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Abstract  

This paper investigates the causes and consequences of cigarette butts 

in nature and smokers' behavior of littering the butts. The subject is partly chosen because 

of our personal interest in environmental protection. The paper will account for our chosen 

approach towards the issue and the following development of a product solution that might help 

solve the issue. Qualitative interviews with professionals that study this field will be accounted for 

and analyzed, as well as quantitative surveys with the public. The analyses will be carried 

out based on relevant theory of the field, which in practice will be  “Nudging” and “Behavioral 

Psychology” theory. The paper will also account for the methods used to collect empirical 

knowledge for these analyses. The specific analyses carried out in the project will be in the form of 

the following. Firstly an “Data Analysis of Collected Empirical Knowledge” and “Target Group 

Analysis”, as well as two analyses of the “Expert Interviews”. The results of the analyses will be 

used to discuss how we, in practice, will nudge smokers towards better behavior when they get rid 

of their cigarettes. Finally, there will be a brief argumentation in the form of a reflection of how 

we could have done the project in a different way if we had more time on our hands. As the 

paper’s concluding remarks, we will look at how we could have made a possible continuation of 

the project.  
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Indledning   

Gennem årene har man i byerne og naturen, set flere og flere cigaretskodder ligge på gaderne 

og i grønne område i stedet for i skraldespandene, hvor de hører til. Henkastning 

af cigaretskodder har alvorlige konsekvenser for miljøet, da cigaretfilteret indeholder 

plastmaterialet celluloseacetat.   

Da cigaretskodderne indeholder dette plastmateriale, så forsvinder det ikke, men 

bliver derimod nedbrudt til mikroplast efter 5-10 år. Konsekvenserne af disse cigaretskodders 

forurening går udover miljøet og naturen, samt bybilledet I de danske kommuner. Disse 

konsekvenser vil vi gå mere i dybden med under afsnittet ‘’Konsekvenser’’. (Cigaretskod skal i 

skraldespanden - ikke i naturen, 2020; Cigaretskod skal i skraldespanden - ikke i naturen, 2020) 

Udfordringen har som sagt stået på i lang tid og er med årene blevet et større problem at få 

fjernet. På trods af, at mange har prøvet, som for eksempel da Hold Danmark Rent i 2008 

lavede lommeaskebægeret, er der endnu ikke fundet en bæredygtig og holdbar løsning til rygerne. 

Dette gør, at de fortsætter med at henkaste deres cigaretskodder, og med årene er det blevet en 

vane for dem. En vane som rygerne hurtigt har taget til sig, men som vi vil prøve at komme 

af med. (Hold Danmark Rent, u.d.) 

Vi vil derfor forsøge at reducere mængden af henkastede cigaretskodder. For at gøre dette, har vi 

i projektet udviklet et produkt, som vi mener vil give rygerne incitament til at 

undgå henkastningen. Vores produkt består af en revideret løsning 

på det nuværende cigaretpakkedesign.   
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Motivation   
I gruppen er vi meget motiveret for at løse dette problem. Den største motivationsfaktor for os i 

gruppen, har været at gøre en forskel i forbindelse med naturbeskyttelse. Plastik i naturen vil blive 

en større faktor både ift. folkesundheden og dyrelivet. Derfor brænder vi for at sikre, at fremtidige 

generationer af både mennesker samt dyr ikke skal leve med konsekvenserne af denne forurening.  

(Joseph, 2021) 

Vi er klar over, at vi ikke ville kunne ændre alle individers adfærd på én gang, og at der med 

stor sandsynlighed altid vil være nogle rygere, som vil henkaste deres skod på jorden. Men hvis vi 

kan gøre en lille forskel, og bare få en lille procentdel af rygerne til at stoppe med henkastningen, 

så vil det i sidste ende gøre en hel del for miljøet og folkesundheden.   

  

Afgrænsning   

Der er flere forskellige retninger man kan gå, for at løse problematikken med henkastede 

cigaretskodder i naturen. Vi har valgt at gå i den adfærdsmæssige retning, hvor vi vil give folk 

incitament til at smide deres cigaretskod i en revideret cigaretpakke, som vi har designet i stedet 

for at smide dem i naturen. Det er både tidskrævende og omkostningsfuldt, hvis dette skal gøres 

på globalt plan, så derfor har vi valgt at afgrænse udbredelsen til kun at fokusere 

på det kommunale plan i Danmark.  

  

Vi har været i kontakt med Roskilde Kommune, og spurgt dem omkring deres oplevelser med 

henkastede cigaretskodder, og hvad de synes om vores designløsning, som ville hjælpe 

til at reducere mængden af de henkastede cigaretskodder i kommunen. Det var meningen, 

at vi også skulle have hørt Københavns Kommune omkring deres skodproblem, men det kunne 

ikke lade sig gøre, da de ikke havde ressourcerne til at hjælpe os med vores projekt. Dette er 

grunden til, at vi måtte fravælge Københavns Kommune, som ellers var en af 

de udvalgte kommuner, vi skulle have indsamlet empiri fra med henblik på forurening 

af cigaretskodder.   

  

I starten af vores projektforløb havde vi også tænkt at have fokus på 

hvordan cigaretskodder kunne genanvendes efter de var blevet opsamlet. Planen var, at vi skulle 

lave en pantmaskine, hvor man kunne smide sine brugte cigaretskodder ind i og få penge for 
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dem. Pengene fra panten ville blive indsat på en app og derfra kunne man så enten få dem 

udbetalt eller få rabat på udvalgte produkter. Vi fandt ud af, at det ville blive alt for omfattende, 

da pantmaskinen og appen har en anden designproces end cigaretpakken. Vi vil gå lidt mere i 

dybden med, hvorfor vi valgte dette i næste afsnit ‘’Semesterdimensionen Design & 

Konstruktion’’. Derfor valgte vi at fravælge appen og pantsystemet og fokusere på 

cigaretpakken. Vi blev i gruppen enige om, at vi skulle fokusere på det, som vi vurderede, var det 

største problem, og det er at folk henkaster deres cigaretskodder i naturen og på gaderne. Vi vil i 

perspektiveringen på side (54), komme mere ind på løsningen 

med pantmaskinen, samt den tilhørende app.  

  

Semesterbinding   

Semesterdimensionen Design & Konstruktion   

Vi er i vores projekt kommet frem til vores nye designløsning til cigaretpakken. I løbet af projektets 

forløb, har vi overvejet at produktudvikle på yderligere mulige designløsninger, såsom en app 

og en pantmaskine, der ville kobles sammen med cigaretpakken. Årsagen til, at vi kun har valgt at 

lave en prototype af cigaretpakken er, som nævnt tidligere, fordi de to andre tænkte 

designløsninger har en anden designproces. Da vi fra problemformuleringsseminaret blev vejledt 

til kun at have én designproces, er det derfor cigaretpakken vi arbejder videre med. Argumentet 

for dette valg er, at det realistisk set ville tage for lang tid at lære teknikken og softwaren bag at 

kende mht. de andre typer produkter. Valget skal også ses i forhold til deadline for dette 

semesterprojekt, som vi i gruppen har vurderet at være for begrænset, når vi tager udgangspunkt i 

det faktum, at dette semesterprojekt er vores første på studiet. Dermed har vi først skulle lære 

hinandens måder at arbejde på, og finde et niveau eller tempo, som passer til os alle sammen. 

Derfor har vi i løbet af projektet valgt at være realistiske med vores ambitioner og valgt en måde 

at arbejde på, som hverken er uoverskuelig eller ineffektiv.   

  

Semesterdimensionen Subjektivitet, Teknologi & Samfund   

Med vores designløsning, i form af den re-designede cigaretpakke, ville vi forsøge at influere 

rygerne i vores samfund til at ændre deres adfærd, når de bevidst eller ubevidst smider 

cigaretskodder i naturen. Som praktisk udgangspunkt mht. empiri indsamling, har vi bl.a. foretaget 
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en kvantitativ undersøgelse på Roskilde Station. Valget er faldet på stationen, da vi vurderede, at 

denne lokation ville indeholde større mængder af skodder end f.eks. i et skovområde.   

Kvantiteten af pendlere, som røg, vurderede vi også som værende afgørende for vores 

empiriindsamling. På samme lokation har vi spurgt pendlere, om de ville deltage i gruppens 

spørgeundersøgelse, i form af et spørgeskema, som vi efterfølgende har analyseret og vil gå mere i 

dybden med i afsnittet "Dataanalyse af spørgeskema”. Desuden foretog vi også to kvalitative 

undersøgelser i form af ekspertinterviews, som kan findes i afsnittet “Empiri”.  

  

Problemformulering   

På baggrund af projektets indledning, har vi formuleret projektets problemformulering som 

følgende:  

  

Hvilke centrale konsekvenser har cigaretskodder for miljøet, og hvordan kan man give incitament 

til at brugerne tager ansvar for dem? 

  

Efter at have foretaget research og læst mere om vores emne, vurderer vi, at vores 

problemformulering vil udgøre et godt udgangspunkt for projektets videre undersøgelser og 

analyse af disse. Problemet handler om rygere, og deres adfærdsmønster ift. bortskaffelse 

af cigaretter, samt hvordan denne adfærd ændres.   

  

Arbejdsspørgsmål   

Arbejdsspørgsmål 1: Hvad kan konsekvenserne være i det danske miljø i fremtiden, hvis rygerne 

ikke ændrer deres adfærd og samler deres cigaretskodder op?  

- Til dette spørgsmål har vi tænkt os at læse artikler og undersøgelser, som ville give os en 

ide om, hvilke konsekvenser cigaretskodder har på miljøet.  
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Arbejdsspørgsmål 2: Hvilken løsning kræver det for at rygerne ændrer deres adfærd og samler 

deres cigaretskodder op?     

- For bedst muligt at kunne besvare dette spørgsmål, ville vi interviewe fagfolk med 

erfaring fra den kommunale sektor og erhvervslivet samt NPO-arbejde om, hvad de tror 

kunne være mulige løsninger på denne problemstilling. Desuden kræver det også, at vi 

samler empiri fra rygerne i en spørgeskemaundersøgelse, som kan give os nogle ideer til, 

hvad der kan hjælpe med at forebygge henkastning af cigaretskodder i naturen. Som en 

praktisk løsning ville vi designe og producere en cigaretpakke med et ekstra rum til 

skodder, som vi mener kan hjælpe rygerne med at undgå at smide cigaretskodder på 

jorden.   

   

Arbejdsspørgsmål 3: Hvad er danskernes holdning til at der kommer pant på cigaretpakker, både 

rygere og ikke-rygere?    

- Dette spørgsmål vi vil tage med i vores spørgeundersøgelse og på den måde, kan vi, 

baseret på vores egen undersøgelse, få en ide om hvad en lille mængde af den danske 

befolkning synes om ideen med pant på cigaretskodder. Med udgangspunkt i 

spørgeundersøgelsen, ville vi også kigge på tidligere lignende undersøgelser. Vi mener de 

kan være relevante til brug i vores endelige aflevering af opgaven, ved at der kan 

sammenlignes empiriske data imod hinanden og se om der er sket en udvikling.    

  

Arbejdsspørgsmål 4: Hvilke alternative løsninger er førhen blevet undersøgt, med hensyn til at løse 

udfordringen med store mængder cigaretskodder på gaderne og i naturen?   

- Da vi ikke er de første, der undersøger denne problematik, har vi tænkt os at læse om 

tidligere løsninger, der er blevet undersøgt. Da dette problem fortsat ikke er blevet løst, 

trods mange års forskning, ville vi undersøge hvilke forhindringer der har stået i vejen for 

at løse problematikken. Disse forhindringer har endegyldigt været med til at blokere 

fremskridt på området, og derfor vil vi netop undersøge denne konflikt.   
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Arbejdsspørgsmål 5: Hvilke økonomiske konsekvenser har henkastning af cigaretskodder på 

samfundet?  

- Hver gang der bliver smidt et cigaretskod på gaderne og i naturen, koster det penge 

at samle dem op. Det er kommunerne, der står for renholdelse af byerne og det betyder at 

det er dem der betaler for oprydningen af bl.a. cigaretskoddene. Derfor synes vi det kunne 

det være interessant at kigge på nogle af de økonomiske konsekvenser det har for 

kommunerne, når der bliver henkastet cigaretskodder i deres byer.   

  

Metode   

Vi har i vores projekt anvendt flere forskellige metoder til at indsamle data. Ved hjælp af disse 

metoder, har vi indsamlet varierede empiriske data, der har hjulpet os til at finde frem til den 

bedst mulige designløsning. Som inspiration til designløsningen, refereres der til afsnittet 

“Alternative løsninger til henkastning af cigaretskodder” på side (36), hvor 

vi har kigget på andre lignende løsninger på vores problematik. Fra nuværende løsninger, såsom 

lommeaskebægeret, har vi kunnet se, hvad der fungerede og ikke fungerede. Ved at tage små ting 

fra hver af de nuværende løsninger, har vi fundet frem til, hvad vi mener er den bedste løsning. Vi 

har derudover gjort brug af de nedenstående undersøgelser og fremgangsmåder til understøttelse 

af vores eget projekt.   

  

Dataindsamling   

Kvalitativ og kvantitativ metode   

Vi har i vores projekt brugt både kvalitative, og kvantitative undersøgelser til at udarbejde en 

bredere, og mere dybdegående analyse af vores faglige genstandsfelt. Vi har brugt 

kvalitativ metode til udførsel af interviews, som resulterede i brugbar ekspertviden omkring vores 

emne. Desuden benyttede interviewer muligheden for at stille mere uddybende spørgsmål, så 

en efterfølgende analyse kunne blive så dybdegående som muligt. Ved at stille uddybende 

spørgsmål vil vores interviewpersoner gav de mere detaljerede svar. Dermed undgik vi helt at 

benytte ja/nej-spørgsmål, da disse ikke var nødvendige for at sikre dataenes kvalitet.  
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Under dataindsamlingen benyttede vi os også af kvantitativ metode, i 

form af en spørgeskemaundersøgelse. Vi har brugt denne undersøgelse til at indsamle viden fra en 

større mængde respondenter, hvor størstedelen af spørgsmålene var simple, og 

meningsbaseret med få svarmuligheder, samt enkelte omkring respondenternes demografi. Vi har 

igennem denne undersøgelse kunne indsamle en stor mængde data, i form af statistikker ud fra 

svarene, som vi vurderer, er valide grundet mængden, og de adspurgte respondenters villighed til 

deltagelse i undersøgelsen. Eventuelle risici vedrørende validiteten af denne data, og 

undersøgelsens metodebrug, ville blive diskuteret i rapportens diskussionsafsnit på side (47).   

I den kvantitative undersøgelser har vi primært fokuseret på at få respons på vores prototype. 

Derudover har vi også spurgt ind til om respondenterne mener, at cigaretskodder i naturen er et 

problem, hvilket vi har gjort for at få et indblik i hvor stort problemet var. Derudover har vi 

spurgt ind til respondenternes rygeadfærd, samt hvorvidt de ville bruge vores produkt, hvis de 

ikke havde en skraldespand i nærheden.   

Spørgsmål samt svar fra vores undersøgelser, vil kunne findes under projektrapportens bilag.  

  

Interviews   

Som forarbejde til vores interviewundersøgelser, har vi haft kontakt til flere forskere på 

RUC. Vi ville have foretaget et interview med Mikkel Bille, der forsker indenfor adfærd, for at få en 

bedre forståelse af rygeres adfærdsmønstre, og idé til hvordan disse kunne ændres. I stedet for 

at sige ja til et interview med os, valgte Mikkel Bille i stedet at referere til Pelle Guldborg Hansen, 

som er adfærdsforsker på RUC med speciale i begrebet “Nudging”. Pelle havde desværre ikke tid 

til at blive interviewet, men han ville gerne rådgive os, hvis der var noget vi blev i tvivl 

om undervejs.  

  

Da det ikke lykkedes os at interview forskere til projektet, valgte vi i stedet for at fokusere på 

offentlige institutioner i form af kommuner. Vi kontaktede Roskilde Kommune, og stillede dem en 

række spørgsmål omkring, hvilke initiativer de havde iværksat for at fjerne cigaretskodder samt 

generelt affald. Vi valgte at skrive til Roskilde Kommune, fordi vi ville høre om deres erfaringer 

med arbejdet omkring cigaretskodder, og fordi det var den kommune/by, som vi selv studerer 

i. Desuden ville vi høre, hvad de syntes om vores designløsning i forhold til at bekæmpe 
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cigaretspild i naturen. De svar vi fik fra kommunen, var med til at give os en bedre forståelse 

af, hvordan en kommune tackler udfordringen med henkastning af cigaretskodder. Svarene fra 

Roskilde Kommune kan ses under vores bilag på side (56). Vi havde også tænkt os at høre 

Københavns Kommune ad om de samme problematikker som Roskilde Kommune. Vi vurderede på 

forhånd, at de kunne have lignende udfordringer som Roskilde havde, bare i en anden skala, da 

Københavns Kommune er noget større end Roskilde Kommune. På den måde 

kunne vi have sammenlignet de to kommuners håndtering af problemstillingen. Desværre svarede 

Københavns Kommune, at de ikke havde ressourcerne til at hjælpe os.   

  

Ved et tilfælde opstod der en tredje mulighed for at interviewe relevante fagpersoner til vores 

projekt. Medarbejderen fra Roskilde Kommune, som vi henvendte os til, havde refereret os 

til nonprofitorganisationen Hold Danmark Rent (HDR) og sendt rapporter til os, som var 

udarbejdet i samarbejde med HDR. Derfor lykkedes det os at få kontakt til 

organisationens administrerende direktør, Benny Steen Rasmussen, og få istandsat et interview 

med ham. Vi valgte at arrangere et interview med Benny, fordi vi vurderede, at det kunne 

være gavnligt for vores projekt at høre om hans tanker til de spørgsmål, som vi indtil videre kun 

havde lykkedes at få svar på fra Roskilde Kommune. Hold Danmark Rent er en organisation, 

som hvert år kortlægger, og analyserer mængden af affald i det offentlige rum rundt omkring i 

udvalgte danske kommuner. I disse analyser kigges der bl.a. nærmere på mængden 

af cigaretskodder. (Kortlægning af henkastet affald, 2020) 

  

Rent forretningsmæssigt, har Benny haft succes med at mindske mængden af cigaretskodder i det 

offentlige rum, ved at markedsføre lommeaskebægeret igennem Hold Danmark Rent. Derfor var 

det nærliggende for os at høre Benny om, hvad han synes om vores designløsning, 

da den minder meget om det askebæger han selv har været med til at designe. (Dette blev oplyst i 

interviewet, som blev foretaget d. 3/12 2021). Interviewet med Roskilde Kommune og Benny 

Steen Rasmussen kan læses mere detaljeret under bilag.  
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Designproces   

Iterativ proces   

Begrebsforklaring: Iterativ betyder gentagelse, og iterativ proces bruges til at skabe ny viden og 

resultater for hver gang man gentager f.eks. en produktudvikling af en ny prototype. Man ønsker 

igennem denne proces at nå frem til et endegyldigt slutresultat, som man vurderer, har opfyldt 

sine mål.   

  

Vi har igennem vores projekt, brugt metoden iterativ designproces, hvor vi gentagende 

gange har lavet om på vores design på cigaretpakken, for at komme frem til den rigtige 

designløsning. Vi gennemgik løbende, igennem designprocessen, vores mulige designløsninger ved 

at lave prototyper af dem. Efter flere forsøg på at lave prototyper af cigaretpakken, fandt vi frem 

til den endelige designløsning, der opfyldte de opsatte krav ud fra målgruppeanalysen. (Thielke, 

u.d.)  

  

Vi startede designprocessen med at tegne skitser af mulige designløsninger til vores 

cigaretpakke. Den første mulige løsning vi fandt frem til, var at lave et ekstra rum i cigaretpakken, 

hvor man kunne smide sine cigaretskodder ned i, og opbevare dem der. Rummet vil være fri for 

lugten af cigaretskodder og brandsikker, så der ikke ville gå ild i pakken, hvis der er et skod der 

ikke er helt slukket. Vi lavede to skitser med denne løsning, hvor den ene var lavet i dobbelt 

højde, ift. standardmål med en låge i bunden af pakken. Højden fik vi fra en smartphone, og vi 

tænkte derfor, at det også var muligt, at cigaretpakken kunne have det samme mål. På 

den anden skitse placerede vi det ekstra rum på siden af pakken, så den i stedet blev lidt 

bredere ift. standardmål. Dette vurderede vi heller ikke som værende en større gene for 

brugeren. Begge skitser kan ses herunder:   
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Denne her revision af cigaretpakken, så vi på daværende tidspunkt som den rigtige løsning til 

optimal opbevaring af cigaretskoddene på, da den løste vores problem med henkastede 

cigaretskodder i miljøet med en relativ simpel ændring af det eksisterende design. Da vi fik lavet 

prototyperne af cigaretpakken med det ekstra rum, kunne vi observere, at vi havde et problem i 

form af, at pakken blev for stor. Vi havde ikke taget højde for, hvor meget 

cigaretskodderne egentlig fyldte, hvis de alle sammen skulle kunne ligge i det ekstra rum. Der 

er normalt 20 cigaretter i en cigaretpakke, så det var et krav at alle 20 cigaretskodder skulle kunne 

være i rummet.   

  

Problemet med størrelsen på prototyperne var, at det ville blive alt for besværligt 

at have cigaretpakken med sig, da de var for store til at kunne komme i en bukselomme. Med 

denne nye erfaring, måtte vi også skrotte at bygge én til prototype ud fra lignende skitser, da der 

ville opstå samme problem. Vi måtte efterfølgende revurdere den måde vi tænkte på i forhold 

til, hvordan vi skulle komme frem til den endelige designløsning af cigaretpakken. Med lidt hjælp, i 



Projekt: Skod Pant 
Eksamensgruppenr.: V2124788866 

 14 

form af professionel sparring med FabLabs laboratorietekniker Schack Lindemann, fandt vi frem til 

vores endelige designløsning, som er en pose, der kan tilkobles cigaretpakken. Schack 

argumenterede nemlig for, at posen kunne fremstilles af et bæredygtigt materiale og dermed 

kunne bortskaffes i en skraldespand, hvis brugeren fandt dette nødvendigt. Samtidig løste idéen 

med posen vores problem med, at cigaretpakken blev for stor, da posen i sig selv ikke fylder nær 

så meget som et fysisk rum. Heller ikke når posen er fyldt op med alle 20 

cigaretskodder. Billeder og yderligere beskrivelse af vores endelige prototype, kan ses 

under afsnittet “Produktdesign” på side (37).   

