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Abstract 
Background: With a continuous increase of global consumption comes an increasing amount of waste, 

which leaves an enormous impact on the climate and the environment. The world produce more than 

3,5 million ton waste daily, and with limited natural resources, recycling of the resources is crucial. The 

United Nations calls on action and all European countries are to increase the amount of recycled 

household waste. Denmark in particular are to recycle 50% in 2022, which is a percentage increase of 

28% since 2013. Therefore all stakeholders must take action if the goal is to be reached. 

 

Theory: Based on insights from traditional as well as sustainable consumer behaviour combined with 

theory on shared value between businesses and society, and theory on psychological and sociological 

behavior barriers, this thesis aim to explain the gap between individual’s behavior as consumers and as 

citizens in a waste sorting practice, and how retail businesses can nudge this practice in a sustainable 

and circular direction. Thus, the research question aims to outline the barriers on Danes waste sorting 

practice and how retail businesses can take responsibility in changing this in a sustainable direction. 

 

Method: The analysis is based on three independent focus group interviews and second hand empiri 

from a selection of retail business groups operating in Denmark. 

 

Findings: The study found that three main categories of barriers concerning waste sorting is current. 

These are related to respectively a waste sorting practice and a shopping practice, whereas retail 

businesses can take responsibility for most barriers. By adopting different changes concerning the retail 

businesses an increased shared value creation with society is achievable. Further, the study found, that 

by introducing an eco label for waste retail businesses can nudge consumers to take action on waste 

recycling. Additionally, by merging the shopping practice with the waste sorting practice a new form 

of consumption is stated. This type of consumption is referred to as waste consumption, and suggests 

that with a consumption of goods a consumption of waste is inevitable, why a responsible consumer 

engagement is needed in order for retail businesses to reach a circular production. 

 

Keywords: Waste sorting, nudging, sustainable consumption, waste consumption, CSV, co-

responsibility. 
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1. Indledning 
Den 15. marts 2019 deltog 1,4 mio. mennesker verden over i den hidtil største globale 

klimastrejke, siden den svenske Greta Thunberg startede en bevægelse, i august 2018 

(Politiken, 2019). Ifølge den 15-årige svenske Greta Thunberg fylder klimaforandringer ikke 

nok i den offentlige debat, hvorfor hun har indledt en ugentlig strejke foran det svenske 

folketing, Riksdagen, i protest mod klimaforandringernes manglende fokus og handlen (Ibid). 

Med sine kompromisløse ord og handlinger er Greta Thunberg blevet verdenskendt og 

indstillet til en nobelpris, “Vi børn gør oftest ikke, som I siger, vi skal gøre. Vi gør, som I gør. 

Og eftersom I voksne skider på min fremtid, så gør jeg det også.” (TV2, 2018). Greta Thunberg 

stiller skarpt fokus på, at vi er nødt til at ændre vores adfærd, hvis vi vil passe på vores planet. 

Derfor er en bæredygtig omstilling af vores adfærd indiskutabel. 

  

Greta Thunbergs engagement, udtalelser og formål er en reaktion på efterhånden årelange 

globale megatrends, som spredning af vestlige forbrugsmønstre og tilhørende 

ressourceefterspørgsel, der lægger stort pres på økosystemerne. At forene den anslåede vækst 

i den globale økonomi med begrænsede miljømæssige grænser kan kun opnås gennem 

grundlæggende ændringer i centrale produktions- og forbrugssystemer (EEA, 2019). Der er 

imidlertid store hindringer for at opnå disse ændringer eftersom de systemer, der tegner sig for 

en stor del af belastningen på miljøet også, på komplekse måder, er knyttet til interesser, livsstil 

og værdier (Ibid). Tiltag vil derfor sandsynligvis udløse komplekse og usikre kompromisser, 

der skaber modstand hos dem, der bærer udgifterne. 

  

En af de store og hidtil skjulte syndere er affald og affaldsforbrænding (Ingeniøren, 2011). Da 

affald indeholder betydelige fossile, ikke-bionedbrydelige fraktioner, udleder afbrænding af 

affald også CO2. Verden producerer mere end 3,5 millioner tons affald om dagen, og mængden 

vokser hvert år (Washington Post, 2017). Forskere vurderer, at i slutningen af dette århundrede 

vil affaldsproduktionen vokse til 11 mio. ton, hvilket er ti gange så meget, som vi producerede 

for et århundrede siden (Washington Post, 2017). En af de bidragende faktorer er, når et land 

bliver rigere, ændres sammensætningen af dets affald (Washington Post, 2017). Det er et 

faktum, at Jordens befolkning øges med 83 mio. mennesker hvert år (DR.dk, 2017) og samtidig 

vokser den globale middelklasse, der nu udgør halvdelen af verdens befolkning (Globalnyt, 

2018). En stigende middelklasse (Globalnyt, 2017) medfører et øget forbrug af emballage, der 

ofte består af flere komponenter (fx emballage fra en mælkekarton indeholder metal, plastik og 
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pap) (Washington Post, 2017).  Emballage bestående af flere komponenter mindsker 

genanvendelsesgraden, da det ofte er sværere at skille komponenterne fra hinanden 

(Washington Post, 2017). 

  

Hvis verden ikke er villig til at tænke på affaldsreduktion og anskue affald som en 

genanvendelig ressource, vil fremtidige generationer drukne i deres eget affald, for ikke at 

nævne den enorme mangel, der forventes at være på naturressourcer til ny produktion. Ifølge 

FN har vi allerede i år (2019) brugt de råmaterialer, vi har til rådighed, i august, hvis vi skal 

holde os til en temperaturstigning på under 2 grader celcius (FN, 2018). Hvert år tager vi fra 

morgendagens og kommende generationers lager, og der er derfor behov for at halvere 

forbruget af råmaterialer såsom olie, kul og fosfor. 

 

Danmark er et af de lande i Europa, der producerer mest husholdningsaffald pr. borger 

(kommunalt indsamlet affald, der bruges som målestok i EU). Samtidigt er de lande, vi normalt 

sammenligner os med (fx Tyskland, Østrig, Holland, Belgien, Schweiz, Sverige og 

Luxemborg) bedre til at genanvende sit affald (Mandag Morgen, 2016). Det skyldes primært, 

at Danmark har fokuseret på at undgå at deponere affald og derfor har forbrændt det, hvor de 

andre lande ikke har samme tradition for at forbrænde affald (Miljøstyrelsen, 2013). De danske 

husstande producerede 593 kg affald pr. person i 2015 (Fødevare- og Miljøministeriet, 2015). 

Hver dansker smider mere end 11,4 kilo affald ud om ugen. Over halvdelen af de 2,4 millioner 

tons affald fra de danske husholdninger udgør affald til forbrændingen (Miljøstyrelsen, 2013). 

Materialer og ressourcer, der kunne have været genanvendt, er dermed gået tabt. 

  

Ifølge Eurostat er Danmark det land i EU, der relativt set forbrænder mest affald. Analyser fra 

danske enlige husstande viser, at en stor del af dagrenovationen kunne genanvendes, hvis det 

blev sorteret. Madaffald og papir udgør omkring to tredjedele af det affald, der bliver 

forbrændt. Den danske affaldspolitik tager afsæt i den daværende regerings ressourceplan og -

strategi (Regeringen, 2013; Miljøministeriet, 2013). I ressourcestrategien ‘Danmark uden 

affald’ er et af hovedmålene, at inden 2022 skal danskerne genanvende 50% af deres 

husholdningsaffald fra de syv fraktioner: glas, plast, metal, pap, papir, træ og organisk affald 

(Miljøstyrelsen, 2013). Til sammenligning blev kun 22% af affaldet genanvendt i 2013. 

  

På samme tid går vi en verden i møde med en stigende verdensbefolkning og en hastigt stigende 

middelklasse, som forventes at forøges med 73% fra 2010 til 2050. Den stadig stigende 
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velstand og stigende antal af mennesker med midler til en levestandard, der nærmer sig den, vi 

kender i Danmark, betyder et øget forbrug af naturressourcer. Det betyder også, at der er behov 

for en mere kritisk tilgang til vores forbrug, og at vi skal blive bedre til at genanvende affald 

til nye materialer og produkter (Miljøministeriet, 2019). Forskere advokerer for, at der indtil 

nu har været et utilstrækkeligt fokus på forbrugerens samfundsansvar (Luchs & Miller, 2015; 

Wells, Ponting, & Peattie, 2011). Forbrugernes generelle interesse i bæredygtighed er vokset 

(Baldwin, 2009), hvorimod miljømæssige bevæggrunde enten har fået en sekundær eller 

ukendt rolle for forbrugeren (Baldwin, 2009; Kalnikaité, Bird, & Rogers, 2013). 

  

Der er i Danmark bred politisk enighed om, at der skal ske en øget genanvendelse af 

husholdningsaffald i overensstemmelse med EU's politik på området (Miljøministeriet, 2019). 

En ny national affaldsplan er under udarbejdelse, og den indeholder nye og mere ambitiøse mål 

for genanvendelse af husholdningsaffaldet. Målet med den nye plan er at gå fra en lineær til en 

cirkulær økonomi, hvor affald anses som en ressource, der kan genanvendes til produktion af 

nye produkter. Cirkulær økonomi kan være med til at gøre den øgede befolkningsvækst og 

levestandard bæredygtig (Miljøministeriet, 2019). Det vil sige, at cirkulær økonomi kan hjælpe 

os til at blive bedre til at udnytte det fulde potentiale i naturressourcer, samt re-designe vores 

produkter således, at de anvendte materialer kan genanvendes så mange gange som muligt i 

flere produktioner. Der er behov for at minimere mængderne af de ressourcer, der ender på 

lossepladsen, og dermed øge mængden til genanvendelse af nye produkter.  Derudover er en 

omstilling til en mere cirkulær økonomi et vigtigt og nødvendigt skridt i regeringens 

handlingsplan for at yde et ambitiøst bidrag til realiseringen af FN’s 17 verdensmål (Ibid). 

  

Gennem de seneste år har et utal af undersøgelser vist, at danskerne finder det vigtigt at 

forhindre ødelæggelse af miljøet, samt fremme en bæredygtig udvikling (RCE, 2012). Samtidig 

oplever politikere, kommunalt ansatte, NGO’er og andre interessenter, at borgerne ofte ikke 

handler i overensstemmelse med deres egne holdninger, når det drejer sig om at tage et 

medansvar og deltage i indsatser til gavn for den bæredygtige udvikling (RCE, 2012). I løbet 

af de seneste år er der dog sket fremskridt, men udviklingen går langsomt og engagementet 

kommer som oftest fra den samme del af befolkningen, der i forvejen mere eller mindre 

arbejder for den grønne omstilling. De bliver mere bæredygtige på et område, men ofte også 

mindre bæredygtige på et andet. På den anden fløj er stadig en stor befolkningsdel, der enten 

er ligeglad eller modvillig og derfor slet ikke tager et medansvar (Ibid).  
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Den langsomme fremgang har medført utallige opfordringer til bl.a. psykologer, forskere og 

kommunikationsfolk til at udvikle eller finde en metode, der kan få folk til at lytte bedre efter 

information og til at ændre sin adfærd i en bæredygtig retning (RCE, 2012). Hidtil er der 

udarbejdet utallige bud på, hvordan en bæredygtig udvikling kan imødekommes. I 2019 kom 

Habib et al. (2019) med en teori om, hvordan virksomheder kan ændre forbrugere til at blive 

mere bæredygtige (Habib et al., 2019). Spørgsmålet er blot, hvorledes retningslinjer for en 

bæredygtig adfærdsændring kan benyttes til samtlige typer for bæredygtig udvikling, da netop 

dette er både komplekst og konkret på én og samme tid. I forbindelse med en optimering af 

affaldssortering er det dermed interessant at se nærmere på, netop hvordan denne konkrete 

praksis kan imødekommes på bedst mulige vis for at afhjælpe det komplekse problem, der 

findes i genanvendelse af ressourcer. I en forbrugerkontekst er det ligeledes væsentligt at 

anskue incitamentet for en bæredygtig omstilling og en optimering af affald for virksomheder, 

da disse som er uundværlige i denne omstilling. I forbindelse med at ændre en given 

forbrugeradfærd i en bæredygtig retning, er det ydermere essentielt at se på, hvordan 

virksomheder kan nudge en sådanne ændring (Thaler & Sunstein, 2008). 

  

På baggrund heraf er der grund til at stille spørgsmål ved udgangspunktet: Paradokset ved at 

individers adfærd ikke stemmer overens med deres holdninger til miljøet, den nødvendige 

bæredygtige udvikling og virksomhedernes medansvar for ændring af forbrugsadfærd.  

 

1.1 Problemfelt 
På baggrund af ovenstående søger denne afhandling at identificere, hvorledes danskernes 

håndtering af affaldssortering kan optimeres således, at vi i 2022 kan imødekomme FN’s mål 

for genanvendelse af 50% af den samlede mængde husholdningsaffald. I lyset af det indledende 

afsnit i denne afhandling, er det tydeligt at se, at regeringer, herunder den danske, i stigende 

grad sætter fokus på bæredygtig omstilling og bedre udnyttelse af affald. De seneste par år har 

danske kommuner forsøgt at imødekomme den stadigt stigende opmærksomhed og strengere 

krav fra regeringen til at håndtere affald på en mere bæredygtig måde (Genanvend, 2019). Dette 

har medført en lang række rapporter, hvor borgernes barrierer for affaldssortering er udpenslet 

i et kommunalt øjemed (ibid.). Disse rapporter fokuserer eksempelvis på tilgængelighed til 

affaldssortering, villighed til affaldssortering, etc. I stedet for at se isoleret på de barrierer, 

individer oplever som borgere, søger denne afhandling at undersøge de barrierer, individer 
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oplever som borgere og forbrugere i forbindelse med indkøb af produkter med emballage og 

efterfølgende sortering. 

  

Vi afgrænser os fra at undersøge, hvorledes kommunerne håndterer affaldshåndtering og 

hvordan de kan være med til at imødekomme individernes barrierer. Dette gøres på baggrund 

af en varsling fra staten om, at der i 2020 kommer et udspil til en ny affaldsplan, som søger at 

skabe en bedre sammenhæng mellem, hvordan kommunerne indbyrdes håndterer affaldet. Da 

den kommunale del bliver præsenteret for omstrukturering, ønsker vi at belyse, de to sidste 

aktuelle hovedaktører i affaldsagendaen, som til stadighed ikke tager et stort nok ansvar for 

affaldshåndteringen i Danmark. 

  

I Danmark opererer tre store koncerner, der styrer næsten samtlige detailbutikker. De tre store 

spillere er Coop, der ejer Kvickly, Super Brugsen, Fakta, Dagli’ Brugsen og Irma (Coop, 2019), 

derudover Salling Group, som ejer Netto, Bilka, Føtex og Salling (Salling Group, 2019), og til 

sidste Dagrofa, der ejer Meny, Letkøb, Min Købmand og Spar-kæderne (Dagrofa, 2019). 

Foruden de tre store koncerner, eksisterer det norsk-ejet Rema1000 (Rema1000, 2019) og det 

tysk-ejet Lidl (Lidl, 2019) og Aldi (Aldi, 2019) også i Danmark. Vi afgrænser os i nærværende 

afhandling fra at se nærmere på Rema1000, Lidl og Aldi, da de tre store koncerner 

repræsenterer små, mellem og store butikker, og henvender sig til forskellige segmenter. Netto, 

fakta og spar-kæderne er discountbutikker, mens Irma, Kvickly, Føtex og Meny repræsenterer 

high-end butikkerne. Coop, Salling Group og Dagrofas butikker repræsenterer i en tilstrækkelig 

grad diversiteten i danskernes indkøbsmuligheder, hvorfor vi vælger at tage udgangspunkt i de 

tre koncerner. Når vi fremadrettet skriver detailvirksomhederne, henviser vi til de tre 

koncerner, Coop, Salling Group og Dagrofa. Nærværende afhandling søger på baggrund af 

ovenstående at sætte fokus på danskernes barrierer for affaldssortering, og hvorledes 

detailvirksomheder kan bidrage til den bæredygtige udvikling af affaldshåndtering. Dette leder 

frem til nedenstående  problemformulering.  

 

1.2 Problemformulering 

Hvad er barriererne for danskernes adfærd for sortering af husholdningsaffald, og hvordan 

kan detailvirksomheder, som producenter, tage et medansvar for at ændre danskernes adfærd? 
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Underspørgsmål 
1. Hvad er danskernes barrierer for affaldssortering? 

2. Hvordan kan disse barrierer imødekommes? 

3. Hvorledes kan detailvirksomhederne tage et medansvar for affaldssorteringen og 

dermed skabe en gensidig værdi mellem virksomhed og samfund? 

4. Hvori består mulighederne for, at detailvirksomhederne kan nudge danskerne til at 

affaldssortere? 

 

1.3 Læseguide 

 
 

1.4 Begrebsafklaring 
 

● Barriere: En barriere bliver i denne afhandling anskues som en forhindring af en 

bestemt adfærd. Det kan være en psykologisk, sociologisk, økonomisk eller fysisk 

barriere, der hindrer en bestemt adfærd. En barrierer kan være både synlig eller usynlig, 

og den kan være indlysende eller det modsatte. 

 

● Bæredygtig forbrugeradfærd: Vi læner os op ad Habib et al. (2019) definition af 

bæredygtig forbrugeradfærd: “We define sustainable consumer behavior as actions that 

result in decreases in adverse environmental impacts, as well as decreased utilization 

of natural resources across the lifecycle of the product, behavior, or service” (Habib et 

al., 2019). (...) “Unlike typical consumer decision-making, which classically focuses on 

maximizing immediate benefits for the self, sustainable choices involve longer-term 

benefits to other people and the natural world.” (Habib et al., 2019). 

 

● Bæredygtigt forbrug: Når det kommer til bæredygtige fødevarer, er sundhed og 

dyrevelfærd to vigtige faktorer (Spiller & Nitzko, 2015: 192), ligesom økologiske varer 
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også har vundet indpas på bæredygtighedsfronten i Danmark (Danmarks Statistik, 

2017). Definitionen af et bæredygtigt forbrug har således en bred vifte af aspekter, der 

alle bidrager til forståelsen. Med afsæt i ovenstående er denne afhandlings 

bæredygtighedsforståelse mere snæver, idet den behandler bæredygtighed ud fra en 

klima- og ressourcemæssig vinkel. Et bæredygtigt forbrug skal i denne afhandling 

forstås som nedbringelse af miljøbelastningen via et ansvarligt indkøb, som også 

medvirker til at sikre, at vores ressourcer efterfølgende bliver genanvendt 

(Miljøstyrelsen, 2019). 

 

● Bæredygtig udvikling: henviser til, hvorledes danskerne skal blive bedre til at sortere 

husholdningsaffald. 

 

● Indkøb: Når der i afhandlingen bliver skrevet indkøb refereres til produkter med en 

emballage. 

 

● Affaldsforbrug: Allerede i indkøbsfasen er der tale om et forbrug - idet man køber et 

produkt, som man allerede anser som skrald og ikke et produkt, der indgår i et cirkulært 

system. Affaldsforbrug som begreb er essentielt, når man ønsker at se nærmere på, 

hvordan man kan ændre på danskernes håndtering af husholdningsaffald. 

 

● Monomaterialer: Materiale der kun består af et komponent og fx ikke flere plasttyper. 
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2. Casepræsentation 
Det følgende kapitel vil præsentere, den historiske udvikling for samfundsmæssige håndtering 

af affald og hvordan affaldshåndtering er blevet en essentiel del af omstillingen i den 

bæredygtig udvikling. 

 

Affald - hygiejne eller miljø? 
Fra industrialiseringens begyndelse og frem til 1960’erne anskuede man affald som værende 

et sundhedsmæssigt hygiejneproblem (Den store danske, 2017a). I slutningen af 1960’erne, 

satte man for første gang affald i en miljømæssig kontekst som reaktion på den daværende 

dominerende højkonjunktur og dertil stigende debat om forurening (ibid.). I forbindelse med 

forureningsdebatten stiftede man i 1969 Forureningsrådet, der blandt andet havde til opgave at 

rapportere om luftforurening fra forbrændingsanlæg (Den store danske, 2017b). I løbet af 

1970’erne kom de første konkrete politiske tiltag, der havde til formål at imødekomme 

affaldsproblematikken. Eksempelvis fik Danmark i 1972, som det første land i verden, en 

miljøminister, Jens Kampmann. Jens Kampmann var med til at udarbejde Danmarks og 

verdens første miljøbeskyttelseslov i 1973, som havde til formål at skabe overblik og kontrol 

over affaldshåndtering, hvilket indebar, at alle nye affaldsanlæg og deponier skulle 

miljøgodkendes (Danmarkshistorien, 2019). Disse førte til en vejledning for kontrollerede 

lossepladser i 1974 (Den store danske, 2017c). Blot fire år senere udkom den første lov om 

genanvendelse af papir og drikkeemballage i forbindelse med at minimere mængderne og 

ressourceforbruget (Den store danske, 2017a). 

 

Politisk opmærksomhed 
I 1980’erne og 1990’erne opnår affaldsproblematikken for alvor politisk opmærksomhed. Der 

stilles skarpt på kompleksiteten ved miljøproblemet, og forskningen drejer sig i stigende grad 

om livscyklusopfattelse og produktionsfasen for produkter. For første gang i 1985 nævnes et 

‘Affaldshierarki’ som løsningsforslag til affaldsproblematikken, og i 1987 kommer der for 

første gang fokus på global bæredygtighed som en del af Brundtlandsrapporten (Bæredygtig 

Udvikling, 2019). Ydermere bliver konceptet ‘forureneren betaler’ udbredt, og i Danmark 

indfører man som foregangsland i verden CSR-rapportering (Den store danske, 2017d).  I 1992 

vedtages en række principper for, hvordan man kan nå en bæredygtig udvikling under Rio-

konferencen. Disse principper indgår i Rio-erklæringen og Agenda 21 (Sustainor, 2019). 

Samme år skrives bæredygtighed ind i Maastrichts-traktaten, som gør op med den foregående 
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økonomiske forståelse af, at økonomisk vækst er ubegrænset, som ellers havde hersket bredt i 

den vestlige verden i 1980’erne (Den store danske, 2017e). Derudover blev EU’s femte 

miljøhandlingsprogram, “På vej mod Bæredygtighed” lanceret, og bæredygtig udvikling blev 

for første gang målt gennem livscyklusvurdering i 1992. Nu kom der fokus på, at fremtidige 

generationer skulle have de samme handlingsmuligheder som nutidige generationer, hvorfor 

man begyndte at se på problematikken i et mere langsigtet og globalt perspektiv (Brundtland 

Commission, 1987). Som en del af flere direktiver på affaldsområdet blev emballagedirektivet 

vedtaget og blev dermed det første direktiv, hvor man fokuserede på produktionsfasen af 

emballage, hvorfor mange lande begyndte at regulere på dette (Den store danske, 2017f). I 

1997 blev bæredygtighed ydermere indskrevet som indledende lovtekst i Amsterdam-traktaten 

(EU-oplysningen, 2019). 

 

Fra problem til ressource 
I årene efter, indtil 2004, begyndte man i stigende grad at anskue affald som en ressource i 

stedet for et problem. Fra 1998-2004 lænede man sig nationalt i Danmark op ad Affald 21, som 

var daværende regerings nationale affaldsplan, der beskrev de initiativer, der var søsat samt de 

initiativer, der fremtidigt skulle sikre en bedre og mere effektiv affaldshåndtering fremadrettet 

(Miljø- og fødevareministeriet, 2019a). Planen fokuserede på en mindskelse af miljøbelastning 

samt bedre udnyttelse af ressourcer, som både indebærer energi og materialer. Planen var en 

del af en international tendens, der fokuserede på økologiske fodspor, altså det miljø- og 

klimafodspor, man i den vestlige del af verden havde sat på bekostning af udvindelse af 

råstoffer, og man anerkendte, at ressourcer ikke er uudtømmelige (ibid.). I 2005-2008 kom der 

en affaldsstrategi i Danmark, der hed “Sikre mere miljø for pengene gennem øget kvalitet i 

affaldsbehandlingen og en effektiv sektor”, som skabte en ny vinkel i miljøpolitik (Miljø- og 

fødevareministeriet, 2019b). Dette medførte blandt andet, at affaldshierarkiet blot skulle 

forfølges, hvis det både var miljømæssigt og samfundsøkonomisk effektivt (ibid.). 

 

I 2009 blev FN’s klimakonference,  Fiftteenth session of the Conference of the Parties 

(COP15), afholdt i København, hvis formål var at skabe en ramme for en fælles håndtering af 

fremtidige klimaudfordringer (UN, 2019a). På trods af at udfaldet af aftalen blev af svag 

politisk karakter uden enstemmighed blandt de deltagende lande, anerkendte flere lande 

vigtigheden af en plan for at holde temperaturforhøjelserne under 2 grader celcius. Det endelige 

dokument endte dog ikke som juridisk bindende forpligtelser til at reducere CO2-
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udledningerne (ibid.). Efter COP15 begyndte affald for alvor at blive en del af 

klimaperspektivet, og der blev udviklet forskellige CO2-værktøjer til at måle affaldsordningers 

CO2-påvirkning. 

 

Affald som cirkulær økonomisk ressource 
Som en banebrydende vision begyndte man i 2009 for alvor at se på, hvordan man kunne have 

både rigdom og vækst uden affald, samt have vækst samtidig med at gøre noget godt for klimaet 

og planeten. Samme år udkom bogen Cradle to cradle, som netop påpeger, hvordan rigdom og 

vækst er en mulighed, hvis man omlægger affald til at indgå i et kredsløb, hvor det indgår som 

en ressource (Vugge til vugge, 2019). I lyset af cradle to cradle-tanken blev Ellen MacArthur 

Foundation grundlagt i 2010, og med den kom en ny økonomisk model, der bygger på 

økonomisk, miljømæssig og social kapital - kaldet cirkulær økonomi (ibid.). Denne 

understøttes i 2012 af konsulentvirksomheden McKinsey, der i samarbejde med Ellen 

MacArthur Foundation kom med en banebrydende rapport om potentialet i cirkulær økonomi 

ved at genbruge og genanvende produkter i cirkulære kredsløb (Ellen MacArthur Foundation, 

2015). I trit med dette fik Danmark i 2012 en ny strategi for ressourcer med fokus på 

forbrænding, “Danmark uden affald - genanvend mere og forbrænd mindre” (Miljøministeriet, 

2013). Blot tre år efter introduktionen af cirkulær økonomi kom EU’s handlingsplan for 

cirkulær økonomi (European Commission, 2015). Samme år kom FN med sit stadigt gældende 

bud på bæredygtighedsagendaen med 17 Sustainable Development Goals (SDG) (UN, 2019b), 

også kendt som FN’s verdensmål. Verdensmålene råber op til alle verdens interessenter, og 

tydeliggør vigtigheden af, at alle aktører spiller en rolle i den bæredygtige omstilling (ibid.). 

 

I 2018 kom Danmarks nye affaldsdirektiver, der tager udgangspunkt i cirkulær økonomi, 

hvilket har medført nye regler for affaldssektoren. Ydermere udarbejdede Miljø- og 

fødevareministeriet i samarbejde med Erhvervsministeriet den første danske strategi for 

cirkulær økonomi (Miljø- og fødevareministeriet, 2019c). Dette medførte et navneskift for 

Miljøministeriets affaldskontor fra ‘Affaldskontoret’ til ‘Cirkulær Økonomi  og Affald’ samt 

en ny placering i Centeret for Grøn Produktion. Senest udgav Miljø- og fødevarestyrelsen 

rapporten “På vej - mod øget genanvendelse af husholdningsaffald (Livscyklusvurdering og 

samfundsøkonomisk konsekvensvurdering)”, som netop opråber privatforbrugerne til at tage 

del i den bæredygtige agenda (Miljø- og fødevareministeriet, 2019d). 
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Individers ansvar for den bæredygtig udvikling 
De seneste par år har kampagner om affaldssortering været bygget på trusler, råd og afkald 

frem for at appellere til lysten, motivationen og kreativiteten hos individerne (Hoffmann, 

2012). Et kritikpunkt heraf er derfor, at man ofte tilstræber den muliges kunst og dermed 

undlader at se på nærmere på barriere for folks ønskede adfærd. Ifølge miljøpsykologerne Lisa 

Dilling og Susanne Moser bør der tages højde for barriererne, når folk skal engageres i miljø, 

klima og bæredygtig udvikling (RCE, 2012).  For at kunne snakke om, hvilke barrierer, der er 

for den bæredygtige udvikling, er det essentielt først at fastlægge, hvad det er for en bæredygtig 

udvikling, man ønsker at engagere individer i. Forsker i bæredygtigt design og omstilling på 

DTU, Birgitte Hoffmann, fremhæver sammenhængen mellem mål, proces og barrierer som en 

væsentlig pointe for at få succes med at engagere individer i den bæredygtige udvikling 

(Hoffmann, 2012). Det kan være svært at anskue barrierer uden iagttage retningen for den 

udvikling, som man ønsker at engagere individerne i, og på hvilken måde, det gøres. Et “line 

of sight”, en retning eller et mål for en udvikling, er en nødvendighed for, at man kan motivere 

mennesker til en bestemt adfærd (Holdt, 2013). Vi har ikke i dag en by, der repræsenterer den 

bæredygtige udvikling, og der er dermed ikke et endegyldigt svar på, hvordan sådan en ser ud. 

 

Epidemier, forurening, ressourcemangel og klimaforandringer er nogle af de årsager, der er 

med til at ændre det naturgrundlag, som truer menneskenes samfund den dag i dag. 

Udfordringerne og dets løsningerne ændrer sig med hastige skridt og ikke altid i takt med 

hinanden (Hoffmann, 2012). En bæredygtig udvikling er et abstrakt mål, der indeholder 

økonomiske og sociologiske dimensioner på samme tid. Dimensioner, der kan være svære at 

favne i kun et fokusområde.  Affaldssortering og -håndtering er et konkret fokusområde inden 

for den bæredygtige udvikling, men igen her er det ifølge Hoffmann essentielt løbende at 

overveje, hvordan denne handling bidrager til målet og udviklingsretningen. 

 

Bæredygtig udvikling er i Danmark blevet et synonym for miljøtiltag og det har medført, at vi 

er blevet frontløbere inden for vedvarende energi (Hoffmann, 2012). Mange danskere går med 

en forestilling om, at de bidrager til en mere bæredygtig udvikling og på trods af det næsten 

50-årige fokus på en bæredygtig udvikling, er det kun de færreste, der finder det attraktivt at 

skulle nøjes eller undvære (ibid.). Vi køber økologisk og tager stilling til, hvad vi fylder vores 

kroppe med, vi køber lavenergipærere, men samtidig flyver vi på ferie mindst én gang om året 

(Hoffmann, 2012). De mest miljørigtige spiser sjældent økologisk, har mindre boligarealer, 
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ingen bil, rejser ikke på globale rejser, spiser ikke store bøffer og har ikke en computer eller 

andet device pr. familiemedlem. Lavindkomstgrupper lever derfor ofte mere miljørigtigt end 

den store middelklasse og øvre klasse, der dyrker at spise økologisk og ofte flyver (ibid.). I 

Danmark har vi et højt forbrug og en høj miljøbelastning, hvorfor vi også har et ansvar for at 

forbedre miljøet både i ind- og udland (Hoffmann, 2012). Så hvor skal ressourcerne sættes ind 

for at få folk til at ændre deres adfærd, og hvilken adfærd at vigtigst at ændre?   
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3. Teori 

Nedenstående afsnit søger at afdække det etablerede teoretiske felt med henblik på at lede op 

til en præsentation af afhandlingens teoretiske ståsted. Med udgangspunkt i det indledende 

afsnit om eksisterende teori på området tydeliggøres et manglende fokus på individets adfærd 

som både forbruger såvel som borger, der i indkøbsfasen ikke tænker ind, hvorledes produktet 

samt dettes emballage senere skal affaldssorteres. Afslutningsvis introduceres de teorier, der 

senere vil skabe grundlag for den følgende analyse. 