  

Designmetode   

Coloured Cognitive Mapping (CCM)   

Vi har i forbindelse med vores Design & Konstruktion eksamen, arbejdet 

med Coloured Cognitive Mapping, også kaldet for et problemkort. Da eksamensopgaven skulle 

tage udgangspunkt i vores semesterprojekt, har vi derfor fundet det relevant at tage det 

med i rapporten. Ved udarbejdelse af problemkortet, tog vi udgangspunkt i de problemer vi havde 

fundet frem til omkring cigaretskodder, der ligger i gaderne og naturen. Ved at bruge denne 

model, kunne vi skabe et visuelt overblik over problemerne og dermed få en bedre samlet 

forståelse af dem. Vi kunne derefter ud fra problemkortet arbejde på at finde 

den bedste designløsning, til de problemer vi fandt frem til som konsekvens af de henkastede 

cigaretskodder.   
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Ovenfor ses det problemkort, som vi udarbejdede i Design & Konstruktion eksamen, og som vi har 

brugt til at komme frem til vores designløsning. Til venstre, i de røde bokse, ses situationen som 

den er lige nu (den uønskede situation). Til højre, i de grønne bokse, har man den ønskede 

situation, hvor cigaretskodder ikke fylder i naturbilledet. I de hvide bokse i midten af begge 

billeder, ses forklaringen på vores problem.  (Jensen, Østergaard, Kraglund, Schwærter, & Jensen, 

2021) 

  

Da dette problemkort er udarbejdet på basis af vores egne vurderinger, og ikke videns 

baseret data, bliver vi nødt til at forholde os kritisk til brugen af problemkortet, og kun bruge det 
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som et værktøj til idégenerering. Manglen på fagligt belæg, mht. problemer og løsninger, 

begrænser også yderligere muligheden for at bruge problemkortet som understøttende empiri til 

projektet. Denne problemstilling ville blive diskuteret i afsnittet “Diskussion” på side (47). (Jensen, 

Østergaard, Kraglund, Schwærter, & Jensen, 2021) 

  

Teori   

I dette projekt bevæger vi os ind på et fagligt område, der omhandler forurening af gader og natur 

med specifikt fokus på henkastning af cigaretskodder. Bag denne problemstilling ligger der 

relevant videnskabsteori, som ville blive redegjort for med henblik 

på det postfænomenologiske perspektiv og dets fundamentale aspekter. Denne videnskabsteori 

er formuleret af Peter-Paul Verbeek og Robert Rosenberger. Den videnskabelige litteratur som der 

ville blive taget udgangspunkt i til projektet, er teori fra Daniel Kahneman omkring 

adfærdspsykologi, da denne anvendes som teoretisk belæg for vores målgruppeanalyse. Disse 

teorier ville der blive argumenteret for, som den valgte litteratur til vores projekt. Dernæst 

redegøres der også for teorien om “nudging” begrebet. Denne teori er formuleret af Cass R. 

Sunstein og Richard H. Taylor og videreudviklet af Pelle Guldborg Hansen. Teorien om 

“nudging” vil blive redegjort for i dette afsnit.  

  

Adfærdspsykologi   

Daniel Kahneman “At tænkte hurtigt og langsomt”   

Daniel Kahneman er Professor i Psykologi og Public Affairs Emeritus ved Princeton School of Public 

and International Affairs mm. Desuden er han Nobelprismodtager i Økonomi fra 2002 sammen 

med Amos Tversky, for deres arbejde med menneskers beslutningstagen (Kahneman, 2021) 

   

“At tænkte hurtigt og langsomt” er en bog om denne forskning og har været afgørende for den 

måde vi forstår sammenhængen mellem menneskers adfærd og dennes omgivelser. En af de 

centrale teorier i bogen er omkring menneskets “To Systemer”, som er den måde vi mennesker 

opfører os alt efter hvilket niveau af energi og overskud vi har. Koblingen til vores projekt, er at vi 

ville prøve at omdanne rygeres vaner. Før vi kan gøre dette, har vi også brug for viden om, 
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hvordan vi mennesker opfører os, når vi bliver påvirket kognitivt.    

  

To Systemer   

De To Systemer er en teori om, at mennesket generelt opfører sig på to måder. System 1 bruger 

vi, når vi er trætte og ikke har overskud. Her falder vi tilbage på rutiner og vaner, som vi kan 

udføre per automatik og derfor noget man ikke bruger energi på. Det er en primitiv adfærd, og når 

vi er i system 1, er vi dårlige til at skabe forandringer, og ændre vores adfærd. Når System 2 

derimod er aktivt, tænker vi rigtig meget og dermed også bruger en hel del energi. Det er her, vi er 

gode til at reflektere, komme med nye idéer og skabe forandring i vores adfærd. Det er derfor 

helst System 2, som vi ville have vores målgruppe til at være i. Daniel Kahneman har dog gennem 

sine undersøgelser og empiriindsamling, fundet ud af, at vi mennesker i den moderne tidsalder 

ikke er i stand til at være i system 2 i længere perioder. Dermed falder vi tilbage på rutiner, der 

ikke hjælper til forandring. (Kahneman, At tænke - Hurtigt og langsomt, 2018) Med denne erfaring 

fra disse grundlæggende undersøgelser vil vi rationalisere for og imod, hvordan vi håndterer 

rygeres adfærdsændring.   

  

Nudging   

Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein   

“Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness”  

  

Ordet nudging kan defineres på forskellige måder i forhold til hvilken tilgang man har 

til begrebet, nudging. Når man oversætter ordet til dansk, kan det oversættes til “Puffe til” eller 

“skubbe til”. Med dette menes der at man prøver at skubbe til en person, for at opnå 

en ønsket adfærdsændring. Som nævnt i teoriafsnittets indledning er der forskellige tilgange 

til nudging og dens betydning. Vi vil i dette afsnit gennemgå betydningen af nudging ud fra bogen 

“Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness” af Richard H. Thaler og Cass R. 

Sunstein og ud fra adfærdsforskeren Pelle Guldborg Hansens definition.   

  

I bogen af Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein 

“Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness” introduceres 



Projekt: Skod Pant 
Eksamensgruppenr.: V2124788866 

 18 

der til nudgingbegrebet og hvilken betydning nudging har i forskellige 

situationer. Forfatternes definition på nudging er:   

“A nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that alters people’s 

behavior in a predictable way without forbidding any options or significantly changing their 

economic incentives. To count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid. 

Nudges are not mandates. Putting the fruit at eye level counts as a nudge. Banning junk food 

does” (Sunstein & Thaler, 2009) 

Med dette menes der, at der opstår et nudge, når en valgarkitekt er til stede, da de 

har ansvaret for at organisere, hvordan mennesker træffer beslutninger, uden at det kommer til at 

påvirke dem økonomisk.  

Deres definition på nudging betyder også, at nudging ændrer adfærd hos mennesker på en 

forudsigelige måde. Udover det ligger forfatternes fokus på det økonomiske aspekt i forhold 

til, hvornår noget kan tælle som et nudge. Det nævner de i følgende definition:“To count as a 

mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid.” Der skal 

ikke være nogle betydelige økonomiske konsekvenser, når der bliver foretaget et nudge. Det skal 

kunne udføres nemt og så omkostningsfrit som muligt. Hvis en person f.eks. får forbud mod at 

købe cigaretter, tæller det ikke som et nudge, da man fjerner personens frihed til selv 

at kunne vælge om de vil bruge deres penge på cigaretter.   

Vi har taget udgangspunkt i nedenstående begreber, som vi finder relevante i forhold til vores 

problemstilling. 

  

Choice architect: (Sunstein & Thaler, Nudge - Improving Decisions About Health, Wealth and 

Happiness (PB), 2009) 

En choice architect er oversat en valgarkitekt, der har ansvaret for at organisere konteksten 

af, hvordan mennesker træffer deres beslutninger ved at nudge. Vi har lavet en designløsning, der 

omhandler en revision af en cigaretpakke, og dermed er det os, der agerer som en valgarkitekt. Vi 

har derfor ansvaret for at organisere, at cigaretpakken fungerer hensigtsmæssigt, så brugerne har 

mulighed for at træffe valget om, hvorvidt de vil henkaste cigaretskoddet på jorden eller benytte 

sig af vores designløsning.  
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Libertarian paternalism: (Sunstein & Thaler, Nudge - Improving Decisions About Health, Wealth 

and Happiness (PB), 2009) 

Thaler og Sunstein præsenterer os for termet libertarian paternalism. Den libertære del af 

begrebet skal forstås på den måde, at individet skal have frihed til at gøre, hvad de vil. Det 

paternalistiske aspekt ligger i, at man prøver at påvirke menneskers adfærd, så de får et sundere, 

længere og bedre liv. Paternalismen ønsker at påvirke mennesket til at komme frem til det bedst 

mulige valg, da socialvidenskabelige undersøgelser har påvist, at individet tager 

dårlige beslutninger. Samlet set vil man, ved hjælp fra den libertære paternalisme, gøre det 

nemmere for folk at gå i deres egen retning og ikke stå i vejen for deres frihed.  

 

Med vores designløsning tænker vi igennem den libertære paternalistiske teori, og ønsker 

at påvirke folks adfærd hen mod at gemme deres cigaretskodder i vores reviderede cigaretpakke.   

Adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen har en anden tilgang til nudging end Cass R. Sunstein og 

Richard H. Thaler. Han definerer begrebet således: “Et nudge er en intervention, der baserer sig på 

denne antagelse og herefter sigter på at forandre det pågældende adfærdsmønster ved at vende 

disse kognitive bias, rutiner eller vaner.” (Hansen & Zeller, 2015) Pelles forklaring på begrebet skal 

forstås som, at man anvender et nudge, når man ønsker at gribe ind for at forhindre en uønsket 

udvikling, herunder noget adfærdsrelateret.   

Interventionen ved vores designløsning, er at vi gerne vil gribe ind i forhold til henkastede 

cigaretskodder i naturen. På den måde prøver vi at påvirke 

et eksisterende adfærdsmønster, og det vil vi gøre ved at ændre nogle af rygernes vaner. (Hansen, 

Hvad er nudging?, 2017) 

  

Videnskabsteori   

Peter-Paul Verbeek & Robert Rosenberger    

“Postphenomenological Investigations: Essays on Human-Technology Relationships “  

  

Peter-Paul Verbeek er Professor i Philosophy of Technology ved University of Twente og Honorary 

Professor i Teknoantropologi ved Aarhus Universitet. Hans forskning omhandler Philosophy of 
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Human-Technology Relations, og arbejder med de etiske og filosofiske perspektiver inden for 

dette felt (Verbeek, u.d.) 

  

Robert Rosenberger er Assistant Professor ved School of Public Policy, Georgia Institute of 

Technology. Hans forskning omhandler Philosophy of Technology og Philosophy of 

Science. Gennem hans forskning arbejder han med, hvordan filosofiske idéer kan tilknyttes 

videnskabelig forskning, teknologidesign og policy (Rosenberger, u.d.) 

  

A Field Guide to Postphenomenology   

I kapitlet “A Field Guide to Postphenomenology”, fra bogen Postphenomenological Investigations: 

Essays on Human-Technology Relationships, redegøres der for begrebet postfænomenologi og 

hvordan dette bruges som udgangspunkt til at undersøge relationen mellem mennesker og 

teknologiske artefakter. I fagområdet er der fokus på, hvordan teknologier hjælper med at forme 

forholdet mellem mennesket og dets omverden. Forskere inden for området tager ikke kun 

udgangspunkt i det filosofiske aspekt, men kombinerer også med empiriske undersøgelser.  

 

Dermed er det teknologien, der er udgangspunkt for filosofiske overvejelser og analyser. Derfor 

findes det interessant inden for feltet at observere teknologiers påvirkning af menneskers verden 

og diskutere de filosofiske overvejelser. (Rosenberger, Postphenomenological Investigations - 

Essays on Human-Technology Relations, 2015) 

Begrebet vil vi kunne bruge i vores forklaring af rygernes adfærd og cigarettens påvirkning på den 

enkelte ryger. Ved at undersøge denne sammenhæng og forstå den dybereliggende relation, kan 

vi komme nærmere på en mulig vinkel, som vi vil kunne bruge til at ændre rygeres adfærd ud fra 

et filosofisk perspektiv.  

  

Dette udgangspunkt kan bruges til at vinkle det filosofiske aspekt af forholdet mellem vores 

produkt, og dets brugere, samt dets effekt og dermed understøtte den 

postfænomenologiske teori. Postfænomenologi er dog en del af videnskabsteorien, som der først 

undervises i på gruppens 3. semester og derfor er det heller ikke et krav til dette semesterprojekt. 

Derfor vil vi på nuværende tidspunkt ikke begive os dybere ud i den postfænomenologiske teori, 
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men stadig have dette afsnit med, for at vise at gruppens medlemmer har forståelse for 

videnskabsteori på grundliggende niveau, og forstår hvordan denne teori vil 

kunne anvendes til fremtidige studieprojekter.  

  

Brugerrejse   

Vi forbeholder os retten til at forholde os kritisk til brugerrejsemetoden da alt vores data er 

selvskabt. Det vil sige, at det kun er vores egne holdninger og meninger, der er lavet brugerrejser 

ud fra. Der er altså ikke noget konkret data bag det, såsom kvalitativ eller kvantitative 

undersøgelser. Selvom vi forholder os kritisk til modellen, er det en god måde at 

vise, hvordan vores brugere vil tænke om vores produkt. Vi har i nedenstående tekst 

lavet to forskellige brugerrejser, ud fra to forskellige scenarier om, hvordan vores brugere ville 

kunne risikere at reagere på vores produkt. Den første brugerrejse tager udgangspunkt i, at 

brugeren tager imod vores produkt og synes det er en god ide. Den anden brugerrejse tager 

udgangspunkt i, at brugeren i starten synes, at vores produkt er en god ide, men alligevel vælger 

at droppe den i løbet af brugerrejsen og til sidst vælger bevidst at smide sine skod på jorden. I 

dette afsnit har vi gjort brug af bogen ‘’Øjenåbnende brugerrejser – trin for trin’’  (Thomsen, 2021) 

 

Brugerrejse 1   
De studerende på HumTek hold A, er ved at få nok af mandag morgens forelæsning, da de har 

siddet uafbrudt i over en time og hørt på deres forelæser snakke i vintermorgenens mørke og 

kolde tid. Det er så mørkt, at de studerende stadig dagdrømmer og er halvt ved bevidsthed, så da 

pausen endelig begynder, vågner flokken fra deres vinterhi og vælter i flok mod den magiske 

kantine. Her fylder de energidepoterne op med store mængder koffein og sukker, i form af 

absurde mængder varm kaffe og friskbagt wienerbrød samt den obligatoriske morgen-

energidrik. De få tilbageværende studerende fra holdet skynder sig ud for at inhalere så meget 

nikotin som muligt inden den dødtriste forelæsning begynder igen. Det er især hårdt for en af 

rygerne på HumTek hold A, den studerende Ida, da hun altid har behov for at komme ud og ryge 

en smøg. Efter den dødtriste forelæsning, går Ida og hendes veninde Astrid over i FabLab, 

for at mødes med nogle af deres fælles venner fra studiet. Da de når over til FabLab, ser Ida og 
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Astrid, at en anden gruppe studerende sidder og arbejder på en prototype. Ida og Astrid bliver 

nysgerrige, og går over for at høre, hvad det er de laver. Gruppen fortæller, at de er i gang med at 

lave en revideret cigaretpakke, hvori man kan gemme sine cigaretskodder, hvis der ikke er en 

skraldespand eller askebæger i nærheden af én når man ryger. På den måde nedsætter man 

også mængden af henkastede cigaretskodder. Designløsningen fungerer således, at der er 

blevet påmonteret en plastikpose på cigaretpakken, som man kan smide sine cigaretskodder 

ned i og derved opbevare dem.   

  

Gruppen oplyser, at de mangler testpersoner, da ingen af dem selv ryger. Ida fortæller derefter, at 

hun ryger og gerne ville tilbyde sig som testperson. Gruppen takker ja til tilbuddet og vil informere 

Ida, når prototypen var færdig. Et par dage efter henvender gruppen sig til Ida for at vise hende 

den færdige prototype. Ida tager derefter prototypen i brug, og får besked på at vende tilbage 

til FabLab, når hun har røget en hel pakke cigaretter. Hun tager for første gang pakken i brug, 

da hun efter forelæsningen vælger at gå en tur i skoven. Da der ikke er noget askebæger i 

nærheden, vælger hun at bruge prototypen i stedet for at smide sit skod på jorden. Hun tænker, at 

det er en fremragende prototype, der lever op til hendes forventninger og beriger hende med 

glæde, da hun nu endelig kan gemme sine cigaretskodder et ordentligt sted, nu hvor der ikke var 

en skraldespand. Oplevelsen er med til at give hende en fornemmelse af at pakken opfylder de 

krav, der er blevet stillet til den. Efter denne episode, har hun gemt flere cigaretskodder i posen 

uden nogen problemer. Hun frygtede da hun fik prototypen, at der kun kunne være 5-10 skodder i 

cigaretpakken, men blev meget imponeret over, at det lykkedes designerne at producere 

en ekstra komponent, som der kan være 20 skodder i.  

  

Succesoplevelsen har gjort, at hun gerne vil være en fast forbruger af cigaretpakken, hvis de en 

dag kunne købes i butikkerne. Den eneste ting ved pakken, som hun var skeptisk 

over var sikkerheden omkring posen, mht. om den var lugtfri og brandsikker. I løbet af 

testperioden, hvor hun lånte pakken fra FabLab, blev hun positivt overrasket, 

da der på intet tidspunkt, var situationer, hvor hun kunne lugte cigaretskodderne, eller at 

skodderne brændte igennem posen. Da Ida er afhængig af sine cigaretter, og samtidig gerne vil 

tænke lidt på miljøet, så synes hun at denne designløsning er ideel til at løse problemet.  
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Brugerrejse 2   
Hjalte er en helt almindelig frisk og ung gut, der ligesom mange andre unge er ret glad for at 

ryge, dog mest til fester men nogle gange gør han det også i 

hverdagen. Hjalte studerer Humanistisk Teknologi på Roskilde Universitet, og er i gang med sit 1. 

semester. En eftermiddag tager Hjalte forbi FabLab, hvor nogle gutter fra klassen deler nogle 

prototyper ud af en cigaretpakke de har opfundet. Udover at være en helt almindelig 

cigaretpakke, kan den også gemme på hans cigaretskodder i en påmonteret pose. Hjalte tager 

imod prototypen og begynder at lægge hans cigaretter fra den normale cigaretpakke over i den 

nye prototype, og smider den så i lommen og tager hjemad. Hjalte havde på forhånd hørt om 

denne pakke, og da han er meget miljøbevidst, synes han at den nye cigaretpakke er 

genial, ift. at skulle mindske forureningen med skodder i naturen.  

  

Hjalte begynder på vejen hjem at blive lidt nikotintrængende, og hiver derfor sin helt nye smarte 

cigaretpakke op af lommen for at tage en cigaret. Idet han hiver den op af lommen kan han mærke 

at posen, der skulle holde hans skodder bliver revet i stykker af nøglerne i hans 

lomme. Hjalte er tilfældigvis havnet lige midt i et stort skybrud, og det betyder, at han meget 

gerne vil ud af regnen så hurtigt som muligt. Hjalte når heller ikke at ryge sin smøg færdig, da det 

eneste han tænker på er at komme i tørvejr, for han er allerede godt gennemblødt. Da han ikke 

kan se en skraldespand i nærmeste omkreds, føler han sig nødsaget til at smide sit skod på 

jorden, selvom han har det dårligt med det, da der desværre er hul i posen til hans 

skodder. Han smider dog skoddet alligevel, og skynder sig i tørvejr. Hjalte står nu, godt nok i 

tørvejr, og hundefryser, og han har ikke fået røget en cigaret i mange timer. Trangen melder sig 

utroligt meget til at få bare lidt varme i kroppen ved at ryge endnu en cigaret. Så han tænder en ny 

og får dermed varmen igen, og han kan slappe lidt af på trods af, at han står i vand fra top til 

tå. Hjalte er nu færdig med sin smøg, men nænner dog ikke at gå tilbage på universitetet igen, 

og hente endnu en af prototyperne bare for at kunne lægge sine skod ned i den medfølgende 

pose. Han tænker for sig selv, at den alligevel bare ville gå i stykker igen, og er irriteret over, 

hvorfor posen ikke kan klare lidt skrammer. Derfor vælger han at smide sit skod på jorden, men 

tænker ikke over, at det forurener naturen, for nu gider han simpelthen ikke bruge mere tid på 

det. Han ville bare gerne hjem og have noget tørt tøj på. Hjalte tager chancen selvom det står ned i 

stænger og skynder sig hjem til sin lejlighed.    
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Hjalte er nu nået helt hjem, og mens han får sig en kop varm kaffe, overvejer han om han nu 

alligevel ikke skulle tage ned den efterfølgende dag og hente sådan én til cigaretpakke. Det kunne 

jo godt være han bare havde været uheldig med den pakke han fik. Han synes dog stadig at, når 

posen er lavet til at have med sig, så skal den da også kunne klare lidt af hvert. Det irriterer ham 

også at han rent faktisk er fan af idéen, bare ikke dens udførsel. Hjalte tænker grundigt over det og 

opvejer fordele og ulemper, og til sidst beslutter han sig for at lade være med at hente en til 

pakke. Den skal jo virke ordentligt ellers er der ingen der ville bruge den, tænker han for 

sig selv, og går derefter ned på gaden og tænder endnu en cigaret, og nyder den ganske 

ubekymret. Hjalte går den efterfølgende dag tilbage med prototypen til gutterne i FabLab, for at 

fortælle om hans oplevelse med cigaretpakken. Oplevelsen han har haft med cigaretpakken, har 

på ingen måder været en succes, og han synes ikke at prototypen, i sin nuværende form, er 

den rigtige måde at løse problemet med cigaretter der flyder i naturen.   

  

Fase 1 - Formål og indledende research   

Vi vil igennem brugerrejsen give et indblik i, hvordan vores løsning vil få en positiv effekt på 

problematikken i forbindelse med henkastning af cigaretskodder. Vi vil tage udgangspunkt i 

individets rejse med vores designløsning, samt forklare hvordan produktet vil fungere i 

praksis.  (Thomsen, Fase 1: Formål og indledende research, 2021) 

  

Fase 2 - Kortlægning af brugerrejse   

Vi har ikke haft mulighed for at observere brugerrejsen ud fra vores designløsning, da vi blev sent 

færdige med vores prototype. Derfor har det ikke været muligt for os at høre brugerne omkring 

deres brugerrejse, og derfor har vi ikke et længere interview med en respondent. Vi vil derfor tage 

udgangspunkt i den data, vi har indsamlet igennem vores spørgeskema. Det var et spørgeskema, 

hvor svarene primært var inddelt som ja/nej svarmuligheder. Spørgeskemaet er 

blevet sendt rundt spørgeskemaet til forskellige grupper på Facebook, som vi vurderede ville give 

valid respons. Udover det, tog to af gruppens medlemmer ud på Roskilde Station for 

at opsøge flere respondenter, der kunne svare på vores spørgeskema. I spørgeskemaet stillede vi 

en række spørgsmål, som drejede sig om vores designløsning. I alt svarede 62 personer på vores 

spørgeskema, hvoraf 18 af dem var rygere.  (Thomsen, Fase 2: Kortlægning af brugerrejsen, 2021) 
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Fase 3 - Analyse af data og formidling af brugerrejse   

Til spørgeskemaundersøgelsen har vi fået nogle relevante svar, som vi kan benytte i brugerrejsen. 