 

3.1 Eksisterende teori på området 
I undersøgelsen af eksisterende teori på området, ønsker vi at se nærmere på individets adfærd; 

som borger i en affaldssorteringsituation og som forbruger i en indkøbssituation. For at ændre 

danskernes adfærd for sortering af husholdningsaffald ønsker vi at belyse bæredygtig 

forbrugeradfærd i forbindelse med indkøb af et produkt, før det senere i processen ender som 

affald og skal sorteres hjemme hos borgerne.  

 

Ud fra eksisterende forskning om individbaseret adfærd belyses det ikke, hvorledes et individ 

som henholdsvis forbruger og borger, kan påvirkes af virksomheder til at affaldssortere. Når 

man anskuer individets adfærd i en forbrugermæssig kontekst, kigges der ofte på  

indkøbssituationen, og hvorledes individet kan spejle sig i eller identificere sig med indkøbet 

(Rosenbaum-Elliot et al., 2015: 12-13). Tidligere litteratur fokuserer enten på, hvorledes man 

kan påvirke affaldshåndteringen politisk (Lauritsen & Jørgensen, 2010), fra et 

virksomhedsperspektiv (Tong et al., 2017) og et borgerperspektiv (Bartelings, H. & Sterner, 

1999; Berglund, 2006). Tidligere litteratur identificerer dog ikke, hvorledes forbrugerne ved at 

tænke affaldssortering ind allerede i indkøbsfasen kan medvirke til at øge mængden af sorteret 

husholdningsaffald. 

 

Forbrugeradfærd er den adfærd og de processer, der bevidst eller ubevidst aktiveres hos 

individer, når de søger efter, beslutter sig for, køber, bruger, besidder, fremviser og skaffer sig 

af med produkter for at tilfredsstille et eller flere behov (Andersen, 2013:15). Ved indkøb af et 

produkt har den klassiske forbruger været styret af en række præferencer såsom kvalitet, pris, 

smag, lugt, lyd, design, udseende, sundhed og indkøbsstedets sortiment (Andersen, 2013). Men 

i midten af 1980’erne blev samfundsudviklingen og den offentlige debat i stigende grad præget 

af, at det enkelte individ som borger og forbruger har et medansvar for at løse miljøproblemerne 
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(Halkier, 1998). Individet tillægges pludseligt et ansvar for at omlægge sine forbrugsvalg og 

hverdagsvaner i en mindre miljøbelastende retning, hvorfor grundlaget for en bæredygtig 

forbrugeradfærd skabes (ibid). 

 

I eksisterende litteratur om bæredygtig forbrugeradfærd, er de fleste forbrugere bevidste om 

stigende miljømæssige udfordringer, såsom udvinding af færre naturressourcer, global 

opvarmning og stigende forurening og har dem med i sine overvejelser, når de handler ind i 

supermarkedet (Schlegelmilch et al., 1996; Banyte et al., 2010; Young et al., 2010). Den 

bæredygtige forbruger begynder således i stigende grad at gøre sig overvejelser om produktets 

miljømæssige indvirkning, de arbejdsforhold produktet er produceret under, samt hvilket CO2-

aftryk produktet har efterladt sig i sin totale værdikæde (Shau & Ünal, 2019). Forbrugeren 

forholder sig i mindre grad til selve produktets livscyklus efter endt køb. En involvering i dette 

er nødvendigt for at opnå en fyldestgørende og cirkulær Life Cycle Assessment (LCA) for et 

produkt (Miniero et al., 2016). 

 

Cirkulær økonomi indebærer en omlægning af det globale ressourceforbrug, hvor man i højere 

grad søger at gøre op med affald, som vi kender det i dag, og anskuer affald som 

genanvendelige ressourcer på baggrund af design- og produktionsmetoden cradle-to-cradle 

(Braungart et al., 2007). Det vil sige, at man er begyndt at anskue produkter i en cirkulær 

kontekst med mere end én livscyklus, i stedet for at anskue produkter i en lineær kontekst, hvor 

produktet ender som affald til forbrænding. Derfor er det en nødvendighed, at involvere 

forbrugeren og borgeren i den totale livscyklus for at opnå en cirkularitet og sikre, at produktet 

ikke ender som lineært affald. Forbrugeren og borgeren har dermed et medansvar for, at 

produktet kan ende i et cirkulært omløb frem for et lineært (Ellen MacArthur Foundation, 

2015). For at måle et produkts cirkularitet benytter man sig af cradle-to-cradle-designet, som 

tilbyder et praktisk design framework til at producere produkter i et industrielt system, hvor 

både den langsigtede økonomiske bundlinje, de sociale produktionsrelaterede forhold samt de 

miljømæssige konsekvenser imødekommes (Braungart et al., 2007). 

 

3.2 Valg af teori 
Hidtil er der ingen teorier, der inkluderer udsmidningsfasen af produktet, nærmere 

affaldssorteringen, som en del af de overvejelser, forbrugeren kan stå med i en 

indkøbssituation. Nærværende afhandling udfordrer eksisterende teori, da det ikke har været 
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muligt at finde noget teoretisk argument for, hvorvidt forbrugeres præferencer for produktets 

emballage i en købssituation afspejler deres videre ønske om affaldssortering. Analysen tager 

derfor strukturelt udgangspunkt i nedenstående uddybede teorier. Disse teorier er nøje udvalgt 

for at kunne foretage den mest dybdegående analyse af en ønsket forbrugermæssig 

adfærdsændring. 

 

3.2.1 Barrierer for bæredygtig udvikling 
Som udgangspunkt kan det være svært at lære nogen noget, som de ikke har lyst til eller ser en 

mening i. Ifølge forsker i miljø- og sundhedspædagogik, Jeppe Læssøe, så forsøger mange 

derfor i stedet at fremme engagement og deltagelse ved at appellere til folks værdier, interesser 

og lyster (Læssøe, 2012). Forekommer det, at man bliver overbevist, så er der stadig et stykke 

vej fra tanke til handling, da der ofte kan opstå barrierer af den ene til den anden. For at lykkedes 

med at fremme en folkelig deltagelse eller en adfærdsændring, er det essentielt at se nærmere 

på, hvilke barriere, der er eller kan opstå (Læssøe, 2012).  

 

For at kunne fjerne en barriere skal den identificeres og forstås. Først herefter kan der udvikles 

indsatser, som kan fjerne eller mindske den virkning, der forhindrer den ønskede adfærd 

(Læssøe, 2012). En barriere kan variere fra menneske til menneske, fra sted til sted eller fra tid 

til anden (ibid). Barrierer for borgernes deltagelse, for læring og for engagement i den 

bæredygtige udvikling kan beskrives ud fra fire forskellige perspektiver; individets 

psykologiske barrierer, kollektivets kulturelt forankrede barrierer, samfundets aktør- og 

strukturbarrierer og processuelle barrierer (Læssøe, 2012). Denne afhandling afgrænser sig 

fra at se nærmere på de processuelle barrierer, da de adskiller sig fra de andre ved at fokusere 

på, at det ikke er barrierer som gør, at folk vælger ikke at deltage i den bæredygtig udvikling, 

men barrierer som gør, at de der allerede deltager, springer fra igen. Da der ikke allerede 

eksisterer affaldssorteringsgrupper eller -fællesskaber, vælger vi at se bort fra processuelle 

barrierer. Af tabel 1 fremgår det, hvilke underbarrierer, som kan eksistere under hver 

overordnet barriere (Læssøe, 2012) .  

 



21 ud af 166 

 
Tabel 1: Bergmann & Friis, 2019. Oversigt over barrierer for bæredygtig udvikling. 

Kilde: Jeppe Læssøe, “Hvorfor gør de ikke som vi siger?”, 2012 

 

Individets psykologiske barrierer 
Individets psykologiske barrierer er det subjektive beredskab, som tilegnes gennem hele livet 

og som danner en forudsætning for den måde, vi fortolker og oplever en opfordring til at 

engagere os indenfor den bæredygtige udvikling (Læssøe, 2012). Individets barrierer kan 

inddeles i de intellektuelle og de følelsesmæssige barrierer. De intellektuelle barrierer er vores 

intellektuelle opfattelse og håndtering af opfordringer til deltage eller læring om bæredygtig 

udvikling (ibid.).  

 

Intellektuelle barrierer 
Under de intellektuelle barrierer eksisterer seks barrierer. Den første er usanselige og fjerne 

problemstillinger, den anden er sagernes kompleksitet og usikkerhed,, den tredje er usikkerhed 

om alternativ, den fjerde er adskillelse og mekanisk logik som grundfigurer i vores tænkning , 

den femte er intellektets flere lag og den sjette er praktisk og sanse-emotionelle viden. De 

intellektuelle barrierer handler om individets barrierer for deltagelse i den bæredygtige 

udvikling (Læssøe, 2012). Når man ser på den bæredygtig udvikling ses en forskydning mellem 

det tidspunkt, hvor problemet skabes og hvor og hvornår effekten viser sig. Man skal således 

forholde sig til, at nogle af vores handlinger kan få konsekvenser andre steder i verden (Læssøe, 
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2012). Der er dermed en fjernhed i tid og rum, som kan skabe en usanselighed. Den første 

barriere er derfor vanskeligheder ved at fatte og håndtere usanselig og fjerne problemstillinger. 

Derudover kan den bæredygtig udvikling ofte fremstå kompleks, idet den er forbundet med 

stor usikkerhed, der forsøger at løse diffuse problemstillinger. Det kan derfor være svært for 

den enkelte borger at vurdere, hvad der bør gøres, hvornår og hvor meget, for at være 

bæredygtig nok (Læssøe, 2012). Problemet er ofte forskellige menneskepraksisser, der over tid 

påvirker naturen og det kan derfor være en barriere, at borgerne finder det vanskeligt at 

gennemskue sagernes kompleksitet og usikkerhed (ibid.).  

 

En tredje barriere for en adfærdsændring kan være usikkerhed omkring alternativet. Når man 

skal ændre sin adfærd, vil man som borger gerne være sikker på, at ændringen ikke er 

tidsspilde, indebærer nye fysiske risici eller finansielle risici (Læssøe, 2012). Denne usikkerhed 

kan derfor skabe en barriere for engagement i den bæredygtige udvikling. Den bæredygtige 

udvikling forudsætter, at man er i stand til at tænke i helheder, samspil mellem mange faktorer, 

der hele tiden fungerer i åbne og dynamiske processer (ibid.). En fjerde barriere er derfor 

adskillelse og mekaniske logik som grundfigur i vores tænkning, da det at skulle tænke i 

helheder, fremfor årsag-virkningslogik kan virke udfordrende.  

 

Som individer har vi eksisterende grundforestillinger bestående af etablerede mentale modeller 

og dertil knyttede værdier (Læssøe, 2012). Når vi som borger modtager information, hører 

argumenter eller vurderinger, bliver disse kørt igennem vores grundforestillinger, hvor noget 

sætter sig fast og andet bliver siet fra (ibid.). En femte barriere kan derfor være intellektets flere 

lag og de allerede etablerede og følsomme grundforestillinger, der styrer vurdering og 

argumenter. Slutteligt kan menneskets bevidsthed opdeles i to; det intellektuelle, som er 

baseret på sprog og abstrakt tænkning, mens det andet er den viden, der er skabt gennem sanse-

emotionelle erfaringer. Intellektet kan modarbejdes af den praktisk og sanse-emotionelle viden 

og kan derved udgøre en barriere for bæredygtig adfærd.  

 

Følelsesmæssige barrierer 
Som det fremgår ovenfor, er individers intellekt ikke det eneste styrende for deres adfærd. De 

følelsesmæssige barrierer kan opdeles i tre: Afmagt, oplevelse og håndtering af dilemmaer og 

Jagten på selvrealisering (Læssøe, 2012). Den første følselsesmæssige barriere er afmagt. 

Afmagt opleves i forhold til en generel måde at forholde sig til samfundet på. Det kan udløses 
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af dårlige erfaringer med at opnå indflydelse på sine omgivelser, og derfor vælger man at 

opgive (ibid.).  

 

Miljøvalg foregår ofte i sociale situationer, hvori der indgår krav, hensyn og en 

rolleforventning, som gør, at vi bevæger os fleksibelt mellem vores selvbillede og de specifikke 

situationers sociale omstændigheder (Læssøe, 2012). Denne barriere kaldes oplevelse og 

håndtering af dilemmaer. Der kan derfor opstå dilemma-situationer, hvor det kan være svært 

at finde en balancegang mellem selvbillede og sociale situationer, som medfører at den enkelte 

opfatter det som en fornuftig udvej, at man forsøger at gøre lidt af hvert. Handler 

miljøhensynsfuldt på et område, men ikke på andre, og så gøre det nogle gange og andre gange 

ikke (Læssøe, 2012).  

 

Den tredje barriere under følelsesmæssige barrierer er jagten på selvrealisering. Som moderne 

mennesker jagter vi konstant nye muligheder for selvrealisering gennem arbejde, forbrug og 

oplevelser, og det kan den bæredygtige udvikling nemt opleves som en trussel imod (Læssøe, 

2012). Råd om ændring af adfærd anfægter således identiteten, og vi prioriterer identiteten frem 

for miljøet (Læssøe and Røpke, 2000 i Læssøe, 2012). Jagten på selvrealisering er den sidste 

barrierer under individets psykologiske barrierer og det er derfor interessant at se nærmere på 

kollektivets kulturelt forankrede barrierer. 

 

Kollektivets kulturelt forankrede barrierer 
Ifølge Læssøe (2012) eksisterer kulturelt udviklede normer mellem vores strukturelle 

rammebetingelser og vores person, hvilket er styrende for, hvordan individer forstår verden og 

hvordan livet skal leves. Normer har afgørende betydning for, hvordan man opfatter, tolker og 

kommunikerer om muligheder og problemer (ibid.). De kulturelt forankrede barrierer kan 

således opdeles i praksis barrierer og diskursive barrierer.  

 

Praksis barrierer  
Under praksis barrierer er det essentielt at se nærmere på hverdagens puslespil og tids- og 

ressoucemangel (Læssøe, 2012). Hverdagen er en balancegang mellem rutiner og forandringer. 

Et krav til en ændring i rutinerne, som fx mindre brug af bilen, kan opleves som ubehageligt 

og uoverkommeligt. Ændringer anfægter mønsteret, rytmen og ordenen. Modsat kan en 

ændringer også opleves som en gevinst (ibid.). Dette vil ofte være i forbindelse med en 
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tidsbesparelse. I en travl hverdag foretrækker individet at kunne træffe hurtige beslutninger på 

baggrund af en kraftig selektion og tillidsbaserede valg. Som tidligere fastslået indeholder 

kommunikationen omkring den bæredygitge udvikling mange komplekse faktorer, som er 

forbundet med stor usikkerhed. Hverdagens puslespil kan være en barriere for deltagelse i den 

bæredygtige udvikling i hjemmet og iøvrigt, i det “tidsspare-trangen” spiller en væsentlig rolle 

(Læssøe og Røpke, 2000; 136f i Læssøe, 2012)). 

 

Hverdagens puslespil består af en række faktorer (Læssøe, 2012). Rutiner og mønster er til en 

vis grad stadig bevægelige, mens andre kan være sværere at ændre ved. Går man på job er det 

forbundet med en tidsfaktor, og køber man hus, er det forbundet med en fast økonomisk udgift 

(ibid). En barriere for den bæredygtige udvikling kan derved være tids- og ressourcemangel, 

idet det kan være svært at få råd til økologiske råvarer, medmindre man flytter til noget billigere 

at bo i. Levemåden kan derved være en måde at låse sig selv fast på. 

 

Diskursive barrierer 
De diskursive barrierer er de forskellige måde, vi opfatter og tænker verden på og som er 

kendetegnende for vores kultur (Læssøe, 2012). Diskurser kan beskrives som kulturelt 

udviklede skabeloner, som vi benytter til at organisere den informationsstrøm, vi modtager. 

Individualiseringen i vores kulturelle og politiske udvikling har et stort impact på bæredygtig 

udvikling, da individualisering medfører frihed og ønsket om konstant at vedligeholde sit 

selvværd som individ (Ibid.). Dette medfører en forbrugervækst, da individualiseringen kan 

afspejles i vores forbrug, og en ændring mellem borger og samfund, da vi i stigende grad 

anskues som forbrugere af samfundet, samt at vi stilles til ansvar for vores handlinger i 

samfundet. Ofte vil denne individualisering medføre, at individer bliver overvældet af det store 

ansvar, det er at engagere sig aktivt i bæredygtig udvikling, hvorfor det ofte fører til afmagt og 

fortrængning som beskrevet tidligere. Denne barriere kategoriseres som individuel frihed som 

livsorientering (Læssøe, 2012). Individuel frihed som livsorientering er den sidste barrierer 

under kollektivets kulturelt forankrede barrierer, hvorfor næste afsnit vil se nærmere på 

Læssøes (2012) sidste kategori Samfundets aktører- og strukturbarrierer. 

 

Samfundets aktør- og strukturbarrierer 
Nedenstående barrierer er kendetegnet ved at være en del af vores aktuelle forhold til andre 

mennesker og strukturelt i forbindelse med det samfundsmæssige system, som danner rammen 
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for vores handlinger (Læssøe, 2012). Samfundets aktør- og strukturbarrierer kan opdeles i de 

aktør-relationelle barrierer og de strukturelle barrierer.  

 

De aktør-relationelle barrierer 
Først og fremmest påvirker individer hinandens adfærd (Læssøe, 2012). Denne barriere er de 

andres praksis som barriere. Hvis størstedelen af en gruppe gør noget, så vil det påvirke dem, 

der ikke gør noget (Læssøe, 2012). Modsat kan individer, der gør noget, opleve, at alle andre 

er free-riders og ikke gør noget. Dette kan resultere i, at individer, der yder noget, kan blive 

opfattet som ‘hellige’, hvilket kan resultere i, at de kommer i et dilemma, hvis der ikke er en 

forpligtende ordning, og hvis de ikke kan se effekten af egen indsats eller sanktionerne ved de 

andre manglende indsats (Læssøe, 2012). I forlængelse af, at individer påvirker hinanden, 

påvirkes de også af den måde, de ønsker, andre individer skal se dem som. Sociale normer kan 

altså også være en barriere for bæredygtig udvikling, da nogle individer kan bekræfte hinanden 

i at være ‘grøn som de grønne’ eller modsat (ibid.). Sociale normer handler ydermere om, 

hvordan individer kan jagte positiv respons fra andre gennem forskellige aktiviteter såsom 

rejser eller materielle genstande som tøj, hvilket (som tidligere nævnt) påvirker den materielle 

vækst i forbruget og dermed modvirker den bæredygtige udvikling (Læssøe, 2012).  

 

Dertil kan individers nære relationer også være en barriere for bæredygtig udvikling. Dette 

skyldes, at individer der eksempelvis bor sammen, kan have splittede forståelser og 

overbevisninger for, hvor bæredygtig en omstilling bør være inden for bofællesskabet. Her kan 

det altså i nogle tilfælde bedre betale sig for ‘det grønne individ’ at lade være med at fortsætte 

sin bæredygtige adfærd, hvis denne står i vejen for husfreden eller andre diskussioner.  

 

Politikere har de sidste mange år haft udspil til skattepolitik, transport, landbrug og miljø, hvor 

den grønne profil har været uklar eller ikke til stede, hvorfor borgerne kan føle sig overrullet 

(Læssøe, 2012). Borgerne kan føle dette, hvis der opstår en barriere, der bunder i mistillid og 

manglende identifikation med samfund og eksperterne. Her er det ikke politikerne, men 

nærmere eksperter eller andre repræsentanter for samfundet, borgerne har mistet tilliden til. 

Denne mistillid skyldes, at der tidligere er skabt forvirring som følge af forskellige budskaber 

fra eksempelvis eksperter, hvor borgerne er blevet opfordret til at påtage sig en given 

bæredygtig adfærd, og eksperten eller forvaltningen efterfølgende ikke har fulgt op. Dertil kan 

eksperter også være i strid mod hinanden og dermed være uenige om, hvad der er mest 
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bæredygtigt. Her er det de forskellige offentlige institutioners fagfolk, der hver især har 

udviklet og formuleret videnskabelige discipliner herunder perspektiver, logikker og værdier 

(Læssøe, 2012). 

 

De strukturelle barrierer 
Samfundsstrukturerne bestemmer i høj grad borgernes adfærd og praksisser, hvilket resulterer 

i, at individer er underlagt nogle rammer, der forhindrer dem i selv at bestemme helt, hvordan 

de ønsker at leve (Læssøe, 2012). Samfundets rammer bestemmer eksempelvis vand, el, varme, 

transport, butiksstruktur og byggestandarder. I nogle tilfælde oplever ‘grønne husstande’ at 

betale ekstra for at gøre noget godt for samfundet, hvor almindelige husstande bliver 

økonomisk belønnet for ikke at gøre noget. Dette er en økonomisk-strukturel barriere. En anden 

økonomisk-strukturel barriere er, at det kan være vanskeligt at låne penge til bæredygtige 

investeringer og manglende rådgivning (Læssøe, 2012). En tredje strukturel barriere er, at 

borgerne i mange år har været vant til at skulle agere som passive forbrugere snarere end aktive 

borgere. Det har nemlig i mange år handlet om massemedier, der har refereret slåskampe 

mellem forskellige institutioner, hvorfor borgerne oplever en stor afstand til debatten og får 

mistro til samfundet (Læssøe, 2012). 

 

3.2.2 Bæredygtig forbrugeradfærdsændring 
Ved hjælp af SHIFT kan det forklares, hvorledes forbrugere kan være mere eller mindre 

tilbøjelige til at engagere sig i miljøvenlig adfærd, når budskabet eller kontekstbaserede forhold 

understøtter følgende faktorer: Social influence (social indflydelse), Habit (vane), Individual 

self (individet selv), Feelings and cognition (følelser og kognitivitet), and Tangibility 

(håndgribelighed) (Habib et al., 2019). De fem parametre er yderligere uddybet nedenfor. 

 

S - Social influence 
Grundet at sociale faktorer er en af de mest indflydelsesrige faktorer i bæredygtigt forbrug, er 

disse inddelt i tre hovedgrupper, sociale normer, sociale identiteter og social ønsket adfærd. 

De sociale normer er karakteriseret ved, at de danner grund for et individs intentioner, som 

forudsætter vedkommendes gældende adfærd (Habib et al., 2019). Virkningen af den sociale 

indflydelse afhænger ydermere af individers sociale identiteter. Hvis et individ anskuer sig selv 

som værende positiv over for miljømæssige valg, vil vedkommende være mere tilbøjelig til at 

forblive i denne rolle (ibid.). Ifølge Habib et al. (2019) er denne faktor af mere afgørende 
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karakter end vedkommendes øvrige normer og overbevisninger (Habib et al., 2019). 

Forbrugere er i øvrigt mere tilbøjelige til at handle i en social ønsket retning i en offentlig 

kontekst, hvor andre individer kan observere og evaluere deres adfærd (Habib et al., 2011). 

 

H - Habit 
Det næste step i SHIFT er habit - altså vaner eller gentagende adfærdsmønstre. Ønsker man at 

ændre en forbrugers adfærd fra en dårlig og underforstået ubæredygtig adfærd, til en god og 

underforstået bæredygtig adfærd, kan dette gøres ved hjælp af fire initiativer. Den første 

mulighed er at opbryde den stabile kontekst, så rammen for den nye ønskede adfærd bliver 

bedre, og vanen dermed ændres (Habib et al., 2019). Hvis et individ stadig ikke følger de 

bæredygtighedsnormer, der er gældende, er der en anden mulighed, som består i at indføre 

sanktioner såsom skat, bøder eller anden takst, (ibid.). En tredje mulighed er at benytte 

implementeringsintentioner, der søger at standardisere  bæredygtig adfærd og dermed gøre det 

nemmere for forbrugerne (Frederiks, Stenner, & Hobman 2015; Theotokis & Manganari 2015 

i Habib et al., 2019. En fjerde metode til at påvirke positiv bæredygtig adfærd er gennem 

vejledninger og oplysning, der giver forbrugeren viden om, hvilken bæredygtig adfærd, 

vedkommende bør påtage sig (Lehman & Geller, 2004 i Habib et al., 2019). Vejledninger og 

oplysning virker dog bedst i forbindelse med en større strategi (Habib et al., 2019:14). 

 

I - Individual self 
Et individs selvbillede skabes blandt andet gennem forbrugsmønstre (Habib et al., 2019). 

Ønsket om at opretholde et positivt selvbillede kan medføre en negligering af forbrugsmønstre, 

hvis disse har negative miljømæssige påvirkninger og undvigelse af andre individer, der 

udviser en mere bæredygtig adfærd (Dickinson 2009 i Habib et al., 2019:16). Til at bekræfte 

sit positive selvbillede har individer en tendens til at opsøge information, der bekræfter deres 

egen overbevisning (Habib et al., 2019). I forlængelse af den positive adfærd, ønsker individer 

at anskue sig selv som konsistente. Dette medfører, at hvis individer påbegynder en bæredygtig 

adfærd, vil de være tilbøjelige til ligeledes at udvise bæredygtig adfærd i fremtiden (Habib et 

al., 2019). På samme måde, hvis individet tager bevidste bæredygtige valg på ét område, vil 

det i højere grad være tilbøjelig til også at gøre det på andre områder (Habib et al., 2019). 

 

Individers selvopfattelse kan ydermere være afspejlet i deres forbrugsgoder. Ved at optage nye 

og mere bæredygtige adfærdsmønstre kan individer risikere at skulle opgive en del af disse 
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goder, hvilket kan føre til en følelse af identitetstab (Habib et al., 2019). Denne barriere kan 

dog imødekommes ved eksempelvis at gøre individerne opmærksomme på deres manglende 

bæredygtige adfærd, og at dette ikke stemmer overens med deres øvrige selvopfattelse af at 

have en bæredygtig adfærd (Habib et al., 2019). 

 

En anden måde at ændre en bæredygtig adfærd fra negativ til positiv er gennem økonomisk 

incitament (Habib et al., 2019). Her kan en strategi være at appellere til forbrugerens egennytte 

interesse og dermed influere pro-miljømæssig adfærd (Habib et al., 2019). Forbrugeres følelser 

af selv-effekt kan ydermere forudsige bæredygtige holdninger ligesom kontinuerlige 

bæredygtige adfærdsmønstre over tid (Habib et al., 2019). Dertil kommer individuelle 

forskelle, personlige normer og overbevisninger samt individuelle standarder. Disse 

bestemmer i høj grad bæredygtig adfærd. Hvis individer har stærke bæredygtige værdier og 

normer, er det givetvis nemmere at markedsføre bæredygtige tiltag og vis-a-vis. Ligeledes er 

individer, der eksempelvis interesserer sig meget for mindfulness og naturen nemmere at 

influere med miljømæssige kampagner (Habib et al., 2019). Endeligt har demografi en 

betydning for et individs bæredygtige adfærd. Eksempelvis har kvinder statistisk set en mere 

bæredygtig adfærd, da dette ofte hænger sammen med, at kvinder statistisk set har en mere 

gensidig afhængighed og er mere åbne for at afprøve alternative adfærdsmønstre. Disse 

individer vil dermed være et oplagt primært segment, da disse er mere responsive (Habib et al., 

2019). 

 

F - Feelings & cognition 
I forbindelse med beslutningstagning er individets intuition, rutiner eller kognitivitet styrende 

for adfærden (Habib et al, 2019). Når det drejer sig om bæredygtig adfærd, er det ofte de 

negative følelser, der er styrende, hvorfor en aktivering af følelser såsom frygt, skyld og tristhed 

kan have en negativ effekt på en bæredygtig adfærdsændring (Habib et al., 2019). 

 

Hvis frygt benyttes som et markedsføringsredskab, skal denne dermed anfægtes nænsomt og 

moderat (Habib et al., 2019). Skyldfølelse kan ligeledes påvirke individer til en mere 

bæredygtig adfærd. Dette er forbundet med individers dårlige samvittighed over moralsk 

ansvar for miljøet. Skyldfølelse har den største effekt, hvis individer udsættes for den på en 

indirekte måde, hvori de selv skal finde erkendelsen af følelsen (Habib et al., 2019). Kollektiv 

skyldfølelse kan ligeledes være motiverende for individers positive bæredygtige adfærd (ibid.). 
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Til sidst kan tristhed også have en indflydelse på individers bæredygtige adfærd. Denne følelse 

er dog blot aktuel, når den er umiddelbart til stede, og har ikke den store indflydelse med 

tilbagevirkende kraft (Habib et al., 2019). 

 

Såvel som negative følelser kan positive følelser, som tager afsæt i en følelse af en heroisk 

tilfredsstillelse, også have en indvirken på individers bæredygtige adfærd (Habib et al., 2019). 

Her er der tale om eksempelvis følelsen af henholdsvis glæde og stolthed (ibid.). 

Stolthedsfølelsen er en selvbevidst og moralsk følelse, der udspringer af ansvar for et positivt 

resultat, hvorfor individer, der udviser stolthed, er mere tilbøjelige til at have en bæredygtig 

adfærd, da stolthed medfører effektivitet. Følelsen af optimisme kan ydermere motivere 

bæredygtige forbrugsmønstre over tid (Habib et al., 2019). 

 

En anden afgørende faktor for bæredygtig adfærd er information, læring og viden (Habib et al., 

2019). Manglende information eller for meget information og forvirring kan føre til forvrænget 

forståelse af bæredygtig adfærd hos forbrugerne (ibid.). Desuden kan intelligens, uddannelse 

og viden føre til mere positiv miljømæssig adfærd. Især information, der appellerer til den 

ønskede bæredygtige adfærd er vigtig, da individer har svært ved at agere bæredygtige, hvis de 

ikke har de nødvendige informationer om problemet, samt kendskab til potentielle positive 

handlinger og mulige konsekvenser (Habib et al., 2019). Ifølge teorien har informationer en 

positiv og langsigtet, dog begrænset indvirken på bæredygtig adfærd, hvorfor information bør 

fungere i sammenhæng med andre tiltag (ibid.).  

 

En måde at informere forbrugerne om produkternes bæredygtige profil er ved hjælp af 

certificeringer (ibid.). Det er dog påvist, at disse certificeringer, deriblandt miljømærkninger, 

ville have en højere effekt, hvis de stod i kontrast til tilsvarende mærkninger på produkter, der 

ikke lever op til de samme kriterier - altså negative miljømærkningssystemer (ibid.). Sidst kan 

emballageproducenten frame sit budskab for at opnå mere bæredygtige forbrugervalg (Habib 

et al., 2019). Da forbrugere er mere følsomme over for at miste end at få, er det her strategisk 

mest logisk at informere forbrugerne om, hvad et dårligt valg kan komme til at koste dem, i 

højere grad end at informere dem om, hvad de kan komme til at spare (ibid.). 
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T - Tangibility 
En af de største udfordringer for bæredygtig adfærdsændring er, at miljøvenlige handlingers 

effekt ligger langt ude i fremtiden, men tager afsæt i nutidig adfærd. Derudover tilgodeser de 

miljøvenlige handlinger den brede befolkning, hvorfor det kan virke uhåndgribeligt og 

uoverskueligt for det enkelte individ (Habib et al., 2019). Konsekvenserne ved umiddelbare 

adfærdsmønstre er dermed ikke transparente nok for mange forbrugere, hvorfor mange mangler 

incitament til at agere mere bæredygtige (ibid.). Dette skyldes, at positive miljømæssige 

ændringer ikke er specielt målbare, da ændringerne opstår langsomt over lang tid, og uforudsete 

faktorer påvirker problemerne og deres løsninger. Usikkerheden kan ydermere udspringe af 

virksomheders greenwashing, altså når virksomheder påstår at være mere ‘grønne’ end de i 

virkeligheden er, der kan påvirke, at forbrugerne mister tillid til, at deres adfærd har en effekt 

på den lange bane (Habib et al., 2019). 

 

For at imødekomme den manglende håndgribelighed for bæredygtig adfærdsændring, foreslår 

SHIFT-modellen fire løsninger: matche nutidig fokus, kommunikere lokale og nære 

påvirkninger, konkret kommunikation og opfordring af ønsket om immaterielle goder (Habib 

et al., 2019:26-27).  

 

Som tidligere nævnt har forbrugerne svært ved at forholde sig til fremtidige konsekvenser af 

nutidig adfærd. Jo længere ude i fremtiden et udbytte estimeres, jo mindre engagement 

forventes forbrugerne at have (Habib et al., 2019). En metode til at imødekomme dette 

paradoks er ved at påvirke forbrugeren til at tænke mere abstrakt og fokusere mere på 

fremtidige gevinster ved en bæredygtig omlægning, da forbrugere, der er mere 

fremtidsorienteret er mere tilbøjelige til at påtage sig en bæredygtig adfærd (ibid.). En anden 

måde at gøre bæredygtig adfærd mere håndgribeligt er ved at kommunikere lokale og nære 

påvirkninger. Hvis en bæredygtig udfordring bliver mere lokal, og de umiddelbare lokale 

konsekvenser udpensles for et givent nabolag, by eller område, bliver konsekvenserne mere 

håndgribelige, og adfærdsændringer bliver mere tydelige og relevante. Dette vil givetvis føre 

til, at individer ændrer adfærd til at blive mere bæredygtige (Habib et al., 2019). En tredje måde 

at håndtere problemet via konkret kommunikation, som er mere relevant for selve individet 

(Habib et al., 2019). Dette kan eksempelvis gøres ved at gøre individer opmærksomme på de 

umiddelbare konsekvenser, en negativ miljømæssig adfærd medfører, og dertil udpensle 

konkrete tiltag, individet kan udføre for at gøre en forskel (Habib et al., 2019). Til sidst foreslår 
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SHIFT-modellen, at en måde at påvirke håndgribeligheden af bæredygtig adfærd er ved at 

opfordre til ønsket om immaterielle goder (ibid.). Det vil sige, at en udfordring for en 

bæredygtig adfærdsændring er, at forbrugere har en trang til at eje materielle goder. Derfor skal 

genbrug og dematerialisering promoveres for at nedbryde forbrugernes trang til håndgribelige 

goder (Habib et al., 2019). 

 

3.2.3 Creating Shared Value 
I takt med, at samfundet udfordres med global opvarmning, klimaforandringer, flere og flere  

mennesker, stigende ulighed ect., er der et behov for, at andre end siddende regeringer verden 

rundt, at virksomhederne også tager et ansvar for samfundsudviklingen (Porter & Kramer, 

2011). I starten af det tidlige 20. århundrede, voksede behovet for Corporate Social 

Responsibility, der på dansk er virksomhederne sociale ansvar, og er i dag blevet en fast 

implementeret del af virksomhedernes virke (ibid.).  

 

Inden for det teoretiske felt for CSR er begrebet CSV, der er formuleret af Harvard professor 

Michael E. Porter & Mark R. Kramer (2011), begyndt at herske. CSV står for Creating Shared 

Value og kan benyttes til at undersøge, hvordan virksomheder og samfundets interesser kan 

forenes gennem delt værdiskabelse (Porter & Kramer, 2011). Med begrebet har Porter & 

Kramer til hensigt at fremlægge nye strategiske handlemåder for virksomheder, således de 

bliver endnu mere effektive og derigennem øger værdi for sig selv og til gavn for samfundet.  

 

Virksomheder kan integrere en række tiltag, der kan medvirke til en gensidig værdiskabelse 

mellem virksomhed og det omkringliggende miljø (ibid.). Set ud fra et historisk perspektiv, 

anskuer virksomheder ofte værdiskabelse ud fra en kortsigtet profitmaksimering, mens sociale 

behov, ofte kræver et mere langsigtet syn, for at opnå en succes (Porter & Kramer, 2011). Det 

kræver derfor en strukturel forandring, hvis der skal skabes en gensidig værdi mellem en 

virksomhed og dens omkringliggende miljø.  

 

CSV adskiller sig fra virksomhedens ‘Corporate Social Responsibility’ (CSR), idet CSR er 

initiativer, der eksternaliseres fra virksomhedens øvrige aktiviteter og ikke skaber en direkte 

profit eller værdi for virksomheden (Porter & Kramer, 2011). CSV tager udgangspunkt i 

virksomhedens struktur, som skaber mulighed for økonomisk vækst i virksomheden, samtidig 

med, at der skabes værdi for omgivelser (ibid.). Ifølge Porter & Kramer (2011), bør 
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virksomhederne i højere grad fokusere på deres CSV-strategi, fremfor deres CSR-strategi. CSR 

handler i høj grad om at generere god omtale, det er et markedsføringsredskab, har minimal 

direkte tilknytning til virksomhedens struktur, og det gør det mindre forpligtende for 

virksomheden at overholde over tid (Porter & Kramer, 2011). CSV-tankegangen er en 

integreret del af virksomhedens opbygning, tager højde for virksomhedens 

konkurrencemæssige markedsposition og økonomiske vækst, hvorfor den egner sig godt til et 

samfundsmæssigt ansvar (Porter & Kramer, 2011). Fælles for både CSR og CSV er, at de begge 

arbejder for at reducere skader fra virksomhedens aktiviteter (Porter & Kramer, 2011).  

          

Porter & Kramer har tre bud på, hvorledes en gensidig værdiskabelse opnås: Gentænkning af 

produkter, efterse værdikæden eller aktivering af klyngen. Hvis en virksomhed opnår 

værdiskabelse i ét af områderne, øges  muligheden for værdiskabelse på de resterende områder 

(Porter & Kramer, 2011).  

 

Gentænkning af produkter  
I udviklede lande vokser efterspørgslen efter produkter og tjenester, der imødekommer 

samfundsmæssige behov (Porter & Kramer, 2011). Der ses en udvikling i, hvordan 

fødevarevirksomheder, der traditionelt har koncentreret sig om smag og kvalitet begynder at 

fokusere mere på forbrug og på de grundlæggende behov for bedre ernæring (ibid.). En 

virksomheds potentiale for at skabe ydelser og produkter, der er direkte gode for forbrugere og 

til gavn for samfundet, er dermed stort (Porter & Kramer, 2011). Især hvis en virksomhed 

prioriterer materialer og produkter, der ikke er til skade for naturen, vil det til gavne samfundet 

og de forbrugere, der vælger at købe produkterne. På denne måde skabes en gensidig 

værdiskabelse mellem samfund og virksomhed (Porter & Kramer, 2011). Der er således 

mulighed for at innovere på eksisterende tiltag, der kan skabe en bedre fælles værdi (ibid.). 

Samfundets gevinster er ofte langt større, fordi virksomhederne har en mere effektiv 

markedsføring end regeringer og non-profits organisationer har, som gør det muligt for 

kunderne at omfavne produkter og tjenester, der skaber samfundsmæssige fordele eller er 

miljøvenlige (Porter & Kramer, 2011).   

 

Efterse værdikæden 
En virksomheds værdikæde påvirker og påvirkes af mange samfundsmæssige udfordringer, 

såsom naturressourcer, vandforbrug, sundhed og sikkerhed (Porter & Kramer, 2011). Der kan 
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derfor være fordele for virksomhederne forbundet med at efterse værdikæden. Reguleringer og 

skatter på fragt, Co2-udledning og ressourceforbrug kan ofte påføre virksomhederne ekstra 

udgifter. Overflødig emballage og udledning af drivhusgasser er ikke kun dyrt for miljøet, men 

også dyrt for virksomheden. Virksomhederne kan derfor med fordel efterse deres 

energiforbrug, logistik, ressourceforbrug, indkøb, distribution, medarbejder produktivitet og 

lokationer.  

 

Aktivering af klyngen 
Ingen virksomheder opererer alene. De er dybt afhængige af den infrastruktur, 

samarbejdspartnere og leverandører omkring sig. Produktivitet og innovation påvirkes derfor 

stærkt af de ‘klynger’ eller geografiske koncentrationer af virksomheder, organisationer, 

leverandører, forretninger, serviceudbydere og infrastruktur, som befinder sig i et bestemt 

område. En virksomhed vil have bedre mulighed for at opnå succes, hvis den er omgivet af 

støttende brancheklynger. Dette forudsætter således, at virksomheden er nødt til at være 

transparente omkring deres markedsstrategi, hvis de ønsker opbakning fra klyngen (Porter & 

Kramer, 2011).  

    

3.2.4 Nudging 
Til at forklare, hvordan detailvirksomhederne kan tage et medansvar for at ændre danskernes 

forbrugeradfærd, benyttes adfærdsøkonomerne Richard H. Thaler og Cass R. Sunsteins bog 

Nudge – Improving Decisions about health, wealth and happiness fra 2008, hvori de 

præsenterer konceptet nudging. Thaler og Sunstein definerer et nudge som: 

 

“A nudge (...) 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.” (Thaler & Sunstein, 2008:6). 
 

Nudging er i sin oprindelse tiltænkt som et redskab for politiske beslutningstagere og regeringer 

(Thaler & Sunstein, 2008:15), men pointerer, at ”Business’ and governments can use the power 

of social influence to promote many good (and bad) causes.” (Thaler & Sunstein, 2008). 

Nudging-metoden begrænser sig således ikke kun til offentlige aktører, men kan også benyttes 

af private og kommercielle organisationer.  
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Et nudge er en måde, hvorpå en organisation kan påvirke et individ til at træffe et forudbestemt 

valg (Thaler & Sunstein, 2008: 90). Et nudge afhænger af den arkitekt, der står bag nudging-

tiltaget (Thaler & Sunstein, 2008: 5). En arkitekt er den institution, der ønsker at ændre en 

måde, hvorpå individer tager beslutninger. Begrebet tager udgangspunkt i arkitekt 

professionen, hvor vedkommende har mulighed for at designe og indrette en bygning alt efter, 

hvordan bygningen forventes at skulle fungere (ibid.). En nudging-strategi er en strategi, hvor 

afsender forsøger at designe et adfærdsmønster på forhånd og dermed danne en ramme for en 

adfærd, som forventes at føre til en faktisk adfærd i sidste ende (Thaler & Sunstein, 2008: 5). 

Allerbedst er udfaldet, hvis individerne handler på baggrund af sit automatiske system i stedet 

for sit refleksive system (Thaler & Sunstein, 2008: 90).  

 

Thaler & Sunstein (2008) er fortalere for, at man ved nudging kan “improve our ability to 

improve people’s lives” og dermed kan afhjælpe mange af samfundets udfordringer uden at 

begrænse folks valgfrihed (Thaler & Sunstein, 2008: 9). Nudging skal dog ikke misforstås som 

propaganda, da nudging tager udgangspunkt i libertarian paternalism (Thaler & Sunstein, 

2008: 5). Dette begreb henviser til, at individer har et frit valg og kan gøre, som de vil, samtidigt 

med at afsenderen skaber rammen for en ønsket adfærd. Libertarian paternalism skal altså ikke 

fortolkes som en forvaltning af menneskers beslutninger, men derimod som en manøvrering, 

der stiller folk bedre, end hvis de havde bedømt selv. Nudging kan på den måde benyttes til at 

imødekomme diverse samfundsmæssige udfordringer, ved at influere individers adfærd 

(Thaler & Sunstein, 2008: 5).  

 

Et nudge er baseret på konklusioner fra samfundsvidenskabelig litteratur, der påviser, hvordan 

individer i mange tilfælde tager dårlige beslutninger, som de i øvrigt ikke havde taget, hvis de 

havde været mere opmærksomme og havde haft mere information, ubegrænsede kognitive 

evner, samt haft større selvkontrol (Thaler & Sunstein, 2008: 5-6). Thaler og Sunstein (2008) 

refererer til denne type af nudges som ‘the golden rule of paternalism’, hvilket vil sige, at nogle 

nudges er mere tilbøjelige til at hjælpe og mindre tilbøjelige til at gøre skade. Individer har 

derfor “brug” for nudges til at træffe beslutninger, der er svære og uvante, hvor de ikke får 

hurtig respons på deres valg, og når de har problemer med at oversætte aspekter af situationen 

til noget, de kan forstå (Thaler & Sunstein, 2008: 79). Dette skyldes, at det især er vanskeligt 

for individer at tage gode beslutninger, når de har problemer med at oversætte de valg, de står 

over for.  
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Det er især svært for folk at træffe gode beslutninger, når de har problemer med at oversætte 

de valg, de tager, til de erfaringer, de vil få (Thaler & Sunstein, 2008:83). Dvs. når 

konsekvenserne af deres valg er for ugennemsigtige og ikke umiddelbare nok. Der 

differentieres mellem to former for valg af varer, investment goods og sinful goods (Thaler & 

Sunstein, 2008: 83). Investment goods er den type varer, der er forbundet med at være gode på 

lang sigt, men hvor det kan være svært at gennemskue den umiddelbare effekt (ibid.). Dette er 

fx vaner, der er forbundet med træning, en sund diæt eller at bruge tandtråd, hvor det tager 

noget tid før det positive resultat bliver tydeligt. Sinful goods er derimod vaner forbundet med 

cigaretter, alkohol og kage (Thaler & Sunstein, 2008: 83). Disse er alle udtryk for en 

umiddelbar negativ og usund adfærd og er et resultat af et dårligt valg set fra et 

samfundsmæssigt perspektiv. I disse negative valg er der umiddelbare fordele, men 

omkostningen er stor på lang sigt (ibid.).  

 

Thaler & Sunstein præsenterer mange eksempler og ‘mini-nudges’, men kommer ikke med en 

decideret kategorisering (Thaler & Sunstein, 2008: 227). Det tætteste de kommer på en 

kategorisering er de seks principper for god choice architecture, som indebærer: 1) Incentives, 

2) Understand mappings, 3) Defaults, 4) Give feedback, 5) Expect Error, og 6) Structure 

complex situations (Thaler & Sunstein, 2008: 136-139). På trods af, at principperne indeholde 

nudging-typer, kan de i højere grad anses som huskeregler. Principperne er med andre ord ikke 

fyldestgørende kategorier.  

 

Som følge af den uklare og manglende kategorisering er andre forskere kommet med et bud. 

P. G. Hansen & Jespersen (2013) foreslår kategorier baseret på måden, nudging-principperne 

opfattes bevidst vs. ubevidst eller transparent vs. ikke-transparent.  

Hansen & Jespersen (2013) tager udgangspunkt i adfærdspsykologen Daniel Kahneman, og 

hans Dual process theory og tanker om, henholdsvis det automatiske system og det refleksive 

system (Kahneman, 2011). For at forstå, hvordan forbrugere vælger et produkt eller påvirkes 

til en bestemt adfærd, kan man se nærmere på, hvorledes de kognitive systemer opererer 

parallelt med hinanden (ibid.). Kahneman differentierer de to systemer ved, at individer handler 

på baggrund af to dominerende systemer, system 1 og system 2 (Kahneman, 2011:20). System 

1 er det automatiske system, der konstant genererer forslag til system 2, herunder indtryk, 

intuitioner, hensigter og følelser. Hvis system 2, som er det refleksive system, godkender disse 

forslag, kan indtryk og intuitioner blive til overbevisninger over tid, og impulser kan blive til 

frivillig adfærd (Kahneman, 2011: 24). System 2 er normalt indstillet til at være på ‘standby’, 
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hvor kun en lille del af den samlede kapacitet er aktiveret (ibid.). System 1 kan dog blive 

afhængig af system 2, da det kun er system 2, der kan følge regler, sammenligne forskellige 

forhold eller tage bevidste valg mellem flere muligheder (Kahneman, 2011: 36). Det 

automatiske system 1 opdager kun simple relationer, såsom forskellig farve på to produkter 

eller højdeforskellen på mennesker (Kahneman, 2011: 36). 

 

Ved at kategorisere nudging-principperne som bevidst vs. ubevidst eller transparent vs. ikke-

transparent, kan man aktivere system 1’s automatiske processer og eller system 2’s refleksive 

processer. Hansen & Jespersen (2013) navngiver disse som henholdsvis Type 1 og Type 2 

nudges og definerer dem som: ”Type 1 nudges are those influencing behaviours that do not 

involve deliberation, judgment, and choice. Type 2 nudges, on the other hand, are those 

influencing behaviours best characterized as actions, the results of deliberation, judgment, and 

choice.” (Hansen & Jespersen, 2013: 14). Derudover tilføjer Hansen & Jespersen desuden en 

ekstra dimension til typerne, der går på, hvorvidt nudget er transparent eller ikke-transparent 

for ’the nudgee’ (Hansen & Jespersen, 2013). Hansen og Jespersen (2013) opdeler måden af 

nudge på i fire kategorier: 1. Transparent Type 2 nudges: Prompting of reflected choice, 2. 

Transparent type 1: Influencing behaviour, 3. Non-transparent type 1 nudges: Manipulating 

behaviour og 4. Non-transparent type 2 nudges: Manipulating choice. Typologien giver en 

ramme for at vurdere, om et nudge er manipulativt (ikke-gennemsigtig) eller ej, samt om 

manipulationen vedrører valg (reflekterende tænkning) eller ej.  

 

 

1. Transparent Type 2 nudges: Prompting of reflected choice    

De transparente type 2 nudges har til formål at påvirke adfærd funderet i det refleksive system, 

men er ikke designet til at manipulere (Hansen & Jespersen, 2013). Formålet med disse nudges 

er at fremme beslutningstagningen på en måde, således det er transparent for den, der bliver 

nudget. De transparente type 2 nudges fungerer ved at vise valg, der er i overensstemmelse 

med de refleksive præferencer hos den der nudges, som fx ved at gøre funktioner, handlinger 

og konsekvenser synlige (Hansen & Jespersen, 2013). Denne type nudges kaldes “freedom of 

choice”. Det vil sige friheden til selv at vælge, hvorfor det skal være transparent for den der 

nudges, hvilke valg, vedkommende nudges til at gøre. Denne type nudges kan karakteriseres 

som et “empowerment” nudge, der fremmer en beslutning, som er i individets egen interesse 

(Hansen & Jespersen, 2013).  
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2. Transparent type 1 nudges: Influencing behaviour 
Den gennemsigtige type 1 nudges søger ikke at påvirke individernes valg. Disse nudges søger 

i højere grad at påvirke den automatiske adfærd og konsekvenserne heraf på en gennemsigtig 

måde (Hansen & Jespersen, 2013). De gennemsigtige type 1 nudges er vanskelige, hvis ikke 

umulige at undgå, da de aktiverer instinktive og indlærte reaktioner (ibid.). Som ved de 

gennemsigtige type 2 nudges, søger disse ikke at lave en indgriben ved at manipulere, men 

snarere at påvirke en adfærd  (Hansen & Jespersen, 2013). Selvom denne type nudges er tættere 

på manipulation en førnævnte (ibid.). Denne type manipulation kan karakteriseres som teknisk 

manipulation frem for en psykologisk manipulation. Type 1 nudges er ikke fundet med samme 

type frihed, som type 2 nudges er, idet type 1 fremkalder en automatisk adfærd, som kan være 

svær at undgå. Som følge heraf, er denne type ikke rigtig libertariansk  (Hansen & Jespersen, 

2013). 

 

3.2.5 Bæredygtige forbrugere 
For at kunne påvirke danskernes adfærd for sortering af husholdningsaffald, ønsker vi at se 

nærmere på deres forbrugeradfærd i forbindelse med indkøb af emballage. Den bæredygtige 

forbrugers demografiske egenskaber såsom alder, køn, indkomst, uddannelsesniveau (Laroche 

et al., 2001; Diamantopoulos et al., 2003 i Shao & Ünal, 2019), forbrugerens individuelle viden 

om miljøudfordringerne (Chan, 2001 i Shao & Ünal, 2019), holdninger til miljøet og personlige 

værdier (Ramayah et al., 2010 i Shao & Ünal, 2019) påvirker i hvilken grad, vedkommende 

har en bæredygtig forbrugeradfærd. 

 

I en indkøbssituation kan det være vanskeligt for en forbruger at gennemskue, hvor bæredygtigt 

et produkt er, hvorfor forbrugerne tilegner sig viden om bæredygtighed på nettet eller gennem 

vidensfællesskaber, hvor man ser på, hvad andre “grønne forbrugere” gør (Gupta og Ogden, 

2009 i Shao & Ünal, 2019). Fra et virksomheds- og marketingperspektiv er der ofte fokus på 

at kommunikere om produktets effektivitet, sundhed, sikkerhed, ydeevne og bekvemmelighed 

(Ottman et al., 2006 i Shao & Ünal, 2019). I indkøbsprocessen bliver forbrugeren i mindre grad 

oplyst om, hvor bæredygtigt produktet er. Der er dermed en kløft mellem, hvad der kan påvirke 

forbrugernes indkøb i en bæredygtig retning, og hvad forbrugerne bliver eksponeret for (Shao 

& Ünal, 2019). 
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Det kan ofte være svært for den bæredygtige forbruger at gennemskue, hvilke produkter der er 

bæredygtige. De fleste bæredygtige mærkeordninger opfordrer ikke forbrugeren til at handle 

bæredygtigt efterfølgende (Shao & Ünal, 2019). Når produktets information om bæredygtige 

egenskaber præsenteres for forbrugeren, er der ofte et mismatch mellem afsender- og 

modtagerforhold (Shao, 2016 i Shao & Ünal, 2019; Habib et al., 2019). 

Produktinformationerne på siden af produktet er ofte designet eller oplistet efter industrielle og 

akademiske forskrifter, og er derfor ikke designet til effektivt at kommunikere med 

stakeholdere, som eksempelvis en ikke teknisk orienteret modtager såsom den gængse 

forbruger (Caeiro et al., 2012 i Shao & Ünal, 2019). Den økologiske mærkeordning er 

eksempelvis ofte blevet kritiseret for ikke at henvende sig til den gængse forbruger (Shao & 

Ünal, 2019). Produktinformationen informerer desuden sjældent om, hvilken miljømæssig 

påvirkning produktet har haft gennem sin produktudvikling (Pohl, 2006 i Shao & Ünal, 2019), 

og hvorledes den kommer til at påvirke efterfølgende; hvis den brændes eller affaldssorteres 

og genanvendes.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 ud af 166 

 



40 ud af 166 

4. Videnskabsteori og metodiske overvejelser 
Dette kapitel har til formål at præsentere afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted og 

gennemgående metode. Her skabes forståelsen for den kvalitative metode, som fundament for 

udformningen af afhandlingen.  

 

4.1 Videnskabsteoretisk ståsted 
Afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted er socialkonstruktivistisk, da den bygger på 

antagelse om virkeligheden, som værende socialt konstrueret, ligesom de sociale relationer er 

affødt af sociale konstruktioner (Nygaard, 2013: 124). Inden for videnskabsteori eksisterer to 

overordnede paradigmer; realisme og idealisme. Disse dækker over en række modsatte 

videnskabsteoretiske positioner.  (Fuglsang & Olsen, 2013: 349). Realismen hævder, at 

virkeligheden udgør en objektiv realitet, der eksisterer uafhængigt af vores forståelse af den. 

Modsat hævder idealismen, at virkeligheden på afgørende vis præges eller formes af vores 

erkendelse af den (ibid.). Idet denne afhandlings grundlæggende antagelser er 

socialkonstruktivistiske, må vi således anskue verden fra et idealistisk ståsted, idet vi erkender, 

at verden ikke er objektiv, men socialt konstrueret.  

 

Socialkonstruktivismens ontologi er, at “Den samfundsmæssige og menneskelige virkelighed 

er en konstruktion af vores videnskabelige viden om den; eller af vores dagligdagsviden om 

den.“ (Fuglsang & Olsen, 2013: 353). Hermed tager afhandlingen udgangspunkt i, at den 

viden, individer har om virkeligheden, er socialt konstrueret. Dermed er erkendelsen af 

virkeligheden socialt konstrueret og præget af den sociale kontekst, som individet indgår i 

(Ibid.: 407). Socialkonstruktivismens epistemologi er, ”At videnskabelige teoriers indhold 

alene eller hovedsagelig er betinget af de sociale faktorer, der omgiver selve 

forskningsprocessen snarere end den virkelighed, som er processens genstand” (Fuglsang et 

al., 2013: 406). Erkendelsen af samfundet anses derfor ikke som værende objektivt og 

endegyldigt, men i stedet erkendes det, at samfundet er foranderligt, og opfattelsen af dette 

forandres i takt med det (Ibid.: 408). I det socialkonstruktivistiske paradigme opfattes 

erkendelse som et subjekt, der erkender, og et objekt, der erkendes (Fuglsang & Olsen, 2013: 

349). Erkendelsen sker i sproget, og det italesatte. Det er sproget, der kan forandre vores 

opfattelse af givne fænomener, og det er igennem sproget, at vores holdninger konstrueres. 

Med dette in mente er holdninger om affaldssortering, produkter, emballage og indkøb, alle 

socialt konstrueret (Ibid.).  
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Afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted i socialkonstruktivismen tillader os dermed at 

erkende, at fænomener er forankret i den menneskelige tænkning, sprog og kommunikation 

(Ibid.: 134), hvorved afhandlingen ligeledes anerkender, at affaldshåndtering er en social 

konstruktion baseret herpå. ”Centralt for socialkonstruktivismen er påpegningen af, at 

samfundsmæssige fænomener ikke er evige og uforanderlige, men derimod tilblevet via 

historiske og sociale processer.” (Fuglsang & Olsen, 2013: 349). Historiske fænomener kan 

dermed anskues som værende socialt skabt af menneskers handlinger, hvorfor de også kan 

forandres af selvsamme mennesker (ibid.). Danskernes dårlige sorteringspraksis vil i 

nærværende afhandling blive belyst som værende et historisk fænomen, skabt af menneskers 

handling, hvorfor også disse kan være med til at ændre denne praksis. Dette medfører således, 

at afhandlingen konstrueres på baggrund af en perception af empiri, hvormed der ej heller i 

projektets konklusion vil kunne findes en universal sandhed, da resultaterneer bundet af tid og 

sted. Ligeledes vil individernes og organisationernes italesættelser betragtes som en social 

konstruktion, hvorfor afhandlingen vil belyse affaldshåndterings tilblivelse som en social 

konstruktion, der opstår i kollaborationen mellem de forskellige parter. 

      

4.2 Afhandlingens undersøgelsesdesign     
Vi har som nævnt kombineret forskellige metoder i vores indsamling af data og empiri med 

henblik på at nuancere afhandlingens empiriske udgangspunkt. Afhandlingens 

undersøgelsesdesign er illustreret og beskrevet i tabel 2 på s. 42.  
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      Tabel 2: Bergmann & Friis, 2019. Undersøgelsesdesign. 

 

Kombinationen af de tre metoder giver både en dybdegående forståelse for, hvordan 

forbrugerne forholder sig til deres affaldsforbrug og indkøbsadfærd i detailbutikkerne, samt et 

blik for, hvorledes virksomhederne anskuer sit ansvar for danskernes affaldsforbrug og -

sortering. Ved at interviewe forbrugerne opnår vi en forståelse for “... menneskelige aktørers 

egne perspektiver og beretninger om denne verden.” (Brinkmann & Tanggaard, 2015:14). 

Derved kan et fænomen, som affaldshåndtering belyses inden for det virkelige livs rammer ved 

brug af empiri, for derigennem at opnå en generel viden (Fuglsang & Olsen, 2013:: 109). 

 

Den kvalitative metode indebærer mindre mængder af empiri til forskel fra den kvantitative 

metode, hvor målet er at sammenholde store mængder af empiri. Hensigten er at dykke dybere 

ned i nøje udvalgt materiale for at fortolke og generere en dybere og mere nuanceret viden om 

et komplekst emne (Halkier, 2009).  Det er således essentielt at pointere, at vores rolle som 

forskere ved denne metode er med til at skabe de resultater, vi kommer frem til (Ibid). Vi er 

som forskere inspireret af socialkonstruktivismen, hvorfra vi har tilvejebragt viden via en 

deduktiv tilgang til vores empiriske undersøgelser. 
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Den kvalitative metode 
Da nærværende afhandling beror på en socialkonstruktivistisk tilgang og en deduktiv 

forskningsmetode, har vi benyttet os af den kvalitative metode med henblik på at skabe ny 

viden. Den kvalitative forskning er interesseret i at afdække, hvorledes noget gøres, siges, 

opleves, fremtræder eller udvikles (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 13). Metoden er dermed 

særligt anvendelig til at forstå og afdække abstrakte emner (ibid). Da vi søger at afdække, 

hvordan forbrugerne forholder sig til deres affaldsforbrug og indkøbsadfærd i detailbutikkerne, 

samt et blik for, hvorledes virksomhederne anskuer deres ansvar for danskernes affaldsforbrug 

og -sortering, er denne tilgang særligt egnet. 

 

Den kvalitative metode er kendetegnet ved, at viden skabes gennem fortolkning af indsamlet 

data, og herved kan vi, ved hjælp af vores metode, besvare vores problemformulering. Vores 

problemfelt tydeliggør, at der i Danmark er opstået interessante problemstillinger i forhold til 

håndtering af affald. Vi har derfor fundet det relevant at kombinere informantinterviews, 

fokusgruppeinterviews og dokumentanalyse. Informantinterviewene er foretaget med udvalgte 

aktører på det kommunale affaldsområde, fokusgruppeinterviewene er med danske borgere og 

forbrugere, og dokumentanalysen er lavet ved at se nærmere på, hvorledes udvalgte 

detailvirksomheder kommunikerer på egne medier og gennem CSR-rapporter.  

 

Informantinterviews  
I nærværende afhandling har informantinterviewene givet indblik i hvilket problemfelt, der 

kunne være genstand for videre undersøgelse. Vi har benyttet os af informatinterviews i vores 

indledende fase, for at opnå en bred viden inden for vores temaramme, ‘Affald’ (Andersen, 

2013). Da vi har foretaget interviews i begyndelsen af processen og senere i forløbet lavet 

fokusgruppeinterviews, har de første interviews haft til formål at give os indsigt i et komplekst 

emne som affald, og har således fordret den induktive undersøgelsesproces. 

Informatinterviewene var åbne og personlige, da vi ønskede at undersøge et system, der ellers 

er vanskeligt at undersøge og observere selv (Andersen, 2013). Udgangspunktet for vores 

undersøgelsesfelt var danskernes affaldssortering. For at blive klogere på, hvad der skabte 

barriererne for danskernes affaldssortering og den senere genanvendelse, kontaktede vi en 

medarbejder fra Glostrup Forsyning og en medarbejder fra Dansk Affaldsforening. Dette 

gjorde vi, da man  i et informantinterview kan benytte en erstatningsobservatør, en informant, 

der har et indgående kendskab til de sociale systemer, som ønskes undersøgt (Andersen, 2013). 
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Disse to informantinterviews gav os indsigt i, hvorledes de danske kommuner er enormt 

forskellige, da de er styret af få regulativer, og dermed derefter selv har ansvaret for 

implementeringen af affaldssorteringen. Ydelserne i hver kommune er derfor meget 

forskellige, hvorfor det er vanskeligt for danskerne at gennemskue, hvordan de kommer af med 

deres affald. Nogle kommuner har mange containere til sortering, og andre kommuner har kun 

én. Kommunerne er styret af det private udbud og er dermed underlagt private aftaler for 

afhentningen af affald, hvorfor affaldsafgiften er forskellig fra kommune til kommune. Der er 

dermed ingen generisk løsning for affaldssortering, da der ikke er nogen national styring af, 

hvorledes Danmark som samlet nation forarbejder eller skiller sig af med sit affald. I 2020 

kommer der nye politiske retningslinjer, som kommer til at ændre på affaldshåndteringen i 

Danmark (KILDE). På baggrund af informantinterviewene blev vi gjort opmærksomme på, at 

store dele af affaldssorteringen kunne forenkles, hvis virksomhederne og forbrugerne blev 

involveret. Vi blev gjort ydermere opmærksomme på, at netop disse aktører var relativt 

uudforskede i forbindelse med den samlede agenda. Forbrugerne og virksomhederne blev 

dermed genstand for nærværende problemfelt. 