Blandt andet er nedenstående spørgsmål centralt i forhold til at vurdere brugerens brugerrejse.   

“Ville du være villig til at gemme din skodder, hvis du ikke har en skraldespand i nærheden af 

dig?”  

 Til det spørgsmål svarede 11,3% af de adspurgte, at de var villige til at gemme på deres 

cigaretskodder. Hvorimod, at der var 17,7%, der svarede, at de ikke var villige til at 

gemme på deres cigaretskodder. Udover det var der 8,1% af de adspurgte respondenter, 

som var villige til at gemme på deres cigaretskodder, men bare ikke i deres 

cigaretpakke.   (Thomsen, Fase 3: Analyse af data og formidling af brugerrejsen, 2021) 

  

Fase 4 - Forbedring og nye idéer til brugerrejse   

Efter vi har lavet denne brugerrejse, er vi kommet frem til en ny ide til vores brugerrejse. Ideen til 

den nye brugerrejse er baseret på den data, vi har fået indsamlet. 8,1% af de adspurgte 

respondenter har svaret, at de ikke ville gemme deres cigaretskodder i deres cigaretpakke. For at 

imødekomme deres svar, har vi lavet en ny designløsning, hvor man kan tilkøbe det ekstra rum og 

koble det på sin cigaretpakke. Derved kan man selv bestemme, om man har lyst til at 

have cigaretskoddene i sin cigaretpakke eller om man vil have det separat. (Thomsen, Fase 4: 

Forbedring og nye idéer til brugerrejsen, 2021) 

  

Empiri   

I følgende afsnit ville der blive redegjort for, hvordan vi har foretaget analyse af indsamlede data, 

både fra de kvantitative og kvalitative undersøgelser. Ud fra denne analyse foretages der en 

målgruppeanalyse med udgangspunkt i en primær og sekundær målgruppe, som ville 

være de to målgrupper vi retter vores produkt imod. Dernæst redegøres der for, hvordan vi har 

designet en prototype af vores produkt ud fra de forrige analyser.  
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Spørgeskema   

Allerede tidligt i projektprocessen vurderede vi, at vi skulle lave et spørgeskema for at blive 

klogere på, hvad forskellige menneskers holdning ville være til vores designløsning mm. Vi blev 

enige om, at det ville være nemmest for os, hvis vi delte spørgeskemaet på forskellige Facebook-

grupper, så vi hurtigt kunne få nyttige respons. Vi sendte bl.a. spørgeskemaet til vores Facebook-

klasse-gruppe, hvor størstedelen af gruppens medlemmer er mellem 18-25 år.   

Udover at dele spørgeskemaet online, valgte to af gruppens medlemmer at tage til Roskilde 

Station for at spørge pendlerne, om de ville deltage i undersøgelsen. Lokationen vurderede 

gruppen på forhånd som værende optimal ift. at kunne få svar fra flere forskellige aldersgrupper. 

Inden vi tog til Roskilde Station, havde vi fremstillet en bunke QR-koder, som pendlerne kunne 

scanne for at besvare vores spørgeskema. Vi brugte denne fremgangsmåde, for at gøre processen 

nemmere for både intervieweren, men også for pendlerne. Det sparede også pendlernes tid, da de 

kunne tage QR-koden med sig i toget eller bussen og besvare undersøgelsen derfra. Vi foretog 

undersøgelsen på Roskilde Station d. 3. december 2021, hvor der samtidig var kommet krav om 

mundbind i offentlig transport igen, grundet COVID-19. Derfor vurderede vi også, at denne 

fremgangsmåde var Corona sikker, da vi ikke havde en tablet med, hvorpå folk 

kunne svare på spørgeskemaet. Dette kunne ellers have været en anden mulig fremgangsmåde. Vi 

valgte at holde undersøgelsen åben for besvarelse i en periode på 7 dage fra d. 1. december til d. 

7. december 2021. I dette tidsrum svarede i alt 62 personer på undersøgelsen. Spørgsmål samt 

svar vil kunne findes under bilag.  

  

Dataanalyse af spørgeskema   

I dette afsnit ville vores indsamlede data blive analyseret, og der ville blive redegjort for, hvorfor vi 

valgte at bruge disse metoder, hvordan vi planlagde at udføre undersøgelserne, hvordan vi udførte 

undersøgelserne og hvordan vi forstår og fortolker dataene.   

 

I vores spørgeskema modtog vi 62 svar, som vi i dette afsnit vil analysere. Da vores 

spørgeskema blandt andet handler om at ændre på rygeres adfærd, var det derfor essentielt for 

os, at første spørgsmål skulle handle om, hvorvidt den enkelte respondent røg eller ej, da det kun 
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er rygere, som vi retter vores fokus mod i målgruppeanalysen. Til første spørgsmål svarede 29%, 

at de ryger cigaretter.   

Spørgsmål to drejede sig om, hvor ofte de enkelte respondenter ryger. Til det spørgsmål var der i 

alt fem forskellige svarmuligheder: 1, fast ryger, 2, ryger indimellem, 3 er festryger, 4 ryger 

sjældent. Femte og sidste svarmulighed gav respondenten mulighed for at svare, 

at vedkommende svarede nej til vores første spørgsmål. Sidstnævnte svarmulighed valgte vi at 

inddrage, for at skabe en rød tråd igennem spørgeskemaet. Dermed sikrede vi os, at alle 

respondenter svarede på alle spørgsmål, både rygere og ikke-rygerne, så dataene havde ens 

volumen. De to største grupper rygere af vores respondenter, var festrygere og faste rygere, som 

udgjorde hhv. 11,3% og 9,7% af de adspurgte. Disse to grupper ville der derfor være fokus for 

vores målgruppeanalyse.  

 

I spørgsmål tre valgte vi at spørge om, hvilken aldersgruppe vores respondenter tilhørte. Til dette 

spørgsmål var der også fem svarmuligheder. Eftersom vi delte vores spørgeskema i vores 

klassegruppe på Facebook, som bestod af unge studerende, valgte vi også at tage 

ud til Roskilde Station og spørge folk fra forskellige aldersgrupper, om de ville 

deltage i undersøgelsen. Ved at gøre dette fik vi spredt bredden af demografien hos vores 

respondenter. Da vi fik svarene tilbage på dette spørgsmål, kunne vi dog se, at majoriteten af 

respondenterne tilhørte aldersgruppen 18-25 år. Denne majoritet svarede procentvis til 54,1% af 

de adspurgte. Da denne majoritet ikke var større, vurderede vi at, det lykkedes os at indsamle 

data, som kunne bruges til at skabe et reelt billede af folks rygevaner på tværs af aldersgrupper.   

 

I spørgsmål fire valgte vi at spørge vores respondenter, om de syntes, at cigaretskodder i naturen 

er et problem. Grunden til, at vi valgte at stille det spørgsmål var, fordi vi gerne ville vide 

om vores respondenter også syntes, at det er et problem. Til det spørgsmål mente 86,9% af 

de adspurgte, at henkastede cigaretskodder i naturen er et problem. Ved at kigge på denne data, 

kan vi vurdere, at en meget stor del af respondenterne anerkender problemet, som spørgsmålet 

hentyder til. Det ville derfor være muligt for gruppen at designe en løsning, da det vurderes at 

problemet også ses som værende reelt for et udsnit af den danske befolkning.  
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Cigaretskodder skader miljøet, da skoddene indeholder plastik. Plasten i filteret nedbrydes til 

mikroplast i løbet af fem år. Derefter kan mikroplasten forurene naturen. (6 typer affald der oftest 

ligger og flyder i Danmark, 2020) 

Vi ville derfor med det femte spørgsmål i undersøgelsen høre om respondenterne tænker over de 

miljømæssige konsekvenser, som cigaretskodder har på miljøet. 64,5% af de adspurgte svarede ja 

til, at de tænker over de miljømæssige konsekvenser. Da størstedelen af de adspurgte er bevidste 

om denne problemstilling, giver det projektgruppen belæg for at fortsætte udviklingen af vores 

produkt, da netop denne slags konsekvenser ville være en faktor vi ville forebygge mod.     

 

I spørgsmål seks besluttede vi os for at høre de adspurgte, om de smider deres cigaretskodder ud 

på samme måde som deres venner, når de ryger med dem. Det gjorde vi, fordi vi gerne ville høre 

andelen af adspurgte som ryger om deres rygevaner og finde ud af om deres sociale miljø påvirker 

deres adfærdsmønster. Til det spørgsmål svarede 14,8%, at de smider deres cigaretskodder ud på 

samme måde som deres venner. Derimod var der henholdsvis 11,5% som svarede nej, og 9,8% der 

svarede “ved ikke”. Ud fra denne data, kan vi vurdere, at der ikke er tegn på at rygeres sociale 

miljø påvirker deres adfærdsmønster mht. bortskaffelse af cigaretskod, da der samlet set er 

21,3% der svarer “nej” eller “ved ikke” mod 14,8% der svarer ja.  

 

Spørgsmål syv drejer sig om, hvordan rygerne henkaster deres cigaretskodder, som er i 

forlængelse af forrige spørgsmål. Vi stillede dette spørgsmål, fordi vi godt kunne tænke os at 

høre, hvordan rygerne smider deres cigaretskodder, hvis det sociale miljø ikke har relevans for 

denne adfærd. 16,4% svarede, at de smider deres cigaret i en skraldespand. Hvorimod 14,8% 

svarede, at de smider deres skod på jorden, hvis der ikke er en skraldespand i nærheden. 1,6% af 

de adspurgte svarede, at vedkommende smider deres cigaretskod på jorden. Da vi ikke har lavet 

fysiske observationer af denne slags adfærd, vælger vi at forholde os til den indsamlede data. Her 

viser dataene, at det er afgørende for de adspurgte rygere at, der er en skraldespand i nærheden 

af dem, så de ikke smider skod på jorden, når de har røget deres cigaret. For når dette ikke var 

muligt, var det 16,4% mod 16,4% der hhv. Smed deres cigaret i en skraldespand og på jorden. 

Hvis der derimod var skraldespande i nærheden, ville tallene være 32,8% mod 1,6%. Vi vurderer 

derfor, at vores produkt vil kunne hjælpe på manglen af skraldespande i det offentlige 
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rum. Produktet kunne eventuelt kombineres med en løsning fra kommunalt plan med langt 

flere tilgængelige skraldespande end i dag.  

 

I spørgsmål otte hørte vi respondenterne om, hvorvidt de var villige til at gemme på deres 

cigaretskodder, hvis der ikke var en skraldespand i nærheden af dem. Grunden til, at vi gerne ville 

høre, hvad de adspurgte rygere svarede til dette spørgsmål, var fordi vi gerne ville vide om en 

eventuelt transportabel løsning kunne være en mulighed til opbevaring af skod. De adspurgte fik 

derfor muligheden for at kunne svare på om de gerne ville gemme på deres cigaretskodder, 

men bare ikke i deres cigaretpakke. 8,1% svarede ja til dette. Derimod svarede 17,7% af de 

adspurgte, at de ikke var villige til at gemme på deres cigaretskodder. Tredje svarmulighed, var om 

man generelt var villig til at gemme på ens cigaretskodder. Dette svarede 11,3% ja til. Dermed 

vurderer vi, at et eventuelt produkt, der kan komme udenpå eller ovenpå cigaretpakken kunne 

være en løsning, da der derfor ville være 19,4% mod 17,7%, der godt ville gemme på deres 

cigaretter.   

 

I Spørgsmål ni spurgte vi mere konkret ind til, hvad respondenterne synes om vores prototype, 

hvor vi havde lagt et billede op ad vores prototype, som var en simpel cigaretpakke lignende 

papfigur med en pose på ydersiden. Ud af fire svarmuligheder, 

svarede respondenterne følgende. 30,6% af de adspurgte svarede, at prototypen godt kunne 

fungere. 51,6% af de adspurgte svarede, at den måske godt kunne fungere. 12,9% svarede ved 

ikke til, hvorvidt om prototypen kunne virke eller ej. 3,8% af respondenterne svarede, at 

prototypen ikke ville kunne fungere. Ud fra dataene vurderede vi, at vi godt kunne arbejde videre 

med denne prototype, da 82,2% svarede, at prototypen “godt kunne fungere” eller “måske kunne 

fungere” mod 16,7% der svarede “ved ikke” eller “ikke kunne fungere”.   

 

Sidste spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen handlede om, hvorvidt de adspurgte ville have 

ekstra lyst til at gemme på deres cigaretskodder såfremt, at de fik pant for deres skodder. Dette 

spørgsmål blev formuleret til undersøgelsen før vi ændrede fokus fra at lave et pantsystem til 

cigaretskodder, som tidligere nævnt i rapporten, til en cigaretpakke med et ekstra rum. Vi valgte 

alligevel at medtage dette spørgsmål, da vi vurderer, at det kan bruge til vores 
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perspektiveringsafsnittet i denne rapport. Til spørgsmålet svarede 33,9% af de adspurgte, at det vil 

give dem ekstra lyst til at gemme på deres cigaretskodder, hvis der kom pant på 

dem. Derimod svarede 9,7% det modsatte. Ud fra denne data, vurderer vi, at der er villighed, fra 

forbrugerens side, til at få pant på cigaretskodder. Vi kan derfor i vores perspektivering diskutere, 

om man kunne bygge videre på vores nuværende løsning, ved hjælp af dette pantsystem.  

  

Mundtligt ekspertinterview   

For at indsamle kvalitative data til vores projekt foretog en af projektgruppens medlemmer d. 3. 

december 2021 et interview med direktøren for nonprofitorganisationen Hold Danmark Rent, 

Benny Steen Rasmussen. I vores research til projektet havde vi fundet frem til organisationen, da 

vi undersøgte området omkring affaldsindsamling og først fik kontakt til Roskilde Kommunes 

afdeling for Vej og Park, som dernæst refererede til rapporter udarbejdet i samarbejde med Hold 

Danmark Rent. Vi kontaktede derfor organisationen og fik istandsat et interview med deres 

direktør.  

 

I interviewet med Benny Steen Rasmussen, spurgte interviewer ind til Bennys arbejde 

med organisationen, og dets relevans til vores semesterprojekt. Benny har hos Hold Danmark 

Rent (HDR) også ansvaret for HDR Affaldsanalyse, hvor han arbejder med at videreudvikle 

analyseformen til affaldsanalyse, som blev implementeret i 2016. Benny var 

også administrerende direktør for Dansk Retursystem A/S i 14 år, fra 2000-2014. (Mød Hold 

Danmark Rent holdet, u.d.) 

Med udgangspunkt i hans erfaring med det danske pantsystem, spurgte vi ind til de relevante 

aspekter af hans arbejde ift. vores projekt. Som analysens hovedpunkt ville der tages 

udgangspunkt i arbejdsspørgsmål 2, hvorved dette besvares ud fra interviewets indsamlede empiri 

i form af svar fra Benny Steen Rasmussen. Da interviewguiden til dette interview blev formuleret 

før vi i gruppen valgte at se bort fra en produktløsning med pant på cigaretskod, ville der, fra 

interviewers side, i dette interview blive spurgt ind til skodpant-løsningen, selvom denne løsning 

ikke længere er relevant for gruppen.  

  

Vi spurgte ind til, hvad han synes om vores løsning med et ekstra rum i cigaretpakken og om 
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det var en mulig løsning på at få cigaretskoddene væk fra naturen og gaderne. Han mente, det var 

en klog løsning, at vi har fokuseret på at fjerne cigaretskoddene fremfor at få pantet 

skodderne igennem et pantsystem. Dog mener han, at der er nogle udfordringer med 

løsningen idet, at den skulle være lugtfri og tætisoleret, så der ikke ville drysse aske ud af 

pakken. Senere i interviewet, uddybede interviewer lidt mere vores designløsning, med at det 

ekstra rum er noget der allerede er blevet påsat fra producentens side. Den 

løsning mente Benny var for uoverskuelig, og kunne ikke se nogen grund til at sætte et ekstra rum 

på alle cigaretpakkerne. Derimod mente han, at det snarere vil give mening at sætte et ekstra rum 

på hver tiende pakke, for dermed også at være bæredygtigt, vurderede han som værende en 

holdbar løsning. Han kommer med to forslag igennem interviewet til, hvordan man kan 

få rygerne til at stoppe henkastning af cigaretskodder på jorden.  

  

Det første forslag han kom med, var at der skulle være flere tilgængelige skraldespande med 

indbygget askebægere til cigaretskodder, så rygerne i højere grad har mulighed for at smide 

sit cigaretskod i skraldespanden og dermed undgår at smide det på jorden. Benny mente, at når 

flere folk begyndte at smide deres cigaretskodder i skraldespanden, så vil der 

automatisk være endnu flere, som ville smide deres cigaretskodder ud på samme måde, 

da rygerne ville kopiere hinandens adfærd. Det andet forslag han kom med var, at man fra 

kommunernes side skulle blive ved med at holde gaderne rene. For hvis der på et område allerede 

i forvejen ligger affald, så ville endnu flere smide deres affald der.  

 

Denne form for adfærdsændring kommer fra teorien “Broken Windows”, men det er ikke 

en ændring, der sker fra den ene dag til den anden. Hold Danmark Rent og Benny har brugt lang 

tid på at finde ud af, hvordan man bedst kan påvirke folks adfærd til at samle deres eget affald 

op. Hold Danmark Rent har fundet ud af at dette bedst gøres ved “do-it-yourself"-metoden. 

Der menes med dette, at den bedst mulige måde, hvorpå man kan ændre folks adfærd til at samle 

deres eget affald op, er ved at de gør det selv. På den måde kommer de også til at finde ud af, 

hvor stort et problem affald i naturen er. Som nævnt tidligere, kopierer folk hinandens adfærd, og 

dette vil de også gøre når det gælder at samle affald op fra jorden.    
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Interviewanalyse   

I interviewet med Benny Steen Rasmussen, starter interviewer ud med at introducere gruppens 

projekt, for at give en idé om, hvad omdrejningspunktet er for interviewet. Interviewer har på 

forhånd forberedt en række spørgsmål, i form af en interviewguide, men følger den i løbet af 

interviewet kun som vejledende spørgsmål, og derfor udføres det som en blanding af et 

semistruktureret og struktureret interview. (Kvale & Brinkmann, 2015) 

Interviewer har valgt denne form, da han både ville kunne gå tilbage til bestemte punkter, som 

han ville have svar på, men også give plads til, at han kan stille opfølgende og uddybende 

spørgsmål. Risikoen ved denne form er, at interviewperson ender med at tage over i samtalen, og 

risiciene ved dette udfald, ville blive diskuteret yderligere på side 38 i rapportens diskussionsafsnit. 

Validiteten af interviewpersonens udsagn I interviewet ville ligeledes blive diskuteret I samme 

afsnit. (Kvale & Brinkmann, Validitet som håndværksmæssig kvalitet, 2015) 

  

Som grundlag for interviewpersonens udsagn referer han løbende gennem interviewet, til 

evidensbaseret undersøgende analyser som Hold Danmark Rent (HDR) har stået i spidsen for at 

udarbejde i samarbejde med udvalgte kommuner på landsplan. Disse analyser har gruppen ikke 

kunne få stillet til rådighed fra interviewpersons side, men derimod tilgået os adgang til ved at 

kontakte de kommuner, som er med som genstandsfelt for HDR’s undersøgelser. Roskilde 

Kommune og Københavns Kommune var de to udvalgte kommuner vi henvendte os til, og det 

lykkedes os at få tilsendt rapporten “Kortlægning af henkastet affald” fra Roskilde Kommune. 

Denne rapport blev udarbejdet I 2020, og vi vurderer derfor dataene som valide grundet dens 

tidsmæssige relevans. Denne rapport er bl.a. en del af den empiri, som interviewperson refererer 

til, da de nævnte tal og statistikker stemmer overens med rapportens indhold. (Kortlægning af 

henkastet affald, 2020) 

  

Skriftligt ekspertinterview   

For at gruppen havde to udgangspunkter med ekspertviden, foretog gruppen også et skriftligt 

interview med vejingeniør hos Roskilde Kommune Anita Udholm Madsen, med henblik på at få 

indsamlet ekspertviden, omkring Roskilde Kommunes arbejde med renholdning af 

bybilledet mht. cigaretskodder. Denne vinkel blev også udvalgt med henblik på at opnå viden om 
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de økonomiske aspekter ved opsamlingsarbejdet og hvad disse ressourcer eventuelt kunne være 

blevet brugt til i stedet i kommunen. I følgende afsnit analyseres en kortlægningsanalyse af 

henkastet affald i Roskilde Kommune fra 2020. Denne analyse blev tilsendt som svar til 

interviewet fra Anita Udholm Madsen. Analysen blev udarbejdet i samarbejde med Hold Danmark 

Rent.   

  

Skodproblemet i Roskilde kommune   

Vi vil i dette afsnit tage udgangspunkt i resultaterne omkring skod fra analysen. Hele rapporten 

kan findes som kilde i litteraturlisten.  

  

Denne kortlægningsanalyse er blevet foretaget over tre hele dage i forårs- 

og sommerperioden 2020, for at få et øjebliksbillede af situationen med henkastet affald i 

Roskilde Kommune. Analysen er udført ved, at 20 medarbejder fra HDR har besøgt 20 forskellige 

typer af lokaliteter i kommunen, hvor at 12 af dem er af bymæssig karakter og de resterende 8 

er inden for boligområder og natur. Tabellen for de 20 lokalitetstyper (80 målepunkter) kan ses 

herunder:  
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  Tabel over de 20 lokalitetstyper 

 

I tabellen ses der, at lokalitetstyperne er inddelt i 2 kategorityper. Lokalitetsnumrene 1-12 ligger i 

kategorigruppe 1 med høj intensitet af trafik og mennesker, og de resterende 12-

20 i kategorigruppe 2 med lav intensitet af trafik og mennesker. Fordelt på de 20 lokalitetstyper er 

der 80 målepunkter som HDR kortlægger i en kommune. Et målepunkt har en længde på 100 

meter og en bredde på op til 6 meter.  
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I Roskilde Kommune udgør cigaretskoddene 66% af den samlede optalte affaldsmængde i 

analysen, ud fra de 20 lokaliteter. To ud af tre stykker affald, der bliver opsamlet, er 

skod. Affaldstyperne er opdelt indenfor 3 kategorier: Stort affald, småt affald og skod, så i denne 

analyse bliver cigaretskod set som en type affald, der har sin egen kategori. (Kortlægning af 

henkastet affald, 2020) 

  

HDR`s Indekssystem   

Hold Danmark Rent har lavet et målstyringsværktøj, der bruges til at bedømme 

renholdelseskvaliteten af henkastet affald på lokaliteterne, i affaldsgrupperne eller for hele 

kommunen. Den er opbygget på den måde, at den er inddelt i 9 indekstal og 5 

indeksgrupper. Skemaet for indekssystemet kan ses herunder:  

  

Skemaet viser 9 indeksniveauer for renholdelseskvalitet 
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Systemet fungerer på den måde, at hvis en lokalitet f.eks. har et indekstal på 6, så betyder det at 

der er blevet smidt imellem 66-99 skod inden for et målepunkt. Som nævnt tidligere, svarer et 

målepunkt til et areal på 100 meter i længden og op til 6 meter i bredden. På de 80 målepunkter i 

Roskilde Kommune, er der blevet optalt 8.517 skod svarende til 66% af den samlede 

optalte affaldsmængde i kommunen. Baseret på disse tal, ligger det gennemsnitlige antal skod 

pr. målepunkt på 106 stk. i Roskilde Kommune. Det samlede indekstal for skod ville derfor ligge på 

5,7, og det betyder at kommunen ender i “GRÅZONE” niveauet. Det niveau ligger midt imellem et 

“meget kritisk niveau” og “tilfredsstillende niveau”. Dermed 

ligger Roskilde Kommune, hverken på det kritiske eller tilfredsstillende niveau i forhold 

til skodmængde.  