 

Fokusgruppeinterview 
Da afhandlingens formål er at opnå indsigt i deltagernes oplevelser og holdninger til et udvalgt 

emne, der samtidigt giver dem mulighed for at begrunde og reflektere over deres holdninger 

(Halkier, 2009), er den kvalitative metode fokusgruppeinterviews valgt til at indsamle primær 

empiri. Et fokusgruppeinterview er en forskningsmetode, hvor data produceres via en 

gruppeinteraktion omkring et emne, som forskeren har forudbestemt (Halkier, 2009). Denne 

kvalitative metode er relevant for nærværende undersøgelse, da vi ønsker at opnå indsigt i 

danskernes bæredygtige forbrugeradfærd i forhold til affald.  

 

Fokusgruppeinterviewet er ydermere valgt, da vi ønsker at drage fordel af den synergieffekt, 

der opstår, når flere mennesker drøfter et fælles emne. Interaktionen mellem deltagerne fordrer 

til mere spontane, emotionelle og nuancerede udsagn, end tilfældet ville have været ved et 

enkeltmandsinterview (Halkier, 2009). Fokusgrupper er særligt velegnede til at producere 

empirisk data, der siger noget om betydningsdannelse i grupper, da menneskers sociale 

erfaringer dannes på baggrund af betydningsdannelser i hverdagen (ibid). Det kan være i 

selskab med andre, et geografisk sted, på et tidspunkt, i forbindelse med en oplevelse, der alt 

sammen bliver brugt til at forstå andre situationer (Halkier, 2009). De sociale erfaringer bliver 
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til et repertoire, en bestemt handlemåde, som vi mennesker agerer ud fra i sociale situationer 

(Halkier, 2009). Handlemåderne fungerer som en tavs viden i menneskers praktiske bevidsthed 

(Giddens, 1984 i Halkier, 2009). I en fokusgruppe, vil deltagerne i deres interaktion med 

hinanden udtrykke deres ellers tavse viden. Deltagerne får mulighed for at kunne ‘tvinge’ 

hinanden til at være diskursivt eksplicitte i deres forhandlinger med hinanden (Halkier, 2009; 

10). Denne kvalitative tilgang giver os mulighed for at bearbejde en række forbrugeres 

holdninger til vores genstandsfelt.  

 

Vi ønsker at få en indsigt i, hvordan forbrugere køber ind, og hvorvidt et produkts emballage 

har en betydning for indkøbet. Fokusgruppeinterviews kan dermed bidrage til at producere data 

om, hvordan sociale processer fører til bestemte indholdsmæssige fortolkninger (Halkier, 

2009). Omvendt kan denne sociale interaktion blandt deltagerne medføre en samhørighed, der 

kan påvirke variationen af deltagernes ytringer (Halkier, 2009). Der kan opstå en situation, 

hvor en deltager kan have en oplevelse af, at de andre deltagere er enige om noget, hvilket kan 

mindske pågældendes lyst til at fortælle om sin oplevelse af det diskuterede emne (ibid). Et 

andet eksempel er, at en deltager vælger at tilbageholde supplerende kommentarer, fordi 

vedkommende tænker, at pointen allerede er blevet sagt i gruppen og derfor ikke behøver at 

tilføje sine kommentarer (Halkier, 2009). Situationer som disse kan medføre udeblivelse af 

interessante udsagn fra deltagerne, hvilket er en ulempe ved fokusgruppeinterviews.   

 

Vi er opmærksomme på, at den sociale kontrol kan forhindre, at alle erfaringer og perspektiver 

kommer frem (Halkier, 2009). Vi tilstræber dog at skabe et rum, der giver deltagerne mulighed 

for at spørge ind til hinandens udtalelser og kommentere hinandens erfaringer og forståelser ud 

fra sin egen kontekstuelle forforståelse. Dette gøres ved at skabe et trygt rum for deltagerne.  

 

Forskningsdesign 
På baggrund af tidligere studier af borgers barrierer for at sortere affald, undersøger 

nærværende afhandling forbrugernes barrierer for at sortere affald, og hvorledes forbrugerne 

mener, at virksomhederne kan tage et medansvar for at gøre dette nemmere. Vi undersøger 

individers adfærd i bredere forstand end blot som borgere, men også som forbrugere, der kan 

tage en aktiv adfærdsændring nede i supermarkedet, der i sidste ende kan påvirke måden, 

hvorpå de affaldssorterer. 
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Afhandlingen er et empirisk studie baseret på tre fokusgruppeinterviews. Det begrænsede antal 

fokusgruppeinterviews giver mulighed for en dybere, mere nuanceret og mere teoretisk 

fortolkning af empirien (Tanggaard & Brinkmann, 2010) og er  dermed et solidt grundlag for 

analysen. Da forskningsfeltet hidtil er uudforsket ville flere fokusgruppeinterviews og 

benyttelsen af andre metoder kunne bidrage til at udfolde forskningsfeltet yderligere. Da denne 

afhandling er underlagt en tidsbegrænsning, danner tre fokusgruppeinterviews et optimalt 

forskningsfelt taget de opstillede rammer i betragtning. 

 

Som forsker bør man lave nye interviews indtil et mæthedspunkt, hvor man som forsker ikke 

længere kan indhente nye og relevante oplysninger (Kvale, 1996;101-3; McCracken, 1988:17; 

Morgan, 1997:43 i Halkier, 2009:35). Samtidig advarer Rosaline Barbour, at flere 

fokusgruppeinterviews ikke nødvendigvis giver et bedre empirisk arbejde (Barbour, 2007:59; 

Halkier, 2009: 36). Da forskningsfeltet befinder sig inden for området bæredygtig udvikling, 

der er et komplekst og dynamisk felt, der er kontinuerligt i konstant udvikling, vurderes tre 

fokusgruppeinterview at være tilstrækkeligt for nærværende afhandling. Forud for 

fokusgruppeinterviewene har deltagerne fået meget begrænset information om indholdet af 

interviewene for at få en respons på deres mest instinktive tanker og umiddelbare overvejelser 

om deres adfærd under interviewet (Halkier, 2009).    

 

For at opnå et optimalt udbytte af fokusgrupperne er interviewene struktureret ved hjælp af en 

moderator og en observatør (Halkier, 2009). Moderator har til formål at sikre lige taletid til alle 

deltagere og observatørens opgave er at sikre, at alle spørgsmål bliver besvaret. 

Fokusgruppeinterviewet er opbygget på baggrund af tragt-modellen, som er en kombination af 

åbne og lukkede spørgsmål, samt øvelser. Denne opbygning egner sig godt til eksplorativ  

dataproduktion, hvor det er vigtigt, at deltagerne i fokusgruppen i så vidt muligt omfang får lov 

til at vælge, hvad og hvordan de taler om et emne inden for en varieret ramme (Morgan, 1997 

i Halkier, 2009). Dette giver os mulighed for at give plads til deltagernes perspektiver og 

interaktioner med hinanden og samtidig sikre at få belyst vores egne forskningsinteresser 

(Halkier, 2009).  

 

Interviewguide 
Interviewguiden indeholder fire øvelser og en række åbne og lukkede spørgsmål. 

Fokusgruppeinterviewet indledes med to øvelser, som giver deltagerne mulighed for at give en 
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respons på deres instinktive og umiddelbare præferencer og adfærd. I øvelse 1 bliver deltagerne 

bedt om at vælge, hvilket produkt de ville vælge, hvis de skulle bruge flåede tomater. Her bliver 

deltagerne præsenteret for fire komplementære produkter: flåede tomater på dåse (A), flåede 

tomater i glas (B), flåede tomater i karton (C) og løse, friske tomater (D). Alle produkterne 

vurderes til at være komplementære, da de alle er økologiske, uden yderligere 

smagstilsætninger, har alle sammen nøglehulsmærket, EU-landbrugsmærket m.fl. Differencen 

i produkterne består dermed udelukkende af emballagetype og brand (to fra änglamark, en fra 

Rema 1000 og løse tomater uden brand). I Øvelse 2 bliver deltagerne bedt om at tage stilling 

til, hvilket type vaskemiddel de ville købe. Her bliver de præsenteret for: vaskemiddel i 

papemballage (A), vaskemiddel i plastemballage (B) og vaskemiddel i papiremballage (C). 

Vaskemiddelprodukterne er komplimentære, da de alle sammen er svanemærkede. Differencen 

består i emballagetype, yderligere mærker, med- og uden parfume samt brand. Den relativt 

store difference i produkterne skyldes, at vi i øvelse 2  ydermere ønskede at se, hvorvidt 

deltagerne havde emballage præferencer, eller om de blot forholdt sig til andre variabler. Efter 

hver øvelse blev deltagerne bedt om at nedskrive sine svar på et stykke papir foran dem. 

Herefter blev deltagerne bedt om at vende papiret om, hvorefter moderatoren stillede første 

gruppespørgsmål.  

 

Interviewguiden er konstrueret med afsæt i forsknings- og interviewspørgsmål (Tanggaard & 

Brinkmann, 2010: 38-41) for undervejs at give moderator et overblik over, hvilke 

forskningsspørgsmål der ønskes diskuteret, og hvilke interviewspørgsmål, som kan stilles for 

at få svar på forskningsspørgsmålene. Et forskningsspørgsmål søger forklaringer på 

fænomener, mens interviewspørgsmålene søger beskrivelser af det undersøgende (Tanggaard 

& Brinkmann, 2010:38). I interviewspørgsmålene har vi forsøgt at undlade ledende eller 

værdiladede ord, som kan påvirke deltagernes besvarelse i en bestemt retning. De opfølgende 

spørgsmål kan indeholde ledende spørgsmål for at verificere betydningen af deltagernes svar. 

Begrundelsen for at indlede med startspørgsmålet ”hvad ved I om affaldssortering?”, giver vi 

deltagerne mulighed for at fortælle om sine oplevelser og erfaringer, samtidigt med at vi løfter 

sløret for deres holdninger til emnet. Holdninger som deltagerne ikke nødvendigvis ville dele, 

hvis man spurgte direkte ind til dem (Halkier, 2009). Formålet med fokusgruppeinterviewet er 

at stille spørgsmål, der får deltagerne til at uddybe meningen med deres svar. Dette kræver, at 

moderator har indsigt i det diskuterede tema og er opmærksom på den menneskelige interaktion 

i den konkrete interviewsituation (Kvale, 2003 i Halkier, 2009). Ved fokusgruppeinterviewets 
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afslutning bliver deltagerne igen præsenteret for de samme billeder som i øvelse 1, men denne 

gang får de mulighed for at ændre deres svar, hvis de ønsker.  

 

Præsentation af målgruppe og deltagere 
I udvælgelsen af deltagere kan det være et problem at kende dem i forvejen, da den personlige 

relation kan påvirke den akademiske distance. Konsekvensen kan blive, at man som forsker 

kender deltagernes livsverden (Kvale, 2003 i Halkier, 2009) og det kan derfor blive 

vanskeligere at betragte gruppen udefra og opretholde den professionelle distance. Vi har 

derfor gjort os overvejelser i forhold til sammensætningen af deltagere samt rollefordelingen 

mellem deltagerne i den forbindelse. Denne risiko kan få afgørende betydning for den 

efterfølgende videnskabelige analyse (Kristiansen & Krogstrup, 1999 i Halkier, 2009).  

 

Hvert af vores fokusgruppeinterviews har bestået af fire til seks deltagere og er sammensat i 

grupper ud fra netværk. For at imødekomme relationens betydning har vi af samme årsag 

sammensat grupperne efter vores kendskab og har skiftevis fungeret som moderator og 

observatør afhængigt af vores relation til deltagerne. Dette har vi gjort for at kunne skabe en 

personlig distance til deltagerne fra vores netværk, da det kan være svært at interviewe folk, 

som man kender (Spradley, 1979 i Halkier, 2009: 32). Ved en personlig relation er store dele 

af kommunikationen underforstået, og uddybende spørgsmål kan derfor let blive negligeret 

(Halkier, 2009). For at undgå dette, har Sofie Amalie været moderator, når deltagerne har været 

fra Anne Sofies netværk, og omvendt har Anne Sofie været moderator ved deltagere fra Sofie 

Amalies netværk. Fordelen ved at rekruttere gennem vores sociale netværk er, at deltagerne 

føler sig trygge ved at deltage og forpligtede til at møde op (Halkier, 2009). Hvis deltagerne 

ikke føler sig trygge, kan det være svært at få samtalen til at fungere, og frafald på fremmøde 

er ofte en udfordring, hvis ikke der er en eksisterende relation (ibid).   

 

For at skabe det mest repræsentative udsnit af den danske forbruger, har vi valgt deltagere, der 

er flyttet hjemmefra, er indkøbere af dagligvarer og som affaldssorterer. For at være sikker på, 

at deltagerne opfyldte følgende kriterier, bad vi dem om at nedskrive alder og bopæl. For at 

opnå det mest optimale datagrundlag er deltagerne i vores fokusgruppeinterviews sammensat 

på tværs af køn og alder (Halkier, 2009). Kønsopdelingen er fire mænd og ti kvinder og har en 

aldersfordeling fra 24 år til 68 år.  
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Vi budgetterede med 19 deltagere fordelt på tre fokusgruppeinterviews. Vi endte med afbud 

fra tre, hvilket resulterede i, at vores første fokusgruppeinterview havde fire deltagere og ikke 

syv som planlagt. Vi har derfor erfaret, at på trods af en relation, kan der opstå uforudsete 

hændelser, som gør, at nogle deltagere bliver forhindret i deltagelse. Ifølge Halkier (2009) 

anbefales et deltagerantal pr. interview mellem tre og tolv, hvor de mindre grupper på tre-seks 

er særligt egnet, hvis emnet for samtalerne drejer sig om deltagernes hverdagsliv. Da vi ønsker 

at berøre indkøbsvaner og affaldsforbrug, der begge befinder sig inden for deltagernes 

hverdagsliv, har vi valgt at sammensætte mindre grupper. Fokusgrupperne har haft en størrelse 

på henholdsvis fire, seks og seks deltagere. 

 

Praktiske overvejelser 
Lokaliseringen for fokusgruppeinterviewene kan have en betydning for, hvorvidt deltagerne 

har lyst, men ikke mindst også har mulighed for at deltage (Halkier, 2009). For at skabe de 

mest optimale ramme for vores deltagere og vores forskningsgrundlag, valgte vi at gennemføre 

interviewene skiftevis hjemme hos en af os. Fordelen ved at interviewe hjemme er, at 

deltagerne ofte føler sig tryggere ved at mødes hjemme hos én, de kender, og emnet om 

affaldssortering befinder sig i privatsfæren, hvilket gør det nærliggende at afholde interviewet 

i samme omgivelser (Halkier, 2009). Ulempen er, at deltagerne kan føle sig for komfortable og 

dermed miste fokus på emnet (Ibid). Under interviewene italesatte flere at deltagerne, hvis 

deres oplevelse var en smule uden for emnet. På den måde var deltagerne bevidste om, at holde 

sig indenfor en ramme og blev dermed ikke for komfortable og ude af stand til at besvare 

spørgsmålene. Alle deltagerne er bosiddende i Storkøbenhavn eller Nordsjælland. Interviewene 

blev afholdt på hverdagsaftener for at tilgodese, at deltagerne kunne komme direkte efter 

arbejde, og interviewene afholdt på henholdsvis Nørrebro og Østerbro, for at skabe de mest 

ideelle transporttider for deltagerne. 

 

Dokumentanalyse  
Dokumentanalysen er en metode til at indsamle og analysere tekst fra forskellige dokumenter. 

I nærværende afhandling vil dokumenterne bestå af artikler, CSR-rapporter og tekst fundet på 

detailvirksomheders hjemmeside. Dette skyldes at, ”Til forskel fra fx interviewmetoder kan 

dokumenter bidrage med data til analyser, som ønsker at belyse en længere periode eller en 

historisk udvikling. (…) mens et interview under alle omstændigheder bidrager med data, som 

er udtryk for respondentens efterrationaliseringer af et givent forløb, vil et dokument, ligeledes 
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kunne bidrage med data, som udtrykker det rationale, som dokumentet var udtryk for på 

tidspunktet, hvor dokumentet blev produceret” (Lynggaard, 2015:156). Dokumentanalysen 

benyttes i anden halvdel af analysen til at undersøge, hvordan detailvirksomhederne 

kommunikerer om affald og emballage på deres produkter.  

 

4.3 Afhandlingens validitet   
En undersøgelses validitet refererer til, hvorvidt den repræsenterer en gyldighed og relevans af 

et udsagn (Andersen, 2013: 84). Gyldigheden er overensstemmelsen mellem teori og empiri, 

mens relevansen siger noget om, hvor relevant det empiriske udvalg er for 

problemformuleringen (ibid). Det er ikke muligt at måle validiteten, også kaldet  

definitionsvaliditeten, empirisk, hvorfor den måles på baggrund af skøn og argumenter 

(Andersen, 2013: 84). I nærværende afhandling har vi benyttet os af en kombination af tre 

kvalitative metoder; informantinterviews, fokusgruppeinterviews og dokumentanalyse. For at 

sikre validiteten i vores empiriindsamling, har vi foretaget til- og fravalg, for at kunne besvare 

problemformuleringen på bedst mulig vis.  

 

De gennemførte interviews har haft et todelt formål i undersøgelsen og er foretaget på 

forskellige tidspunkter i forløbet. Informaninterviewene er foretaget som indledende 

interviews, som i undersøgelsesdesignet fungerer som sekundære interviews, idet disse blev 

foretaget for at opnå større indsigt i feltet via centrale aktørers viden og rolle i forhold til 

håndtering af affald i Danmark. Disse interviews blev foretaget med et bredere fokus for at 

opnå indledende og dybere indsigt i feltet. De primære interviews er vores 

fokusgruppeinterviews, der er foretaget senere i processen, og har derfor været mere 

fokuserede og konkretiserede. Deltagerne diversitet i vores fokusgruppeinterviews gør 

deltagerne repræsentative for den kontekst, vi undersøger, hvilket øger validiteten af vores 

undersøgelse.  Det gælder både for interviewpersonerne fra vores primære og sekundære 

interviews, at de er udvalgt for at opnå en dybere indsigt i et felt, der er af en meget kompleks, 

politisk og teknisk karakter. Vores valg af empiriindsamling giver datasamlingen en 

dybdegående og nutidig indsigt i et komplekst emne, som ikke nødvendigvis ville kunne være 

opnået på anden vis. 

 

Kombinationen af informantinterviews af udvalgte repræsentanter fra sektoren, 

fokusgruppeinterviews med forbrugere samt dokumentanalyser af detailvirksomheders 
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kommunikation om emballage muliggøres det at belyse, hvordan et begreb som affaldsforbrug 

er et udtryk for nogle af de barrierer, forbrugere oplever i forbindelse med deres indkøb af 

emballage. Ydermere muliggøres det at belyse, hvordan producerende detailvirksomheder kan 

tage et medansvar for affaldssortering med henblik på producering af emballage. 

 

4.4 Afhandlingens reliabilitet 
Som afslutning på gennemgangen af den kvalitative metode udarbejdes en vurdering af 

afhandlingens reliabilitet. En kvalitativ undersøgelses reliabilitet afhænger af, hvorvidt 

resultatet af en undersøgelse kan gentages af andre forskere på et andet tidspunkt, og i hvor høj 

grad de ville få samme svar som fra vores deltagere i interviewene, hvis de foretog en ny 

undersøgelse med samme undersøgelsesdesign (Kvale & Brinkmann, 2011). I den forbindelse 

optræder ofte to problematikker i forhold til reliabiliteten. Den første problematik omhandler, 

hvorvidt undersøgelsen kan give andre konklusioner, hvis den blev foretaget på et andet 

tidspunkt (ibid). Som i mange andre tilfælde, så afhænger dette af, hvorvidt feltet, de enkelte 

aktører og fokusgruppedeltagerne udvikler sig i fremtiden. Affaldsområdet er i en konstant 

foranderlig og dermed dynamisk udvikling, fordi danskerne inden 2022 skal kunne genanvende 

50% af husholdningsaffaldet. Konklusionerne vil derfor med stor sandsynlighed se anderledes 

ud, hvis undersøgelsen gentages på et senere tidspunkt, fordi den nuværende tilgang ikke er 

holdbar længere. 

 

En anden problematik er generaliserbarheden af undersøgelsesdesignet og antallet af empiriske 

kilder. Reliabiliteten og generaliserbarheden af undersøgelsesdesignet vurderes i denne 

afhandling ud fra, i hvilken grad resultaterne kan være vejledende for, hvad der kan ske i 

lignende situationer på andre felter. Man kan derfor argumentere for, at vores 

undersøgelsesdesign har en høj grad af reliabilitet, da de metodiske overvejelser og den 

analytiske fremgangsmåde med konkrete værktøjer i form af spørgeguides og kriterier for 

udvalg af dokumenter er nedskrevet og derfor kan videregives til en tredjepart, som til enhver 

tid kan efterprøve metode og spørgeguide på et tilsvarende felt. 
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5. Analyse 

Dette kapitel indeholder afhandlingens analyser og søger at besvare afhandlingens fire 

underspørgsmål. Analyse er opdelt i tre delanalyser, hvoraf den første delanalyse har til formål 

at identificere, hvilke barrierer der opstår for danskernes sortering af husholdningsaffald. 

Denne analyse skaber et fundament for anden del i delanalyse 1, hvor det analyseres, hvorledes 

disse barriere kan imødekommes, således, at danskerne kan blive bedre til at håndtere deres 

affald. Resultaterne fra de to analyser benyttes til at udpege, hvordan de danske 

detailvirksomheder i delanalyse 2, kan tage et medansvar for at ændre denne handling. I denne 

delanalyse identificeres, hvordan virksomhederne ved at gentænke egen praksis kan skabe en 

fælles værdi for sig selv og samfundet. I delanalyse 3 analyseres, hvorledes nudging  kan 

påvirke danskernes adfærd for at affaldssortere.  

 

5.1 Delanalyse 1 - Danskernes affaldshåndtering 
Delanalyse 1 - Danskernes affaldshåndtering er en analyse i to dele, der først søger at besvare 

det første underspørgsmål om, hvad er danskernes barrierer for affaldssortering. Dette gøres 

ved hjælpe af Læssøe (2012). Anden del af delanalyse 1 ønsker at undersøge, hvorledes disse 

barrierer kan imødekommes. Hermed ønsker den sidste delanalyse at besvare afhandlingens 

andet underspørgsmål.  

 

5.1.1 Barrierer for affaldssorterings- og indkøbspraksis 
En bæredygtig udvikling er et abstrakt mål, der indeholder økonomiske og sociologiske 

dimensioner på samme tid (Læssøe, 2012). Dimensioner, der kan være svære at favne i kun et 

fokusområde. Affaldssortering og -håndtering er et konkret fokusområde inden for den 

bæredygtige udvikling. Hvis bæredygtig udvikling forstås som en proces hen imod et samfund, 

der kobler økonomisk, sociale og miljømæssige elementer i en form for balance, så nuværende 

generationer ikke tærer på fremtidige generationers ressourcer og muligheder, kan det 

konstateres, at denne proces løbende vil møde nye udfordringer, nye valg og en masse barrierer 

(Læssøe, 2012). Der er ikke kun tale om en bestemt udvikling, der kan styres af rationelle valg 

og bestemmes objektivt. Den bæredygtige udvikling skabes ikke kun af én, men af mange 

konkurrerende ideer, der hele tiden medfører nye barrierer (ibid.). Barrierer kan variere fra 

menneske til mennesker, fra tid til anden og fra sted til sted, men gennem denne analyse, søger 

vi at identificere nogle gennemgående barrierer. 
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For at analysere de barrierer, der opstår for danskernes affaldssortering, tager vi udgangspunkt 

i vores empiriske data fra tre afholdte fokusgruppeinterviews. Hertil benyttes Læssøe (2012) 

til at identificere de barrierer, individer kan møde i forbindelse med en bæredygtig udvikling, 

og kobler dette til henholdsvis en affaldssorteringspraksis og en indkøbspraksis for emballage. 

Da Læssøe (2012) anskuer bæredygtig udvikling som genstandsfelt, og nærværende afhandling 

undersøger affaldssortering, lænes der ikke nøgternt op ad hans inddeling af barrierer. Som 

bidrag til det manglende forskningsfelt inden for affaldssortering, har vi udvundet tre 

overordnede barrierer for affaldssortering: Besværlighed, Transparens, og Normer og vaner. 

De tre barrierer vil blive uddybet nedenfor, hvorefter vi benytter Habib et al. til at identificere, 

hvorledes man kan imødekomme de identificerede barrierer.  

 

 
Tabel 3: Bergmann & Friis 2019, Oversigt over barrierer for danskernes affaldssortering- og indkøbspraksis 
 

Besværlighed 

Flere af fokusgruppedeltagerne giver udtryk for, at affaldssortering er tæt forbundet med 

besværlighed. I forbindelse med besværlighed har vi identificeret følgende barrierer; 

pladsmangel, tidskrævende og manglende tilgængelighed (Tabel 3). Besværlighed er en 

væsentlig barriere for danskernes affaldssortering, for “Når det bliver for besværligt, ryger det 

bare ud. (Bilag 7). Det er derfor essentielt at identificere, hvordan besværlighed udgør en 

barriere for affaldssorteringen. 

 

Flere af fokusgruppedeltagerne giver udtryk for, at især pladsmangel er en barriere for deres 

affaldssortering. Fokusgruppedeltager U udtaler: “Det er også et problem i mit køkken, der ikke 

er så stort. Jeg har nu en pose hængende i mit køkken på døren, og det irriterer mig ad helvede 

til.” (Bilag 7). Denne barriere understøttes ydermere af fokusgruppedeltager T, “Vi sorterer 
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ikke plastik af praktiske årsager. Alt ryger ned i en normal spand, fordi vi ikke har plads i 

køkkenet til plast, organisk og skrald” (Bilag 8), og fokusgruppedeltager M, “Der er ikke plads 

i vores køkken.” (Bilag 8). Alle tre citater er eksempler på det, Læssøe kategoriserer som 

‘hverdagslivets puslespil’ og udspringer af, at individer søger at optimere hverdagen i forhold 

til både tid og fleksibilitet. Pladsmangel er dermed en barriere for individers affaldssortering i 

husholdningen, idet den anfægter rutiner, som gør sorteringen uoverkommelige eller 

ubehagelige.  

 

En anden barriere, der udspringer af besværlighed er, at affaldssorteringen forekommer 

tidskrævende. Da de fleste mennesker har en travl hverdag og ønsker at optimere sin tid bedst 

muligt, kan mangel på tid i hverdagen risikere at blive en barriere i forhold til affaldssortering 

(Læssøe, 2012). Som en af fokusgruppedeltagerne udtaler: “Jeg gider ikke stå og bruge tid på 

det” (Bilag 7). I dette tilfælde bliver livsstil og levemåde en barriere for (Læssøe, 2012), at 

affaldssortere.  

 

En tredje barriere forbundet med besværlighed er, at der kan forekomme manglende 

tilgængelighed til affaldssortering. En af fokusgruppedeltagerne har oplevet en positiv ændring 

i adfærd, da vedkommende flyttede, fordi tilgængeligheden til affaldssortering er blevet bedre, 

“Der (hvor vedkommende boede før, red.) var en skakt, og vi skulle bare skille os af med det. 

Herhjemme er der mange muligheder” (Bilag 6). Ændring i tilgængeligheden fra have én 

sorteringsmulighed, i form af en skakt, til at have flere muligheder, har resulteret i en ændring 

i sorteringsadfærden. En forbedret tilgængelighed til affaldssortering har optimeret 

affaldssorteringen. Den manglende tilgængelighed er udtryk for det, Læssøe (2012) 

kategoriserer som strukturelle rammer, der forhindrer individer i at bestemme over egen 

affaldssorteringsadfærd. Som borgere er vi en del af samfundet og dets systemer og regler, 

hvilket i høj grad styrer vores praksisser (Læssøe, 2012). Nogle individer formår at indrette sig, 

så de i udstrakt grad kan leve miljøvenligt inden for de givne samfundsmæssige rammer, mens 

det for fokusgruppedeltageren skabte en barriere for affaldssortering. De strukturelle praksisser 

kan derved skabe en barriere for affaldshåndtering, idet en flytning til bedre faciliteter har gjort,  

at vedkommende er begyndt at affaldssortere (Bilag 6).  
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Transparens 

Sammenhængen mellem mål og proces udgør en væsentlig barriere for engagement af individer 

i den bæredygtige udvikling (Hoffmann, 2012). Et “line of sight”, en retning eller et mål for en 

udvikling, er essentielt for at motivere mennesker til en bestemt adfærd. Den næste overordnet 

barriere for danskernes affaldssortering er dermed manglende transparens. Baseret på flere af 

fokusgruppedeltagerne forvirring forbundet med affaldssortering tages udgangspunkt i tre 

typer af barrierer forbundet med transparens: Type af emballage, Forskellige affaldssystemer 

og Uvidenhed om affalds fremtid. 

 

Type af emballage er en stor barriere for flere af fokusgruppedeltagerne, der diskuterer, 

hvorledes de hver især sorterer forskellige typer af affald. Fokusgruppedeltager S indrømmer, 

at der er typer af affald, vedkommende ikke havde overvejet, kunne sorteres, “Jeg ved ikke, 

hvor affaldet skal sorteres. Fx med pizzabakker og kødbakker. Det havde jeg aldrig tænkt over, 

at man kunne affaldssortere” (Bilag 7). S giver her udtryk for, at det forekommer nyt for 

vedkommende at indkludere disse typer emballage i sin sorteringspraksis. Som individer 

forstår vi verden ud fra en række operationelle regler og sekvenser (Læssøe, 2012). 

Affaldshåndtering forudsætter, at vi som individer er i stand til at tænke i helheder, samspil 

mellem mange faktorer på en gang, så vi kan registrere, hvad emballagen består af, hvor 

materialerne skal hen og hvorfor det er nødvendigt at bruge tid på.  Fokusgruppedeltager K 

nævner tvivl om pizzabakker gentagne gange, “I vores skakt må vi ikke smide pizzabakker i, 

og der er ikke andre steder, vi må smide dem ud heller. Så nu gør vi dem bare våde, så de kan 

være i vores almindelige skraldespand (...) Vi ved ikke, hvorfor vi ikke må smide pizzabakker 

ud (...) Så skal de (pizzabakkerne, red.) i småt brændbart?” (Bilag 8). Der mangler i dette 

tilfælde tydeligt transparens omkring, hvordan pizzabakker som emballage sorteres korrekt. 

Ifølge fokusgruppedeltagerne, er der en lang række affaldstyper, som er svære at sortere (Bilag 

8): 

 

H: “Måske, hvis det er blødt, og hvis det har været rundt om frugt. Hvad er det? Kan 

jeg sortere det?” 

J: “Hvad med et net om appelsiner fx - er det plast? Det sorterer jeg ikke.” 

M: “Mange materialer sammen gør en forvirret. Jeg har en container i gården, der 

hedder ‘hård plast’ og en, der hedder ‘plast’ - hvad er forskellen?” 

J: “Hvis der er et lag indeni - hvad så?” 
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M: “Mælkekartoner er jeg i tvivl om, fordi der har været organisk materiale i” 

T: “Mælk er en rest, men kan de komme i pap?” 

          

Ovenstående diskussion mellem fokusgruppedeltagerne er et eksempel på, hvordan  

vanskeligheder ved at gennemskue emballagen, er med til at skabe en barriere for 

affaldssorteringen. Ifølge Læssøe kan sagens kompleksitet skabe usikkerhed, idet “(...) diffuse 

problemstillinger, hvor det kan være svært for den enkelte borger at vurdere, hvad der bør 

gøres og hvor meget der er nok.” (Læssøe, 2012: 13). Usikkerhed om alternativet, som følge 

af den manglende transparens, kan dermed skabe en barriere for affaldssortering.  

 

En anden barriere, der udspringer af manglende transparens, er Uvidenhed om affaldets fremtid. 

Denne barriere tager udgangspunkt i, at flere af fokusgruppedeltagerne betvivlede, hvorvidt 

affaldet blev genanvendt, samt udbyttet af det sorterede affald. Fokusgruppedeltager T ønsker 

at affaldssortere, men er kommet i tvivl om effekten, efter vedkommendes kæreste har 

postuleret, at klimaaftrykket ikke forbedres ved en sortering, “Vi diskuterer meget, om det giver 

mening. Min kæreste vil ikke sortere, men jeg vil gerne. Han siger, at det ikke giver mening, 

fordi det alligevel kræver CO2 ved brændstof osv. at transportere det, og så giver det jo ikke 

mening alligevel” (Bilag 8). I følge Læssøe (2012) kan individers nære relationer udgøre en 

barriere (Læssøe, 2012). I dette tilfælde har T en vision om, at starte med at affaldssortere, men 

forhandlingsprocessen med kæresten skaber en blokade for sorteringen. T’s nære relation til 

sin kæreste er dermed med til at skabe en barriere for T’s ønske om at affaldssortere. I dette 

tilfælde er konflikten forbundet med manglende transparens om, hvad der sker med affaldet. 

“Jeg ved ikke rigtigt, hvor tingene kommer hen, når de afhenter det.” (Bilag 6). Her refererer 

‘tingene’ til affald og ‘de’ til skraldemændene. Udsagnene illustrerer, hvorledes T søger at 

skabe en ‘våbenhvile’ og en fælles rutine i parforholdet ved at lade være med at sortere. 

Sorteringspraksissen kan være svær at tage op til diskussion igen, da dette kan være med til at 

ødelægge den fælles rutine (Læssøe, 2012). Således kan de nære relationer og uvidenheden om 

affaldets fremtiden skabe en barriere for, at danskerne affaldssorterer.  
 

Ligeledes udtrykker fokusgruppedeltager A tvivl om, hvorvidt det sorterede affald bliver 

genanvendt eller blot brændt til fjernvarme, hvorfor sorteringen ville være spild af tid, da 

almindeligt restaffald også bliver brændt af (Bilag 6). En tilsvarende tvivl påstår 

fokusgruppedeltager A, at alt affald bliver samlet, bliver transporteret langt væk for derefter at 

blive genanvendt, hvorfor vedkommende reflekterer over, om det så er godt eller dårligt med 
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sorteret affald (Bilag 8). Begge eksempler er ydermere udtryk for manglende transparens 

omkring, hvor affaldet ender efter sortering. En skepsis overfor systemet kan medføre en 

usikkerhed om (Læssøe, 2012), hvorvidt affaldssortering kan betale sig. 

 

En tredje type af barrierer, der bunder i manglende transparens er, at der endnu ikke findes en 

generisk måde at affaldssortere fra kommune til kommune, eller husstand til husstand. Der er 

stor forskel på faciliteter, på trods af, at man bor i samme kommune. I København, hvor store 

dele af fokusgruppedeltagerne kommer fra, er der stor variation mellem hvilke containere, som 

stilles til rådighed fra baggård til baggård (Bilag, 6; bilag 7; bilag 8). Dermed er en tredje type 

barriere Forskellige affaldssystemer. Det fremgår af fokusgruppeinterviewene, hvordan 

deltagerne har forskellige erfaringer med tilgængelighed til affaldssortering.  

 

Fokusgruppedeltager E udtrykker, hvordan der skal være gode sorteringsmuligheder, før 

vedkommende vil sortere: “Det skal være let tilgængeligt. Også glas ligesom med pap og alt 

andet. Især når man bor i lejlighed, fordi der er ikke plads til det. Så ender man med at smide 

det i skraldespanden. Det er besværligt at cykle rundt med et glas, indtil man finder en 

glascontainer” (Bilag 7). E mangler en større tilgængelighed for affaldssortering, og ender med 

at undgå at sortere grundet dårlige sorteringsmuligheder. Fokusgruppedeltager S giver E ret, 

“Ja, man ender med nogle store mængder. Så kører man rundt som en anden dranker. I vores 

gamle lejlighed var der en restaurant, hvor der var til alle slags affald. Da gjorde jeg det mere” 

(Bilag 7). Fokusgruppedeltager S har altså ikke adgang til en tilsvarende god affaldssortering i 

sin gård, som i vedkommendes tidligere lejlighed. Flere af deltagerne giver udtryk for, at det 

er tilgængeligheden som er styrende for, hvorvidt de affaldssorterer. Dermed opstår der, hvad 

Læssøe identificerer som dilemma-situationer.  

 

Miljøvalg foregår i situationer, hvoraf der indgår krav, hensyn og rolleforventninger, som 

betyder, at individer normalt bevæger sig fleksibelt mellem selvbillede og specifikke 

situationers omstændigheder (Læssøe, 2012). Fokusgruppedeltagerne handler ufleksibelt i 

forhold til at transportere affald hen i de containere, som er til rådighed, på trods af 

besværlighed og uden hensyn til, hvad det medfører miljøet ikke at affaldssortere. Man kan 

derfor argumentere for, at den svingende tilgængelighed til affaldssortering udgør en barriere 

for deltagernes miljøvalg, hvor vi ud fra deltagelsernes udtalelser kan afkode, at de er klar over 

krav, hensyn og forventninger, men ikke formår at bevæge sig fleksibelt i forhold til dette, da 
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omstændighederne bliver for store. De forskellige affaldssystemer bliver derfor for omstændige 

for deltagerne, hvorfor flere af dem vælger ikke at affaldssortere.  

 

Normer og vaner 
En tredje type af barrierer for affaldssortering er individers normer og vaner. Herunder findes 

to barrierer, Socialt accepteret adfærd og Manglende omstillingsparathed. Disse barrierer er 

kendetegnet ved at tage udgangspunkt i individers indlærte forståelser for affaldssortering og 

dominerende adfærd for affaldssortering. 

 

Vi anskuer Socialt accepteret adfærd som en barriere for affaldssortering, da 

fokusgruppedeltagerne giver udtryk for, de bliver påvirket af andre individers adfærd. 

Fokusgruppedeltager A udtrykker, hvordan vedkommende ville være mere tilbøjelig til at 

affaldssortere, hvis individer i vedkommendes omgangskreds gjorde det, “Det virker måske 

åndssvagt, men det ville påvirke mig, hvis min omgangskreds gjorde det. Så ville jeg også gøre 

det mere. Men hvad der skulle få dem til at starte, det ved jeg ikke” (Bilag 8). Da ingen i A’s 

omgangskreds sorterer affald, påvirker det dermed A til heller ikke at sortere. Dette kan ifølge 

Læssøe identificeres som de andres praksis som barriere, hvor andre individers praksis 

påvirker A’s praksis (Læssøe, 2012). “Vores adfærd er påvirket af, hvad andre gør. Gør de 

andre ikke noget, kan det nytteløse eller uretfærdige være argumenter for heller ikke selv at 

gøre noget” (Læssøe, 2012). Man kan derfor argumentere for, at A oplever, at hvis de andre i 

A’s omgangskreds ikke affaldssorterer, kan det ikke betale sig for A at affaldssortere. 

 

Den anden barriere for affaldssortering, der er baseret på normer og vaner, er Manglende 

omstillingsparathed. Flere af fokusgruppedeltagerne anerkender problematikken for den 

stigende mængde affald, men erkender samtidigt, de ikke tager nogen aktiv handling for at 

imødekomme problemet eller indrømmer blot, at de ikke gør noget, selvom de ved, de bør gøre 

det. De sociale normer er en stærk dynamik, som kan være styrende for, hvorvidt man ønsker 

at bekræfte hinanden i at være grønne eller at bekræfte hinanden i at tage afstand til det 

(Læssøe, 2012). Eksempelvis anerkender fokusgruppedeltager S det store klimaaftryk, affald 

medfører, men kan samtidigt ikke se sig ud af sit eget aftryk, “Vi kan jo godt blive enige om, 

det er en god ide, man skal gøre det - planeten er ved at rådne hen. Men det ændrer ikke på, at 

man er mega egoistisk, når det kommer til stykket” (Bilag 7). Dette er udtryk for, at S har svært 

ved at håndtere dilemmaet ved affaldssortering, da vedkommende kender til miljøtruslen ved 
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ikke at affaldssortere og ved, hvad vedkommende burde gøre, men handler ikke derefter. 

Ligeledes undgår fokusgruppedeltager C at tage ansvar for sit affald, “Der står også et skilt, 

hvor der står, hvornår de kommer, men jeg gider ikke kigge på det. Nogle gange stiller jeg den 

grønne havespand ud, hvis de andre gør det. Mine overboere har styr på det, men ikke mig” 

(Bilag 7). C er i ovenstående eksempel bevidst om, at vedkommende har muligheden for at 

tage en aktiv handling for sit affald, men vælger at lade være, hvilket er udtryk for, at C afviser 

validiteten af affaldssorterings problematikken (Læssøe, 2012). Både eksemplet med S og 

eksemplet med C er dermed udtryk for, at nogle individer mangler omstillingsparathed i 

forbindelse med affaldssortering. I begge tilfælde bekræfter de hinanden i, at de ikke vil låses 

fast i en bæredygtig og grøn livsstil. Den manglende identifikation med at have en grøn adfærd 

kommer til at fungere som en barriere imod de sociale normer, som de identificerer sig med. 

 

Indkøbspraksis 
Denne del af analysen distancerer sig fra affaldssortering som praksis og fokuserer i højere 

grad på, hvad der sker, når forbrugeren køber ind og dermed indkøbspraksissen. Denne praksis 

undersøges med afsæt i de valg, forbrugere tager i forbindelse med indkøb af produkter med 

eller uden emballage, der nødvendigvis senere ender som affald i en affaldssoteringspraksis. 

Der tages ligesom i første del af analysen udgangspunkt i fokusgruppedeltagernes oplevelser 

og barrierer forbundet med indkøb af produkter med emballage. Der skelnes ligeledes imellem 

de tre overordnede barrierer, Besværlighed, Transparens og Normer og vaner. 

 

Besværlighed 

En barriere forbundet med besværlighed i indkøbspraksissen er, at flere af 

fokusgruppedeltagerne gav udtryk for, at deres valg af produkter i højere grad afhang af 

Bekvemmelighed frem for bæredygtighed. Fokusgruppedeltager S, der som udgangspunkt ikke 

affaldssorterer, beskriver, hvordan vedkommende i sin indkøbspraksis fravælger produkttyper 

med emballage, der senere kan blive besværligt at affaldssortere, ”Jeg køber altid øko, men så 

så jeg, at alle var øko. Så tænkte jeg, at B er glas, det affaldssorterer jeg. Så det gad jeg ikke. 

A smider jeg bare ud, og den fylder meget. Så jeg valgte C” (Bilag 7). Udsagnet er et resultat 

af den kognitive test, vi udsatte fokusgruppedeltagerne for i forbindelse med deres umiddelbare 

valg af supplerende produkter. S taler i ovenstående citat om sit tilvalg af hakkede tomater i 

papemballage (produkttype C) over hakkede tomater i henholdsvis glas (produkttype B) og 

aluminium (produkttype A) (Bilag 7). Citatet er udtryk for, at fokusgruppedeltager S ønsker at 
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købe produkter med den nemmest anvendelige og dermed mest bekvemmelige type af 

emballage. Ifølge Læssøe (2012) har vi som forbrugere været vant til at være passive, hvorfor 

det er en omvæltning for mange, at skulle til at være aktive forbrugere, der skal tage 

miljøproblemerne på sig.  Man kan derfor argumentere for, at bekvemmeligheden vinder over 

det eller de bæredygtig valg.  

 

I forlængelse af sit valg af hakkede tomater i papemballage, uddyber S, “Jeg køber altid flåede 

tomater i pap, fordi det fylder mindre i min skraldespand.” (Bilag 7). Fokusgruppedeltager J 

tilkendegiver, at emballagen skal være bekvemmelig, “Jeg har også valgt pap fordi, så skal jeg 

ikke vaske den af bagefter. Og indholdet kommer nemmere ud.” (Bilag 7). På trods af, at 

fokusgruppedeltagerne havde diskuteret både affaldssortering og indkøbspræferencer, da de 

valgte produkter for anden gang, foretrækker de stadig produkter, der er bekvemmelige frem 

for bæredygtige. Ifølge Læssøe kan dette ses som et tegn på afmagt (Læssøe, 2012). Individerne 

kan have svært ved at bære alverdens problemer på sine skuldre og benytter derfor den 

individuelle frihed som livsorientering til at skabe en fortrængning (ibid.). Dermed er der belæg 

for, at barrieren Bekvemmelighed frem for bæredygtighed er aktuel. 

 

En anden barrierer er emballage som hygiejnefaktor og dens betydning, når der skal vælges 

produkter.  Fokusgruppedeltager A giver udtryk for, hvordan typen af emballage kan have en  

afgørende betydning for produkter relateret til personlig pleje: “Jeg kigger på lukningen. Der 

er stor forskel på, om du skal pumpe eller kan få hele klør fem ned i.” (Bilag 8). 

Fokusgruppedeltager J anerkender dette udsagn, “Jeg køber også altid tube eller pumpe.” 

(Bilag 8). For fokusgruppedeltagerne (bilag 8) er hygiejne en afgørende faktor, når det kommer 

til valg af produkter med eller uden emballage. Det kan være et udtryk for, at deltagerne 

inddrager sanse-emotionelle erfaringer i sine produktvalg (Læssøe, 2012). Ifølge Læssøe 

(2012) kan menneskets bevidsthed opdeles i intellektuelle og sanse-emotionelle erfaringer. I 

dette tilfælde er sidstnævnte styrende for indkøbene, idet miljømæssige overvejelser om godt 

og skidt for miljøet ikke indgår, som en del af deres overvejelser.  

 

Som nævnt i casepræsentationen, har man historisk anskuet affald som en del af 

sundhedssektoren, i forbindelse med hygiejne, hvoraf dette nu har rykket sig til at blive et 

klimaspørgsmål forbundet med miljøet. I dette tilfælde giver fokusgruppedeltagerne udtryk for, 

at der stadig er nogle hygiejnebarrierer forbundet med indkøb af produkter med eller uden 

emballage. Dette kan udledes af, at fokusgruppedeltagerne ydermere diskuterer, hvorvidt de 
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prioriterer at købe frugt og grønt med eller uden emballage, hvis de køber det i løsvægt (Bilag 

8), 

 

H: “Jeg ville aldrig købe æbler i emballage. Hvis jeg køber syv, så måske. Men det gør 

jeg aldrig. Jeg vasker dem alligevel, så jeg behøver ikke en pose.” 

T: “Jeg tager altid en pose”. 

J: “Men jeg synes, kurven og båndet er ulækkert. Jeg ville altid vaske det, men jeg 

vasker det jo ikke med sæbe.“ 

H: “Man ved jo alligevel ikke, hvem der har rørt ved dem? (...) De har jo skrald på i 

forvejen.” 

 

Ovenstående er ligeledes udtryk for, at nogle individer finder det uhygiejnisk at købe råvarer 

uden emballage, hvorfor emballage som hygiejnefaktor kan være en barriere i 

indkøbspraksissen for at mindske mængden af unødvendig emballage, der ender med ikke at 

blive affaldssorteret senere. Ifølge Læssøe (2012)  er dette i tråd med forskning, som har vist, 

at individers valg i høj grad træffes ud fra de sanse-emotionelle erfaringer.  

 

Transparens 

En aktuel barriere forbundet med manglende transparens i forbrugernes indkøbspraksis er 

Uklar ansvarsfordeling. Da vi spurgte fokusgruppedeltagerne, om de mente, 

detailvirksomhederne havde et ansvar for affaldssortering, var der delte meninger (Bilag 6; 

Bilag 7; Bilag 8). Den enkelte borger konfronteres ofte med, hvem der skal påtage sig ansvaret 

for den bæredygtige udvikling og i princippet, er der bred enighed om, at alle bør tage et ansvar 

(Læssøe, 2012). For den enkelte borger og forbruger opleves den uklare fordeling mellem, 

hvem der gør hvad og hvor meget, der bør gøres. Det er derfor let at agere ligesom alle andre 

og kaste ansvaret fra sig (ibid.). Især deltagerne fra fokusgruppe 3 følte sig splittede (Bilag 8). 

Flere af deltagerne tilkendegiver, at de ikke mener, at detailvirksomhederne har et ansvar (Bilag 

8). De diskuterer sig frem til, at det godt kan betale sig for detailvirksomhederne at tage et 

medansvar for affaldssorteringen, da det kan være en konkurrencefordel (ibid.).   

 

Ingen af fokusgruppedeltagerne nævner sig selv som forbrugere, som en del af affaldets 

værdikæde (Bilag 8). Eksempelvis nævner fokusgruppedeltager A i denne sammenhæng, 

“Bevidstheden omkring, at de sender noget ud, er problematisk. Emballage er ofte engangs, 
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så de har et ansvar for, at de ting som de sender ud, bliver sendt tilbage. Eller ikke tager 5 

milliarder år om at blive nedbrudt. At de ikke kun er en enhed, der kan sprøjte en helt masse 

ting ud.” (Bilag 6). A mener i dette tilfælde, at detailvirksomhederne har et ansvar for den 

mængde emballage, de producerer, men forholder sig ikke yderligere til sit eget ansvar, om at 

sortere sin indkøbte emballage til genanvendelse. Den uklare ansvarsfordeling tydeliggøres i 

ovenstående eksempler, da fokusgruppedeltagerne mener, detailvirksomhederne har en grad af 

ansvar, men til dels glemmer sit eget ansvar i produktets livscyklus. Barrieren er udtryk for det, 

Læssøe (2012) kategoriserer som aktør-relationelle barrierer eller uklarhed om 

ansvarsfordelingen. 

 

Normer og vaner 

I dette delafsnit analyserer vi, hvorledes fokusgruppedeltagerne udviste barrierer i deres 

indkøbspraksis forbundet med normer og vaner. Herunder optræder to barrierer, Vanens magt 

og Andre produkt-præferencer. I forbindelse med normer og vaner kan især vanens magt være 

en afgørende faktor for hvilke produkter, forbrugere ender med at vælge i en indkøbssituation. 

Dette fremgår tydeligt hos fokusgruppe U, “Jeg er irriteret over at skulle vælge A. Jeg kan ikke 

lide emballagedesignet, men jeg skal have dåsetomater. Det er vanens magt. Jeg kan dog ikke 

lide designet.” (Bilag 7). Her refererer fokusgruppedeltager U til sine overvejelser om valg af 

dåsetomater, hvor vedkommende ærgrer sig over at vælge dem i aluminium, da U føler, dette 

er et ikke-bæredygtigt valg, og ikke mener emballagedesignet er bæredygtigt. Ligeledes har 

fokusgruppedeltager H og fokusgruppedeltager K en ordudveksling, hvor de giver udtryk for, 

at de vælger vaskemiddel på baggrund af vanens magt (Bilag 8),  

 

H: “Jeg synes, det var svært at vælge vaskemiddel. De var vist alle sammen uden 

parfume. Jeg har altid brugt tomater i metal og vaskepulver i pap ligesom mine 

forældre.” 

K: “Jeg har det ligesom dig. Vi har altid gjort det, så det gør jeg bare (...) Jeg kender 

ikke så meget til de mærker. Det har nok bare noget at gøre med, at man kender 

Neutral.” 

 

Ovenstående understøtter, at forbrugervalg kan tages på baggrund af vaner, hvorfor vanens 

magt kan være en afgørende faktor i en indkøbssituation. Denne barriere tydeliggøres ydermere 

hos fokusgruppedeltager E, “Jeg ville vælge Neutral i B (...) Jeg er vokset op med Neutral.” 
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(Bilag 7). Dette kan forklares på baggrund af “Intellektets flere lag, hvor det er de allerede 

etablerede og følsomme grundforestillinger, som styrer vurderinger og argumenter” (Læssøe, 

2012: 13). Dermed vil en opfordring til at engagere sig i indkøb med henblik på produktets 

emballage rejse spørgsmål ved eksisterenede dogmer, som risikerer ikke at passe ind i det 

eksisterende tolkningsberedskab, hvorfor vanens magt udgør en barrierer. På trods af, at 

fokusgruppedeltagerne på dette tidspunkt af interviewet har diskuteret både 

affaldssorteringsvaner og indkøbspræferencer, er nogle af deres valg stadig udtryk for vaner. 

Samtlige af de eksemplificerede fokusgruppedeltager, har i forbindelse med indkøbsvalg 

bibeholdt deres valg, selvom de fik muligheden for at ændre valg (Bilag 6; Bilag 7; Bilag 8). 

Det vil sige, at U valgte dåsetomater både før og efter interviewet, H valgte dåsetomater og 

vaskepulver i pap, K valgte vaskepulver i pap, og E valgte vaskemiddel i plast (Bilag X). 

Valgene kan dermed været styret af vanens magt, der skaber en barrierer for en bæredygtig 

indkøbspraksis. 

 

En anden barriere, der udspringer fra normer og vaner, og som er aktuel i en indkøbspraksis, 

er Andre produkt-præferencer. Ved denne barriere er det ikke materialets bæredygtighed, der 

er i fokus ved valget af produktet, men i højere grad andre funktioner ved produktet. 

Eksempelvis nævner flere at forbrugerne, hvordan de bevidst går efter bestemte mærker, når 

de vælger et produkt. Fokusgruppedeltager J udtaler: “Jeg køber alt fra Neutral. Jeg går efter 

det mærke.” (Bilag 7). På samme måde vælger fokusgruppedeltager U vaskemiddel efter 

mærke frem for emballage: “Jeg har altid flydende Neutral, men jeg var opmærksom på mærket 

mere end emballagen.” (Bilag 7). Begge eksempler er udtryk for, at mærket bag produktet er 

vigtigere end emballagetypen. Som moderne mennesker er vores identitet og eksistentielle 

tryghed i høj grad knyttet op på vores forbrug (Læssøe, 2012). Den bæredygtig udvikling og et 

bæredygtig indkøbsforbrug kan dermed nemt opleves som en trussel mod stræben efter 

stabilitet (ibid.). I denne sammenhæng søger fokusgruppedeltagerne stabilitet ved at gå efter et 

velkendt mærke, som man kan argumentere for, er med til at give en eksistentiel tryghed og 

derfor skaber en barrierer for at gå op i produktets bæredygtige emballage.  

 

En anden produktpræference, flere af fokusgruppedeltagerne giver udtryk for, er produktets 

form. Fokusgruppedeltager A påpeger: “Jeg var lidt på B i vaskepulveret, men der er også 

forskel på, om det er pulver eller flydende.” (Bilag 8). Dette er også gældende for 

fokusgruppedeltager H: “Nu går jeg også lidt op i, at produkterne ikke må være skadelige, så 

jeg ville aldrig vælge noget limegrønt fx.” (Bilag 8). Ligeledes udtaler fokusgruppedeltager M: 
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“Jeg tog B, fordi jeg kan komme det direkte i maskinen. De andre bliver klamme i sæbebakken.” 

(Bilag 7). Disse udtalelser er et udtryk for, at det er nogle andre produktpræferencer, der kan 

dominere et produktvalg i en indkøbssituation end produktets bæredygtige egenskaber. Flere 

at fokusgruppedeltagerne forklarer dog, hvordan produktets emballage kan have en betydning. 

I dette tilfælde er det emballagens funktion mere end dets bæredygtige egenskaber, der er 

gældende. Fokusgruppedeltager J siger: “(...) jeg har skrevet C, fordi den ikke fylder så meget, 

når man opbevarer den. Den er også nice, fordi den er svanemærket og ser pæn ud.” (Bilag 8). 

J har valgt vaskemiddel med papiremballage, men ikke fordi, at emballagen er nem at 

genanvende. Valget er taget på baggrund af produktpræferencer i forhold til størrelsen af 

emballagen, udseendet på emballagen og mærket. Fokusgruppedeltager M giver udtryk for 

samme tendens, “Jeg tog B, fordi jeg kan komme det direkte i maskinen. De andre bliver 

klamme i sæbebakken.” (Bilag 7). Her er det igen emballagens funktion mere end bæredygtige 

egenskab, vedkommende har baseret sit valg på. Fokusgruppedeltager J prioriterer ligeledes en 

bekvemmelig emballage: “C har en upraktisk emballage, når der ikke er nogen dut, man kan 

hælde fra.” (Bilag 7).  

 

Samtlige citater er et udtryk for, at andre produktegenskaber end den bæredygtige, er afgørende 

for deres valg af produkt. Det skal dog pointeres, at flere af fokusgruppedeltagerne forholder 

sig aktivt til typen af emballage. Set ud af Læssøes (2012) identificerede barrierer for 

engagement i den bæredygtige udvikling kan Andre produkt-præferencer som barriere 

forklares ud fra vanskelighederne ved at fatte og håndtere usanselige og fjerne 

problemstillinger (Læssøe, 2012). Hvis deltagerne oprigtigt troede på, at jorden ville gå under 

i deres levetid, ville det med stor sandsynlig påvirke deres produktpræferencer jf. indledningen. 

Affaldssortering kan få stor betydning for, hvordan danskerne kan blive bedre til at genanvende 

ressourcer, som allerede er blevet udvundet til nye ting, således, at den samlede CO2-udledning 

falder. Når det drejer sig om bæredygtig udvikling, er det krævende for intellektet at skulle 

forholde sig til, hvorledes en her og nu beslutning indebærer en risiko for fremtiden. Fjernheden 

i tid og rum betyder, at bæredygtig emballage er præget af usanselighed for, hvad der er 

bæredygtig emballage. Da der ikke eksisterer en mærkeordning for bæredygtig emballage, kan 

det derfor også være svært for forbrugerne at have en præference for det, men ikke desto 

mindre, så er de andre forbrugerpræferencer på nuværende tidspunkt en barriere. 
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5.1.2 Ændring af danskernes affaldssorteringsadfærd 
I forlængelse af ovenstående analyserede barrierer søger nærværende afsnit at afklare, hvorvidt 

disse barrierer kan imødekommes. Dette afsnit tager udgangspunkt i nogle af de antagelser, 

Habib et al. (2019) udlægger for at ændre forbrugere til at agere mere bæredygtigt (Habib et 

al., 2019). Der er fire overordnede måder, hvorpå ovenstående barrierer kan imødekommes, 

nemlig via Bred markedsføring, Ændre produktudvalg, Vejledninger og Miljømærkning. 

Derudover findes en række underbarrierer, der kan være vanskelige at imødekomme i en 

forbrugermæssig kontekst, hvorfor disse placeres under Andre. Nedenstående skema 

visualiserer, hvordan de forskellige underbarrierer kan imødekommes. Hver løsning bliver 

udpenslet nedenfor. 

 

 
Tabel 4: Bergmann & Friis, 2019. Oversigt for imødekommelse af barrierer for affaldssortering og indkøb af 

emballage 

 

Bred markedsføring 
For at imødekomme barriererne Uklar ansvarsfordeling og Socialt accepteret adfærd, kan en 

bred markedsføring være en løsning. I stedet for at målrette en markedsføring mod i forvejen 

grønne forbrugere, der forventes at være mere tilbøjelige til alligevel at indgå i en bæredygtig 

omstilling, kan marketingfolk udvide sit marked ved at skabe en gensidig fordel for virksomhed 

og samfund (Habib et al., 2019). Ved at markedsføre bredt kan en virksomhed tager et ansvar 

i samfundet, ved at påvirke den brede befolkning til at affaldssortering og tage bedre 

emballagevalg. Således kan virksomheder, i kraft af sine operativer, tilbyde produkter på en 

mere bæredygtig måde. Samtidigt vil virksomhedens bæredygtige værdier og handlinger 

anerkendes, optages og belønnes af forbrugerne, hvilket vil stimulere et mere bæredygtigt 
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forbrug. Dette vil dermed lede til en maksimering af virksomhedens bæredygtige profil og 

strategiske forretningsfordele (Habib et al., 2019).  

 

Ved en bred markedsføring med fokus på genanvendelig emballage og opfordring til 

affaldssortering giver virksomheder dermed udtryk for, at de tager et ansvar for agendaen, 

hvorfor barrieren Uklar ansvarsfordeling imødekommes. Ligeledes kan en bred markedsføring 

nå ud til den brede befolkning, hvorfor det antageligvis vil blive normalt at affaldssortere, 

hvilket vil påvirke barrieren for Socialt accepteret adfærd. Dette skyldes, at sociale 

overbevisninger om, hvad der er socialt hensigtsmæssigt og acceptabelt for en given kontekst, 

har en stærk indflydelse på bæredygtig forbrugeradfærd (Habib et al., 2019). Dermed kan en 

bred markedsføring imødekomme transparensbarrieren Uklar ansvarsfordeling og den norm 

og vane baseret barriere Socialt accepteret adfærd. 

 

Ændre produktudvalg 

En anden måde, hvorpå virksomheder kan imødekomme nogle af barriererne for henholdsvis 

affaldssortering og indkøb af emballage, er ved at ændre det eksisterende produktudvalg (Habib 

et al., 2019). En ændring af det eksisterende produktudvalg kan imødekomme barriererne 

Emballage som hygiejnefaktor og Andre produktegenskab-præferencer. Ved kun at tilbyde 

produkter med bæredygtig emballage kan virksomheder bryde med forbrugeres dårlige vaner 

forbundet med indkøb af produkter med en ikke-bæredygtig emballage. Dette udledes på 

baggrund af en forstyrrelse i stabile sammenhænge, hvor automatisk adfærd kan skabe ideelle 

betingelser for en vaneændring (Habib et al., 2019). Det vil sige, at detailvirksomheder kan 

skabe ideelle betingelser for en vaneændring i indkøbspraksissen for mere bæredygtig 

emballage, hvis de opbryder den stabile eksisterende ramme, hvor den automatiske 

forbrugeradfærd i mange tilfælde er at vælge produkter på baggrund af andre 

produktegenskaber end bæredygtighed (ibid.). Fokusgruppe 1 diskuterer, hvordan 

detailvirksomheder netop har mulighed for at påvirke den måde, forbrugere køber ind på, samt 

hvordan virksomheder i forvejen bestemmer de valg, forbrugere tager (Bilag 6),  

 

L: “De kunne også vælge at sælge grønt efter sæson. Det ville jeg være vildt interesseret 

i. Eller kun fra Europa. Det, der kan virke som en begrænsning, ville jeg se som en 

positiv udfordring.” 

A: “Mad er bundet op på identitet. Men COOP har valgt at stoppe med at sælge 
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plastikbestik. Jeg ville vælge det, der var i butikken.” 

M: “Men hvis du kommer derned, og de ikke har de grøntsager, som du skal bruge... 

Ville du så ikke skifte butik? Bare gå over i butikken ved siden af og købe de produkter, 

du skulle bruge?” 

A: “Jo, men så ville jeg opdage, at det ikke var en sæsonvarer.” 

M: “Ville butikkerne så ikke vælge, hvad du skulle spise?” 

A: “Det gør de i forvejen.” 

 

Ovenstående er udtryk for, at detailvirksomheder via deres produktudvalg kan bidrage til en 

positiv adfærdsændring for indkøbspraksissen. Dermed kan både besværligheds-barrieren 

Emballage som hygiejnefaktor og den norm og vane baseret barriere Andre produktegenskab-

præferencer imødekommes ved at sikre, at alle produkter har et positivt bæredygtigt aftryk. 

 

Vejledninger 
Et andet type middel for at skabe bæredygtig forbrugeradfærd er ved hjælp af vejledninger 

(Habib et al., 2019). Det kan ofte være svært for den bæredygtige forbruger at gennemskue, 

hvilke produkter der er bæredygtige. Her kan især barriererne Tidskrævende og Uvidenhed om 

affaldets fremtid imødekommes. Information, som eksempelvis vejledninger, kan benyttes til 

at minde forbrugeren om den ønskede adfærd, inden denne adfærd udspiller sig (Habib et al., 

2019). Vejledninger kan ifølge Habib et al. (2019) især positivt påvirke bæredygtig adfærd 

forbundet med bortskaffelse af affald (Habib et al., 2019), hvorfor tydelig vejledning for, 

hvordan affald bør sorteres, er oplagt at formidle på produkter. På den måde gøres forbrugeren 

opmærksom på sin affaldssorteringspraksis allerede i sin indkøbspraksis. 