 

I analysen findes der frem til såkaldte “top-5 lokaliteter”, som er fem lokaliteter i en kommune, 

der normalvis ville udgøre en større del af den samlede affaldsmængde. I Roskilde Kommune 

udgør “top-5 lokaliteterne” hele 49% af den samlede skodmængde. Det er en meget stor andel, 

men er samtidig også lokaliteter, hvor der er en høj intensitet af mennesker hver dag. Analysen 

konkluderer, at hvis der bliver sat fokus på at få folk til at stoppe med henkastning 

af cigaretskodder, så vil mængden af skodder, der flyder i kommunen næsten blive 

halveret. Analysen konkluderer også, at folk altid er mere tilbøjelige til at henkaste deres 

cigaretskodder, hvis der allerede flyder med affald i forvejen. Så jo færre 

skodder, der ligger ved top-5 lokaliteterne, jo færre skod vil der blive smidt. Hvis 

Roskilde Kommune bruger ressourcer på at renholde disse lokaliteter, vil den kunne blive en 

renere kommune. Med vores designløsning inde i billedet i fremtiden, kunne den være med til 

at fjerne nogle af ressourcerne til renholdelse og i stedet ville kommunen 

kunne bruge disse ressourcer på bl.a. den grønne omstilling. (Kortlægning af henkastet affald, 

2020) 
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Alternative løsninger til problemet med henkastning af cigaretskodder   

Der har været flere bud på løsninger igennem tiden for, hvordan man skal få rygere til 

at stoppe henkastning af cigaretskodder. Til dags dato er der ikke 

fundet nogen permanent løsning, der har kunnet fjerne alle cigaretskodder i gaderne og naturen. 

Til gengæld er der fundet løsninger, som har været med til at reducere mængden 

af henkastede cigaretskodder. Disse løsninger har vi haft stor gavn af at kigge på, og det har 

hjulpet vores produktudvikling i forbindelse med vores egen prototype.  

 

Den første alternative løsning var lommeaskebægeret, som nævnt tidligere har været en 

succes ift. at nedsætte mængden af cigaretskodder, siden Hold Danmark Rent markedsførte dem i 

2008. Lommeaskebægeret ligger meget op ad vores egen løsning, da begge løsninger involverer 

en plastiklomme, hvor man smider sine cigaretskod ned i, når man er færdig med at ryge. Begge 

løsninger har også lignende specifikationer i form af, at de begge er brandsikre og lugtfrie. De har 

også den fordel, at plastiklommerne kan genanvendes op til flere gange, så de behøves ikke at 

blive smidt ud efter kun at have blevet brugt én gang. (Hold Danmark Rent, u.d.) 

 

 
 (Billede fra Hold Danmark Rent - Lommeaskebægeret) 
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På trods af succesen har der været nogle negative kommenterer omkring lommeaskebægeret.  Fra 

deres analyse lavet i 2010 kan vi se, at hver 3. ryger har svaret, at de ikke vil bruge 

lommeaskebægeret. I undersøgelsen har de fundet ud 

af, at årsagerne til fravalget af lommeaskebægeret kan deles op i 2 kategorier. Den første er, at 

brugerne syntes lommeaskebægeret er besværligt, og at det fylder for meget, nu hvor man i 

forvejen har en del ting i sin lomme/taske. Den anden er, at brugerne finder det ulækkert at have 

et askebæger i lommen.   

Man kan argumentere for, at individet er blevet mere miljøbevidste siden 2010, hvor 

undersøgelsen er lavet. På baggrund af dette vil vi mene, at hvis Hold Danmark Rent lavede en ny 

undersøgelse, ville den procentdel, der har svaret, de ikke vil bruge lommeaskebægeret måske 

være mere tilbøjelig til at benytte det nu, hvor vi er så bevidste om 

hvilke konsekvenser forurening af miljøet har på os selv og vores omgivelser. (Analyse - Skod på 

stationer, ved busstop og på strande, 2010) 
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Den anden alternative løsning, der har været lavet, kommer fra organisationen Plastic Change, 

som i August 2020 byggede en masse store cigaretskod i træ og placerede dem rundt omkring på 

Amager Strandpark, for at vise, at de ikke hører til i naturen.   

   

(Billede fra FVM.dk: ‘’Cigaretskodder skal i skraldespanden – ikke i naturen’’) 

 

Denne løsning er ikke baseret på et reelt produkt, som vil kunne fjerne cigaretskodder, men 

derimod bruger den aspekter af adfærdspsykologien, til at få individet til at stoppe med at 

henkaste sine skodder. Hvis der tages udgangspunkt i Daniel Kahnemans teori 

omkring De To Systemer, så kan man se, at individet bruger System 

1 når det smider sit cigaretskod på jorden. Grunden til denne adfærd er, at vi bruger System 1, når 

vi er trætte og falder tilbage på vores gamle vaner, som vi udfører uden at tænke over det. Så hvis 

vi har haft en vane med bare at smide cigaretskod på jorden, så ville vi altså have en tendens til 

også at gøre det igen, hvis vi er trætte eller udmattede. Dette vil ske selvom vi er bekendte 

med, hvilke konsekvenser det vil skabe, simpelthen fordi vi er for trætte til at tænke rationelt.   

Derimod vil individet bruge System 2, når de friske og veludhvilet og derfor dagligt er bevidste 

over deres valg. Derfor ville disse individer som regel tænke rationelt og lade være med at smide 
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sine skodder i naturen. Hvis dette individ alligevel vælger at gøre det, ville individet gøre det helt 

bevidst og være fuldstændig bevidst omkring dets konsekvenser, som f.eks. at filteret i 

skoddet bliver nedbrudt til mikroplast og skader endnu mere. Hvis rationaliteten dog dominerer 

individets bevidsthed, vil det helt lade være med at henkaste cigaretskoddet og i stedet gemme 

det til der findes et passende sted at smide det ud.   

Organisationen Plastic Change ville med disse cigaretskod vise, hvor stort et problem de 

henkastede cigaretskodder er, samt appellere til individets System 2, ved at vise at 

cigaretskodderne ikke hører til på strande eller i naturen. Ved at appellere til individets System 2 

vil de med denne kampagne prøve at ændre rygernes adfærd, og få os til at reflektere over, hvad 

der sker når vi henkaster et cigaretskod. (Cigaretskod skal i skraldespanden - ikke i naturen, 2020) 

  

Den tredje alternative løsning er en skodrobot. Det er Århus Kommune, som har slået sig sammen 

med flere lokale virksomheder for at bygge robotten. Indtil videre er der kun blevet 

lavet én prototype af robotten, men i fremtiden ville der være robotter i gaderne for at 

opsamle cigaretskodder. Robotten kører på 4 hjul og samler cigaretskoddene ved at suge dem op 

igennem et rør. Den har et program indbygget i sig, så den kan genkende et cigaretskod, når den 

leder efter dem.  

 
(Billede fra dr.dk: ‘’Skralderobot samler dit cigaretskod op, men lader guldringen ligge’’) 
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Skodrobotten kan være med til, at få folk til at henkaster færre cigaretskodder på jorden, idet der 

ikke ligger nogen cigaretskodder i forvejen. Rygere bliver generelt påvirket af, at der 

ligger cigaretskodder på jorden i forvejen, og tænker at det er fint at smide sit cigaretskod på 

jorden, da det allerede ligger nogen i forvejen. Dette er kendt som 

“broken windows” teorien, (som nævnt tidligere), som Benny i interviewet kaldte denne type af 

adfærdsændring. Med tiden, hvis skodrobotten bliver en realitet, kan den være med til at 

ændre rygeres adfærd, så de ikke henkaster cigaretskodder hensynsløst på jorden. (Kristensen & 

Viskum, 2021) 

  

Målgruppeanalyse   

I følgende analyse, ville der blive redegjort for en udvælgelse af vores målgruppe, og foretages en 

analyse af denne. Målgruppen ville blive fundet ved at analysere data fra vores spørgeskema samt 

interview med direktør for Hold Danmark Rent Benny Steen Rasmussen. Valget af denne 

målgruppe ville blive argumenteret for med grundlag i adfærdsteori fra Daniel Kahnemans “At 

tænke hurtigt og langsomt”, som et teoretisk udgangspunkt, da vi ikke har foretaget fysiske 

observationer af målgruppens adfærd. Vekslingen mellem kvantitativ og kvalitativ databrug samt 

inddragelse af teori vurderer vi som værende fyldestgørende belæg for målgruppeanalysens 

anvendelse i projektet.   

 

I vores spørgeskemaundersøgelse tilhørte 54,1% aldersgruppen mellem 18-25 år. Derfor står det 

klart, at der er en vis del fra den aldersgruppe, som nok også er rygere, fordi af alle adspurgte var 

der 29%, der svarede, at de ryger på spørgsmål 1. Det må derfor formodes, ud fra vores 

spørgeskema, at det er vores målgruppe, så derfor er det dem vi vil have vores fokus på. Vi er 

opmærksomme på, at det ikke er den mest nøjagtige vurdering af målgruppen, da der er en stor 

andel i vores spørgeskema (71%), der har svaret, at de ikke ryger, og der kan det være, at en stor 

del af dem også er mellem aldersgruppen 18-25 år. Vi ved nemlig ikke, hvad de enkelte 

respondenter har svaret direkte. Derfor er det svært for os at vurdere, hvem vores målgruppe i 

virkeligheden er. Fordi i princippet kan der godt være en større gennemsnitlig procentdel af de 
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adspurgte fra en anden aldersgruppe, som henkaster flere cigaretter, hvorfor de vil få endnu mere 

gavn af at bruge vores reviderede cigaretpakke.  

Benny Steen Rasmussen har også hjulpet os frem til at vurdere, hvilken aldersgruppe, der er vores 

målgruppe. I vores interview med Benny fortæller han nemlig, at der er mange unge, der 

henkaster cigaretskodder, når de er ude at feste. Benny har igennem Hold Danmark Rent har 

været med til at gøre lommeæskebægret, til en succes, men ikke i nattelivet. Han 

siger i interviewet at: “Eksempelvis hvis du (tager) målgruppen "unge rygere" i nattelivet, hvor der 

bliver smidt meget. Der vil man ikke have sådan et lommeaskebæger” (side 67). Der udtaler han, 

at de unge rygere i nattelivet ikke gider at anvende deres lommeaskebæger, når de er i byen. Det 

er ikke optimalt, da han også nævner, at de henkaster mange cigaretskodder. Når de unge tager i 

byen, bliver der indtaget en masse alkohol, der gør, at de ikke tænker på at henkaste 

cigaretskodder andre steder end på jorden, da det er det nemmeste for dem.   

 

I spørgsmål 8 i spørgeskemaet svarede 17,7% nej til, at de ville være villige til at gemme deres 

cigaretskodder i den reviderede cigaretpakke, hvis der ikke var en skraldespand i nærheden. 

Udover det var der 8,1%, der svarede, at de ville være villige til at gemme på deres skodder bare 

ikke i cigaretpakken. Derfor kan man ud fra dette udlede at størstedelen af vores målgruppe fra 

aldersgruppen mellem 18 – 25-år ligger i system 1. (Kahneman, At tænke - Hurtigt og langsomt, 

2018) Både før de går i byen, og nok i endnu højere grad, når de er i byen. Når man ligger i system 

1, har man ikke noget overskud, hvor man ikke tænker over sine handlinger, og der falder man 

tilbage til sine gamle rutiner og vaner. I dette tilfælde drejer det sig om, at de unge rygere 

henkaster deres cigaretskodder på jorden, da de ikke tænker over det, når de er ude i byen og 

drikke.   

 

I spørgsmål seks spørger vi også ind til, hvorvidt rygerne smider deres cigaretskodder ud på 

samme måde som deres venner. Dertil svarer 14,8%, at de henkaster deres skodder på samme 

måde som deres venner. Den procentdel er større end de rygere, der svarer nej til det spørgsmål, 

11,5%. Derfra kan man vurdere, at der godt kan være en sammenhæng mellem unge mennesker, 

der henkaster cigaretter, når de er i byen sammen med vennerne, i forhold til det Benny, nævner 

om, at unge mennesker generelt smider mange cigaretskodder på jorden, når de er i byen.  
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Produktdesign   

Vi har igennem projektet haft en del overvejelser om, hvordan vores produkt skulle se ud, og 

hvordan vi kunne skabe den bedst mulige løsning til problemet samt for forbrugerne. Vi startede 

med at komme på ideen om at skabe et helt nyt pantsystem, hvor man kunne smide sine 

cigaretskodder i og få penge eller andre goder for det. Vi tænkte, at denne ide ville give folk 

incitament til at stoppe med at henkaste deres cigaretskodder, og i stedet beholde dem, da de 

ville kunne få en gode ud af det. Da denne idé krævede en hel del, satte vi ambitionerne lidt 

lavere, og prøvede at tænke på, hvordan vi ellers kunne gøre for at folk lod være med at 

henkaste cigaretskodder. Hvilken løsning skulle der til for at individet enten ville smide sit 

cigaretskod ud i en skraldespand eller beholde det indtil, at de fandt et sted, hvor de kunne smide 

det ud?  

 

Vi strejfede tanken om at ændre den eksisterende cigaretpakke, således at individet kunne lægge 

deres cigaretskodder ned i pakken, hvis der ikke var en skraldespand i nærheden. Vi tænkte på 

dette efter at have snakket med nogle rygere omkring lommeaskebægeret. Det var i sig selv 

egentlig en okay løsning, men det var noget som rygerne selv skulle tage initiativ til at gå ud og 

købe, samt at lommeaskebægeret ikke kan indeholde skodder fra en hel cigaretpakke før man skal 

tømme det. Den første tanke var at designe et ekstra rum i cigaretpakken, således at når man var 

færdig med at ryge, så kunne man lægge sit skod ned i det ekstra rum. Derved skulle man ikke 

have en ‘’ekstra ting’’ med sig for at komme af med sine skodder, da det allerede vil være 

implementeret i pakken.   
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 Ovenfor ses vores første prototype på vores cigaretpakke 

 

Efter at have snakket med nogle rygere, fandt vi ud af, at pakken vil blive for stor og at rygerne 

ikke syntes om idéen. Vi fik efterfølgende nye input til, hvordan pakken kunne se ud, og hvad de 

mente der ville fungere. Vi kom dernæst på vores nuværende idé med hjælp fra Schack Lindemann 

fra FabLab. Idéen er, at man på den nuværende cigaretpakke får implementeret en pose på siden 

af pakken. Denne pose vil således først fylde noget, når der kommer cigaretskodder i. Det gør, at 

cigaretpakken ikke bliver meget større end den er i forvejen så individet stadig ville kunne have 

pakken i sin lomme.  

Ovenfor ses nogle billeder af vores prototype. 
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Vi lavede også en alternativ løsning, hvor det i stedet var en ekstra plastikpakke man satte på sin 

cigaretpakke. Derfra kunne man holde på cigaretskoddene. Denne prototype lavede vi i Fusion, 

hvor vi fik diverse specifikationer på en cigaretpakke, for så derefter at printe den i en 3D-printer. 

Vi har valgt dette design af den årsag, at det skal være noget man selv kan vælge at tage med sig, 

hvis man ved, at man skal ud et sted, hvor der evt. Ikke er et askebæger. Plastikpakken er 

monterbar, så man ikke behøver at rende rundt med den, hvis man ikke får brug for den.  

  

  

Specifikation & sikkerhed   

I vores designløsning har vi lagt meget vægt på, at brugeren har mulighed for 

at opbevare minimum 20 cigaretskodder, så brugeren er fri for at skulle tømme posen 

undervejs. Posen vil blive lavet i et materiale, således at brugeren ikke skal bekymre sig 

om, at eventuelle gløder på cigaretskoddet vil antænde pakken. Ligeledes skal posen laves 

lugtfri, så brugeren bliver fri for eventuelle lugtgener fra skoddene. Der vil blive inkorporeret 

en tæt forsegling på toppen af posen, så der ikke lige pludseligt kommer røg ud af posen, eller at 

den eventuelt ville kunne åbne sig nede i lommen eller tasken. Varmen fra cigaretskoddene vil ikke 

kunne mærkes igennem plastikposen, da den er varmeisoleret. Brugeren skal derfor ikke være 

nervøs for, at posen bliver for varm, når man har den på sig. Sikkerheden i vores designløsning, vil 

altid blive prioriteret meget højt, da det er altgørende for, at brugeren vil 

anvende vores plastikpose, at de ved at den opfylder alle sikkerhedskravene.   
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Miljø   

Når der bliver smidt cigaretskodder, har det store konsekvenser for de fleste områder i Danmark, 

som fx i naturen, kommunerne og bybilledet. Vi vil herunder redegøre for nogen 

af konsekvenserne for de nævnte områder.  

  

Naturen:  

Konsekvenserne kan være store for naturen, når der bliver henkastet cigaretskodder på jorden. 

Den første konsekvens er at dyrene kan tage skade af dem. Grunden til dette er, at 

cigaretskodderne kan afgive skadelige stoffer. De er flere forskellige tungmetaller 

i cigaretskoddene. Indholdet er bl.a. bly, nikotin, cadmium og tjærestoffer, og det kan have en 

skadelig effekt på dyrene. Planterne bliver også påvirket af disse stoffer. De giftige stoffer bliver 

spredt ud i naturen, når cigaretskoddene kommer i kontakt med vand.   

  

Den anden konsekvens er selve naturen, der bliver påvirket af cigaretskoddene, da de som nævnt 

tidligere indeholder plastikmaterialet celluloseacetat. Plastikken i cigaretskoddet gør at 

skoddet aldrig forsvinder helt og derfor i stedet bliver nedbrudt til mikroplast, som for altid ville 

opholde sig i naturen. Den tredje konsekvens for naturen er, at når der bliver henkastet 

cigaretskodder, så ville det give anledning til, at der bliver smidt mere affald, idet at affald avler 

mere affald.   

  

Kommunerne:  

Det er kommunerne, der står med de økonomiske konsekvenser, når der bliver 

henkastet cigaretskodder. Det kræver mange ressourcer for kommunerne, da det er dem, der står 

for oprydningen af alt affald, der bliver smidt og det er inklusive cigaretskodder. Dvs. at det er 

dem, der skal betale for at samle de henkastede cigaretskodder op. Ikke nok med, at det koster 

kommunerne mange penge for at samle de henkastede cigaretskodder op, så er en anden 

konsekvens for dem, at deres kommune kommer til at fremstå som beskidt.   
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Bybilledet:  

Bybilledet får den konsekvens ved henkastede cigaretskodder, at byen kommer til at 

fremstå æstetisk dårlig. Der går nemlig lang tid før, at cigaretskodderne bliver nedbrudt. 

Derfor kan de også være i bybilledet i lang tid, hvis de ikke bliver fjernet. Det kommer også til at gå 

udover trivslen for både de lokale og turister, når de kan se flere og 

flere cigaretskodder på gaderne og naturen. Når der ligger cigaretskodder på jorden eller andre 

typer af affald, er det som nævnt tidligere med til at folk smider mere affald, da det allerede ligger 

der i forvejen.  (Naalakkersuisut, 2021) 

 

  

I 2010 lavede organisationen Hold Danmark Rent en undersøgelse fokuseret på danskernes 

rygeadfærd, hvor de fandt ud af følgende: (Knudsen, 2021) 

- 60 % af dagligrygerne svarer, at de kan finde på at smide skoddet fra sig på stationen eller 

ved busstoppestedet.   

  

- 27% af de rygende bilister smider "altid" eller "ofte" deres cigaretskod ud af bilen.  

  

- Ved stranden smider hver 8. ryger sit skod fra sig i sandet.  

 

Vi forholder os kritisk til denne undersøgelse da den som nævnt er lavet i 2010. Vi vurderer 

dog stadig, at det er nogle meget interessante resultater, som er kommet ud af undersøgelsen. I 

2010 var der ikke de største bekymringer om cigaretskodder i naturen som der er nu, og det kan 

man tydeligt se i undersøgelsen. På baggrund af en undersøgelse lavet af Samvirke, kan vi se at der 

er 2020 var 38% af de danske rygere, der kunne finde på at smide et cigaretskod i naturen, som jo 

viser sig at være et betydelig mindre tal end man kan se fra 2010. Selvom der siden 2010 er 

kommet mere fokus på miljøet, og konsekvenserne ved henkastede cigaretskodder, har man i 

samme undersøgelse fundet ud af at 16% af danske rygere ikke ved at cigaretskodderne 

indeholder plastik. (Garde & Thorsen, 2020) 
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På baggrund af denne uvidenhed har rygerne, som nævnt tidligere, større tilbøjelighed til at smide 

cigaretskoddet på jorden, da de ikke kender konsekvenserne. Der vil såvel altid være en lille 

procentdel, der er bekendte med konsekvenserne, men stadig vælger at se bort for dem og forsat 

vil henkaste deres cigaretskod.   

Da Hold Danmark Rent ikke har foretaget nogle nyere lignende undersøgelser, har det været svært 

for os at sammenligne dataene for at se, hvor stor en forandring der virkelig er sket.  Men da en 

sådan undersøgelse er dyr at foretage, lyder det på Benny Steen Rasmussen fra Hold Danmark 

Rent, til at der vil blive foretaget flere af disse undersøgelser lige foreløbig.   

  

Diskussion   

I følgende afsnit ville der blive foretaget en diskussion af projektgruppens erfaringer med 

indsamling af empiri, og hvad der gik godt og knapt så godt i denne proces samt hvorfor. Desuden 

ville afsnittet også diskutere, hvad vi har lært af at bruge de anvendte teorier, modeller og 

begreber i projektet. Som et tredje fokuspunkt, vil vi også diskutere om, hvad vi har lært af brugen 

af vores valgte metoder.   

  

Empiri   

Vi har i dette projekt, arbejdet med indsamling af empiri både ud fra erfaringer med vores 

produktudvikling, samt ved brug af kvantitative og kvalitative undersøgelser, hvis data benyttes 

som grundlag for projektets analyseafsnit. De kvalitative og kvantitative undersøgelser diskuteres 

i afsnittet “Metode”, hvorimod produktudviklingen diskuteres i dette afsnit.  