 

Det fremgår ydermere hos en række af fokusgruppedeltagerne, hvordan tydelig vejledning for 

bortskaffelse af affald øger mængden af sorteret affald. Fokusgruppedeltager J udtaler, “Vi har 

fotos i gården, som hjælper. Det er nærmest dovenskab, når vi ikke sorterer ” (Bilag 8). Dette 

understøtter dermed, hvordan vejledning kan afhjælpe barrieren Tidskrævende, da J ikke finder 

det tidskrævende, når vedkommende er vejledt korrekt i sin affaldssorteringspraksis. 

 

Fokusgruppedeltager A og fokusgruppedeltager T diskuterer ligeledes, hvordan bedre 

vejledning ville afhjælpe deres barriere for Uvidenhed om affaldets fremtid (Bilag 8),  
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A: “Jeg har hørt, at det hele bliver samlet et sted alligevel, fordi de skal transporteres 

langt for at blive genanvendt. Er det så godt?” 

T: “Vi diskuterer meget, om det giver mening. Min kæreste vil ikke sortere, men jeg vil 

gerne. Han siger, at det ikke giver mening, fordi det alligevel kræver CO2 ved 

brændstof osv at transportere det, og så giver det jo ikke mening alligevel” 

A: “Det kunne være fint at være mere oplyst omkring det. Det, tror jeg, ville gøre en 

forskel, at vide hvad sker der med affaldet.” 

 

Fokusgruppedeltager A giver her udtryk for, hvordan oplysning og dermed bedre vejledning 

om, hvad der sker med affaldet efterfølgende, ville hjælpe vedkommende til at optimere sin 

affaldssortering. I fokusgruppe 1 giver fokusgruppedeltager E ligeledes udtryk for, hvordan 

information om, hvor emballagen stammer fra, motiverer vedkommende for at sortere 

emballagen senere, “Jeg synes, det er sjovt, når der står en fun fact på kartonen. Hvis der fx 

står, at det er genbrugsplast, så smider jeg den mere til genbrug” (Bilag 7). Ovenstående 

udsagn understøtter dermed argumentet om, at bedre vejledning kan afhjælpe barrieren 

Uvidenhed om affaldets fremtid. Da vejledning er relativt nemt at implementere og 

omkostningseffektivt, kan netop vejledning være en god indledende strategi for en 

adfærdsændring, men som fungerer bedst i kombination med andre strategier (Habib et al., 

2019). 

 

Miljømærkning 
En anden måde at ændre forbrugeres adfærd til at blive mere bæredygtig er via 

miljømærkninger (Habib et al., 2019). I forlængelse af ovenstående afsnit om vejledning som 

strategisk værktøj til at ændre forbrugeradfærd i en mere bæreygtig retning, kan dette med 

fordel kombineres med brug af miljømærkninger. Miljømærkning er en måde at formidle 

information om nogle bæredygtige egenskaber for et produkt. Mærker, der er forståelige, 

transparente og konsekvente på tværs af produktkategorier, gør det nemmere for forbrugere at 

træffe bedre beslutninger for miljøet på baggrund af udvidet og bedre information (Habib et 

al., 2019). Hvis disse miljømærker er upartiske eller certificeret af en tredjepart, der kan 

bekræfte de bæredygtige egenskaber, vil de forekomme mere transparente og upartiske (Habib 

et al., 2019). En miljømærkning kan imødekomme samtlige typer af analyserede barrierer, 

nemlig Bekvemmelighed frem for bæredygtighed, Type af emballage og Vanens magt. Det 

fremgår ligeledes af de afholdte fokusgruppeinterviews, hvordan flere af 
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fokusgruppedeltagerne er drevet af bekvemmelighed frem for bæredygtighed, hvorfor en 

miljømærkning kan appellere til denne barriere, da en mærkeordning gør det mere 

bekvemmeligt for forbrugeren at træffe et bæredygtigt valg, uden selv at skulle opsøge 

yderligere information om produktet. Da vi spurgte fokusgruppedeltagerne, hvorvidt de ville 

være mere tilbøjelige til at affaldssortere, hvis detailvirksomhederne indførte en 

mærkeordning, var flere af fokusgruppedeltagerne positive over for idéen. 

Fokusgruppedeltager T udtalte, “Ja (..) Så ved jeg, hvor den skal hen. Det ville nudge mig til 

at huske det.” (Bilag 8). Fokusgruppedeltager T, L og A fra fokusgruppe 1 var ligeledes positive 

overfor ideen (Bilag 6), 

 

L: “Ja. Jeg kan ikke forstå, at der ikke står, hvor jeg skal hen, og hvor mit låg skal hen.” 

A: “Det ville være smart med emballage med farver til, så der står farve eller bogstav, 

som passer til skraldespanden.” 

T: “Så får man aktivt lært det ind - du ved, hvor det skal hen.” 

A: “Ja, så man smider ikke rød farve ned i blå spand.” 

T: “Jeg ville få dårlig samvittighed, hvis jeg så ikke smed det ned i den røde spand.” 

 

I forbindelse med at imødekomme barrieren Type af emballage beskriver fokusgruppedeltager 

J fra fokusgruppe 3, hvordan vedkommende har positiv erfaring med guidet adfærd, “Jeg havde 

en guide, der var flot og som havde ordspil på - det var sjovt. Fx stod der “det er pærelet”, og 

så var der et billede af en spist pære. Der er billeder på vores containere. Med røde kryds over 

pizzabakker osv.”. En måde at imødekomme barrieren for Type af emballage er dermed at 

ændre vanen for affaldssortering hos borgerne ved hjælp af guidet adfærd i form af en 

mærkeordning (Habib et al., 2019). 

 

Ovenstående udtalelser viser, hvordan barrieren Type af emballage kan imødekommes ved en 

mærkeordning. Fokusgruppedeltagerne giver udtryk for, hvordan en mærkeordning ville 

hjælpe dem til at optimere sit affald senere i deres affaldssorteringspraksis. En mærkeordning 

kan ligeledes imødekomme barrieren Vanens magt. Fokusgruppedeltagerne i fokusgruppe 2 

diskuterede, hvordan en mærkeordning ville kunne hjælpe dem til at affaldssortere (Bilag 7),  

 

J: “Jeg synes godt, man kunne lave et idiotsikkert system, hvor man kunne gøre det nemt 

at gennemskue, hvordan forbrugere skulle sortere. Det ville nudge meget.” 

E: “Ja, fordi man ved godt, hvordan andre systemer virker.” 
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(...) 

S: “Ja, det ville gøre processen, for at jeg ville begynde at sortere, nemmere. Det er en 

tilvænningsproces.” 

E: “Jeg tror, det ville komme til, at man fik dårlig samvittighed, hvis man så symbolet 

og ikke gjorde det.” 

 

På baggrund af ovenstående udledes det dermed, hvordan en mærkeordning kan afhjælpe 

barrieren Vanens magt. 

 

Andre 
Som anvist i oversigten (Tabel 4) er der en række barrierer placeret under Andre. Andre-

kategorien indeholder en række barrierer, der ikke kan imødekommes direkte af virksomheder, 

da disse i højere grad er underlagt andre institutionelle rammer og normer. Det drejer sig om 

barriererne, Pladsmangel, Manglende tilgængelighed, Forskellige affaldssystemer, og 

Manglende omstillingsparathed. På trods af, at barriererne ikke kan imødekommes direkte af 

virksomheder, er der nogle karakteristika ved barriererne, som virksomheder kan forholde sig 

til i forbindelse med optimering af danskernes affaldssortering. 

 

Barrieren pladsmangel er vanskelig at imødekomme for detailvirksomheder, da de ikke er i 

stand til at påvirke indretningen af individers private hjem. Barrieren Manglende 

tilgængelighed er ligeledes vanskelig for detailvirksomheder at imødekomme, da det oftest er 

kommunerne som institutioner, der her har mulighed for at påvirke og optimere mulighederne 

for affaldssortering. Uden tilgængelighed for affaldssortering vil handlingen blive besværlig 

og vanskelig at gennemføre (Habib et al., 2019). Strukturelle ændringer, såsom forbedret 

tilgængelighed til affaldssortering vil, ifølge teorien, fremme en bæredygtig adfærd (Habib et 

al., 2019). Ved at standardisere bæredygtige tiltag skabes en generisk måde at indrette 

rammerne for affaldssortering (Habib et al., 2019). Dermed er barrieren Forskellige 

affaldssystemer ligeledes vanskelig for detailvirksomheder at imødekomme. 

 

Den sidste barriere placeret under Andre er barrieren Manglende omstillingsparathed. På trods 

af, at detailvirksomheder kan skabe optimale rammer for både at skabe et optimalt bæredygtigt 

produktudvalg med bæredygtig emballage og miljømærker osv., kan detailvirksomheder ikke 

ændre ved, at nogle individer ikke ønsker at affaldssortere. Detailvirksomheder kan 
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simplificere beslutningstagningsprocessen og påvirke forbrugere til at købe produkter med 

emballage, der nemt kan affaldssorteres (Habib et al., 2019), men hvis individerne blot smider 

affaldet ud som restaffald til forbrændingen, kan detailvirksomhederne ikke gøre mere. 

 

Delkonklusion  
På baggrund af ovenstående delanalyse konkluderes det, at der er tre overordnede typer 

barrierer for danskernes affaldssortering, Besværlighed, Transparens og Normer og vaner. 

Herunder befinder sig tilsammen tretten underbarrierer, hvoraf nogle er forbundet med en 

affaldssorteringspraksis, og andre er forbundet med en indkøbspraksis. Under besværlighed 

findes barriererne Pladsmangel, Tidskrævende og Manglende tilgængelighed i forbindelse med 

en affaldssorteringspraksis, og barriererne Bekvemmelighed frem for bæredygtighed og 

Emballage som hygiejnefaktor i forbindelse med en indkøbspraksis. Under transparens findes 

barriererne Type af emballage, Uvidenhed om affaldets fremtid og Forskellige affaldssystemer 

i en affaldssorteringspraksis, og barrieren Uklar ansvarsfordeling i en indkøbspraksis. Sidst er 

barriererne for normer og vaner, Socialt accepteret adfærd og Manglende omstillingsparathed 

i en affaldssorteringspraksis, og barriererne Vanens magt og Andre produktegenskabs-

præferencer i en indkøbspraksis. Størstedelen af disse barrierer kan imødekommes af 

detailvirksomheder på fire forskellige måder, via Bred markedsføring, Andre produktudvalg, 

Vejledninger og Miljømærkning. Fire af barriererne ligger dog udenfor detailvirksomhedernes 

muligheder for at bidrage til en øget affaldssortering, da de er underlagt andre institutionelle 

rammer. 

 

5.2 Delanalyse 2 - Detailvirksomhedernes medansvar 
For at besvare anden del af vores problemformulering samt afhandlingens tredje 

underspørgsmål, ser vi i følgende afsnit på, hvordan detailvirksomheder som producenter af 

emballage kan tage et medansvar for, at produkterne ikke ender som restaffald, men i højere 

grad kan sorteres til genanvendelse. På baggrund af delanalyse 1, er det essentiel at se nærmere 

på, hvorledes de danske detailvirksomheder kan tage et medansvar for, at danskerne bliver 

bedre til at affaldssortere. Til at analysere dette tager den nedenstående analyse udgangspunkt 

i en dokumentanalyse af detailvirksomhedernes CSR-rapporter, årsrapporter og anden 

kommunikation på deres hjemmesider om emballage. Analysen tager teoretisk udgangspunkt i 

Porter og Kramers (2011) teori Creating Shared Value, der benyttes til at belyse, hvorledes 
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detailvirksomhederne kan muliggøre en gensidig værdiskabelse mellem virksomhed og 

samfund. 

 

Detailvirksomhedernes sociale ansvar 
I 2011 kom EU kommissionen med en ny strategi for CSR-rapportering med udgangspunkt i 

den måde, man i Danmark rapporterede virksomheders sociale gøren i samfundet (EU 

Commission, 2011). Strategien og lovgivningen er af refleksiv karakter, hvilket i praksis 

betyder, at virksomheder forpligter sig til at rapportere på sine CSR-aktiviteter. Dog kræves 

det ikke af virksomheder aktivt at praktiserer CSR, blot at rapportere, hvis virksomheden ikke 

praktiserer CSR (Samfundsansvar, 2019).  

 

I mange år har detailvirksomheder fokuseret på den producerende fase i værdikæden, men ikke 

forholdt sig yderligere til, hvad der sker med produkterne, efter de er solgt (Dagrofa, 2015; 

Salling Group, 2015; Coop, 2015). Med det øgede fokus på affald og håndtering, er flere 

virksomheder dog de seneste år begyndt at tage ansvar for den fulde livscyklus for deres 

produkter (Dagrofa, 2017; Coop, 2017). Ifølge Porter & Kramer (2011) kan virksomheder og 

samfundets interesser forenes gennem en gensidig værdiskabelse. Teorien benyttes til at 

undersøge, hvorledes detailvirksomheder kan arbejde med deres produkters emballage for 

derigennem at imødekomme FN’s krav til danskernes øget affaldssortering på 50% inden 2022 

(Finansministeriet, 2019). Grundtanken bag CSV er, at virksomheders ansvar for det 

omkringliggende samfund skal fungere som en integreret del af virksomhedens opbygning og 

DNA, samtidigt med at der tages højde for dens konkurrencemæssige markedsposition og 

økonomiske vækst. Vigtigst af alt er, at virksomheden skal reducere skader fra sine aktiviteter 

(Porter & Kramer, 2011). En omstilling til en mere cirkulær økonomi indeholder ikke blot et 

stort potentiale for miljøet, men også for danske virksomheders konkurrenceevne. Ved at bruge 

færre materialer og øge genanvendelsen kan virksomheder få mere værdi ud af færre ressourcer 

(Miljøministeriet, 2019). Med andre ord skal virksomhedens ansvar integreres i alle dens 

aktiviteter i stedet for at fungere som en eksternaliseret funktion, som kan være tilfældet med 

CSR-aktiviteter (Porter & Kramer, 2011). 

 

Gennem de seneste år har undersøgelser vist, at danskerne finder det vigtigt at forhindre 

ødelæggelse af miljøet, samt fremme en bæredygtig udvikling (RCE, 2012). I januar 2018 

vedtog EU en række nye affaldsdirektiver, hvor det bl.a. blev gjort obligatorisk, at alle EU-
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lande senest i 2025 skal indføre et såkaldt producentsansvar for emballager af alle typer 

materialer (Plast, 2018). Ifølge Porter & Kramer (2011) vokser efterspørgslen efter produkter 

og tjenester, der imødekommer disse samfundsmæssige behov. Detailvirksomhederne er derfor 

nødsaget til at kigge nærmere på sin produktion af produkter og deres tilhørende emballage. 

CSV kan implementeres på baggrund af præventive overvejelser, da den gennem 

værdiskabende initiativer forstærker samfundets infrastruktur gennem hele værdikæden, der 

på lang sigt vil skabe en højere profit (Porter & Kramer, 2011). Denne type CSR føres dermed 

for at undgå senere omkostninger.  

 

Fælles for de tre detailvirksomheder er, at de alle har en CSR-rapport og en CSR-strategi. Dog 

er der stor forskel på, hvad de forskellige virksomheder vurderer, udgør de største 

samfundsproblematikker, og som de mener, de kan tage et medansvar for (Coop, 2017; 

Dagrofa, 2017; Salling Group, 2017). I CSV-teorien argumenteres for, hvordan en virksomhed 

kan opnå økonomisk vækst, hvis den integrerer CSR i dens DNA, i stedet for i periferien som 

en eksternaliseret aktivitet, der ikke har nogen kobling til andre strategiske tiltag i 

virksomheden (Porter & Kramer, 2011). Eksempelvis hvis detailvirksomhederne prioriterer at 

producere materialer og produkter, der ikke er til skade for naturen, da vil det gavne samfundet 

og de forbrugere, der vælger at købe produkterne. Dermed skabes der en gensidig 

værdiskabelse mellem samfund og virksomhed (Porter & Kramer, 2011). Ved denne og mange 

andre måder er der mulighed for at innovere på eksisterende tiltag, der kan skabe en bedre 

fælles værdi (ibid.). Tabel 5 på side 75 er en oversigt over, hvilke mål de forskellige 

detailvirksomheder har for deres emballage.  
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Tabel 5: Bergmann & Friis, 2019. 

Oversigt over detailvirksomheders emballage-tiltag. 

 

Ved en søgning i detailvirksomhedernes CSR-rapporter på ordet emballage er det første,  der 

dukker op, en redegørelse for forbruget af plast som emballage (Dagrofa, 2018; Coop, 2017; 

Salling Group, 2019). Dagrofa skriver: “(...) i 2018 er det især forbruget af plast, der har været 

fokus på.” (Dagrofa, 2018). I deres CSR-rapport har de særligt fokus på, hvorledes 

plastforbruget skal indtænkes i nye baner med fokus på at producere produkter i færre 

komponenter, det vil sige i monomaterialer, som fx en emballage bestående af kun én type 

plast, som gør det nemmere at genanvende emballagen. Coop er enig i, at emballage og plast 

spiller en afgørende rolle, men påpeger ligeledes, at “emballage og plast skaber også miljø- og 

sundhedsmæssige udfordringer.” (Coop, 2017). I Salling Groups strategi for bæredygtighed er 

plastik et af de tre fokusområder, de arbejder for at forandre, “Vi vil have plastikken væk fra 

naturen. Derfor arbejder vi målrettet på at mindske brugen af unødig plastik og sikre, at den 

bliver genanvendt eller genbrugt.” (Salling Group, 2019). De to andre fokusområder er 

madspild og affald. Her er der fokus på at mindske madspild og øge affaldssortering for Salling 

Groups butikker. Da vi ser nærmere på emballage, afgrænser vi os fra at dykke længere ned i 

madspild, hvorledes dette også er med til at skabe en fælles værdi for samfundet. Dette skyldes, 

at madspild ikke har en direkte sammenhæng med forbrugernes indkøb af emballage. 
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Detailvirksomhederne giver alle sammen udtryk for, at plastik som emballage udgør en stor 

udfordring for samfundet, hvorfor de ser nærmere på, hvorledes de kan ændre deres produktion 

af produkter, der indeholder plastik. En reducering af plast i emballage vil have en 

værdiskabende effekt for både virksomheder, miljø og dermed også samfund. Produktionen af 

plast forurener, udleder CO2 og hvert år ender 8-15 mio. tons plastik i verdenshavene, hvorefter 

det flyder rundt i store ‘plastsupper’(Miljø- og fødevareudvalget, 2017). Plastik har så lange 

nedbrydningstider, at det meste af den plastik der er udledt stadig findes i naturen (ibid.). Ved 

at lade plastik flyde i naturen findes det i dag i en række konsumfisk, skaldyr mm, samt i 

produkter som øl, vin og honning (Miljø- og fødevareudvalget, 2017). En reducering og 

genanvendelse af allerede produceret plast vil derfor gavne samfundet. Det udledes hermed, 

hvordan detailvirksomhederne allerede arbejder for at gentænke deres produktion af emballage, 

men hvorledes dette kan afhjælpe danskernes barrierer for affaldssortering af emballagen 

nævnes ikke. 

 

Som den eneste af de tre koncerner, arbejder Coop for at omstille sin produktion på andre 

områder end plastik. Coop er et eksempel på, hvordan en detailvirksomhed forsøger at 

gentænke dele af værdikæden for dens emballageproduktion. Coop har i løbet af 2017 erstattet 

størstedelen af Änglamarks aluminiumsdåser med ‘papbrikker’ (Coop, 2019). Papbrikkerne er 

produceret af Tetra Pak og består af pap, plastik og metal (Coop, 2019). Det er interessant at 

se nærmere på, hvorvidt Coop gør det til fordel for miljøet eller gør det af konkurrencemæssige 

fordele, fordi forbrugerne har en anden perception af karton fremfor aluminium (Bilag 7).  

Coop’s nye emballage er en omstilling fra dåser af aluminium til karton bestående af flere 

komponenter. Dåser til eksempelvis flåede tomater er produceret af ren aluminium og er derfor 

nemme at genanvende til andre produkter, fordi kvaliteten af metallet er lige så godt som nyt 

udvundet metal (Affald, 2019). Metallet kan efter en affaldssortering blive til alt fra gryder til 

cykelstel, og der spares meget strøm på at omsmelte metallet fremfor at udvinde noget nyt. 

Første skridt for at kunne genanvende produktet er dog, at det bliver affaldssorteret. Som 

analyseret i delanalyse 1, og som flere af deltagerne påpeger, er dåser ofte en emballage, som 

ryger i restaffald, fordi “det er for bøvlet at have den til at ligge i lejligheden” (Bilag 7). Andre 

undgår emballagetypen af samme årsag, eller fordi den i skraldeposen kan “skære 

skraldemanden og skære skraldeposen op” (Bilag 7).  

 

Da den nye papbrik eller karton består af pap, plastik og metal, og derfor er en emballage af 

sammensatte materialer (Affald, 2019), er det nødvendigt at skille materialerne ad for at kunne 
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genanvende kartonen. I Danmark genanvender vi ikke karton, som man gør i bl.a. Sverige, 

Norge og Tyskland, fordi vi ikke har nogle genanvendelsesanlæg til at adskille materialerne 

(ibid.). Den nye papbrik skal således affaldssorteres som restaffald, hvorfor komponentdelene 

ikke er mulige at genanvende, medmindre papbrikkerne sorteres seperat og eksporteres til 

udlandet for at blive genanvendt (Affald, 2019). Dette ville medføre øget transport, og er på 

nuværende tidspunkt ikke en aktuel løsning i Danmark, da vi kaldes for “the burning man”, 

som skal forstås som ‘landet der er god til omsætte affald til energi’ (Bilag 7). Danmark er 

nemlig et af de lande i Europa, der afbrænder mest husholdningsaffald (Finansministeriet, 

2019).  

 

Når papbrikkerne ender i restaffald, bevæger Coop sig fra at have en potentiel cirkulær 

emballage til at have en lineær emballage. Den nye blandingsemballage medvirker dermed ikke 

til at øge genanvendelsen af danskernes husholdningsaffald. Til gengæld er det blevet nemmere 

for danskerne at affaldssortere, idet den nye emballage skal i restaffald og dermed ikke sorteres. 

Coop imødekommer hermed et samfundsmæssigt behov for at gøre det nemmere for danskerne 

at affaldssortere, men imødekommer ikke behovet for at gøre emballagen mere bæredygtig, 

genanvendelig og cirkulær. Papbrikken er ikke genanvendelig og bidrager derfor ikke til, at 

danskerne inden 2022 kan genanvende 50% af deres husholdningsaffald (Miljøstyrelsen, 

2013). Coop’s emballagevalg er dermed ikke med til at skabe en øget værdi for samfundet, 

men kun for virksomheden. Derfor undersøger vi i nedenstående afsnit, hvorledes Coop og de 

andre detailvirksomheder kan gentænke deres produkter med henblik på at skabe en gensidig 

værdi mellem samfund og industri. 

 

Gentænkning af produkter  
Virksomheder har, ifølge Porter & Kramer (2011), mulighed for at producere produkter af 

bæredygtige materialer, som forbrugerne har let ved håndtere videre i systemet. 

Detailvirksomhederne har derfor rig mulighed for at producere emballage til deres produkter 

af bæredygtige materialer, som forbrugerne senere har let ved at affaldssortere, hvorefter 

materialerne kan blive genanvendt og dermed er mindre skadelige for miljøet. Færre ressourcer 

skal udvindes og produceres i første omgang, og færre ressourcer bliver brændt af i sidste ende. 

Alt sammen fordi virksomheden benytter bæredygtige materialer i produktionen. Dermed kan 

der opstå en gensidig værdiskabelse mellem samfund og virksomhed (Porter & Kramer, 2011). 

For at opnå målet om at danskerne inden 2022 skal genanvende 50% af den samlede mængde 
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husholdningsaffald, skal det, som analyseret i delanalyse 1, gøres mindre besværligt for 

forbrugeren at gennemskue produktets emballage, samt hvorledes individerne som borgere skal 

sortere det. Samfundet efterspørger dermed indirekte bæredygtig emballage, der indeholder 

mindre plastik og er nemt at affaldssortere. 

 

I forbindelse med detailvirksomhedernes mål for ansvarlighed for bæredygtigt emballage har 

Salling Group særligt fokus på “(...) kampen mod madspild, på at holde plastik væk fra naturen 

og på at mindske mængden af affald.” (Salling Group, 2019). Denne reference til affald 

omhandler i dette tilfælde butikkernes affald og ikke, hvorledes de kan hjælpe forbrugerne med 

deres affald. Dagrofa har derimod fokus på “emballager der kan recirkuleres, fx overvejende 

er fremstillet af monomaterialer.” og “reducere vores emballageforbrug, hvor det er teknisk 

og økonomisk realistisk.” (Dagrofa, 2019).  På Coop’s hjemmeside under fanerne 

‘Ansvarlighed’, ‘Vores aftryk’ og ‘Emballage’, beskrives det, hvorledes deres produkter 

fremadrettet vil være pakket ind på en langt mere bæredygtig måde: “Vi er nemlig gået i gang 

med at miljøforbedre hvert eneste stykke emballage i vores sortiment: Vi udvikler både 

emballage, der kan genanvendes og er produceret af genanvendte materialer. Vi fortsætter 

med at udfase skadelig kemi og vi er ligeledes i fuld gang med, at erstatte konventionel plast 

med FSC-certificeret pap, papir og biobaseret plast.” (Coop, 2019). Sammenligner man de tre 

detailvirksomheders tilgang til bæredygtige produkter, er de vidt forskellige. Netop derfor, er 

det også svært for forbrugerne at gennemskue, hvilke produkter der må og kan hvad, og senere 

hvordan emballagen skal sorteres.  

 

For at tage et medansvar for danskernes affaldssortering er der behov for at gentænke 

detailvirksomhedernes produkter. Herunder er det essentielt at starte med at se nærmere på 

produkternes emballage og overveje, hvordan størstedelen af emballagetyperne skal 

affaldssorteres. Hvis størstedelen skal i restaffald, er der behov for at gentænke produkterne og 

deres emballage for at kunne skabe en øget affaldssortering og dermed fælles værdi for 

samfundet. I 2025 bliver EU-landene pålagt et producentansvar, og ifølge 

fokusgruppedeltagerne er der ofte stor forvirring forbundet med, hvorledes en emballagetype 

skal sorteres. Ved at gentænke produkternes emballage, skabes der værdi for 

detailvirksomhederne, idet de på sigt vil blive pålagt et producentansvar. Hvis 

detailvirksomhederne medvirker til, at mindre affald brændes af og ressourcerne til at skabe 

nye produkter reduceres, ved at benytte genanvendelige materialer, vil det skabe værdi for 

samfundet, fordi en mindre CO2-udledning og et mindre ressourceforbrug gavner miljøet.  
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Efterse værdikæden 
En anden måde, hvorpå virksomhederne kan søge at skabe en gensidig værdi for samfund og 

virksomhederne, er ved at gennemse værdikæden (Porter & Kramer, 2011). Som 

detailproducent er der god grund til at efterse værdikæden. Som tidligere nævnt pålægger FN 

et producentansvar inden 2025, hvorfor der er udsigter til, at skatter og reguleringer kan være 

på vej mod industrien. De danske detailproducenter har alle sine egne produktserier og mærker. 

Coop (2019) har 14 egne mærker, heriblandt Änglemark, X-tra og Irmas. Dagrofa (2019) har 

fire egne mærker, herunder Grøn Balance og First Price. Salling Group (2019) har fem mærker, 

herunder Levevis, Princip og ØGO. Dermed har samtlige af de undersøgte detailvirksomheder 

en mulighed for at ændre emballagen på en stor del af de produkter, der bliver solgt i deres 

butikker. 

 

Detailvirksomhederne har som producenter netop en mulighed for at efterse deres værdikæde 

i forbindelse med produktionen af egne produkter. Dette kan gøres ved at investere i 

monomaterialer, som detailvirksomhederne selv kan genanvende til nye produkter på et senere 

tidspunkt. På den måde kan virksomhederne spare indkøb af råmaterialer og nye ressourcer. I 

stedet for at købe flere typer af plast kan de indkøbe én type plast, som også kan genanvendes 

til nye materialer. Større mængder af én type materiale er billigere end mange forskellige, mens 

det på samme måde vil gavne borgerne, og på længere sigt miljøet, idet produkterne bliver 

nemmere at affaldssortere, når emballagen ikke består af flere komponenter. Når en større 

mængde af emballagen bliver affaldssorteret, bliver mere affald genanvendt, hvorved 

detailvirksomhederne kan tage et medansvar.  

 

En anden måde, hvorpå virksomhederne kan efterse værdikæden, er ved at skabe et retursystem 

for de typer af emballage, de har nemt ved at genanvende. I fokusgruppe 1 nævner M, at 

vedkommende er mere tilbøjelig til at affaldssortere, hvis der er pant på et produkt, samt er 

villig til at betale tilsvarende mere for et produkt, hvis der var pant på (Bilag 6). 

Detailvirksomhederne kan på den måde indsamle de emballagetyper, som er nemmest at 

genanvende og dermed øge graden af genanvendelighed. Derudover tager de et medansvar for, 

at borgere og forbrugere affaldssorterer. Detailvirksomhederne tager ydermere et medansvar 

for sine aktiviteter, nemlig producering og salg af produkter. Slutteligt er det værdiskabende at 
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udlede færre drivhusgasser i produktionen, da genanvendte materialer kræver færre ressourcer 

end nye materialer. Detailvirksomhederne opnår dermed værdi ved at efterse sine værdikæder. 

 

Fælles for begge løsninger for at efterse værdikæden er dog, at det stadig er besværligt for 

individet at affaldssortere. Hvis forbrugere køber flåede tomater i Kvickly, kommer produktet 

i en papbrik og skal sorteres på én måde. Køber forbrugeren derimod sine dåsetomater i Meny, 

som arbejder mod at benytte monomaterialer, skal produktet sorteres på en anden måde. 

Dermed bliver forvirringen for affaldssorteringen total. Dette skyldes, at selvom produkterne 

ligner hinanden i sin konstruktion, kan der være forskelle, indtil der sker en aktivering af 

‘klyngen’ omkring affaldssortering, og der udarbejdes en generisk løsning på tværs af 

detailkæderne. En løsning, som er til gavn for både samfund og detailvirksomheder. 

 

Aktivering af klyngen 
En måde for virksomhederne at aktivere den lokale udvikling og ‘klyngen’ er ved at være 

transparent om sin markedsstrategi (Porter & Kramer, 2011). Virksomheden vil have bedre 

mulighed for at opnå succes, hvis den er omgivet af støttende brancheklynger, og vil tilsvarende 

lide under dårlige brancheklynger (Porter & Kramer, 2011). Ifølge Dansk Affaldsforening er 

forbrugere og myndigheder afgørende for, hvad, hvordan og med hvilke materialer, 

virksomhederne producerer (Dansk Affaldsforening, 2019). Hvis detailvirksomhederne skal 

tage et medansvar for danskernes affaldssortering, er det ikke en opgave, de kan løfte alene, 

hvorfor der er behov for at aktivere branchen og klyngen omkring målet; at få danskerne til at 

affaldssortere. Detailvirksomhedernes klynger består af konkurrenter, leverandører og 

samarbejdspartnere, kommuner, stater, regulerende institutioner, forbrugere og borgere. 