  

Under produktudviklingen, indsamlede vi empiri ved praktisk at prøve at bygge 

prototyper i FabLab på RUC, og derved med hjælp af den iterative proces, gentage vores 

afprøvning og vurdering af de fremstillede skitser samt fysiske prototyper. Denne proces foregik i 

bagvendt rækkefølge, forstået på den måde, at vi fremstillede prototyper for at få vores idéer ned 

på papir og i fysisk form, før vi foretog kvantitative og kvalitative undersøgelser. Disse 

undersøgelser kunne ellers have hjulpet os med at have konkrete krav fra adspurgte 

respondenter, men da undersøgelsernes resultater først blev analyseret på et sent tidspunkt i 
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projektet, valgte vi at beholde den tidligt producerede prototype som endeligt produkt. 

Denne beslutning vurderede vi som nødvendig, da gruppens tidsplan ikke lykkedes at blive 

holdt. Derfor ender prototypen med at være baseret på få respondenters vurderinger, i form af 

andre studerende på vores studiehold. Da vi havde fået resultaterne tilbage fra vores 

undersøgelser, viste det sig at vores prototype, blev vurderet af den kvantitative 

spørgeundersøgelses respondenter, som værende en brugbar løsning.  

Vi har også sideløbende været i gang med at design en version af vores produkt til 3D-

printning, for at få en idé til en lignende 1:1 skala model af cigaretpakken. De tidsmæssige 

ressourcer, som blev afsat til at designe denne model, vurderer vi, på nuværende tidspunkt i 

projektforløb, kunne have været blevet distribueret anderledes, da vi havde en prototype klar, 

som stemmede overens med vores vision, i FabLab. Til senere projekter, er vi nu bevidste om, at 

det er mere end nødvendigt, at der i kollektiv overensstemmelse besluttes at lave én enkelt 

endelig prototype, og at vi afsætter et bestemt antal timer til denne proces. Ved at huske os selv 

på denne erfaring, vurderer vi at, der ville blive mere tid til rådighed til andre dele af 

projektarbejdet og at der ikke ville opstå skævvridninger af arbejdsfordelingen, især med hensyn 

til rapportskrivning i intensivperioden af fremtidige semesterprojekter.  

  

Teori   

Vi har i projektet arbejdet med forskellige teorier, der har været særdeles 

brugbare som et teoretisk udgangspunkt for vores empiriske undersøgelser samt analyser af 

disse. Nudging er en af disse teorier. Ved at få kendskab til denne teori, har vi har lært, hvordan 

man både på et teoretisk plan og i praksis kan ”skubbe” til folks holdninger uden, at det påvirker 

dem på en negativ måde. Det er nemlig meget vigtigt, når man påvirker folks holdninger på 

den rigtige måde, således at det ikke bliver til manipulation. Der er nemlig en hårfin grænse 

mellem nudging og manipulation. Manipulation er et begreb, der dækker over den måde, hvorpå 

man verbalt eller nonverbalt kan ændre folks holdninger, oftest med et skjult og negativt 

mål. Derimod bruges nudging ikke til for at påvirke på en negativ måde, og med denne er det 

oftest en positiv adfærdsmæssig ændring, der søges hos den udvalgte gruppe af befolkningen, 

som er genstand for nudging. Ved brugen af nudging ligger man heller ikke skjul på, hvad det 

endelige mål er med adfærdspåvirkningen af eventuelle forbrugere.   



Projekt: Skod Pant 
Eksamensgruppenr.: V2124788866 

 50 

  

Som nævnt tidligere i rapporten formulerer Thaler og Sunstein nudging på en anderledes måde 

end Pelle Guldborg. Thaler og Sunstein har fokus på den økonomiske del af nudging, da det ikke 

må påvirke individets økonomiske situation for meget, når man skal give dem et nudge. Det skal 

helst kunne gøres så hurtigt og billigt som muligt, når man fx gerne vil gribe ind for at ændre et 

bestemt udfald. Pelle har slet ikke fokus på det økonomiske aspekt af et nudge i modsætningen til 

Thaler og Sunstein. I stedet mener Pelle, at nudging er en intervention, der ikke burde betyde 

noget for vores adfærd, men som alligevel gør det i praksis. (Hansen & Zeller, Nudging er ikke 

kærlige puf, 2015) 

Thaler og Sunstein mener også, at et simpelt nudgingtræk er at: “Putting the fruit at eye 

level counts as a nudge.”  (Sunstein & Thaler, Nudge - Improving Decisions About Health, Wealth 

and Happiness (PB), 2009) 

 

Pelle vurderer derimod, at nudging ikke er noget man bare går ud og gør, uden at have tilegnet sig 

den nødvendige viden. Man skal have inddraget al den viden og erfaring man har fået 

indenfor begrebet nudging, før at man kan foretage sig et fagligt kvalificeret bud på en 

adfærdsændring og på den måde nudger man. Ud fra deres forskellige fortolkninger af 

begrebet nudging, er Pelles forklaring af nudging mere relevant for vores problemstilling, da den 

har mere fokus på det adfærdsmæssige perspektiv.   

 

Udover nudging har vi også kigget meget på en anden adfærdspsykologisk teori nemlig ”to 

systemer”. I “to systemer” teorien er der meget fokus på menneskets to forskellige kognitive 

adfærdssystemer. Vi har brugt disse til at vurdere vores målgruppe, og hvordan vi 

skulle tackle deres adfærd. Vi har dog haft meget mere fokus på at finde en tilgang til at påvirke 

rygere i system to, som er mere tilbøjelige til at ændre deres adfærd med hjælp fra nye 

alternativer.  
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Metode   
I projektet har vi lært om og benyttet os af kvalitative og kvantitative metoder. Disse var 

i form af spørgeskemaundersøgelser og interviews. Desuden benyttede vi os af metoden 

“Coloured Cognitive Mapping” (CCM), som en metode til vores idégenerering.   

  

CCM er, som tidligere nævnt, udfærdiget i Design & Konstruktion kurset, og har derfor været 

benyttet som en inspirationskilde, nærmere end en fagligt baseret metode, da CCM blev lavet ud 

fra vores egne idéer, og ikke baseret på indsamlet empiri, som er metodens egentlige primære 

formål at bruges til. Derfor er CCM, kun i begrænset mængde, brugt som værktøj til 

projektarbejdet, og ikke brugt til at analysere vores indsamlede empiriske data. Vi vurderer dog 

stadig, at det er lykkedes os at få analyseret vores empiriske data på anden vis, bl.a. via en 

interviewanalyse af den kvalitative empiri og dataanalyse af den kvantitative empiri. Som en 

erfaring til senere projektarbejde, har vi lært at denne metode, ville være brugbar, men skal 

bruges anderledes, så vi udnytter metodens egentlige formål.  

  

Til projektets dataindsamling benyttede vi os af den kvantitativ metode i form af en 

spørgeundersøgelse. Formålet ved at tage denne metode i brug, var at få indsamlet data fra 

adspurgte respondenter, der fik muligheden for at give deres input omkring vores 

problemstilling, “cigaretter i naturen”, samt vurdere vores løsningsforslag. Denne metode var 

effektiv ift. at få indsamlet større mængder data. Fremgangsmåden hvorpå vi foretog denne 

indsamling, var at lægge et spørgeskema ud på nettet, samt fysisk opsøge respondenter på gaden. 

Erfaringen ved brug af denne fremgangsmåde, var at det lykkedes os at få spurgt en stor blandet 

respondentgruppe, og denne vil til fremtidige projekter, overvejes som en standard måde at 

håndtere kvantitative undersøgelser på. Ved at indsamle data via forudbestemte spørgsmål og 

svarmuligheder, var det relativt ukompliceret at analysere denne datamængde, på trods af dens 

størrelse. Med denne undersøgelse lykkedes det os at få 62 svar, og dette vil ikke være 

repræsentativt nok til at kortlægge den danske befolknings generelle holdning til 

problemstillingen, men vi vurderer eftersom vi har begrænset viden om professionel 

empiriindsamling og erfaring med denne samt begrænset mængde ressourcer, at denne data er 

repræsentativ ift. projektets omfang.   
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I forhold til selve spørgeskemaundersøgelsen kan man også diskutere, hvor repræsentativ vores 

spørgeskema er, da der kun er 62 personer, der har svaret på spørgeskemaet. Det gør, at vores 

spørgeskema ikke er særlig bredt og derfor giver undersøgelsen ikke et helt korrekt billede af 

danskernes holdninger til de forskellige spørgsmål, vi har stillet. Udover det tilhører 54,1% af 

respondenterne aldersgruppen mellem 18-25 år. På den måde har vi ikke lige fordelt 

aldersgrupperne i undersøgelsen. Det betyder, at vi ikke har fået et repræsentativt billede af de 

forskellige aldersgruppers holdninger til vores emne. Selvom vi har prøvet vores bedste efter at 

formulere spørgsmålene bedst muligt, kan det ikke udelukkes, at der er nogle respondenter, der 

har misforstået spørgsmålene, og som resultat af misforståelsen har de endt med at svare forkert 

på vores spørgsmål. Da vi lavede spørgeskemaet, var vi også mest interesserede i at høre rygernes 

holdninger til vores spørgsmål, da det kun er dem, der vil kunne have gavn af vores 

produktløsning.  

 

Samtidig med at dele af gruppens medlemmer foretog opsøgning af respondenter til den 

kvantitative undersøgelse, foretog et andet medlem af gruppen et ekspertinterview med Benny 

Steen Rasmussen, som skulle udgøre en del af vores kvalitative data til projektet. Ved brug af 

interview som kvalitativ metode fik gruppen indsamlet empiri omkring Hold Danmark Rent’s 

arbejde med de danske kommuner, samt empiri omkring Benny Steen Rasmussens erfaring med 

det danske pantsystem, gennem hans 14 år som direktør i Dansk Retursystem. Da interviewet blev 

udført semistruktureret af interviewer, som i øvrigt var hans første 

ekspertinterview, havde interviewer svært ved at holde interviewet konkret og præcis.  

Grundet interviewers naturligt manglende erfaring med at interviewe kunne dette også 

fornemmes på den efterfølgende optagelse samt transskribering af interviewet. Vi vurderer 

alligevel, at det lykkedes interviewer at få indsamlet den empiri, som vi manglede og ikke kunne 

have fundet frem til på anden vis, og ser derfor foretagelsen af dette interview, som den rigtige 

beslutning til indsamling af kvalitativt empirisk data. Til fremtidige projekter, vil vi tage denne 

erfaring i mente, og forberede både os samt fremtidig interviewperson bedre på, hvordan 

interviewet vil forløbe. Desuden vil vi også forklare interviewperson, at dennes svar ville blive 

brugt til senere analyse, og derved, i videst muligt omfang, bør interviewperson holdes konkret og 

præcis i sin formulering.   
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Konklusion   

For at opsummere, kan vi konkludere, at cigaretskodder har store konsekvenser på miljøet. 

Da cigaretskodderne indeholder plastik, gør det nemlig, at det tager op til ti år at 

nedbryde plastikken til mikroplast.   

Udover det har der været mange forskellige tiltag i forhold til at nedsætte mængden 

af cigaretskodder i bybilledet og i naturen, men det er ikke en nem udfordring af overkomme. Det 

har også været noget vi har erkendt igennem undersøgelsen af problematikken.   

Vi har igennem vores arbejde med projektet netop undersøgt om vores design vil være med til 

at give brugerne et incitament til ikke at henkaste deres cigaretskodder på jorden. Ud fra 

vores spørgeskema kan vi udlede, at vores løsning kan være med til at give rygerne lysten til ikke 

at smide deres cigaretskodder på jorden. Da hhv. 30,6% af de adspurgte vurderer, at vores 

produkt godt kunne fungere. Udover det mener 51,6 % af respondenterne, at vores produkt 

måske kunne fungere.   

Benny fra HDR har to forslag til at give brugerne nogle incitamenter til ikke at 

henkaste cigaretskodder på jorden. Han mener, at en af grundene til, at der er så mange 

henkastede cigaretskodder på jorden, er fordi der en generel mangel på skraldespande, som 

rygerne kan benytte sig af. Med det mener han, at der skal være flere skraldespande med et 

indbygget rum til cigaretskodder, så brugerne på den måde kopierer hinandens adfærd ved at 

benytte sig af skraldespandene. Udover det mener han også, at gaderne skal forblive rene, fordi 

hvis gaderne er rene, vil man ikke i lige så høj grad smide med affald. Fordi hvis der i forvejen 

ligger affald, så smider man også mere med affald. Ud fra det kan man konkludere, at hvis der kom 

flere skraldespande i bybilledet, så vil det give rygerne nemmere adgang til at henkaste 

deres cigaretskodder. Med flere skraldespande vil rygerne også have større mulighed for at 

kopiere hinandens adfærd, som alt andet lige ved føre til, at færre rygere henkaster 

deres cigaretskodder på jorden, men som derimod henkaster deres cigaretskodder i 

skraldespandene. Så udfra undersøgelsen af dette problem har vi nået frem til et af de områder, 

hvor kommunerne kan gøre mere for at løse udfordringen, og det er ved, at der skal være flere 

skraldespande, som rygerne kan henkaste deres cigaretskodder i.  
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Fejlkilder   

Vi har igennem vores forløb med dette projekt stødt på nogle udfordringer, der har givet os nogle 

begrænsninger. Blandt andet lykkedes det os ikke at få istandsat et interview med 

adfærdsforskeren, Pelle Guldborg Hansen, som vi ellers ønskede. Vi kontaktede Pelle for sent 

under projektarbejdet, hvorfor det endte med, at han ikke havde tid til at mødes med os, selvom 

vi i længere tid havde tænkt på at kontakte ham. Vi vurderer, at Pelle kunne have været en hjælp 

til at besvare nogle af vores spørgsmål i forhold til adfærd og nudging, fordi han er ekspert 

indenfor det område.  

Udover det havde vi også taget kontakt til Københavns Kommune, hvor vi ligesom 

Roskilde Kommune ville have holdt et interview med dem, og spørge ind til deres problem med 

cigaretskodder, og hvilke initiativer de har sat i kraft for at nedsætte mængden af 

cigaretskodder. Vi fik desværre at vide, at det ikke kunne lade sig gøre, da de ikke havde 

ressourcerne til det. Vores ide var oprindeligt at sammenligne Roskilde Kommunes og København 

Kommunes initiativer i forhold til at løse deres udfordringer med henkastning 

af cigaretskodder. Det var også vores hensigt, at vi gerne ville have interviewet pendlere på 

Københavns Hovedbanegård i forhold til at få en endnu bredere besvarelse af vores spørgeskema, 

men grundet en stram tidsplan i projektets intensivperiode, nåede vi ikke at få spurgt de 

københavnske pendlere.  

  

Perspektivering   

Vi har igennem vores projekt haft fokus på at finde en designløsning, der kunne være med til at 

nedsætte mængden af cigaretskodder i naturen og på gaderne. Hvis vi havde haft mere tid i 

projektet, eller kunne tænke os at arbejde med samme emne i vores næste projekt, så tænkte vi at 

videreudvikle vores produkt og lave et helt færdigt produkt, som vi mener vil være med til at 

fjerne en stor del af de henkastede cigaretskodder. Vi ville videreudvikle produktet ved at lave et 

nyt pantsystem samt en app, der vil fungere sammen med pantsystemet. Ved at lave dette 

pantsystem ville vi også kunne genbruge dele af cigaretskodder og på den måde også få et mere 

miljøvenligt og bæredygtigt syn på det. Vores videreudvikling vil som sagt bestå af et pantsystem 

og en tilhørende app. Det vil fungere således, at man på vores cigaretpakke vil få implementeret et 

pantmærke således at pantmaskinen kan registrere panten. Dette ville fungere lidt ligesom det 
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nuværende pantsystem til flasker. Man vil således kunne smide sin cigaretpakke, med cigaretskod, 

ned i denne pantmaskine og få en gode for det. Hvis man skal kigge på, hvordan brugeren ville 

benytte sig af det, så vil de logge ind på deres app, hvor de vil kunne finde de nærmeste 

pantmaskiner samt registrere den pantmaskine de står ved. Den enkelte pantmaskine vil have 

en unik QR-kode registreret i pantsystemet, således at man med appen kan scanne denne QR-

kode. Derved kan appen registrere, hvilken pantmaskine man benytter sig af. Når man har 

scannet pantmaskinen, kan man derefter smide sin cigaretpakke ind i pantmaskinen, hvor den vil 

registrere panten. Når man er færdig med at pante, vil man få sat sine penge ind på 

appen, hvorefter man kan vælge, om man vil få dem udbetalt eller gemme dem. Ved at 

implementere denne løsning vil vi mene, at individet vil få et større incitament til at gemme deres 

cigaretskodder samt bruge vores pantmaskine, idet at de får en lille mønt ud af det. Vi har i vores 

spørgeskema spurgt ind til om rygere ville være mere villige til at gemme deres skodder, hvis de fik 

pant for dem (Se spørgsmål 12 i spørgeskema, side (58). Heraf svarede 33,9% af 

respondenterne ja. Hvis man samtidig kigger på den eksisterende løsning med pant på flasker, 

så viser et uddrag fra en pressemeddelelse fra Ritzau, at danskerne fra januar til juni 2021, har 

pantet 922 millioner flasker og dåser, hvilket er en stigning på 18% fra samme periode sidste 

år. (Først halvår slår ny pant-rekord, 2021) 

Vi vurderer ud fra dette uddrag, samt responsen fra vores eget spørgeskema, at der vil være en 

periode i starten, hvor brugerne skal informeres om dette pantsystem, og hvor det nok ikke vil 

blive brugt i større grad. Efterhånden som brugerne bliver bekendte med vores pantsystem, så vil 

de også benytte sig af det og derved undgå henkastning af cigaretskoddene.   
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Bilag  

Interview med Roskilde Kommune   

Interviewede: Anita Udholm Madsen (Vejingeniør)   

Spørgsmål 1: Hvad vil Roskilde Kommune gøre for at mindske cigaretspild i kommunen?   

- Svar: Vi har primært arbejdet med at gøre skraldespandene synlige og sætte dem 

strategiske gode steder, hvor vi formoder, at borgerne vil bruge skraldespandene. 

Endvidere har vi lagt nogle skodriste ved enkelte busstoppesteder.   

  

Spørgsmål 2: Hvad er jeres erfaringer med arbejdet omkring oprydning af cigaretskodder?   

- Svar: Det er i midtbyen lidt besværligt at få fejet cigaretskodder op med fejemaskinen. De 

ligger sig i fugerne. Hvis vi suger for kraftigt med fejemaskinen, får vi suget grus materialet 

med op, hvilket gør, at belægningen bliver løs.   
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Spørgsmål 3: Er der nogle bestemte områder i Roskilde kommune, hvor der bliver henkastet 

mange cigaretskodder? Og hvis ja, hvad kunne årsagen så være til dette?   

- Svar: Jeg vedlægger den seneste rapport fra Hold Danmark Rent som specifikt har talt på 

antallet af cigaretskodder, de har fundet på tællestederne.   

  

Spørgsmål 4: Har I som kommune foretaget nogle brugerundersøgelser omkring problemet med 

cigaretskodder?   

- Svar: Det står der også lidt om i Hold Danmark Rent rapporten. Dog var der ikke så mange 

interviews med i 2020 pga. Corona.  

  

Spørgsmål 5: Hvor meget koster det pr. cigaretskod at samle op?   

- Svar: Vi har ikke opgjort økonomien på specifikt denne affaldstype.  

  

Spørgsmål 6: Hvor stor del af jeres budget til oprydning af affald, går til opsamling af 

cigaretskodder?   

- Svar: Det kan vi ikke sige noget om. Vores renholdelsesudgifter indeholder mange ting 

såsom tømning af skraldespande, fejning, opsamling af affald, ukrudtsbekæmpelse, 

graffitibekæmpelse, bortskaffelse af affaldet mm.   

  

Spørgsmål 7: Hvor mange ansatte har kommunen til at samle cigaretskodder op?   

- Svar: Der er ikke ansat nogen specifik til opsamling af cigaretskodder. I midtbyen bruger 

vi ca. 2 årsværk til at renholde byen. Der rengøres i midtbyen alle ugens 7 dage.  

  

Spørgsmål 8: Hvor mange timer om ugen bruger I på at samle cigaretskodder op?   

- Svar: Det kan vi ikke svare på.  

  

Spørgsmål 9: Hvad kunne kommunen i stedet for bruge denne del af budgettet til?    

- Svar: Penge der blev sparet her, ville f.eks. kunne gå til yderligere graffitibekæmpelse, eller 

til f.eks. nyt vejudstyr.   
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Spørgsmål 10: Er cigaretskodder den mest henkastede affaldstype i Roskilde kommune?    

- Svar: Læs mere herom i Hold Danmark Rent rapporten, - men ja det er i hvert fald en 

meget udbredt affaldstype.  

  

Spørgsmål 11: Tænker du at en re-designet cigaretpakke, ville være optimal for at holde skodder 

fra at ende på jorden?   

- Svar: Jeg synes, at det er en ret god idé, I er kommet op med der, og måske også lidt 

nemmere at få sat i produktion, da omkostningerne alt andet lige må være mere 

begrænset.   

  

Spørgsmål 12: Hvad mener du om et eventuelt helt pantsystem til cigaretskodder? Ville det kunne 

hjælpe på situationen?   

- Svar: Jeg tror også, at pant ville gøre noget. Ligesom med flasker, så er man jo villig til at 

transportere dem langt for at få panten, og jeg tror ikke, at der så mange husstande, som 

bare smider flaskerne i skraldespanden, når der er pant på. Det samme ville man måske 

kunne opnå, hvis der var pant på.   

  

Spørgeundersøgelse  

 

1. Ryger du?  

Rød 71%, blå 18 29%  
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2. Hvor tit ryger du?   

Lilla 67,7%, blå 9,7%, orange 11,3%, grøn 6,5%, rød 4,8%  

  

 

3. Hvilken aldersgruppe tilhører du?   

blå 54,1%, rød 11,5%, orange 11,5%, grøn 16,4%, lilla 6,6%  

 
 

4. Synes du at cigaretskodder, der flyder i gadebilledet/naturen er et problem?  

Blå 86,9%, rød 6,6%, orange 6,6% 
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5. Tænker du over de konsekvenser, som efterladte cigaretskodder har på miljøet?  

Blå 64,5%, rød 25,8%, orange 9,7%  

 
 

6. Når du ryger med dine venner, smider du så din smøg ud, på samme måde som dem?  

Grøn 63,9%, blå 14,8%, rød 11,5%, orange 9,9%  

 
 

7. Hvordan skiller du dig af med din cigaret, når du har røget den?  

Grøn 67,2%, blå 16,4%, orange 14,8%, rød 1,6%  
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8. Ville du være villig til at gemme din skodder, hvis du ikke har en skraldespand i nærheden 

af dig?  

Grøn 62,9%, rød 17,7%, blå 11,3%, orange 8,1%  

  

 

9. Hvad synes du om denne prototype, hvor man kan lægge sine brugte skodder ned i et 

ekstra rum i cigaretpakken, i form af en brandsikker og lugtfri pose?  

Rød 51,6%, blå 30,6%, grøn 12,9%, orange 4,8%  
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10. Hvis du fik pant for dine cigaretskodder, vil det så give dig ekstra lyst til at gemme på dem?  

Orange 56,5%, blå 33,9%, rød 9,7%  

 
  

  

Transskribering af ekspertinterview  

Interview med Benny Steen Rasmussen, Direktør i Hold Danmark Rent  

 

Benny: Prøv at fortælle mig hvad jeg kan hjælpe jer med?  

  

Oliver: Du har snakket med en der hedder Casper for ikke så lang tid siden, også omkring et skod 

projekt og det er a la det vi har, fordi vi har splittet os op i to grupper nemlig. Og de havde jo også 

om pantsystemet, og skod der skulle væk og skodpant generelt. Det er vores anden gruppe, eller 

sammen gruppe så at sige.   

   

Benny: Så i arbejder ikke helt med det samme?  

   

Oliver: Nej, fordi vi er gået lidt forskellige veje, hvor vores gruppe vi har fokuseret på selve 

cigaretpakken. Hvor vi har tænkt os at lave et ekstra rum i den. Hvor man så kan smide 

sine cigaretskodder ned. Så det er jo lidt et alternativ ift. det der lommeaskebæger som i har fokus 

på. Så på selve pakken, ville der så være en QR-kode, man så kan scanne ind på selve det 

pantsystem, der så ville blive lavet. Der ville så også være en app, hvor man ligesom kan opspare 
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nogle point og lignende, for at der er lidt incitament, for at få det gjort. Basically er at man så 

scanner QR-koden på selve pantmaskinen, og så smider den ind derfra. Så man ikke skal igennem 

det der med at man skal scanne hver eneste cigaretskod. Så det er kun selve pakken der bliver 

scannet. I forhold til den anden gruppe, snakkede de om at de ville have sådan en (maskine) der 

kan scanne hvert cigaretskod.   

   

Benny: Ja det er håbløst.  

   

Oliver: Ja ikke. Jeg snakkede bare med dem tidligere, og sagde at du ikke helt var fan af deres 

(løsning).   

   

Benny: Jeg har jo siddet som direktør for pantsystemet i Danmark ikk, i 14 år. Så jeg ved noget om 

pant i alt beskedenhed.   

   

Oliver: Vi har også kunne fornemme at det ikke bare er lige (så nemt) at lave et nyt et 

pantsystem.   

   

Benny: Nej det kan jeg love dig (for), det ikke er.   

   

Benny: Og hvorfor er det ikke det?  

   

Oliver: Det er fordi, det for det første er meget omkostningsfuldt, bare at indføre at et nyt 

pantsystem. Og så også fordi der garanteret også er nogle regler og love måske, der skal på spil 

før...  

   

Benny: Jeg ville bare lige høre hvad din egen baggrund var for det (du nævnte). Det er kompliceret 

dyrt. Men altså i den store skala, så var det måske nok til at have med at gøre. Så er der to andre 

aspekter. Den vigtigste er sådan set svindel. Jeg har været med til at udvikle en rolle i udviklingen 

af de danske dåser og plastflasker i Danmark. Og sad der så som direktør i 14 år, for ansvar for 

driftssystemet. Det som ingen ved, men som virkelig laves godt, det skal jeg jo så ikke sidde og 
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rose mig selv (for). Det er lavet som et lukket kredsløb i Danmark, det danske pantsystem. Det vil 

sige at det er svært at svindle med dåser fra udlandet fordi det er et lukket mærkningssystem. 

Mindste kim til at nogen opdager det, altså rumænere eller folk fra Asien opdager at nu er der hul 

igennem, så løber pengene fuldstændig bananas. Så det danske pantsystem bliver også svindlet. 

Men i forhold til, hvad jeg rejste (af penge), der tror jeg, at jeg sad med 1,4 mia. eller sådan 

(lignende) i omsætning. Det er en stor virksomhed faktisk. Så er der måske svindel på en million 

eller to millioner om året. Det er ikke ret meget i det store skala. Når du så kommer til den 

situation her, hvor du ville scanne en QR-kode. Så er det lige meget, hvad du laver af idé til et 

pantsystem. Den idé du nævner her, den er i hvert fald meget klogere end det at arbejde på det 

primære niveau, som er produktniveauet. Det går jo op på et sekundært niveau, det er helt oplagt. 

Jeg har tidligere skrevet til supply(?). Jeg arbejder meget med dem faktisk. Skal man lave 

overhovedet lave noget på det her område, så skal man op på det niveau. Men det er så svindlen, 

som er den bagvedliggende problemstilling. Det skal i simpelthen løse. For i får ingen nogensinde 

til at give en såkaldt uinviteret garanti på alt hvad der bliver svindlet, det dækker vi. Det er derfor 

der ikke er blevet pant ved grænsen med dåser. Altså tyske dåser uden pant. Jeg tror jeg sad i 4 

uafhængige politiske processer igennem de der mange år, hvor man nu mente at man var klar på 

til at få pant dernede. Man kan godt lave en politisk aftale, men lige så snart du skal lave en 

juridisk-økonomisk aftale, så dør den.   

   

Benny: Det andet i forhold til skodområdet her, det er så hygiejnen. Hvor skal det afleveres. I 

forhold til at dagligvarebutikker ville ikke have det (lort) ind rent ud sagt. Undskyld jeg bander, 

men det ville de sandsynligt ikke. Så det er et andet aspekt. Man kan også se på sådan noget som 

mælk. Problemet ift. pant, er at det har nogle bakteriologiske problemer, som dagligvarehandlen 

ikke ville have ind i deres maskiner. Der ligger en masse ting bag i.   

   

Oliver: Det har vi også diskuteret i min gruppe, at det heller ikke skulle være i selve butikken, hvis 

det var. Så skulle man lave et pantområde ude ved parkeringspladsen. Fordi vi ved jo godt at der 

ikke er nogen, der gider have lugtende cigaretter inden i deres butikker. Så vi tænkte på at 

systemet, så skulle være udenfor et sted. Ligesom der også er nogen, der har bygget deres 
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pantsystem ved siden af selve butikken. Det kunne også være én, som bare står for sig selv et eller 

andet sted.   

   

Benny: Hvad med på genbrugspladsen?  

   

Oliver: Ja, det kunne også godt være.   

   

Benny: Det jo ofte mænd, der panter, ift. kvinder der handler dagligvarerne. Det er ofte mænd, 

der tager sig af det der. Det gør det jo også ift. affald, ligesom mig selv, kører på vores lokale 

genbrugsstation. For så passer det rigtig fint i at det er et eller der er styret mod manden. Så 

kunne det jo være den vej. Det var bare en lille detalje.   

   

Benny: Hvad er det du gerne ville have mig til at svare på?  

   

Oliver: Første spørgsmål vi har skrevet ned, det er bare lige for at høre om du synes vores idé med 

at lave et ekstra rum i en cigaretpakke, kunne være en mulig løsning?  

   

Benny: Altså i pakken?  

   

Oliver: Ja, hvor man ligesom har et rum i siden eller en plastiklomme på, så den heller ikke fylder 

så meget. Fordi vi har sat fokus på nu, det er bare at få samlet cigaretskodderne væk fra naturen 

og i gaderne. Så ikke så meget med pantsystemet faktisk. Det har vi i vores gruppe valgt at lægge 

lidt til siden og ikke have så meget fokus på. Så hellere få fjernet cigaretskodder. Så jeg ville bare 

høre om du synes det kunne være en idé, at gøre det på den måde?  

   

Benny: Altså prioriteringen i første omgang at se på og løse opgaven uden pant. Det synes jeg er 

klogt.   
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Oliver: Ja, vi ville jo stadig have pantsystemet med, men det er ikke der, hvor vores hovedfokus er. 

Fordi vi havde heller ikke tænkt os at bygge et pantsystem. Vi laver det sammen med appen 

teoretisk. Men vi laver en prototype af cigaret af selve cigaretpakken med et ekstra rum i.   

   

Benny: Det er I ikke de første der har fundet på. Men respekt for det. Jeg har fulgt en udvikler i 

Jylland. Altså en kommerciel udvikler. Ikke en, hvor det er et projekt. Det skulle ende (ud) i, på en 

eller anden måde at kapitalisere sig. Det er i hvert fald ikke kommet videre. Men det skal ikke tage 

lysten fra jer. Altså idéen med at man har en beholder, hvor man kan putte sine skodder ned i. Den 

er jo sådan set lavet til de såkaldte nikotinposer eller snusposer. Hvis du har sådan en rund æske, 

hvor der ligger nikotinposer i. Der er en beholder nedenunder til affald. Det ved jeg ikke om du har 

lagt mærke til?  

   

Oliver: Ja, der er faktisk to snusbrugere i min gruppe, der bruger snus. Jeg har godt lagt mærke til 

at der er sådan en beholder i toppen, (hvor) man lige kan smide dem ind. Det er jo meget smart.  

   

Benny: Tanken bag det, den er jo sådan set om det er i sådan en beholder, eller det er i en 

cigaretpakke. Selve idéen i det, den er jo på nogen måder ganske klog. Kan man så få brugerne af 

det, til at anvende den? Det er jo så det næste spørgsmål. Det er ikke for at skulle være 

lyseslukker, men vi ser i stadig stigende grad flere og flere nikotinposer på gaderne. Vi laver nogle 

store analyser hvert år, og det hænger jo ikke sammen med at der er sådan en branche, der 

hedder nikotinbranchen. Altså posebranchen. Og jeg taler med vedkommende direktør hele tiden, 

som undrer sig over at man ikke bruger de der beholdere mere end man gør. Der er rigtig mange 

problemer. Eksempelvis hvis du (tager) målgruppen "unge rygere" i nattelivet, hvor der bliver 

smidt meget. Der vil man ikke have sådan et lommeaskebæger. Jeg ved ikke om du kender det?  

   

Oliver: Jo, jeg læste godt at det havde været en succes i Randers. Det var jeres test...  

   

Benny: På festivaler sælger vi herfra nærmest til spotpris eller kostpris som man kalder det. Der 

sælger vi de her lommeaskebægere. Vi har en web, hvor du kan se dem. Jeg tror vi sælger 25-

40.000 (styks) om året. Vi kan ikke få nogen dagligvarebutikker til at udbyde dem, fordi der går der 
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sundhed i det. Så mener man at sådan noget, er med til at fremme rygning. Det er jo noget jeg 

glemmer at sige til dig. Du bevæger dig ind i et område, hvor man kommer politisk i klemme. Der 

er ikke sket os noget endnu, men der er meget stor debat i kommunerne, som vi jo arbejder stort 

set udelukkende med omkring sundhedsaspektet op imod miljøhensynet ude på (?), altså CSR, 

eller hvad du nu skal kalde det. I det lys, så er det en rigtig god idé, det i tænker i retning, ikke at 

løse problemet på skod-niveau. Men at løse det på en beholder. Og dermed kunne det være 

cigaretpakken. I forhold til natteliv, der hvor man faktisk ryger, der bruger man ikke cigaretter på 

den måde. For det første ryger man jo ikke indendørs. Men man ville ikke have den beholder. Altså 

vi arbejder med bar-livet, altså restaurationslivet om natten, med de udbydere, REKOM hedder de 

bl.a., som er udbydere og ejer 100 diskoteker eller natklubber i Danmark. Det eneste pigerne for 

eksempelvis kan have med ind, det er deres Dankort, der har de sådan en lille lomme. Men de ville 

ikke have sådan noget (lort) på sig. Det der er den helt store udfordring med den løsning vi taler 

om, det er lugt og aske der drysser ud. Hvis ikke i løser det der, så er det no-go.   

   

Oliver: Ja, vi skulle lave et rum, hvor det er luftfrit, så der ikke kunne gå ild i heller. Hvis nu der er 

nogle cigaretskodder, der ikke bliver slukket ordentligt. Det er jo sådan set det største (problem).  

   

Benny: Det er jo det som vores materialer opfylder.   

   

Oliver: Hvad er det for nogle materialer i har brugt?  

   

Benny: Det er en aluminiums-materialesammensætning. Det er altså et laminat, hvori indgår bl.a. 

aluminium. Når det så bliver lukket til så er aromadelen faktisk opfyldt, for den lugter ikke. Men 

den er så også udviklet over 10-15 år. Det er ikke sådan noget man lige kan gøre. Men hvis du 

begynder at arbejde med pap-emballager, altså i kartonager, som man kalder det, som cigaretter 

ligger i. Så opstår der en masse andre problemer, omkring når cigaretterne pakkes, hvis det er det i 

ville arbejde med. Eller tænker I det er et add-on man køber og bruger?  
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Oliver: Altså det var meningen at det var noget som der skulle være på pakken når man købte den 

på forhånd. Så folk ikke burde købe alt muligt ekstra til den. Så teknisk noget producenterne nok 

skulle gøre, hvis det var.   

   

Benny: Det kommer I aldrig hjem. Undskyld jeg siger det. Det er også for meget. Der er ingen 

grund til at lave en beholder, alt andet lige, til hver eneste pakke cigaretter. Så det var måske én, 

der fulgte med som en eller anden for marketing-gimmick eller noget. Som understøttede hver 10. 

pakke. Altså 10 pakker cigaretter er en stang. Så kan man jo bruge det her produkt også ud fra et 

bæredygtighedshensyn. Så skal den jo ikke smides væk hver gang. Det tænker jeg meget over, om 

genanvendelsesaspektet spiller ind.   

   

Oliver: Som jeg har læst frem til at, det der med at genbruge cigaretskodder, det er ikke bare lige 

at gøre det, også fordi der er plastik i. Der er mange der nedvurderer (vigtigheden i at), skulle få 

det genanvendt.  

   

Benny: Det er op ad bakke. Det er noget jeg har beskæftiget mig med de sidste 5-10 år 

internationalt, for at se om man kunne få de her skod oparbejdet. Det er ikke lykkedes endnu. Det 

er frygteligt kompliceret. Jeg ville i hvert fald sige, lad vær med at tænke i de baner. Men hvis man 

kan få det ind i et lukket kredsløb, så er man altså kommet relativt langt. Tænk på at der i Danmark 

bliver solgt og røget omkring 5 mia. cigaretter. Så kan du jo regne ud hvor mange pakker det er. 

Det er helt vildt. Så i skal tage stilling til om det skal være en enhed der egentlig svarer til det vi har 

på lommeaskebægere, men som man på en eller anden måde lægger sin cigaretpakke ned i. 

Fremfor at løse det på selve pakningen. Det ville blive alt for dyrt og kompliceret.   

   

Oliver: Så det skal være noget tillæg til cigaretpakken i stedet for noget som der allerede er på i 

forvejen, fordi det ville være for omkostningsfuldt.  

   

Benny: Yes, du kan næsten forestille dig at, nu det kun i Danmark, at der bliver solgt 5 mia., men 

på verdensplan er det noget med 8.000 billioner cigaretter. Det er helt vildt, hvad der stadigvæk 

bliver røget. Det er gudskelov nedadgående. Men i så store pengestrømme, som f.eks. med 
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McDonalds, ville enhver aktivitet ved at lave en burger være så gennemrationaliseret i sekunder i 

brug af manpower. Det samme er det for cigaretpakker. Så skal man ind og arbejde på det niveau, 

så går du ind i noget af det allerhelligste for driftsingeniører, der optimerer hele det område. Det 

kommer I aldrig igennem. Undskyld jeg siger det, men jeg er meget sort-hvid her. Jeg siger for at 

der måske er andre veje i kunne gå.   

   

Oliver: Det er også derfor det er godt lige at snakke med dig for at høre (om vores løsning). Du har 

jo erfaring med det og så lige få at vide om det kan lade sig gøre eller ej. Vi er jo kun lige begyndt 

med det for 3 måneder siden, så vi er jo rimelig nye i feltet.  

   

Benny: Ja det er rigtigt. Der er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken. Så kører I ind i 

væggen. Jeg har været med i en række workshops. Du drømmer ikke om, hvor mange gode idéer 

der er. Så har de et perspektiv, der er 20 eller 60-årigt. Inden da, ville de måske blive indhentet af 

at cigaretskod, de så er gået over på at blive udviklet på en eller anden bionedbrydelig ny model. 

Som gør at det faktisk slet ikke er noget problem mere. Der er produktudvikling i gang på de der 

cigaretskod eksempelvis. Vi arbejder aldrig nede på cigaretskod-niveau. Vi arbejder altså inde i 

selve produktniveauet. Vi arbejder med skod-bortskaffelsesproblemet. Det er jo sådan set også 

det i går. Men der arbejder vi så med kritiske lokaliteter. Fordi vi laver de her mange analyser i 

Danmark. I år tror jeg vi har optalt over 200.000 stykker affald, for at kortlægge, hvor de bliver 

smidt og også af hvem. Og hvor er det, de kritiske lokaliteter er. Det ville altså en busstation 

eksempelvis. I alle kommuner, der er det hele tiden nogle ganske bestemte områder, hvor de 

her cigaretskodder de har et markant problem. Så er der en lang række områder, hvor man kan 

sige, der er det marginalt. Der er vi nede på et acceptabelt niveau. Det må gerne blive mindre. 

Men hvis man fjerner alle de områder, hvor det virkelig er massivt, dvs. oftest ift. pendlerområder, 

hvor du står og venter ved bussen, eller når du går fra et rygerområde til forbudsområde. Dvs. når 

du ind på togperroner eller på stationer, eller du går ind i centre. Når du bevæger dig fra et ikke-

rygeforbudsrområde til et rygeforbudsområde, der hober der sig cigaretskodder op. Hvis man 

laver faciliteter dér, til at man i det øjeblik man ryger en cigaret, har 1 meter til 

rygeforbudsområde, kan skaffe sig af med den. Det sikrer at man kan komme af med den. Så får 

du virkelig fjernet massive af cigaretskodder. Det er det vi arbejder med kommunerne om og også 
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tobaksindustrien. Det der med at få den enkelte borger til at få en beholder, det er prisværdigt og 

vi har det jo selv, som vi lige har talt om. Men det er ikke bare lige. Så ville i hvert fald fraråde dig 

som den første, at I tænker i det primære niveau, altså cigaretten og pakningen. Og går og tænker 

mere i baner af et eller andet hjælpeudstyr, som man måske bygger ind omkring cigaretpakken, 

som man kan stikke sin pakke ned i. Men det er man køber ved siden af i 7-eleven, eller hvor man 

nu køber den, og så kan man bruge den. Den kan tømmes og renses og den er tæt. Og så er der 

sådan en beholder, hvis det er sådan en plastbeholder, man sætter ned i. Så er der nede i bunden 

en eller anden form for konstruktion, hvor man har et lukket til skoddene. Det kan man så tømme 

og man kan vaske det, og så kan genbruge det igen. Så den kan holde længe. Og så kan man lave 

det som cover, ligesom til mobiltelefon. Så er I bedre end mig.   

   

Oliver: Så alle de steder hvor folk samler sig det er der, hvor der bliver smidt cigaretskodder. Fordi 

vi snakkede om at det var togstationer (?). Så alle steder hvor folk samler sig generelt set...  

   

Benny: Ja, det er jo ikke sådan set ikke særligt overraskende, men vi laver analyserne. Lige i 

øjeblikket sidder vi og skriver rapporter fra igennem cirka 24 kommuner i år, og der har vi sådan 

noget vi kalder en top 20 lokalitetsliste. Vi er den eneste virksomhed, der beskæftiger sig med det 

her i Danmark, men vi har en pendant i Hold Norge Rent, Hold Sverige Rent, Keep Britain Tidy (og 

i) Holland. Hele vejen ned gennem Europa. Der er sådan én virksomhed i hvert land, der arbejder 

med de her områder og dem er vi så organiseret i noget der hedder Clean Europe Network. Der 

har vi udviklet sådan en standardmodel baseret på 20 lokaliteter. Den kan jeg sende til dig, så du 

kan de 20 lokalitetstyper som vi kigger på. Hvor at man så laver en såkaldt top 5. Når du så har 

været ude og analysere 80 målepunkter i...  

   

Benny: Bor du i København eller hvor bor du henne?  

   

Oliver: Jeg bor i Ringsted, men vi har fokus på henholdsvis København og Roskilde. Det er det vi 

har fokuseret på.   
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Benny: Altså Ringsted Station, over ved cykelstativerne, der er møgbeskidt med skod. Det har der 

altid været. Vi har lavet analyser dernede. Der behøver du ikke gå så langt. Der har du et ekstremt 

eksempel på den kommune. De er ikke anderledes end nogen andre, så det er ikke sådan at jeg 

udpeger Ringsted som dårligt. Sådan er det alle steder. Vi går ind i København også ikk, 

Frederiksberg. Når vi har en top-5 så har vi mere end 50% af skodmængden. Også det andet affald. 

De ligger på top-5 ud af 20 områder vi kigger.   

   

Oliver: Altså hvor henne sagde du? På stationerne?  

   

Benny: Ja, altså, der er jo 5 forskellige lokaliteter. Vi har 20 forskellige lokalitetstyper, vi analyser.   

   

Oliver: Når du mener lokaliteter, er det så små områder eller er det (i hele) kommunen?  

   

Benny: De 20 lokaliteter, det er spredt udover en kommune. De består i, at vi kommer med den 

der standardmodel, som jeg nu sender dig, så du kan læse hvad det er. Der starter (vi med) 

lokalitetsanalyse type 1. Det er torve og pladser i bycentrum. Nr. 2 er gågader og hovedgader. Nr. 

3 er sidegade. Nr. 4 er parker. Nr. 5 er busstationer. Nr. 6 er parkeringspladser. Nr. 7 er 

hovedindfaldsveje. Jeg kan ikke lige huske dem alle sammen. Men vi kører ned til 20 lokaliteter. 

Når du har de 20 områder, hvor vi på hver af dem undersøger 4 målepunkter á 100 meter og op til 

6 meter i bredden. Det ville sige at vi er inde på en busstation og så spreder vi os ud og ned i 

sidegader også. Det er så et lokalitetspunkt. Det måler vi og tæller affaldet, og giver det 

indekskarakter i kvalitetsniveau. (Det er) en helt gennemført analysemodel vi anvender i Danmark. 

Og når du så lægger alle disse optællinger sammen på tværs af de der 20 forskellige områder i en 

kommune, og der kommer et gennemsnitstal. Så er det et udtryk for, hvor ren er den her 

kommune. Og hvor ren er en busstation i den kommune. Så sammenligner vi busstationer på 

tværs med, i år er det så, 24 andre kommuner vi analyserer. Så ser vi på hvem ligger i toppen i 

forhold til god kvalitet. Hvem ligger i bunden. Så arbejder vi med kommunerne. Vi laver rapporter 

og så mødes vi med driften og med deres projekthold. Så taler vi indsatsområde på de kritiske 

lokaliteter. Der hvor der er mange mennesker og meget affald. Det er det jeg så siger til dig. Hvis 

du tager top 5. Hvis du sorterer dem i faldende mængde, og tager top 5. Så når du er nået til 5. 
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lokalitet, så har du halvdelen af de mængder vi optager i gennemsnit. Nogle gange er det værre 

nemlig. Så er det helt op til 70% der ligger på top 5. Derfor er det oplagt for kommunen, og den 

måde vi rådgiver og arbejder på, at man sætter fokus på de områder. Hvis du forbedrer 

renholdelseskvaliteten på de her top 5 lokaliteter, hvor der er mange eller nogen mennesker og 

pendlere til stede. Så vil de opleve at der pludseligt er blevet meget rent. Altså pendlere bevæger 

sig jo i et helt klassisk mønster. Det gør du også. Frem og tilbage igennem de samme lokaliteter. 