 

Dagrofa er den eneste af de tre detailkoncerner, der søger at aktivere hele klyngen omkring 

affaldssortering. Dagrofa vil “Medvirke til at finde fælles løsninger på tværs af handel og 

industri, så genanvendelsesmulighederne øges. Opmuntre til at der skabes ensartede 

sorterings- og indsamlingsmetoder på tværs af kommunegrænserne. Medvirke til at øge 

informationsniveauet hos forbrugerne, så forbrugerne får mulighed for at bidrage til 

genanvendelse” (Dagrofa, 2019). Dagrofa søger at skabe en fælles løsning i klyngen, der også 

inkluderer kommunerne og forbrugerne. Hos Coop indgår kommunerne ikke som en del af 

dens klynge. I dens guide til samarbejdspartnere og leverandører beskrives et cirkulært 

kredsløb for fremtidens bæredygtige emballage (Coop, 2019). I dette kredsløb har Coop i 
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højere grad fokus på at få leverandørerne og samarbejdspartnere i klyngen til at benytte 

genanvendte materialer, reducere madspild og få forbrugerne til at affaldssortere. Coop’s guide 

er udtryk for, at den er transparent om sin markedsstrategi, og den søger at engagere dele af 

klyngen i denne.  

 

Detailvirksomhederne imellem bliver en engagering af klyngen til et konkurrenceelement eller 

markedsføringsbegreb fremfor en måde at skabe en bæredygtig udvikling på. Coop’s 

samarbejde med Tetra Pak er et godt initiativ, hvis alle detailvirksomhederne omstillede til 

denne type emballage, da dette ville give den danske stat et incitament for at investere i de 

“vaskemaskiner” eller sorteringsanlæg, som kan skille komponenterne fra hinanden, hvorefter 

de kan genanvendes til nye produkter. I og med at det kun er Coop’s egne produkter, der er 

lavet af Tetra Pak, gør det ikke en reel bæredygtig forskel for samfundet. Man kan argumentere 

for, at overordnet skaber detailvirksomhederne hver for sig værdi og omstiller sig mere 

bærdygtigt, men i og med at de gør det så forskelligt, så modarbejder de hinanden i at skabe 

den ultimative fælles værdi for alle samfundets parter.  

  

Detailvirksomhederne kan dermed tage et medansvar for at få danskerne til at affaldssortere 

ved at gentænke deres produkter, så de ikke består af flere komponenter og dermed er 

besværlige at affaldssortere. Dette kan gøres ved at indføre et pantsystem eller en generisk 

mærkeordning på produkterne. Detailvirksomhederne kan efterse deres værdikæder og øge 

genanvendelsesgraden ved at tage nogle af egne eller en bestemt type emballage retur via et 

pantsystem. På den måde kan detailvirksomhederne genanvende nogle af de materialer, som 

de selv er med til at producere. Det er dog essentielt, at hele klyngen omkring 

detailvirksomhederne er med på denne strategi, hvis det skal lykkes. Derfor er alle 

detailvirksomhederne nødt til at samarbejde om en fælles løsning med nogle fælles standarder, 

eksempelvis et fælles pantsystem. Dette kan bidrage til, at ligegyldig om emballagen indleveres 

i Netto, Kvickly eller Meny, uanset hvor den er købt, så modtager forbrugeren en gevinst ved 

at indlevere denne. På samme måde som der er pant på dåser i dag. Et fælles pantsystem vil 

give detailvirksomhederne mulighed for at tage et større ansvar for et produkts livscyklus.  

 

Som analyseret i delanalyse 1, kan generisk mærkeordning imødekomme, at forvirring er total 

for individet, når emballagen skal affaldssorteres. Ved at etablere den samme mærkeordning 

på alle produkters emballage er det ligegyldig for forbrugeren, hvilket supermarked, som 

handles i. Mærkeordningen er med til at vejlede forbrugeren til, hvorledes emballagen skal 
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sorteres. Hvorledes denne mærkeordning kan hjælpe individet som forbruger og borger til at 

affaldssortere, vil blive analyseret i delanalyse 3.  

 

Delkonklusion 
I delanalyse 2 blev det analyseret, hvorledes detailvirksomhederne kan tage et medansvar for 

danskernes affaldssortering ved at se nærmere på deres produktion af produkter og disses 

tilhørende emballage. Analysen viser, at detailvirksomhederne kan skabe en fælles værdi for 

samfundet ved at gentænke deres produkters emballager således, at de bliver nemmere for 

danskerne at affaldssortere. Hvis størstedelen af produkternes emballage skal i restaffald, er 

der behov for at genoverveje produkternes emballage, så de kan sorteres og genanvendes. Ved 

at gøre det nemmere at affaldssortere kan flere ressourcer blive genanvendt, hvilket er til gavn 

for miljøet, men også detailvirksomhederne, idet inden 2025 vil blive pålagt et 

producentansvar, som dette initiativ imødekommer.  

 

En anden måde, hvorpå detailvirksomhederne kan skabe fælles værdi, er ved at efterse deres 

værdikæden. Dette kan gøres ved at investere i monomaterialer, som detailvirksomhederne selv 

kan genanvende til nye produkter. På den måde kan virksomhederne spare indkøb af 

råmaterialer og nye ressourcer. Derudover kan detailvirksomhederne efterse værdikæden ved 

at etablere et retursystem for de typer af emballage, de har nemt ved at genanvende. Herved 

tager detailvirksomhederne et medansvar for sine aktiviteter, nemlig producering og salg af 

produkter. 

 

Detailvirksomhederne kan ydermere aktivere klyngen omkring sig og samarbejde om at 

implementere et fælles pantsystem eller en generisk mærkeordning. Ved disse generiske 

løsninger, hvor der etableres den samme mærkeordning og fælles pantsystem på alle produkters 

emballage, imødekommer det mange af de barrierer, som individerne står overfor som 

forbruger i indkøbspraksissen og som borger i affaldssorteringspraksissen. En generisk løsning, 

der engagerer hele klyngen omkring detailvirksomhederne, gør det ligegyldigt for forbrugeren, 

hvilket supermarked, de handler i, idet mærkeordningen er med til at vejlede forbrugeren til, 

hvorledes emballagen skal sorteres. Pantordningen skal ligeledes gør det muligt at indlevere 

emballage, uanset hvor produktet er købt. Som analyseret, kan de tre initiativer skabe en fælles 

værdi for detailvirksomhederne såvel som for samfundet og miljøet. 
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5.3 Delanalyse 3 - Nudge til affaldssortering 
Detailvirksomhederne kan, som analyseret i delanalyse 2, tage et medansvar for danskernes 

sortering af husholdningsaffald ved at ændre produktionen, efterse værdikæden og aktivere 

klyngen omkring sig. I følgende analyse analyseres det, hvordan detailvirksomhederne ved 

hjælp af nudging kan hjælpe forbrugerne til at have en præference for et produkts 

emballagetype. Kan detailvirksomhederne nudge forbrugerne til at tage et mere bæredygtigt 

emballagevalg? Hermed ønsker delanalyse 3 - nudge til affaldssortering at besvare 

afhandlingens fjerde og sidste underspørgsmål. Analysen tager teoretisk udgangspunkt i Thaler 

& Sunstein (2008), Kahnemann (2011) og Hansen & Jespersens (2013) teori om nudging, med 

inddragelse af teori om den bæredygtige forbruger af Shao & Ünal (2019).  

 

Detailvirksomhederne og nudging 
Nudging-metoden kan, udover offentlige aktører, også benyttes af private aktører (Thaler & 

Sustein, 2008). Detailvirksomhederne kan benytte nudging til at påvirke forbrugerne til at 

træffe et forudbestemt valg, hvoraf virksomhederne opererer som arkitekten bag nudget. 

Ligesom en arkitekt har detailvirksomhederne mulighed for at designe og indrette nudget efter 

hvilken adfærd, de ønsker, nudget skal medføre. For at kunne nudge forbrugerne til at 

affaldssortere, undersøger vi nærmere, hvorledes detailvirksomheder strategisk kan nudge 

forbrugere til at foretage bedre emballagevalg, når de køber ind.  

 

En nudging-strategi er en strategi, hvor afsender forsøger at designe et adfærdsmønster på 

forhånd og dermed danne en ramme for en adfærd, som forventes at føre til en faktisk adfærd 

i sidste ende (Thaler & Sunstein, 2008). Detailvirksomhederne kan tage et medansvar for 

danskernes affaldssortering, hvis de hjælper forbrugerne med at træffe “de rigtige” 

emballagevalg således, at forbrugeren automatisk går ud og indkøber produkter efter, hvordan 

emballagen skal affaldssorteres. Hermed ønskes et udfald, hvor individet handler på baggrund 

af sit refleksive system i stedet for sit automatiske system (Thaler & Sunstein, 2008).   

 

Ved nudging kan man “improve our ability to improve people’s lives” (Thaler & Sunstein, 

2008: 9) og på den måde afhjælpe mange af samfundets udfordringer uden at begrænse folks 

valgfrihed (Thaler & Sunstein, 2008). Nudging kan dermed i dette tilfælde være med til at 

afhjælpe et af det danske samfunds store problemer, at danskerne er for dårlige til at sortere 

deres husholdningsaffald (Finansministeriet, 2019). Nudging er ikke en forvaltning af 
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individers beslutning, men derimod en manøvrering hen imod en beslutning (Thaler & 

Sunstein, 2008). I dette tilfælde kan nudging benyttes til at influere individer til en mere 

bæredygtig adfærd.  

 

Mærkeordning 
Således kan vores analyse bidrager med viden om vigtigheden af, at detailvirksomhederne er 

nødt til at arbejde sammen om et fælles piktogramsystem, for at have en mulighed for at nudge 

forbrugerne og borgerne til en bedre affaldshåndtering. Den kommende analyse vil derfor se 

nærmere på, hvorledes detailvirksomhederne kommunikerer med forbrugerne på deres 

emballage. Formålet med at implementere en mærkeordning er at skabe en ny 

forbrugerpræference for emballage. Som analyseret i delanalyse 2 er en måde, hvorpå 

virksomhederne kan tage et medansvar at etablere en generisk løsning på tværs af klyngerne, 

fx en generisk mærkeordning. Denne skal sikre at, uanset om forbrugeren handler i eksempelvis 

Netto, Kvickly eller Meny, er det den samme mærkeordning forbrugeren møder.  Der er dermed 

belæg for, at en ny og transparent forbrugerpræference kan opstå. 

 

Dansk Affaldsforening, Kommunernes Landsforening (KL) og miljøstyrelsen har i samarbejde 

med konsulentvirksomheden Futu udviklet et fælles piktogramsystem til affaldssortering.  

Mærkeordningen består af 89 piktogrammer til affald, henholdsvist hjemme hos borgeren og 

på genbrugspladser (Dansk Affaldsforening, 2019). Piktogrammerne kan både benyttes på 

produkters emballage for at vise, hvordan emballagen skal affaldssorteres, og på 

skraldespanden eller containeren, så borgeren ikke er i tvivl om, hvilken container emballage 

hører til. Formålet med mærkeordningen er, at individer i fremtiden skal møde det samme 

piktogram. Når de skal sortere fx madaffald er farven grøn og har et logo med et æble på, 

hvorefter madaffaldet skal i containeren eller affaldsspanden med et grønt piktogram med et 

æble på. Der etableres dermed en visuel kobling mellem affaldspiktogrammet på emballagen 

og klistermærket på affaldsbeholderen. Ved et generisk piktogramsystem er det ligegyldigt 

hvor man er, uanset om man er hjemme, i sommerhus, på arbejde eller i det offentlige rum, så 

er piktogrammerne de samme. Logo og farve skal være ens, så forbrugere eller borgere ikke er 

i tvivl om, hvad mærket betyder, og hvordan affaldet skal sorteres. 

 

Det kan ofte være svært for den bæredygtige forbruger at gennemskue, hvilke produkter der er 

bæredygtige (Shao & Ünal, 2019). I Danmark findes der ikke nogle direkte 
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bærdygtighedsmærker. Mærkeordninger i dag opdeles i offentlige, statslige og private 

mærkeordninger (Tænk, 2018). Det tætteste man kan komme på en bæredygtig mærkeordning 

er fx cradle-to-cradle, der er et certificeringssystem, som tager højde for sociale, økonomiske 

og miljømæssige vilkår. Derudover er der mærker som FSC, Fairtraide, MSC og ASC, der alle 

har til formål at guide forbrugeren i indkøbsfasen (Tænk, 2018). De fleste bæredygtige 

mærkeordninger opfordrer dog ikke forbrugeren til at handle bæredygtigt efter indkøbsfasen 

(Shao & Ünal, 2019). Når produktets information om bæredygtige egenskaber præsenteres for 

forbrugeren er der ofte et mismatch mellem afsender- og modtagerforhold (Shao, 2016 i Shao 

& Ünal, 2019; Habib et al., 2019). Produktinformationen informerer sjældent om, hvilken 

miljømæssig påvirkning produktet har haft gennem sin produktudvikling (Pohl, 2006 i Shao & 

Ünal, 2019), og hvorledes den kommer til at påvirke efterfølgende; om den brændes eller 

affaldssorteres og genanvendes. Piktogramordningen kan benyttes til at kommunikere 

information på, uden individet selv skal ud og opsøge den. Dette er dermed en mærkeordning, 

der informerer og er handlingsanvisende på en og samme tid. 

 

Tanken bag nudging-initiativet er, at i stedet for forbrugeren skal forholde sig til en 

forbrugerpræference for emballage, så skal alle forbrugere, hvis emballageordningen fuldføres, 

blot købe produktet med emballagen og efterfølgende i udsmidningsfasen have nemmere ved 

at affaldssortrere den. På den måde kan virksomhederne strategisk skabe en gensidig værdi for 

forbrugerne i en cirkulær retning, samtidig med de nudger forbrugerne til en mere bæredygtig 

adfærd. Dermed bliver det mere bekvemmeligt for individet at agere bæredygtigt. Da det i en 

indkøbssituation kan være vanskeligt for en forbruger at gennemskue, hvor bæredygtigt et 

produkt er (Shao & Ünal, 2019), vil en mærkeordning være en hjælp. 

 

Fokusgruppedeltager A vil være mere tilbøjelig til at affaldssortere, hvis hun vidste, hvad der 

skete efterfølgende (Bilag 8). I de tre fokusgruppeinterviews fremgår det, at de færreste af 

deltagerne er klar over, hvad der sker med affaldet, når det bliver afhentet. Fokusgruppedeltager 

A udtaler, “Jeg ved ikke, om alt affaldet bare bliver brændt, når det bliver kørt væk, eller om 

det reelt set bliver genanvendt” (Bilag 8). Fra et virksomheds- og marketingperspektiv er der 

oftest fokus på at kommunikere produktets effektivitet, sundhed, sikkerhed, ydeevne og 

bekvemmelighed (Ottman et al., 2006 i Shao & Ünal, 2019).  
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Eksisterende nudging hos detailvirksomhederne 
Produktinformationerne på siden af produktet er ofte ikke designet til aktivt at kommunikere 

med forbrugerne (Shau & Ünal, 2019). Coop har siden 2017 skrevet på siden af sine 

emballager, hvordan disse skal affaldssorteres. Dagrofa har, ifølge sin CSR-rapport fra 2017, 

intentioner om at indføre en tilsvarende vejledning på sine produkter. Når Coop og Dagrofa 

informerer om, at de på siden af emballagerne oplyser forbrugerne om, hvordan emballagen 

skal affaldssorteres, så tyder noget på, at mange forbrugere overser dette. Flere af 

fokusgruppedeltagerne giver udtryk for, at de er i tvivl om, hvordan de skal sortere deres 

mælkekarton (Bilag 7; Bilag 8). Nogle af deltagerne kommer mælkekartonen i pap, mens andre 

sorterer den som restaffald. Som tidligere forklaret skal emballagen fra mælkekartoner og andre 

emballagetyper fra Tetra Pak sorteres som restaffald, da emballagen også indeholder metal og 

plastik. 

 

På baggrund af delanalyse 1 og 2, har vi analyseret, hvordan mange af forbrugerne giver udtryk 

for, at de er mere tilbøjelig til at vælge produkter, der har mange certificeringer og mærker 

(Bilag 6). Som Coop skriver på sin hjemmeside, har den siden 2017 skrevet på siden af 

emballagen, hvordan denne type skal affaldssorteres. I vores fokusgruppeinterviews giver flere 

af deltagerne udtryk for, at det ville have en positiv indflydelse på deres affaldssortering, hvis 

det var tydeligere markeret med en farve og et logo, en mærkeordning eller en certificering på 

forsiden af emballagen (Bilag 6; Bilag 7; Bilag 8). Dette vil gøre det nemmere i købssituationen 

at gennemskue, hvorledes produktet senere skal affaldssorteres (Bilag 6; Bilag 7; Bilag 8). Der 

opstår dermed et gap mellem, hvad forbrugerne mener vil hjælpe dem til at affaldssortere, og 

hvad virksomhederne på nuværende tidspunkt gør.  

 

Potentialet ved nudges 
På baggrund af delanalyse 1 har vi analyseret, hvilke barrierer individerne har som borgere og 

forbrugere i forbindelse med at skulle affaldssortere og hvorledes disse barriere kan 

imødekommes ved hjælp af SHIFT (Habib et al., 2019). Som forbruger giver mange af 

fokusgruppedeltagerne udtryk for, at de er mere tilbøjelige til at vælge produkter, der har mange 

certificeringer og mærker. En af fokusgruppedeltagerne udtaler, “Jeg reagerer på, at jo flere 

mærker desto bedre.” (Bilag 6). Dette kan ifølge Thaler & Sunstein (2011) skyldes, at det især 

er vanskeligt for individer at tage gode beslutninger, når de har problemer med at oversætte de 

valg, de står over for. Individer har derfor “brug” for nudges til at træffe beslutninger, der er 



87 ud af 166 

svære og uvante, hvor de ikke hurtigt får respons på sine valg, og når de har problemer med at 

oversætte aspekter af situationen til noget, de kan forstå. Det vil sige, når konsekvenserne af 

forbrugernes valg er for ugennemsigtige og ikke umiddelbare nok.  

 

Som analyseret i delanalyse 1 har mange af fokusgruppedeltagerne svært ved at gennemskue, 

hvorledes det produkt, de indkøber, hvordan den emballage skal sorteres og hvilken 

konsekvens det får, hvis ikke de affaldssorterer emballagen. Der er dermed mange barrierer 

forbundet med affaldshåndtering. En indkøbssituation er ofte præget af hurtige og mange valg, 

som forbrugeren skal navigere i (Shau & Ünal, 2019). For at hjælpe individerne til en 

bæredygtig forbrugeradfærd kan detailvirksomhederne med fordel nudge forbrugerne til at 

indkøbe et produkt på baggrund af dets emballage, med henblik på at gøre det nemmere at 

affaldssortere emballagen. Det er derfor interessant at se nærmere på, hvorledes 

detailvirksomhederne kan tage et medansvar for sorteringen af emballage ved at nudge 

forbrugernes indkøbsadfærd.  

 

Når en forbruger står overfor et indkøb af en vare, differentieres der mellem to former for valg 

af varer, investment goods og sinful goods. Investment goods er i dette tilfælde, hvis 

forbrugeren køber ind efter en emballage ordning til gavn for samfundet på lang sigt. 

Änglemarks emballage af pap er ifølge S fra fokusgruppe 2 det ‘nemme valg’, idet det “fylder 

mindre i skraldespanden end en dåse” (KILDE). Dette indkøb af emballge kan derfor 

karakteriseres som en sinful good, da vedkommende ikke har med i sine overvejelser, hvorledes 

denne emballage påvirker miljøet. Her tages ikke højde for den langsigtede påvirkning, som 

denne type emballage medfører, hvis den ikke bliver genanvendt og blot sorteres som til 

restaffald. I disse negative valg er der umiddelbare fordele, såsom bekvemmelighed for 

fokusgruppedeltager S, men omkostningen er stor på lang sigt for samfundet (Thaler & 

Sunstein, 2008: 83). Hvis en forbruger køber ind på baggrund af, hvad der er godt på lang sigt, 

er der tale om et investment good. Hvis en forbruger køber ind efter en mærkeordning for 

emballage, vil det gavne miljøet og fremtiden, men vil ikke nødvendigvis være det nemmest 

køb her og nu og kan dermed betegnes som et investment good. 

 

Nudge til affaldssortering 
Detailvirksomhederne kan nudge de danske forbrugere ved at påføre mærkeordningen 

piktogrammer på egne producerede produkter. Her skelnes der mellem, hvor transperant et 
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nudge er, og hvorledes det henvender sig til system 1 eller system 2, kaldet Type 1 og Type 2 

(Hansen & Jespersen, 2013). Formålet med at nudge danskerne som individer er, at koble den 

kognitive beslutningstagning til at købe produkter efter, hvordan det skal affaldssorteres. 

 

Hansen & Jespersen (2013) differentierer nudges i fire typer jf. afsnit 3.2.5. hvoraf to er 

transparente for den, der nudges, og de to resterende er ikke-transparente. Da piktogrammerne 

som mærkeordning skal placeres synligt på produkternes emballage, afgrænser vi os fra de 

ikke-transparente nudges. De transparente type 2 nudges har til formål at påvirke adfærd 

funderet i det refleksive system, men er ikke designet til at manipulere (Hansen & Jespersen, 

2013). Når forbrugeren i indkøbssituationen scanner et udvalg af produkter, skal 

piktogramordningen nudge forbrugeren til at reflektere over, at mærkeordningen gør det nemt 

for individet som borger at affaldssortere emballagen. Herved nudges forbrugeren gennem det 

transparente type 2 nudge til at reflektere over, hvorledes produktet med mærkeordningen vil 

gøre det nemmere at sortere sit affald og imødekommer mange af de barrierer, som gør det 

besværligt for borgerne.  

 

Denne mærkeordning nudger individet ikke kun én gang, men hele to gange. Anden gang 

foregår når individet kommer hjem, har brugt produktet og skal affaldssortere emballagen. Her 

nudges borgeren til at affaldssortere emballagen korrekt på baggrund af piktogramsystemet. 

Dette nudge kaldes transparent type 1 nudges. De transparente type 1 nudges søger ikke at 

påvirke borgerens valg af produkt, men søger at påvirke den automatiske adfærd forbundet 

med affaldssorteringspraksissen på en transparent måde (Hansen & Jespersen, 2013). Dette 

nudge aktiverer de instinktive eller indlærte responser hos borgeren. Piktogramsystemet er 

baseret på at skabe en genkendelse mellem det visuelle symbol eller mærke på emballagen, og 

den skraldespand eller container som emballagen skal i. Rød skal i rød og grøn skal i grøn er 

en indlært og instinktiv respons, som vi som mennesker ofte lærer fra barnsben. Når borgeren 

skal sortere sin emballage, vil de instinktive systemer påvirke adfærden således, at 

affaldssorteringen sker på baggrund af en allerede indlært adfærd, men som ikke er direkte 

usynlig for borgeren. 

 

Nudge til øget fælles værdi 
På baggrund af delanalyse 3 kan det udledes, at detailvirksomhederne kan tage et medansvar 

for danskernes affaldssorteringsadfærd ved at nudge forbrugerne til at vælge efter en 
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mærkeordning, der indebærer et piktogramsystem til senere anvendelse. På denne måde 

elimineres beslutningstagningsprocessen o sletter det binære “vil - vil ikke” affaldssortere, med 

et automatisk ‘gør’. Ved at nudge forbrugerne til at købe bestemte typer emballage forhindrer 

man, at de skal engagere sig i, hvorledes emballagen skal affaldssorteres. Via en generisk 

mærkeordning og nudging vil alle forbrugere, bæredygtige såvel som ikke bæredygtige, opnå 

en bæredygtig adfærd.  

Ud fra Porter & Kramer (2011) vil implementeringen af mærkeordningen medføre en 

gentænkning af produkterne, idet produkternes design skal indeholde piktogramsystemet. Ved 

at implementere mærkeordningen og gøre denne tilgængelig for forbrugerne, giver det 

forbrugerne mulighed for at tage beslutninger på baggrund af investment goods. Herved 

bidrager detailvirksomhederne til en øget fælles værdi, der gør det muligt for forbrugerne at 

tage flere bæredygtige valg til gavn for miljø og samfund. Miljø, fordi færre ressourcer spildes 

og samfund, fordi danskerne bliver bedre til at affaldssortere, som er en nødvendighed for at 

nå genanvendelsen af husholdningsaffaldet på 50% inden 2022 (Miljøstyrelsen, 2013).  

 

Delkonklusion 
I afhandlingens tredje delanalyse analyseres det, hvorledes nudging som en generisk løsning 

på detailvirksomhedernes produkters emballage, kan hjælpe danskerne med at affaldssortere. 

Ved at benytte transparente type 2 og type 1 nudges er det muligt at påvirke forbrugerne til at 

gå målrettet efter produkter med mærkeordningen i form af piktogrammer, der gør forbrugeren 

bevidst om, at dette produkt er nemmere at sortere end andre produkter. Dertil nudger 

piktogrammet borgeren hjemme til automatisk at affaldssortere, idet disse appellerer til en 

automatisk adfærd, hvor farvekoden på emballagen og på containeren er med til at skabe en 

adfærd, der er til gavn for samfundet. Med denne mærkeordning nudges individerne til at gå 

fra overvejelserne “skal-skal ikke” til et “gør”.  

 

Således blev det identificeret, hvordan detailvirksomhederne kan imødekomme individernes 

barrierer for affaldshåndtering ved at gentænke produkter, efterse værdikæden, aktivere 

klyngen og ved at implementere en generisk mærkeordning på deres produkter, der nudger 

individerne til at overse de ellers identificerede barrierer.  Det er derfor interessant at diskutere, 

på baggrund af afhandlingens analyse, hvorledes man kan tale om danskernes affaldsforbrug. 
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6. Diskussion 
På baggrund af resultaterne fra analysen er det relevant at diskutere, hvorvidt der er grundlag 

for et indirekte forbrug af affald i forbindelse med et forbrug i oprindelig forstand. 

Genstandsfeltet for denne afhandling har været at undersøge danskernes barrierer for 

affaldssortering, og hvorledes detailvirksomhederne kan tage et medansvar for denne adfærd. 

Mens afhandlingens analyse af danskernes indkøbs- og affaldssorteringspraksis identificerede 

en række barrierer, som detailvirksomhederne i høj grad kan tage et medansvar for at 

imødekomme, så er det også nødvendigt at kaste et blik på, hvordan forbrugeren har et større 

ansvar for et produkt end blot sit indkøb af produktet. Følgende diskussion søger således at 

belyse, hvorledes danskernes indkøbspraksis er tæt forbundet med den efterfølgende 

affaldssorteringspraksis, og hvordan dette kan anskues som et affaldsforbrug. 

 

I delanalyse 1 blev det analyseret, hvordan fokusgruppedeltagerne som forbrugere ikke 

anskuede sig selv som en aktiv del af de indkøbte produkters værdikæde efter 

indkøbspraksissen. Flere af fokusgruppedeltagerne forholdte sig aktivt og nogle endda radikalt 

til at købe ind efter diverse certificeringer og mærkeordninger, hvilket er udtryk for et ønske 

om et ansvarligt forbrug. På trods af dette og på trods af, at deltagerne havde besvaret spørgsmål 

relateret til både affaldssorterings- såvel som indkøbspraksis, betragtede ingen af 

fokusgruppedeltagerne sig selv som et led i produkternes værdikæde efter indkøbspraksissen. 

Fokusgruppedeltagerne anskuede derimod indkøbspraksis og affaldssorteringspraksis som to 

uafhængige praksisser. Hvis detailvirksomhederne skal have mulighed for at genanvende 

emballage fra solgte produkter er det en nødvendighed, at borgerne sorterer sit affald, hvorfor 

de er et afgørende led i produktets værdikæde, hvis dette skal overgå fra at være lineært til 

cirkulært. Derfor er det interessant at diskutere, hvorvidt individers indkøbsadfærd kan have 

en afgørende betydning for den senere borgeradfærd og vis-a-vis, hvorfor det er relevant at 

introducere til begrebet affaldsforbrug.  

 

6.1 Affaldsforbrug 
Tilblivelsen af begrebet affaldsforbrug stammer fra, at der er en uundgåelig forbindelse mellem 

et forbrug af et produkt og sortering af restproduktet eller emballagen på produktet i en 

affaldssorteringskontekst. Affaldsforbrug henviser til, at et køb af produkt medfører en aktiv 

handling for at tage et ansvar for produktets videre liv til genanvendelse. Denne praksis er ikke 
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givet på forhånd, da individer kan regulere og selv bestemme, hvilke produkter de køber, og 

hvordan de senere sorterer dem. 

 

Et forbrug er i sin oprindelse et udtryk for, at man har et forbrug af noget, som fx af tøj eller el 

(Ordnet, 2019). Denne anskuelse af et forbrug adskiller sig fra den måde, vi anskuer et forbrug, 

da vi i højere grad lægger vægt på den totale praksis, fra indkøb af produkt til afskaffelse af 

samme. Hermed indgår forbruget som en del af en indkøbspraksis såvel som en 

affaldssorteringspraksis. Affaldsforbrug adskiller sig således, at dette er et ‘biprodukt’ af det 

aktivt ønskede forbrug. Det indgår ikke som en del af beslutningstagningen at “anskaffe og 

afskaffe sig affald”, som det er en del af beslutningtagningen at fx “købe hakkede tomater”. 

Det vil sige, at hensigten for forbrugeren er at købe hakkede tomater i dåse, hvori primær 

produktet er de hakkede tomater, og biproduktet er dåsen eller affaldet. Både tomaterne og 

dåsen udgør det samlede forbrug, hvorfor der her er tale om et affaldsforbrug. Individers 

affaldsforbrug refererer dermed til et produkts samlede værdikæde i en cirkulær kontekst. Det 

vil sige den totale værdikæde for et produkt, fra udvindelse af råmaterialer, til produktion af 

produktet, til salg af produktet, til køb af produktet, til sortering af produktet som affald, og til 

sidst til genanvendelse af produktet. Hvis et produkt skal gå fra at være lineært til at blive 

cirkulært er det afgørende, at forbrugeren tager en aktiv handling og sorterer affaldet til 

genanvendelse. Et individs affaldssforbrug foregår således i den totale fase, hvor forbrugeren 

har kontakt med produktet. 

 

I forbindelse med at aktivere forbrugerens ansvar for en affaldssortering, og dermed for 

produktets videre liv, er det vigtigt at gøre forbrugeren opmærksom på, at der i forbindelse med 

et indkøb af et produkt medfølger et ansvar for en håndtering af affaldet. Som uddybet i 

delanalyse 2 er flere detailvirksomheder opmærksomme på deres produktion af emballage og 

forsøger på forskellig vis at producere produkter med emballage, der enten er nemmere at 

genanvende til ny produktion eller at undgå at udvinde unødvendige ressourcer. På trods af, at 

detailvirksomheden Dagrofa har et mål om at producere emballage af monomaterialer med 

henblik på at kunne genanvende materialerne, engagerer de forbrugerne overvejende lidt i 

værdikæden i forbindelse med affaldssorteringen. Dette er på trods af, at forbrugerens 

affaldssortering er et afgørende led i ønsket om at genanvende monomaterialerne. Da 

forbrugere i mange år er blevet gjort mere eller mindre passive i forbindelse med forskellige 

markedføringskampagner, nudges og andre påvirkninger (Læssøe, 2012), er det derfor vigtigt, 

at tydeliggøre forbrugerens ansvar og genaktivere forbrugeren i en indkøbspraksis. Dette kan 
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detailvirksomheder gøre ved at informere tydeligt, hvordan produktet skal affaldssorteres og 

skabe en større transparens for, hvilket affaldsforbrug forbrugeren bidrager til. På den måde 

bliver forbrugere både gjort opmærksomme på, hvilket produkt der købes, at emballagen skal 

affaldssorteres, såvel som hvordan den skal affaldssorteres. Fordelen ved at anskue danskernes 

forbrug som et affaldsforbrug er, at det kan være med til at skabe en større bevidsthed om, 

hvilket medansvar forbrugerne har i forbindelse med et indkøb for på den måde at nå målet om 

en større mængde sorteret husholdningsaffald. Ligeledes kan en øget opmærksomhed på et 

affaldsforbrug benyttes af detailvirksomheder til at tydeliggøre vigtigheden af danskernes 

affaldssortering, hvis detailvirksomhederne ønsker at opnå en cirkulær produktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 ud af 166 

 



95 ud af 166 

7. Konklusion 

Med en globalt stigende middelklasse, et stadigt globalt stigende forbrug, en stigende 

afbrænding af CO2 og begrænsede miljøressourcer, er en bæredygtig omstilling ikke bare 

aktuel. Den er afgørende for, at fremtidige generationer får de samme udviklingsmuligheder, 

som vi har i dag. FN har derfor stillet et krav om, at alle europæiske lande, deriblandt Danmark, 

skal genanvende 50% af den samlede mængde husholdningsaffald inden 2022 

(Finansministeriet, 2019). Da Danmark er et af de vestlige lande, der brænder mest affald af 

pr. indbygger, er det derfor nødvendigt, der tages handling hurtigst muligt. Hver dansker smider 

i dag mere end 11,4 kilo affald ud om ugen, hvoraf over halvdelen udgør affald til 

forbrændingen. Materialer og ressourcer, der kunne have været genanvendt, er dermed blevet 

brændt af (Miljøstyrelsen, 2013). Da virksomhederne er producenterne bag de indkøbte 

produkter, der senere udgør affaldsmængden, har disse et afgørende potentiale i at ændre de 

produkter, danskerne køber, samt kommunikere hvordan disse senere skal affaldssorteres. 