Hvis de pludselig bliver rene, så opleves af borgerne som om at kommunen er blevet mere ren end 

den rent faktisk er. Omvendt når der så er møgbeskidt, som der er måske de fleste steder i også 

oplever. Så opleves kommunen som mere beskidt end den rent faktisk er. Der ligger en masse 

adfærdsaspekter gemt i det her.   

   

Oliver: Ved du hvorfor årsagen så er til at kommunerne ikke holder det rent?  

   

Benny: Økonomi.  

   

Oliver: Har du nogen idé om hvor meget det koster at samle ét cigaretskod op for kommunen?   

   

Benny: Ja, men der ville jeg lige spørge dig. Hvad ville du bruge det til?  

   

Oliver: Det er jo fordi vi skal have lidt sammenlignelighed i forhold til Roskilde Kommune. Vi 

tænkte at årsagen til, at der sviner, det er jo fordi det nok er økonomien der spiller ind. Vi har hørt 

fra nogen, at det ville koste omkring 2 kr. per cigaretskod at samle op.   

   

Benny: Hvem siger det?  

   

Oliver: Jeg kan ikke huske om det var vores anden gruppe eller hvem det nu var. Men vi har hørt 

det fra et eller andet sted, at det var det (niveau) det lå på.   

   

Benny: Det er alt for højt. Altså vi har lavet analyser her i 2021 på tværs af 4 kommuner af 

forskellige størrelser. Hvor vi har fulgt deres renholdelsesprocesser og sat økonomi på, helt ned på 
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gadeniveau og tømning af affaldsbøtter. Når vi skal begynde at se på, hvad det koster at samle et 

stykke affald op, hvis du gerne ville vide noget om det her, så er jeg nødt til at skille det. 

Affaldsprocesserne i vores model er typisk i 3 kanaler. Den ene kanal, det er, hvis der er (?). Nu 

taler jeg jo alt affald, men i den sammenhæng, der regner vi også på, hvor mange skod er der i 

en opfejning med en fejebil. Det er kanal 1. Det er når man fejer det her op automatisk. Det er 

langt det billigste. Der koster sådan et skod 0,3 øre. Det koster "no money". Nr. 2 kanal, det er hvis 

man indsamler skodderne, der er blevet afleveret i en offentlig placeret affaldsbøtte. Henkastet 

affald i det offentlige rum, det omfatter også affaldsbøtter. Det er ikke kun, hvad der ligger nede 

på jorden. Det er også affaldsbøtter. Det hele går jo på, hvem (der) betaler for at bortskaffe skod 

smidt eller to-go affald smidt i en affaldsbøtte, der står i en park eller et eller andet sted. Det gør 

borgerne i kommunen, fordi der er ingen andre til at betale. Derfor er det også omfattet af 

henkastet affald. Det er kanal 2. Det koster en lille smule mere end det jeg siger på skod. Men i 

forhold til stort affald, så er det 5% af omkostningerne. Det koster ingen penge. Så kommer den 

tredje, som er denne her gode meddeler, du har fået, som siger hvad det koster. Det er det man 

kalder manuel opsamling af affald via. en snapper. Man går på gaden som kommunal medarbejder 

eller frivillige, der gør det. Men hvis det nu er en kommunal medarbejder, så har han jo en timeløn 

og han har en bil holdende. Så samler han affald op, der ligger på jorden. Så kan jeg sige til dig, det 

er under 10% af den samlede mængde, der bliver smidt i det offentlige rum, som bliver samlet op 

manuelt. Under 10%. Måske tror jeg det ligger på 8%. Omkostningen ved at samle sådan et stykke 

skod op eller et stort stykke affald. Det er stort set det samme, fordi sådan en proces med du har 

en snapper, hvor du går hen ad vejen. Så ligger der et skod eller der ligger en McDonalds 

burgersvøb eller drikkekrus. Det ligger under 1 kr. Så ligger (det på) 80-90 øre. Men det er så på 

10% af volumen. Du kan nærme dig 80-90 øre, hvis det samles op manuelt. Men det udgør jo kun 

10% af den samlede opsamlingsmasse i det offentlige rum. Derfor er den der 2 kr. fuldstændig ude 

i hampen forkert. Det siger jeg jo som neutral. Vi er jo ikke politiske. Vi er analysemennesker. Når 

vi har gået på gaderne, og (også) haft lange interview med driftsledelsen i Aalborg Kommune 

eksempelvis her i sommer. Og gennemanalyseret, hvordan deres varestrømme bevæger sig 

igennem kommunen i forhold til de 3 kanaler jeg lige har fortalt dig. Så du er nede i en skodudgift, 

som er marginal, som tingene er i dag.  
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Oliver: Hvis det så er relativt billigt, hvordan kan det så være kommunerne ikke får det gjort?  

   

Benny: Det er fordi, man i princippet ikke rengører specielt meget for skodder. Man kører ikke ud 

og renholder for skod. Man kører ud og renholder for stort affald. I vores segment, der arbejder vi 

med 3 affaldsgrupper. Den ene den er skod. Den anden, det er småt affald, og småt affald, det er 

affald der ligger på gaden eller i en affaldsbøtte, som er mindre end et kreditkort. Alle konsulenter 

vi arbejder med, de kan se på gaden, sådan visuelt. Man kan jo ikke gå og måle, hvert produkt man 

går og arbejder med. Så døde vi jo nok. Men når du kan se et produkt på gaden, så kan vores 

konsulenter, når de er ude og tælle og registrere typestørrelsen. Så kan de se om det er stort eller 

småt affald, ved at de siger, er det større eller mindre end et kreditkort. Ude på gaderne, der er 

det stort affald, over kreditkortstørrelse, som er dominerende i forhold til borgernes oplevelse af 

affaldet. Når vi interviewer borgere, så siger de: “amen der er simpelthen så mange pizzabakker, 

der ligger og flyder.” Det passer ikke. Mængden af stykker affald fra pizza i forhold til 

totalmængden, den er nede i promiller. Men den opleves som værende den der flyder ude i det 

offentlige rum. Det samme med dåser og flasker, som er omfattet af pantsystemet. Så nævner 

borgerne, at der ligger dåser og flasker alle vegne. Det passer ikke. Det er noget med 2% af 

totalmængderne vi registrerer ude i det offentlige rum, som er dåser og flasker. Resten bliver 

samlet ind af pantsystemet. Så der er en masse fordomme og fejlagtige tolkninger på det her. 

Fordi det føles (sådan). Men i forhold til skod, når du spørger på den måde. Der er det således at, 

hvis du tager fejning i det offentlige rum. Du ser fejebiler. Der er to typer. Du har store fejebiler, 

der kører ud af byerne, der kører i kantstenen og fejer. Om du så fjernede alle skod, der ligger i 

kantstenen. Hvis du så siger nu, nu fjerner vi de der skod. Dem får vi samlet ind på en anden måde, 

med jeres idéer og vores idéer. Har kommunen så sparet en krone? Det har de ikke. Fordi de kører 

der nemlig ikke for at samle skodder op. De kører for at feje for grus og sand og løv, der er 

nedfaldet, og så stort affald, der ligger og flyder som cigaretpakker. Men cigaretskodder, det er 

sådan en add-on, der kommer med fordi de ligger der. De kører der alligevel og så samler 

de cigaretskodder op. Hvis vi så sagde, at vi fjernede dem. Så ville kommunen ikke spare en eneste 

krone på det. For de kører der alligevel. Det fylder ikke særlig meget, ved at måle på volumenandel 

af en fyldt fejebil. Det fylder ikke noget. I forhold til, hvis det er manuel opsamling, så bliver der 

stort set ikke opsamlet skod manuelt med en snapper. Fordi det er enormt kompliceret at stå og 
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rode med. De sidder i klemme mellem fliser og brosten og sådan noget. Så det gør man heller ikke. 

Det er stort affald man koncentrerer sig om.  

   

Oliver: Så det er faktisk kun lidt tilfældigt at skodderne bliver samlet op, hvis det er i et rodet 

område?  

   

Benny: Ja. Så der er ikke noget rationale i at sige, hvis vi gør det her, så sparer kommunerne i dag 

ikke ret meget i forhold til.   

   

Benny: Er det for langhåret det her?  

   

Oliver: Nej, det er helt fint. Det giver god mening det hele. Det er godt lige at få sat et større 

perspektiv på tingene.   

   

Benny: Det jeg, så ville sige til dig, det er, fordi du spørger som du spørger, hvorfor går de så ikke 

bare ud og renholder noget mere. Jamen, de bruger deres ressourcer fordi de har automatiske 

processer. Sådan er det jo med alt i den her verden. Det hele bliver automatiseret. Det er derfor 

jeg siger max. 8%, og nogen er det nede på få procent mindre. Altså 2-3% af 

totalomkostningsmassen, den går til manuel opsamling. Resten det er automatisk indsamling af 

affaldsbøtter i det offentlige rum. Som der i alt i Danmark er ca. 60.000 af. Så der er nogen steder, 

hvor du kan komme af med dit affald i det offentlige rum. Eller også så fejer du i kantstene ud af 

byen eller du fejer på torve med en lille fejebil. Som tingene er nu i nulpunktsmåling, det ville sige i 

den situation i sidder i, så er omkostningerne for kommunen til at renholde for skod meget lave. 

Fordi de bruger deres energi på at samle stort affald op og de tømmer affaldsbøtterne. Og der 

ligger ingen skod i affaldsbøtterne.   

   

Oliver: Det er sjovt, for er det ikke cigaretskodder der er det mest henkastede affald i Danmark?  

   

Benny: Ja, men nu talte du i omkostninger. Det må du virkelig holde fast i. Du spurgte mig om, 

hvad det koster og det koster ikke noget. Jo, hånden på hjertet. 80% af omkostningerne, det er 
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stort affald. Når du har den der 2 kr. til manuel opsamling. Jamen så er det jo altså for ganske lille 

andel af den totale mængde af volumen, der bliver samlet ind hvert år, som har den pris. Resten er 

meget lavere. Men hvis du taler om den visuelle oplevelse ude i det offentlige rum, af hvad der 

ligger på gaderne. Så går vi væk fra penge. Så går vi over i adfærd og (det) at smide affald.   

   

Oliver: Det er nemlig også noget vi har fokus på. Det er bare lige sådan noget baggrundsviden, det 

der med at økonomi også lige skal med. Men vores problemstilling er, hvordan man giver 

incitament til folk, til at samle deres cigaretskodder op, så det ikke sviner i naturen. Det er sådan 

ligesom det vores hovedfokus er. Så det er sådan (noget) med adfærd. Vi tænker nemlig også i 

forhold til at det gennem tiden altid har været normalt bare at smide sine skodder. Som du selv 

siger, bliver der ikke lagt lige så meget mærke til det rent visuelt. Altså jeg har heller selv lagt 

mærke til det (sådan) rigtigt, før jeg gik ud og rent faktisk kiggede ned og så, hvor 

mange cigaretskodder der reelt lå. Og det var mange faktisk. Da vi skulle lave en prototype, der 

skulle vi lige samle cigaretskodder op på RUC (til at afprøve den), og vi skulle kun gå max. 50 

meter, så havde vi allerede fundet 20 skodder, selvom der var nogle standere lidt forskellige 

steder. Allerede dér, lå der allerede mange. Bare på vores skole.   

   

Benny: Altså jeg kan give dig et fordelingstal. Nu har jeg lige sagt at vi arbejder med de arbejder 

med de her 3 affaldstyper. Skod, småt affald og stort affald. Småt er ikke indeholdt skod også. 

Skod har sin egen gruppe. Så er der småt affald, (som er) mindre end et kreditkort og stort affald. 

Fordelingen i procent, i forhold til, hvad vi går ned ad gaden og tæller op. Der er 66% af alt det 

affald, vi går forbi på gaderne, det er skod. Det er altså et udtryk for, at om en borger, om 

de smider smider et cigaretskod eller et stykke slikpapir eller en McDonalds drikkekrus, så er den 

adfærd at man ikke tager hensyn til, at smide det i det offentlige rum. Det er et spørgsmål om 

samfundssind, forståelse og bevidstgørelse. Derfor siger vi det er lige meget om det er et skod, 

småt eller stort affald. Det handler om et handlemønster. At man smider et stykke affald fra sig og 

går videre. Så må nogle andre jo tage sig af det på et eller tidspunkt. Så kan vi gå over i en helt 

anden problemstilling. Nemlig verdenshavene, plast og udvaskning af affald. Der er skod i stigende 

grad et bevist problem, at de bliver udvasket fra landbaseret affald. Det ville sige i byen falder 

(det) ned i havne, blæser ud på vandet, går ind i havstrømme og ender ovre i de her store supper 
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ovre på den anden side af kloden, som kæmpe plastikstykker. For det er jo plastik der er i 

(cigaretskodder). De 3 områder der hedder skod, stort og småt affald, der er (det) 66% (skodder). 

Så for hver gang du går ned ad en gade i gennemsnit og du passerer 100 stykker affald, så ville 66 

af dem (være) skod. 21% af det, er småt affald, og de 13% er stort affald. Det er helt nye tal, vi lige 

har trukket ud af 2021-analysen.   

   

Oliver: Kan man finde den analyse nogen steder?  

   

Benny: Nej, fordi den jeg sidder med nu, den er fra tidligere år. Den er nogenlunde den samme. 

Det er sådan den fordelingsnøgle vi kortlægger hvert år. Vi skriver jo rapporter til alle de her gode 

kommuner. Der står alle de her tal i. Dem offentliggører vi ikke. Dem får hver kommune fortroligt. 

Vi er en upolitisk organisation, der ikke går ud og siger at, den eller den kommune er mere beskidt 

end andre. Vi fortæller dem, hvor beskidt de er i forhold til andre kommuner, men vi siger ikke, 

hvad de andre kommuner hedder. Vi siger bare at de ligger i en lille kommune eller i en gruppe A-

kommune. Her har vi 8-10 andre som vi sammenligner, om de ligger i bund eller top.   

   

Oliver: Nu tager jeg bare sådan en generalisering. I forhold til Københavns Kommune, der er sådan 

et stort område, så må det også være en af dem, der har flest smidte i forhold til andre, generelt 

set, fordi det er sådan sådan en stor kommune.  

   

Benny: Relativt ja, i forhold til totalmængden af skod. Det kalder vi så gruppe C. Det er store 

kommuner. København gider jo ikke blive sammenlignet med Tønder Kommune i Sønderjylland. Så 

der sammenligner vi dem med Frederiksberg, altså top 10 kommunerne i Danmark. Altså Aalborg 

osv. Der er det klart, at i den sammenhæng, der er København mere belastet, fordi de har en stor 

turistmængde også. Hvis du ser på skodproblemet, så er det ikke et københavner-problem. Det er 

jo et nationalt problem. Hvis du så ser på, hvor mange borgere, der bor i København eller hvor 

mange skodandele bliver smidt i København. Så er vi altså på 10-11%. Så 90% har ikke noget med 

København at gøre. Men det er meget tit at der sker det, at man fokuserer på København. De har 

også nogle problemer. Det har alle de andre også mere eller mindre. Der er en grundregel i vores 

analyser, der siger at jo længere mod øst du kommer over Storebælt, jo mere affald. Der er relativt 
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mere rent i Jylland og på Fyn. Så når du kommer Sjælland og ender i København, jo mere beskidt 

er der. Målt på de samme målepunkter, med samme metode, samme antal målepunkter. Det hele. 

Så er der mere affald.   

   

Oliver: Hvordan kan det være at I har valgt Randers som en testby?  

   

Benny: Jamen, vi arbejder med 50 kommuner. Det har noget med at Randers har en 

projektorganisation, der er mere engageret i det her område end en del andre kommuner. Men 

der er jo rigtig mange. Så vi gider ikke at få nogen, der er lidt bagud i forhold til forståelse og 

økonomi til at gøre det. Vi arbejder med de kommuner, der kan se perspektivet i at løse de her 

ting her. Men det er ikke kun Randers vi arbejder med. Vi har lavet analyser i Ishøj og i Ballerup, 

masser af kommuner.   

   

Oliver: Har I nogen idé om, hvad årsagerne er til, hvorfor folk smider deres cigaretskodder? Altså 

har I lavet nogle undersøgelser på det?  

   

Benny: Ja, det har vi. Det tager sgu for lang tid at svare dig på det. Vi arbejder også med et 

frivillighedskoncept, der hedder Ren Natur, hvor vi giver sponsorstøtte til foreninger. I år har vi 

haft omkring 500 foreninger ude og indsamle (affald). Det gør vi ikke bare, fordi vi synes det er 

sjovt at skaffe nogle sponsormidler. Det er fordi den allerbedste måde at skabe forandringer fra at 

smide til at holde op med at smide. Det er at prøve selv at gå og samle op. Det har vi 

dokumenteret i så mange analyser. Så jo flere vi kan få lokket til, bare én gang. Så ville man ændre 

total opfattelse af det der med at smide affald på jorden. Ellers som nævnt tidligere, så har du jo 

heller ikke tænkt nævneværdigt over, at der lå skod på gaderne. Det var ikke noget du lige havde 

(tænkt over). Det var ikke noget dine forældre lige pegede på. Den der bevidstgørelse, det er og 

bliver problemet. Men altså tiden er med os. Det ville altså jeg sige til dig. Udviklingen på det her 

område i forhold til klimaproblemer, den er i den grad med os. Vi har jo haft den her mission i 10 

år. Vi kan jo mærke, hvordan det her hele tiden stiger i opmærksomhed. Vi kan jo også på 

skodmængderne eller affaldsmængderne generelt er faldet igen, selvom vi havde en voldsom 

stigning sidste år pga. corona.  
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Benny: Du spørger om, hvordan man skal man skal påvirke folks adfærd ikk? Altså alt det der med 

pant og sådan noget. Glem det. Det kunne tage både 10 og 20 år, før du nogensinde får det der op 

og køre. Men at lave nogle indsatsområder omkring kritiske lokaliteter i hvert eneste af de 98 

kommuner, sådan at man støvsuger sådan set affaldet på de områder, hvor der er mange borgere 

og hvor du kan kommunikere og hvor du kan stille affaldsbøtter op. Det ville sige (at stille) 

askebægere op mange steder lige på de områder således, at man i løbet af ganske få uger kan se 

at andre pendlere (bruger dem). Man lader sig kopiere af andres adfærd. Mange begynder at 

smide affaldet ned i toppen af en affaldsbøtte, for der er et askebæger. Hvis der var det i alle 

affaldsbøtter, så ville man lige pludselig have 60.000 affaldsbøtter med askebægere. Det ville gøre, 

(at der) er langt større mulighed for rygere at komme af med skodder. I hvert fald der hvor de står 

og venter og ryger. På den måde får man altså nedbragt graden af affaldsbelastning på de steder. 

Der har man et internationalt begreb man kalder "broken windows", som oversat til dansk betyder 

"affald fremmer affald". Så når nogen har smidt noget affald, så kan jeg sgu også godt lige smide 

det. Hvis et eller andet vindue er smadret to steder så kan jeg lige så godt smadre det tredje. Det 

kunne jo være meget sjovt. Det er den teori. Det er selvforstærkende. Det er det jo så også 

omvendt. Hvis der er rent, så er det også mere selvforstærkende til at man ikke gør det. Derfor 

koncentrerer vi os om hele bymidten og de der top-5 og arbejder med kommunerne. Og flytter 

kapacitet over på at sætte renholdelsesprocessen i vejret, de steder som er vedvarende dagligt. 

Sådan noget som Nørreport Station i København, den bliver gjort ren 3-4 gange om dagen. Når du 

kommer ud i landet, så er frekvenserne væsentlig lavere, fordi der heller ikke er lige så meget 

affald rundt omkring i landet. Men totalt set, så er der altså affald overalt i Danmark. Det er den 

måde vi tror på er den eneste realistiske. Så har vi de her hjælpeværktøjer, hvor I også tænker på, 

(om man) kan give et eller andet til borgeren, så man kan komme af (med sit skod), når der ikke 

lige er et askebæger der hvor jeg har røget min cigaret færdig. Hvad skal jeg gøre? Det er jo et 

godt spørgsmål. Der begynder man så at vide, at hvis det er omkring indgangen til et 

forbudsområde, på vej ind, som jeg nævnte i starten af vores samtale, så ville man jo inden for 

ganske få uger i sit mønster, at når man når derhen, så kan jeg komme af med det i en 

affaldsbøtte. Vi har lavet de her analyser i så mange år. Det er faktisk ligesom med pantsystemet, 

der har 91-92% retur, dvs. folk der i stedet for at bare smider på gaderne, går hen og får deres 
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pant. Så kommer dåsen tilbage og bliver oparbejdet til en ny dåse. Men der er altså 8-10 

procentpoint, som er uden for pædagogisk rækkevidde. Det er der også på skodområdet. Det er 

ikke sådan at man kan forvente at man får fjernet det her helt fra gaden. Det har vi heller ingen 

ambitioner om. Vi ville have det ned på et acceptabelt niveau. Når vi er nået dertil, så kan vi gå 

videre og så kan vi komme ned på et tilfredsstillende niveau. Eller (i hvert fald) få det helt væk fra 

offentlige rum. Glemt det. Det ville aldrig lykkedes.  

   

Oliver: Det er det samme som med pantflasker. Selvom pantsystemet har eksisteret i mange år nu, 

så ligger der stadigvæk pantflasker og flyder.  

   

Benny: Ja, det bliver der ved med. Hvis ikke vi havde vores flaskesamlere eksempelvis, så ville der 

ligge flere. De gør et stort arbejde for at (hjælpe). Vi har de her panthylder på affaldsbøtter nu, 

hvor man kan stille dåsen og give (den) til en anden. På siden af mange affaldsbøtter, der sidder 

sådan en lille hylde, hvor der står "giv din pant til en anden". Når du om natten har drukket en 

flaske med pant, så i stedet for bare at smide den, så kan du stille den der. Så kommer der en 

flaskesamler cyklende og tager den, og kører ned og indløser panten og får den som et lille socialt 

tilskud. Det er et stort tema I bevæger jer ind i, kan I godt forstå ikk.   

   

Oliver: Ja det har vi godt fundet ud af. Det også sjovt, jeg ved ikke om du har haft med det at gøre, 

men de der (automater), hvor man kan smide hele poser ned i nu. Det er også meget smart.  

   

Benny: Ja, pantstationer. Det er jo rigtig smart. Dem har jeg faktisk haft ansvaret for at udvikle i 

Danmark. Jeg har jo været direktør på det danske pantsystem i 14 år. Vi har udviklet prototyper 

helt tilbage siden 2008. Der blev de første pantstationer testet. Det er i vækst.   

   

Oliver: Men det ligger ikke så mange steder lige nu, så vidt jeg kan fornemme.  

   

Benny: Nej, men de er på vej. Det er dyrt. Det er relativt dyrt indtil man kommer højere op i (antal) 

brugere. Men der kommer flere i år og næste år.   
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Oliver: Jeg har hørt, at der i Slagelse, hvor der er én, altid er kø. Der er altid mennesker der skal 

pante. Så det er en succes.  

   

Benny: Nu arbejder de i pantsystemet at implementere dem på genbrugspladser. Det er det jeg 

var inde på tidligere. Det er mændene kommer alligevel, så tager de lige en sæk dåser med eller 

hvad det nu er. Derfor ville det jo også være smart, hvis man havde en pose eller noget med skod. 

Problemet er bare. Hvordan finder man nogensinde ud af om der har været betalt pant på det 

skod, man smider ind der og skal have penge for. Hvordan finder man nogensinde ud af det?   

   

Oliver: Ja, det er jo så også det der er problemet.   

   

Benny: Det er jo det der er problemet. Så er det meget bedre at arbejde med adfærd og 

indretning af logistikken i det offentlige rum. Og så give større og større afleveringspunkter til 

rygeren, så han ved, hvor kan kan komme af med mit skod og så kommunikere. Lave noget 

"nudging" rundt omkring, hvor der virkelig er volumen. Og så langsomt stille og roligt udvikle de 

her i forståelsen hos rygeren. Jeg kan fortælle dig som et paralleleksempel. Hundelort. Altså vi har 

en hund, som vi går tur med. Vi har de der sorte poser til at samle hundelorte op med. Det er der 

ikke alle der gør. Men de her gode mennesker, hundeluftere, de ved præcis, hvor på deres rute, at 

der er en affaldsbøtte. Du kan spørge en hundelufter til enhver tid, så ved han præcis hvor de er. 

Det værste du kan gøre som kommune, det er at pille en hundelufter-affaldsbøtte ned af rationelle 

grunde. Så bliver der et ramaskrig for hundeluftere. Så kan de ikke komme af med deres 

hundemøg. (Det er det) samme her. Det er det der med at du indarbejder en rytme i, hvor kan jeg 

komme af med mit affald. Det kan man så også gøre på rygerområdet, hvis man udvider volumen 

og sikrer at de kan komme af med det. Så ville det her være et stykke af vejen. Bestemt ikke hele 

løsningen, men man bliver nødt til at tage det her top-down.  

   

Oliver: Så pakken er én løsning med et ekstra rum/tillæg. Men også det her med at skabe flere 

steder, hvor man kan smide sit cigaretskod, er også en mulig løsning, for at komme af med 

skodderne fra gaderne.   
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Benny: Ja, der er jo langt flere affaldsbøtter end der er askebægere. Så man skal have lavet 

affaldsbøtterne om til askebægere. Der er der en lille udfordring om sommeren omkring 

brandrisiko. Men det er der lavet en masse test på. At hvis man laver de der affaldsbøtter rigtigt i 

toppen, med en hylde der sikrer at det ikke løber ned, indtil det er gået ud. Så kan den der 

kommer og tømmer den, trække en lille skuffe ud og så falder den ned med alt det andet og taget 

med til oparbejdning. Så ville man pludselig i det offentlige rum have mere end 60.000 

affaldsbøtter som så kunne blive til askebægere. Hvis bare man kommunikerede markant på det 

område.  

   

Oliver: Det er jo også fordi det ikke bare er sådan lige at få implementeret et cigaretrum ved alle 

affaldsbøtterne der.  

   

Benny: Nej det er jo igen noget, skal ske over tid. Sådan er det jo med alle investeringer. At man 

ikke kan lave det hele på en gang. Det sgu sjældent man kan det. Så man må ligesom tage 

det step-by-step eksempelvis. Det er ikke fordi jeg siger, at sådan en beholder til, at man kunne 

komme af med sine cigaretskodder, er forkert. Det hører du mig ikke sige. Men det jeg peger på, 

det er at det skal laves som noget der ikke er en del af produktionsapparatet i cigaretterne. Glem 

det. Som en begavet løsning, kan man få leveret det som (?). Noget man forærer som støtte, som 

en ekstra anerkendelse til borgerne. Når man købte en stang cigaretter, kunne man få sådan én. 

Men der er ikke nogen grund til at lave én, til hver eneste pakke.   

   

Oliver: Vi får så ikke alle tobaksproducenter til at implementere det?  

   

Benny: Nej, og jeg ville også sige til dig, at I har altså nogle tekniske udfordringer. Med hensyn til 

aroma og aske og lignende. Det er ikke så nemt. Jeg er ikke ude på at pille jer ned. Men du spørger 

mig og så svarer jeg.   

   

Oliver: Det er også helt fint, jeg ville hellere have et ærligt svar end ikke at få noget. Det er jo så 

også lidt det, der er forskellen på cigaretskodder og så bare flasker. For flasker lugter jo ikke som 
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sådan udover lugten af sprut. Så der er lige lidt flere ting at forholde sig til mht. cigaretskodder. 

Det er nok også derfor, der ikke er blevet lavet noget system endnu.  

   

Benny: Ja, der er en masse, der har forsøgt på det her og det dør hver gang. Og hvem skal 

investere? Det er prisværdigt, så jeg er sådan lidt dobbelt i det her problem, fordi jeg ønsker ikke 

at sidde og sige, at det her er en tåbelig idé. For det er det ikke. Men kan den føres ud i livet. 

Måske.  

   

Oliver: Det er jo så det, der er det store spørgsmål i sidste med mange ting. Om man kan få det 

spredt ud. Få det implementeret på en ordentlig måde.   

   

Benny: Jeres projektformulering, hvad hedder den?   

  

Oliver: Vores problemformulering, den hedder "hvilke centrale konsekvenser 

har cigaretskodder for miljøet, og hvordan kan man incitament til at de bliver fjernet?". Det er 

ligesom hele vores hovedproblemstilling, som vi gerne ville løst. Så det der med hvordan man får 

folk til at samle deres cigaretskodder op. Det var så der vi tænkte på at man kunne få pant for det, 

fordi så er der en grund til at folk gider at samle dem op eller beholde dem.   

   

Benny: Det virker jo på flasker, så det jo meget logisk.   

   

Oliver: Ja, det var nemlig hele det vi havde tænkt på, at vi er lidt ovre i det samme med flasker og 

så gøre det på samme måde med cigaretskodder. Det vi har kommet frem til det virker. Det er en 

løsning. Vi kan så godt se (efter) vi har undersøgt det, at det ikke er ligetil at få gjort det.   

   

Benny: Det har vi jo været pænt rundt omkring. Jeg ville sige alle mennesker, de kommer i nogle 

situationer, hvor man står med et eller andet (stykke affald), og lige præcis er der, hvor der ikke er 

en affaldsbøtte omkring én. Så kan man ikke man komme af med det. Men det er jo noget med, 

hvor meget service man skal blive i udsigt i det offentlige rum og hvor meget kan man få den 

enkelte borger til at udvise samfundsforståelse og bevidstgørelse. Jeg synes, at mange af de her 
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borgere, de tænker ikke over det. Og så er nogen af dem der siger: "jeg var lige i en særlig 

situation, hvor jeg ikke vidste, hvor jeg skulle gøre af det." Vi har også arbejdet med bilbranchen 

omkring askebægere i bilerne. Nu kører jeg jo i en Volvo, der er ikke noget askebæger i en Volvo. 

Men det korte og det lange er, at når vi har interviewet gennem årene, så svarer borgere. Det er så 

der (spørgsmålet er), hvornår svarer de ærligt og hvornår svarer de taktisk. Men alligevel får vi at 

vide at over 50% af rygerne, de har smidt et cigaretskod ud af vinduet i bilen. Hvorfor gør de det? 

Nogen af dem får du aldrig til at holde. Det rager dem i den grad. Men ellers så er det er det 

ubetænksomhed. Der må man så stille forskellige faciliteter til rådighed, sådan at man i en 

yderligere grad kan se at man bliver mødt i at kunne løse det her. Det er et samarbejde. Det er det, 

det hele bygger på. Det er en større grad af tværorganisatorisk forståelse for, at jeg er en del af en 

større helhed i et samfund. Derfor gør jeg det.   

   

Oliver: Jeg tror også at den primære årsag, af hvad jeg kan forstå, når folk smider cigaretskodder, 

det er også det nemmeste at gøre. Folk er også dovne i dag. Så det nemmere bare at smide 

skoddet ud af vinduet eller smide det på jorden og træde på det. Det er bare det nemmeste at 

gøre. Ligesom når folk generelt smider affald.  

   

Benny: Så er jo bare sådan at vi indfører nogle bøder. De er indført. Man kan i dag godt give bøder 

for at smide affald på gaden. Men når du ikke håndhæver det, så har det ingen værdi. Jeg tror der 

bliver udstukket mindre end 10 bøder om året på tværs af alle politikredse i Danmark for at smide 

affald. Jeg ved der ligger over 1 mia. der bliver smidt i løbet af et år på gaderne. Så har det ingen 

værdi. Så skal man virkelig håndhæve og så skal du (lave en) gennemførelse af 5.000 kr. og måske 

fængselsstraf. Der skal man også tænke i proportioner. Som jeg sagde til dig i starten, hvis vi ser 

tilbage på vores borgeranalyse, som vi også laver. For 10 år og så nu, så er der sket en væsentlig 

forandring til det bedre. Det er meget mere. Ikke mindst de her par år, (hvor) der har 

været corona. Der er det antallet af borgere, der frivilligt er gået ud og samlet affald lokalt, steget 

voldsomt. På et eller andet tidspunkt får vi står på det der stads. Så er det spørgsmålet om man 

holder op med at gøre det her igen, altså gå ud og samle. Det er muligt, men som jeg sagde til dig. 

Det at have prøvet at samle op. Det gør at de her borgere, de siger: "det glemmer vi aldrig." Men 



Projekt: Skod Pant 
Eksamensgruppenr.: V2124788866 

 87 

fremover (ville) de smide affaldet i samme grad, som de gjorde før de var ude og prøve det. Så 

derfor arbejder også med hele det der frilivsområde. Med at få det til at prøves.  

   

Oliver: Det jo også det der med at man lige skal få øjnene op for tingene og tænke over hvor 

meget der egentlig ligger. Det jo først der det for alvor går op for folk, at når de selv samler op, 

hvor meget der egentlig reelt ligger. Det meget det I prøver at rode med.  

   

Benny: Ja, det er så det vores organisation har brugt mange år på at komme frem til, hvad er den 

bedste adfærdspåvirkning. Det er do-it-yourself. Det tager jo noget tid, men det spreder sig som 

ringe, og så servicere ved at lave de her tiltag hvor der er mange borgere på et lille område. Vi har 

så de der lommeaskebægere, som borgerne betaler for at købe. De køber sådan 3 

lommeaskebægere, som er det billigste. Jeg tror de giver 50 kr. for (det). Lommeaskebægerne 

koster måske 15 kr. Resten det er forsendelse. Sådan et lommeaskebæger kan de så bruge i et 

halvt til et helt år eller mere, før at de smider det bort.   

   

Benny: Jeg kan sige dig det er mange ting vi berører, det er det der skal til.   

   

Oliver: Jeg kan godt se der er mange aspekter ved det. Fordi man tænker, når man starter på det 

her projekt og man ikke har noget viden, så skal man bare gøre sådan og sådan. Men det er aldrig 

bare lige (at gøre det).   

   

Benny: Sådan er det med alt. Jo mere man ved, jo mere usikker bliver man.   

   

Oliver: Ja, det giver også god mening nu. Altså vi er inde på noget af det rigtige og så alligevel ikke. 

I forhold til hvordan tingene står til i dag. Og hvordan tingene forholder sig bare generelt i 

samfundet. Det jo egentligt også i forhold til det danske samfunds love og regler. Så hvis man tager 

til udlandet, der er der nogle helt andre metoder de bruger. I Tyskland der genbruger de jo meget 

også. Der har de nogle steder 4 adskilte skraldespande, har jeg set. Det har vi ikke så meget i 

Danmark.  
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Benny: Nej, men de er på vej. Men altså det er tydeligt, at borgerne ikke kan følge med. De har 

rigeligt med problemer med at sortere deres i husholdningsdelen. Men at sortere affald med 

henblik på genanvendelse i det offentlige rum, det går ganske galt. De kan ikke finde ud af det. De 

kan finde ud af dåser og flasker, det skal i (automaten). Men alt det andet, restaffald, plast, papir, 

cigaretskod og metal. Det går galt. Så man kan lige så godt bruge nogle poster, (så) når man 

kommer ind kan man sortere det centralt. Så har man langt mere sikker sortering. Men der er lige 

en ting du skal vide. Henkastet affald i det offentlige rum, er relativt meget kontamineret, altså 

forurenet. Det gør at for at det skal kunne genanvendes, så skal det igennem ret mange, hvis det 

overhovedet kan lade sig gøre, vaskeprocesser og rengøringsprocesser for at det kan oparbejdes 

til genanvendelse. Henkastet affald ligger på det laveste niveau i mulighed for at oparbejde. Et af 

de højeste (niveauer) er pantsystemet, som er et lukket kredsløb. Hvor man har de samme 

plastmaterialer eller aluminium i dåser i et lukket indsamlingssystem leveret til værker i Frankrig 

og andre steder, (som) de baltiske lande. (Her) bliver mange af de her materialer oparbejdet, men 

de er stort set rene i funktion. Det er henkastet affald ikke. Det er beskidt. Det gør, at det ikke er 

der man skal bruge sine ressourcer på genanvendelse lige nu. Det bliver noget af det sidste man 

skal kigge på. Så skal vi bare have folk til at aflevere det. Altså for hver gang de smider det ned i en 

affaldsbøtte, fremfor at smide det jorden, så er det jo billigere for kommunen. Det kan du jo regne 

ud, (ift.) jeg fortalte dig før. Hvis der skal gå en medarbejder og samle det op fra jorden. Så koster 

det afhængig af hvad det er for en affaldstype, så koster koster det 50 øre til 1 kr. Men det er altså 

kun ganske få procent af det. Så hver gang en borger smider det i en affaldsbøtte, fremfor at 

smide det på jorden, så sparer man sådan set samfundet for 60-70 øre. Det jo meget. Men langt 

det meste af det, altså over 50% af det affald, der bliver taget hjem fra det offentlige rum, det 

ligger allerede i affaldsbøtten. Det er bare ikke skod.   

   

Oliver: Men det jo igen ikke så meget det visuelle, (som) generer folk, som det er med alt muligt 

andet.  

   

Benny: Da vi lavede de her analyser, så havde vi jo vores kritiske lokaliteter. Der ligger på sådan 4 

områder på en busstation, der ligger der mellem 1-2.000 skod.   
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Oliver: Det er godt nok meget. Hvis der kommer 500 mennesker igennem på en dag, eller 1000 

mennesker, så kan der hurtigt samles sig cigaretskodder igen.   

   

Benny: Præcis, det er jo det der så ville ske på længere sigt, fordi nu har EU gennemført noget man 

kalder producentansvar. Har I hørt om det?  

   

Oliver: Ja, det træder i 2023.   

   

Benny: Ja for skod. For andre plasttyper starter i 2024. Skod starter 2023. Det gør jo at 

tobaksindustrien eksempelvis er gået meget ind i det her nu, sammen med bl.a. os, for at 

kortlægge de her problemer og hvad man så gør. Når der ikke bliver brugt ret mange penge på 

renhold i dag, som kommunerne i dag bruger 80% på stort affald. Så er det jo fordi at det er en 

rationel måde man har valgt at gøre det gøre det. Og at det meste er som en sidegevinst, at man 

får samlet skod op. Men der ligger stadigvæk 66% ud af 100 produkter, der bliver smidt. Det er 

skod. Så det der ville ske (ift.) producentansvar, inden for 1-2 år, det er at man fra 

myndighedernes side ville kræve at skodområdet simpelthen bliver forbedret i kvalitetsniveau. Det 

betyder at man skal til direkte målrettet, at lave indsatsen fra kommunal side, som gør at der 

bliver renere. Det kommer producenterne til at betale en del af. Det er der er hele logikken i det 

her.   

   

Oliver: Så det ville gøre at skodindekset generelt ville blive højere og kommer op på fremragende 

eller acceptabelt niveau?  

   

Benny: Præcist.   

   

Oliver: Og producenterne, de betaler så bare den danske stat eller per kommune?  

   

Benny: Ja, der bliver så beregnet et fee, altså et gebyr. Det bliver måske når du akkumulere det 

totalt, så er det måske mange millioner om året. De bliver så delt ud til dem der renholder. Det er 

jo kommunerne. Staten renholder ikke. Det er kommunerne, der renholder. Så de penge, som 
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producenterne, så skal betale, de skal så kanaliseres over til kommunerne, og der er der så 

selvfølgelig en diskussion om, hvem skal så have hvor meget. Det er politik og det ville jeg ikke 

blande mig i. Jeg har nogle holdninger til det, men det er så lige meget. Det bliver slagsmålet her 

de næste par år. Men at der er indført et producentansvar, der kommer fra EU. Det er simpelthen 

ikke givet. Det er besluttet. Der ville jo ad den vej være et fokus på, hvordan kan man 

på skodområdet gøre det her mere rent. Når jeg bliver spurgt, så svarer jeg, at det er at gå efter de 

lavthængende frugter på kritiske lokaliteter og få dem gjort rene. Så sker der en masse forskellige 

ting ved at lige pludselig er der rent, der hvor man hele tiden bevæger sig. Så ville man 

adfærdsmæssigt blive opmærksom, og så ville man smide mindre over tid. Så skal man 

vedvarende gøre rent på de kritiske lokaliteter. Ikke bare én gang. Det er vedvarende og det 

koster. Men det kommer man så til at betale.  

   

Oliver: Så du tror også der kommer til at ske en ændring, når producenterne så skal betale. At der 

så ville ligge færre skodder. Og hvis du ser flere år frem, så burde det have hjulpet en del?  

   

Benny: Ja, i første omgang er det fordi du gør arealerne mere rene. Det er "broken windows" 

aspektet. Hvis du ser der er et område, der er beskidt, smider du selv noget. Hvis der er rent, så er 

du mindre motiveret for at smide det. Så når der så er rent, så ville du være mindre motiveret og 

når begynder at få det ind i dig, så smider du heller ikke andre steder. Så det er selvforstærkende. 

Men det er ikke bare noget der sker overnight. Det er den vej, man kan gøre det. Det er det her 

med, prøv det selv, vær med til at lave det her område. Så har man nu fået et værktøj i form af et 

producentansvar, der gør, at man kan kanalisere økonomi over til kommunerne, således at de kan 

og skal fokusere på at gøre det pænere.   

   

Oliver: Ja, så nu burde det ikke være det økonomiske, der er et problem.   

   

Benny: Nej, præcis.   

   

Oliver: Man kan sige at man også ændre kommunernes adfærd i sidste ende. Så det er ikke kun 

individets (adfærd) man ændrer.   
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Benny: Hvis kommunerne, de ændrer adfærd ikk, så det der ligger nedenunder denne her 

problemstilling den her problemstilling er jo, at nu er der jo lige pludselig nogle andre, der skal 

betale for, at kommunerne går ud og hører rent. Industrien i dette tilfælde. Og når industrien 

pludselig kan se, at nu skal de betale for at der skal være rent i det offentlige rum, så ville de 

selvfølgelig også sikre, for det første, at pengene bliver brugt rigtigt. Men også derudover, at man 

arbejder på at nedbringe deres omkostninger. Der er kommet et fokus fra en anden betaler, 

nemlig industrien over på, at dem der udfører arbejdet, de rent faktisk gør det ordentligt. Det er 

der ikke i dag. Så det har en selvforstærkende virkning. Jeg kender det, fordi jeg har siddet med 

det i pantsystemet. I pantsystemet, der opkræver Dansk Retursystem gebyret hos alle 

(producenter), Carlsberg eksempelvis. For alle dåser og flasker. Gebyret er ikke særlig stort, men 

når du så ganger det med x millioner, så det bliver det altså til et trecifret millionbeløb om året. De 

har kun et mål som bryggeri eller læskedrikproducent, Coca Cola eksempelvis, det er, at det gebyr 

de betaler for at få gjort rent via pantsystemet, (at) det falder. Og målet er, at det helt forsvinder. 

Den struktur, den har jeg trods alt siddet med i mange år. Det er jeg 100% sikker på, at det ville 

være samme mekanisme, som slår igen, når man skal til som producent, at betale for at nogle 

andre gør rent for mine penge. Så ville jeg også sikre mig, at de her penge bliver mindre og mindre, 

og gerne forsvinder. Så bliver der rent i det offentlige rum. Vi har været på en lang rejse Oliver.   

   

Oliver: Ja, det var meget oplysende faktisk. Det er meget godt lige at få sat et større perspektiv 

omkring tingene. Så det ville jeg også bringe videre til mine andre gruppemedlemmer.   

   

Benny: Hvis der er noget, som du er helt i tvivl om, så skriv til mig. Så skal jeg nok svare igen ærligt 

og objektivt, så meget jeg kan. Objektiviteten er jo nogle gange svær ikk, fordi, hvis ikke man har 

viden om det (?). Meget af det er baseret på tro. Du var jo blevet stukket 2 kr. i hovedet. Det er 

fuldstændig forkert.   

   

Oliver: Det kan jeg godt se nu. Nu ville jeg heller ikke tage mere af din tid.   

   

Benny: Nej, men så må du bestille en ny tid om nogle uger, så skal jeg gerne bruge lidt tid igen.   
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Oliver: Ja, det ville jeg måske gøre. Men hvis du bare lige kunne sende det der dokument, vi 

snakkede om.  

   

Benny: Det viser de 20 områder vi går ud i, i kommunen. I år har vi eksempel været ude, hvis det 

er 25 kommuner, og vi er ude på 20 områder, så er vi ude på 2.000 målepunkter. Altså i hver 

kommune er der 20 lokaliteter, og på hver lokalitet er der 4 målepunkter. Det er 80 målepunkter vi 

kigger på, for at danne os et billede af, hvor rent der er. Sådan total kontrol. Det ved du alt om. 

Det har ikke nogen værdi. Det er selvfølgelig stikprøver, men det er placeret struktur. Om det er er 

i Herning, Aalborg, København eller Albertslund, så bruger vi (samme struktur). Vi går ind til 

kommunen, og så siger vi, de kender os vi har arbejdet med dem i mange år, her har vi 20 

områder. I finder adresserne og vi siger, hvad det er for en type. Så finder de adresserne og så 

bliver der løbende skiftet fortov (osv.). På den måde kan vi måle tendensen i udviklingen af 

mængderne. Det er de samme steder vi kigger på og også på tværs af Danmark.  

   

Oliver: Det giver også god mening at gøre det sådan.   

   

Benny: Den sender jeg til dig. Så skriv til mig ellers. Så må du have held og lykke med projektet.   

   

Oliver: Jo, mange tak. Og mange tak for din tid.  

   

Benny: Selv tak og hav det godt, ikk.   

   

Oliver: Selv tak og i lige måde.   

   

Benny: Hej hej.  

 