Denne afhandling har derfor stillet skarpt på de barrierer, der er for danskernes affaldssortering, 

samt hvordan detailvirksomheder kan imødekomme disse for at opnå en gensidig 

værdiskabelse mellem virksomhed og samfund. 

 

Afhandlingen tog udgangspunkt i problemformuleringen, 

 

“Hvad er barriererne for danskernes adfærd for sortering af husholdningsaffald, og 

hvordan kan detailvirksomhederne, som producenter, tage et medansvar for at ændre 

danskernes adfærd?”. 

 

I forbindelse med at besvare ovenstående problemformulering, tog vi udgangspunkt i empirisk 

indsamlet data i form af tre fokusgruppeinterviews samt forskellige typer af dokumenter fra 

udvalgte detailvirksomheder. Afhandlingens analyse blev inddelt i tre, 1) Danskernes barrierer 

for affaldssortering, 2) Detailvirksomhedernes medansvar og 3) Nudging til affaldssortering. 

Under første delanalyse blev der identificeret tre overordnede typer af barrierer for danskernes 

affaldssorteringsadfærd, Besværlighed, Transparens og Normer og vaner. Under disse 

overordnede typer af barrierer identificerede vi tretten individuelle barrierer, hvoraf nogle 

barrierer afspejlede en affaldssorteringspraksis, og andre afspejlede en indkøbspraksis. Da 

afhandlingens udgangspunkt var at undersøge, hvorledes detailvirksomheder som producenter 

kan imødekomme danskernes barrierer for affaldssortering, undersøgte vi herefter, hvorledes 
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detailvirksomhedern kunne imødekomme disse barrierer og dermed tage et medansvar for at 

ændre danskernes adfærd. Her benyttede vi os af Habib et al. (2019) teori om, hvordan 

virksomheder kan ændre forbrugeradfærd i en bæredygtig retning. Da nogle af barriererne,  

Pladsmangel, Manglende tilgængelighed, forskellige affaldssytemer og Manglende 

omstillingsparathed, afhang af andre institutionelle rammer, såsom eksempelvis kommunerne, 

og dermed lå udenfor detailvirksomhedernes hænder, blev blot de forbruger-relaterede 

barrierer taget med i den resterende analyse. 

 

Fire overordnede tiltag, som detailvirksomhederne kan benytte for at imødekomme danskernes 

barrierer for affaldssortering, blev identificeret. Disse er 1) Bred markedsføring, 2) Ændre 

produktudvalg, 3) Vejledninger og 4) Miljømærkning. I anden delanalyse tog vi udgangspunkt 

i Porter & Kramer (2015) teori om Creating Shared Value, hvor det blev analyseret, hvordan 

detailvirksomheder har potentiale til at skabe en fælles værdi mellem virksomhed og samfund 

ved at følge tre initiativer, 1) Gentænke deres produkters emballager, 2) Efterse sine 

værdikæder og 3) Aktivere klyngen omkring virksomheden. Ved at gentænke produkters 

emballage og dermed gøre typen af emballage mere transparent, bidrager detailvirksomheder 

til at imødekomme danskernes barrierer for manglende transparens, hvilket antageligvis vil 

føre til en øget mængde sorteret affald, som er til gavn for samfundet. Det skaber ligeledes en 

værdi for detailvirksomhederne, idet der inden 2025 bliver pålagt et producentansvar, hvilket 

en gentænkning af produkter vil imødekomme. Ydermere kan detailvirksomheder investere i 

monomaterialer i forbindelse med at efterse sine værdikæder. Disse materialer kan således 

benyttes i fremtidig produktion, hvorfor virksomhederne sparer indkøb af råmaterialer og nye 

ressourcer. Dertil kan detailvirksomheder, ved at implementere en generisk mærkeordning eller 

et fælles pantsystem, aktivere klyngen omkring sig. I forbindelse med en fremtidig 

affaldssortering, ville det således blive irrelevant for forbrugeren, hvilket supermarked de har 

handlet i, da mærkeordningen vejleder individerne til at sortere emballagen korrekt. 

 

I forbindelse med at analysere, hvordan detailvirksomheder konkret kunne imødekomme nogle 

af barriererne for danskernes affaldssorteringspraksis allerede i indkøbspraksissen, blev det 

analyseret, hvordan de kunne implementere en mærkeordning, hvis formål var at nudge 

forbrugere (Kahnemann, 2011; Thaler & Sunstein, 2008; Hansen & Jespersen, 2013) til at blive 

mere bevidste om de produkt- og dermed emballagevalg, de træffer. Transparente nudges i 

både type 1 og type 2 kan hjælpe forbrugere til målrettet at købe produkter med emballage, der 

efter et forbrug af selve produktet, er nem at sortere. Ved netop at benytte transparente nudges 
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frem for ikke-transparente nudges opfordrer detailvirksomhederne aktivt forbrugerne til at 

være bevidste om sine bidrag til en øget mængde affald. Piktogrammer i mærkeordningen 

nudger borgeren til nemt at gennemskue, hvordan emballagen skal sorteres. Piktogrammet 

appellerer til en automatisk adfærd, hvor en farvekode på emballagen er tilpasset en farvekode 

på en container, hvorfor der skabes en adfærd, der er til gavn for samfundet. Dette vil bidrage 

til at nå målet om en øget mængde af genanvendt affald inden 2022. Med et sådan piktogram 

nudges individerne til blot at tage handling for affaldssortering og slipper for at forholde sig 

til, hvorvidt de ønsker at affaldssortere. Dermed nudger den transparente mærkeordning 

individer i en indkøbspraksis til at forholde sig til emballage, og piktogramsystemet nudger 

efterfølgende individerne i en affaldssorteringspraksis til automatisk at affaldssortere.  

 

Afslutningsvist blev der reflekteret over, hvorvidt det var aktuelt at tale om et affaldsforbrug. 

I forlængelse af at detailvirksomheder skal til at genanvende en stigende mængde emballage 

for at bidrage med en øget samfundsværdi, er det afgørende, at borgere optimerer sin 

affaldssortering. Det vil sige, at hvis et produkt skal gå fra at være lineært til cirkulært, skal 

borgere tage aktiv handling. Da affaldet stammer fra produkter og dermed en forbrugerkontekst 

er det dermed relevant at anskue affald som en del af forbruget, hvorfor der er belæg for, at et 

affaldsforbrug er aktuelt. 
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8. Perspektivering 
Til fremtidig forskning kunne det være interessant at se nærmere på, hvordan affald kan belyses 

som et politisk forbrug (“waste as a political consumption”). Et politisk forbrug er de 

overvejelser, som forbrugeren gør sig i forhold til etiske og politiske motiver i beslutningen om 

at købe bestemte produkter. Hovedpointen er, at forbrugeren tager indkøbsbeslutninger på 

baggrund af andre end de klassiske forbrugerpræferencer. Disse indkøb kendetegnes af etiske 

eller politiske overvejelser om bæredygtighed, social retfærdighed eller virksomhedernes 

ansvar, hvilket kan medføre boykotning af produkter, der mangler sådanne egenskaber. Ifølge 

Rössel & Schenk (2017) er politisk forbrug et blomstrende forretningsområde, idet det er 

krydset mellem adfærdsøkonomi og politisk sociolog. Fremtidig forskning kunne derfor søge 

at undersøge, hvorledes affaldsforbrug kan indgå som et af forbrugeres etiske og politiske 

overvejelser i forbindelse med et køb, og hvorvidt dette kan føre til en boykotning af et produkt 

eller en virksomhed. 

 

Et interessant fremtidigt forskningsfelt kunne således være at undersøge affaldsforbrug som 

del af en politisk forbrug. Denne afhandling kunne i dette tilfælde med oplagthed danne 

grundlag for en udarbejdelse af en hypotesetest, hvori det kunne testes, hvorledes individer 

handler i forbindelse med et affaldsforbrug. Ved at benytte de identificerede barrierer som 

udgangspunkt for en sådan hypotesetest, kan der skabes yderligere fokus på forbrugerens rolle 

som aktiv del af et produkts cirkulære værdikæde. 
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Bilag 1: Spørgeguide til Glostrup Forsyning 
 

Spørgsmål til Glostrup Forsyning: 

● Hvad ser I som den største barriere i forhold til at øge danskernes sortering af affald? 

● Hvilke konkrete løsningsforslag er jeres bedste bud på at imødekomme disse barrierer? 

● Hvad gør I hos Glostrup Forsyning for at optimere sorteringsprocessen? 

● Hvordan ser I, at det kan løses? 

● Ville det være nemmere, hvis alt affaldssortering blev styret statsligt i stedet for 

kommunalt? 

● Hvordan ville en generisk løsning for affaldssortering i alle kommuner ændre mængden 

af affald, der kan genbruges, i dine øjne? 

● Hvad med et øget samarbejde med private virksomheder? 

○ Fx som Ikea eller H&M, der tager egne produkter retur? Er det fremtiden? 

● Hvad med emballage? Har i en holdning til, hvordan emballage i fremtiden skal se ud, 

for at det er nemmere for jer, at bearbejde skraldet? 

● Hvor ser du producentvirksomhederne i denne agenda? Hvordan kan disse hjælpe 

kommunerne og forbrugerne til en nemmere vej til affaldssortering? 

● Lige nu er det billigt at producere, men dyrt at komme af med skraldet - hvad hvis man 

vendte denne om og gjorde det dyrt at producere (appellere til færre komponenter i et 

produkt), så ville man kunne gøre det billigere at afsætte, fordi “rent” skrald er nemmere 

at genanvende.  

● Hvordan mener du, at vi i Danmark kan blive bedre til at genanvende? 

○ flere genbrugsstationer?  

○ bedre guidance til forbrugerne, så det er nemmere for dem at gennemskue, hvor 

de skal putte deres emballage/skrald hen? 

○ statslig regulering af emballage - dvs færre komponenter? 

○ øget pris på produkter med emballage på? 

○ Andet? 

● Er I en del af dansk affaldsforening? 
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Bilag 2: Interview m. Glostrup Forsyning d. 11 januar 2019 
Hvad er den største barriere mellem de tre aktører? (Virksomhederne, forbrugerne og 

staten)? 

Der er et afhængighedsforhold mellem de tre aktører. Vestforbrænding snakker om, at en ting 

er, at de skal håndtere affaldet, som skal sendes til forbrændingen, men der er også en helt 

økonomi i at afsætte affaldet og renhedsgraden af, hvor meget det er sorteret. Det afhænger af, 

hvor meget borgerne har mulighed for at sortere det og muligheden Vestforbrænding har for at 

afsætte det videre. Det har en påvirkning på, hvordan man skal sortere.  

 

Fx karton , der kan man sortere i mælkekartoner som Tetra Pak, men der er meget lavere værdi 

i det, og du får langt under halvdelen ud af det efterfølgende og derfor stiger affaldsgebyret 

også. Der er hele tiden et afhængighedsforhold hvor, hvis du ændrer på en faktor, så får det 

indflydelse på den anden. Hvis man derimod havde hele den cirkulære økonomi med i det og 

producenterne til at producere madvarer uden at bruge sammensatte produkter af pap og plast, 

som gør at borgerne ikke kan sortere det, så bliver det også..  

 

Igen, hvis der fra regeringen eller EU bliver sat krav om til producenterne om, hvordan de skal 

producere deres emballage til deres produkter, så kunne det være, at det var lettere for borgerne 

at sortere endnu mere korrekt, fordi er meget et tvivlspørgsmål i, hvordan man skal sortere. 

Hvis sorteringsgraden bliver mere og mere forurenet eller renhedsgraden bliver spoleret, så 

mister man også værdien på det, som man skal sælge videre i sidste ende.  

 

Der er simpelhen så mange ting, hvor tingene hænger meget sammen. Hvis man dykker ned, 

så er der også et projekt i hvert enkel del. Hvis gerne vil se på adfærdsændring, så skal I snakke 

med Dansk Affaldsforening.  

Vi er en forsyningsvirksomhed og det betyder, at vi i princippet egentlig også skulle arbejde 

med folks affaldssortering, fordi vi er interesseret i, at folk affaldssorterer mest muligt, fordi vi 

skal leve op til regeringens krav om, at vi skal sortere en vis antal inden 2020. I praksis har vi 

ikke mange midler til det. VI skal udføre det der er i affaldsspanden, som Glostrup KOmmune 

har besluttet for os. Så vi skal i princippet bare gøre det, som Kommunen beder os om.  

 

Ser du det som en barreriere til rent faktisk at kunne lave en ændring? Er I underlagt 

for mange regulativer?  
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Det er igen alt efter fokus. Ser man på vores grund fokus, så er det, at vi skal håndtere affaldet 

for borgerne og så er der miljøperspektivet, hvor vi gerne vil arbejde for at gøre Glostrup 

grønnere. Og her er et perspektiv, at vi gerne vil have de bedste muligheder for at positionere 

os. Det har vi gjort ved at vise den simpleste måde at sortere affald på. Vores grænse går ved 

skellet eller affaldscontaineren. Vi har i princippet ikke noget at skulle have sagt inden i 

hjemmet. Og det er her jeg ser en udfordring. Man kan ikke gå ind og besteme, hvordan man 

skal indrette sit køkken eller sin entre, men man kan komme med en vejledning.  

 

Nah men, Ikea har et potentiale i den måde, som de udbyder der køkken på.  

Ja, men vi må anbefale dem. Vi har nogle regler, som vi skal operere indenfor. Men vi snakker 

med Dansk Affaldsforening, som samarbejder med Kommunernes Landsforening om at 

udvikle piktogrammer, så man igen hjælper borgerne små skridt og derved gør det lettere at 

sortere sit affald. Samtidig har de nedsat en gruppe, der ser nærmere på, hvordan man 

kategoriserer affald. Hvordan kategoriserer man glas, hvordan kategoriserer man plast. Der er 

forskellige kategoriseringer rundt i landet. De har andre regler, fordi de har andre der aftager 

affaldet.  

 

For at forstå det - siger du, at der mangler en fælles løsning mod et større affaldssortering. 

Der er for mange små løsninger i hver kommune? 

Uden at jeg bliver hængt helt ud nu, så er min egen personlige holdning, at der burde være de 

samme piktogrammer i hele landet, så der ikke er forskel, når du går på arbejde, tager på ferie, 

er i sommerhus eller der hvor du bor. Der er ikke den samme kategorisering alle steder og der 

er brugt penge på 80 eller 90  forskellige affaldssorteringsmaterialer og måder at sortere på, og 

hvis man nu samler det som noget ensartet fra statens side. Så ville der være flere penge til at 

gøre det lettere for folk. Det er min personlige holdning.  

 

En sidebemærkning er vel, at de sorteringsanlæg der er, vil have nemmere at sortere 

affaldet, hvis de får en generisk løsning.  

Ja, både og. Så begynder du at se på, at hvert forbrændingsanlæg er en selstænding virksomhed 

og hvis de kan få afsat papir billigere til Kina, så tager man det. Der er hele tiden en masse 

benspænd for at gøre det let. Det burde være let, men der er så mange interesser og incitamenter 

i spil.  
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Hvis vi kigger på forbrugeren? Hvorfor er de så ikke bedre end de er? 

Jeg tror, at hvis du bliver i tvivl, så lader du hellere være.  

 

Hvorfor lader man hellere være?  

Min erfaring siger mig, at de vil hellere lade være med at gøre noget, for hvis de putter den 

dagrenovation i stedet for at sortere den, så risikerer de ikke at lave en fejl.  

 

Det er et spørgsmål om oplysning?  

Ja, for der er altid en regel, som bryder undtagelsen. Så kan det godt være du må sortere det 

her, men ikke hvis de har det her. Og det bliver hele tiden lavet om alt efter hvilke aftaler der 

bliver indgået. Pludselig kan vi tage noget og pludselig kan vi ikke. Når det er så besværligt, 

så er der mange som ikke kan overskue det.  

 

Nu siger du besværligt. Jeg lavede en analyse af en sprøgesurvey fra frederiksberg i 

forhold til bioposerne. Jeg analyserede, at ordet besværligt gik igen i mange af 

besvarelserne. Det var besværligt at sortere.  

Meget at det man får af vide er, at det er besværligt og man har ikke plads, fordi man har kun 

et skab. Folk har svært ved at sige, at man skal tage sig tid til at sætte sig ind i, hvordan man 

skal sortere. Jeg fik først sat mig ind i det, da jeg skulle i gang med at lave pjecerne til det. 

Først derefter fandt jeg ud af, at med mit køleskab på 60 cm, egentlig kan indeholde alt hvad 

vi skal affaldssortere. Men det kræver, at hver gang du har en varer, så skal du sætte dig ind i, 

hvordan den skal sorteres. Hvis du tager en beslutning på andre folks vegne om, at nu skal de 

til at sortere og det ikke er noget man aktivt har besluttet. Så er min tese, er, så har man ikke 

på samme måde lyst til at sætte sig ned og læse den her manual, fordi det er noget der er blevet 

trukket ned over hovedet på en.  

 

Der er ikke et encitament, som med pant.  

Ja, det er rigtigt. Det ville være en fin løsning. Jeg vil gerne fokusere på, at hele eksemplet med 

klimaforandringer, hvor det er så så langt ude i fremtiden, at folk ikke kan forholde sig til det. 

Det er jo der vi er. Man skal på en eller anden måde have gjort det til en selvfølge, for ellers 

bruger vi at vores naturlige ressourcer.  

 

Der skal være nogle større sanktioner for forbrugeren ikke at affaldssortere frem for en 

reward i at affaldssortere? 
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Det ville jeg næsten hellere. Du får folk til at tænke over, hvordan de skal sortere, hvis du har 

fået grundantagelsen ind, at hvis du får en belønning. Så når de kommer sommerhus ikke bare 

tænker “puha, nu kan jeg slappe af”.  

 

Jeg ved I Sverige, der har de i nogle kommuner, at de i hver husstand kun må producere 

en vis mængde affald. 4 kg eller sådan noget om dagen. Det er jo en måde, hvor de prøver 

at regulere, hvor meget der går til genbrug. Det er en måde at regulere, hvis du 

overskrider de grænser.  

Ja, man kunne og se på at give bøder, hvis der var en beholder, hvor der var fejl på, for det 

koster penge, hver gang der er en fejl. Noget der ikke er sorteret korrekt, fordi det går fra den 

mængde, der skulle bruges. Noget folk ikke ved er, at hvis de sortere forkert ude på 

genbrugsstationen, så koster det en kæmpe bøde per container. Folk har en opfattelse af, at folk 

ude på genbrugsstationen er skide sure, men det er egentlig fordi, at hvis de sorterer forkert, så 

bliver affaldsgebyret om året sat op. Det er igen fordi, at folk er oplyst forkert. Det kan jeg se 

for mig selv. Man har bare ikke tid og penge til lige at bruge tid på det.  

 

Har I undersøgt, hvad det ville koste jer at have en mand ansat til at gå og holde øje og 

hjælpe folk med at sortere? 

Så høje er bøderne heller ikke. Lige nu sidder jeg ene person i 3,5 år og der bliver virkelig målt 

og vejet, hver gang der skal ansættes en deltidsperson. På den måde er ingen penge, men det er 

derfor jeg prøver at tænke i nye samarbejdsmuligheder. Måske nogle som jer eller andre, hvor 

man kunne komme hen og et samarbejde med nogle studerende. Her må man tænke, hvordan 

man kan optimere med de muligheder man har. Vi er jo godt klar over, at der er så mange ting, 

som vi ville ønske kunne gøre mere, men det kan vi ikke. Der er det godt vi også har Dansk 

Affaldsforening, som nogle gange kommer ud med nogle analyser og deltager i deres 

arrangementer. Det kan godt være, at jeg bruger en formiddag på at se, hvordan de gør det. Det 

er på den måde, at Dansk Affaldsforening og Vestforbrændingen hjælper en i dagligdagen, nu 

når man ikke selv kan komme 100% i dybden.  

 

Hvordan ser du statens rolle? I er jo underlagt de regulativer, som de udstikker. Hvad 

jeres hovedformål at få igennem?  

Det forstår jeg ikke.  
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Det er også lidt kringlet. Staten kommer med den her cirkulærøkonomiske plan. Hvordan 

ser du deres hovedansvar for at sparke denne her proces igang?  

Det ved jeg ikke. Jeg har en afdelingsleder, som kun sidder og arbejder med kommunen om, 

hvordan de mener, at vi skal arbejde og hvordan staten arbejder med fremtidige krav. Det kan 

jeg ikke helt svare på, fordi det er ham, som sidder med det i hverdagen. Hvis I har flere 

spørgsmål til det, så vil jeg gerne sende det videre til ham. For mig har det været vigtigt bare 

at forstå nogle af de andre ting.  

 

Det holistiske før man kan gøre det konkret.  

Ja, det er også derfor, hvis man ser bredt på det, så sidder jeg med kommunikation til affald, 

vand, spildevand, klimatilpas. Det er noget af en ting. Det er ikke kun affald, som jeg sidder 

med og jeg er stadig kun en person, som skal nå alle tingene. Det er derfor godt for mig, at I 

kommer ind. Det ville derfor være godt for mig, at I er kommet ind og måske kan bidrage med 

en kontakt eller nogle ting, som jeg ikke havde tænkt på.  

 

Vi sender vores opgave til alle dem, som vi har snakket med under projektet.  

Ja, for I har tid til at arbejde og se på nogle af de ting, som vi ikke har tid til i hverdagen. Vi 

skal hele tiden procentvis optimere inden 2020, 2022 og 2030. Barren bliver hele tiden højere. 

Derfor er vi nødt til at have nogle mål.  

 

Hvis der var en, to eller tre ting, som du tænker “hvis jeg havde mere tid i hverdagen”, hvad 

ville det så være.  

Det ville være etageboligere og hvordan man få dem optimeret til at sortere affald, fordi 1) de 

har altså længere til skraldespanden og 2) fordi de kan gemme sig bag de andre, så man ikke 

se, hvem det er der sorteret forkert. Dem der har deres beholder udenfor deres hus er i princippet 

de ansvarlige og har et stort ansvar i forhold til at sætte dem ud og hvis det ikke er sorteret 

korrekt. Her er alle dem der bor i etageboliger sværere at nå. Det er klart dem vi har 

udfordringer med.  

Der er bare længere at gå med ting og man kan gemme sig.  

Det gad jeg godt undersøge. Hvordan når man dem og hvordan gør man de lettere. For det er 

hele tiden penge, som afgør det. Fx ved jeg, at de i nogle kommuner har nogle poser som kan 

deles. De er bare dyre i drift.  
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Er det ikke ligesom overvægtige, hvor det starter ved indkøbskurven? Hvorfor anskaffer 

du besværligt emballage? 

Jeg mener vi skal tilbage til producenterne, hvor de kun må putte et antal komponenter i deres 

emballage. Hvis man får sat krav til producenterne, så er det også nemmere for forbrugerne og 

så kan det være, at de får en succes og derved så, når de har de her produkter de er i tvivl om, 

så er det måske kun 20% og ikke halvdelen, som før.  

 

TIlbage til posen - har man i nogle kommuner en pose? 

Det er en stor pose med flere rum i, så hvis du tager affald med ud, når du skal på arbejde, så 

gider du ikke tage den med, fordi der har været gammelt affald i. Du bruger den, hvis du får 

ned og op igen. Vi tage den selv med ned, når vi alligevel skal ud. Der er altid en undtagelse, 

som ikke er så god.  

Jeg ville snakke med Dansk affladsforening og vestforbrænding ser på producenter. Lobbyisme 

for, at der skal sættes fokus. Her tænkte jeg, at det ville hjælpe. Kristian Bjerregård fra 

Vestforbrænd. Niels eller Nina fra Dansk Affaldsforening.   
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Bilag 3: Spørgeguide til Dansk Affaldsforening 
 

Spørgsmål til Nina: 

● I 2022 skal Danmark genanvende 50% af den samlede mængde husholdningsaffald - 

mener I, dette er et realistisk/urealistisk mål og hvorfor? 

○ Det er de syv fokusfragmenter, der er tale om 

○ Seneste tal er fra 2016 på 36%. Det er ikke et problem at komme op på 50% 

● Givet at målsætningen er realistisk, hvilke følgekonsekvenser (positive såvel som 

negative) medfører det da? 

● Oplever du, at borgerne/forbrugerne er bekendt med denne målsætning? 

● Hvem har i din optik det bærende ansvar for den grønne omstilling? 

● Hvad er jeres største udfordring som interesseorganisation i agendaen om mere 

affaldssortering? 

 - Repræsentativ for alle parter - modstridende interesser? 

■ - Funding? 

■ - Lobby-arbejde? 

● Som interesseorganisation repræsenterer I en lang række beslutningstagere i kraft af 

jeres medlemsfinansierede struktur. Hvad gør I for at øge samarbejdet mellem disse 

medlemmer? 

● Hvad gør I for, at jeres strategi skal lykkes? 

  - Hvilke konkrete tiltag? 

● Hvordan oplever I den politiske opbakning? 

● Oplever I en konkret udvikling i agendaen? Er vi blevet bedre/værre? 

 - Som borgere/forbrugere? 

 - Som samfund? 

● Er det danske samfund på vej i den rigtige retning (en mere cirkulær retning)? 

 - Hvorfor/hvorfor ikke? 

● Hvad ser I som de største barrierer for at opnå en mere cirkulær udnyttelse af 

affaldsressourcen? 

● Hvordan oplever I, det går med at implementere de 15 forslag til cirkulær økonomi i 

den kommunale sektor? Oplever I medgang/modgang? Hvorfor/hvorfor ikke? 
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● Hvad anskuer I som kommunernes største udfordring ifm. en mere cirkulær 

omstilling? 

Bilag 4: Interview med Dansk Affaldsforening d. 6 februar 2019 
 

AS: Som sagt har vi allerede sendt spørgsmål til dig på forhånd, så jeg tænker egentlig bare, 

vi går igennem dem slavisk. Og så ser vi, om der er noget opfølgende undervejs. 

 

SA:  for lige at sætte dig ind i, hvad vi skal skrive om. Vi skal skrive et 

kommunikationsspeciale på cbs. Vi er ret tidelige i processen lige nu. Så lige nu er vi ude at 

finde ud af, hvor er det, skoen trykker i affaldsagendaen. Det vi regner med at komme til at 

undersøge, det er hvordan man kan lave en mere generisk løsning, og hvordan man kan 

optimere affaldssorteringen. Her kigger vi på tre hovedaktører, vi kigger på forbrugerne, på 

virksomhederne og på de regulerende institutioner. Det er der, vi er lige nu. 

 

Nina: når I siger effektivisere eller optimere, hvad mener I så? 

 

SA: Vi mener, hvad skal vi undersøge? Er det noget nudging for forbrugerene? Hvordan får 

vi folk til at affaldssortere mere? Eller hvor ligger ansvaret? Hvordan effektiviserer vi det? 

Hvordan får vi udnyttet den mængde affald, der er, bedre?  

 

AS: Men skal vi ikke bare hoppe ud i det? 

 

Nina: Jeg skal lige høre, hvilket studie går I på? 

 

SA: Vi læser Cand. Merc. Kom. På CBS 

 

Nina: Okay. Hvem har I som vejleder?  

 

AS & SA: Anne Vestergaard 

 

Sofie: Hende kender jeg ikke. Men jeg har selv læst Cand. Merc. Kom. Back in the day, så 

jeg kender den godt  
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AS: Hvor sjovt. Jamen, vi har valgt CSR-linjen. Og der er Anne Vestergaard koordinator på. 

Men vi har også haft hende – jeg ved ikke, hvor længe det er siden, du har gået der? – men 

hun har siddet og haft nogle af de andre kommunikationsfag 

 

Nina: Nej, det er ikke en, jeg kender. Er hun god? 

 

AS & SA: Hun er så god. Sindssygt dygtig.  

 

Nina: Det er godt. Det er vigtigt med en god vejleder. 

 

AS: Ja, det er det. Men skal vi ikke hoppe ud i det? 

 

Nina: Jo 

 

AS: Det første spørgsmål er det, der hedder i 2020 skal Danmark genanvende 50% af den 

samlede mængde husholdningsaffald. Mener I det er et realistisk eller urealistisk mål? 

 

Nina: For det første er det ikke den samlede mængde. Det er de syv fokusfraktioner, der er 

tale om. Plastik, pap og plast osv. Og det, mener vi, bestemt er meget realistisk. Det sidste tal, 

vi har, det er 36%, og det er fra 2016. Så det er jo selvfølgelig steget i mellemtiden. Så at 

komme op på 50 burde bestemt ikke være noget problem, herfra hvor vi står.  

 

AS: okay. Hvad mener du, kan gøre, at det bliver realistisk? Er de fordi, at forbrugerne eller 

virksomhederne er blevet bedre? Eller hvem, ser du, har effektiviseret? 

 

Nina: Det har ikke så meget med virksomhederne at gøre, fordi affaldssortering her i landet er 

på kommunal basis. Det er kommunerne, der har ansvaret for affaldssorteringen, så det er 

dem, der gør et godt stykke arbejde med at få mere affald ud af restaffaldet, så det ikke bliver 

energiudvundet, men så det kan genanvendes.  

 

AS: Jeg mente mere ift., at forbrugerne ofte synes, det er nemmere at affaldssortere, hvis de 

kan afkode, hvad den skal. Som i hvis at består af for mange komponenter, så synes de, der er 

uoverskueligt at affaldssortere. Men det er helt fint. Givet at målsætningen er realistisk, 

hvilke følgekonsekvenser – både positive og negative – medfører det? 
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Nina: jamen, det får de positive konsekvenser, at vi får genanvendt vores affald. Og det er 

målsætningen ikke bare for vores egen regering, men også for EU. Så det er jo positivt, kan 

man sige. Har I hørt om affaldshierakiet? 

 

AS: Nej. 

 

Nina: okay. Forestil jer en omvendt kostpyramide, hvor den brede side ligger øverst. Så 

hedder den forebyggelse, genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse, deponi. Jo længere man 

sorterer op i affaldshierakiet, jo bedre er det for miljøet. Og det bedste er, at der ikke er noget 

affald overhovedet. Så man kan sige, at det positive ved at vi får genanvendt mere affald, det 

er, at det bliver skubbet op i affaldshierakiet. Og det har positive konsekvenser for vores 

klima og miljø. Hvis man skal være lidt fræk, kan man sige, at en af de negative 

konsekvenser kunne være, at i og med vi genanvender mere og mere, så er der også mindre 

restaffald, som kan energiudnyttes. Og i DK bruger har vi nogle affaldsenergianlæg, som 

laver fjernvarme. Noget af det bedste og mest effektive fjernvarme, der bliver lavet i verden. 

Så jeg ved ikke, om man kan sige, det er en negativ konsekvens, men det gør i hvert fald, vi 

skal til at tænke over, om vi skal importere affaldet fra andre lande, der ikke er lige så dygtige 

til at udnytte sit affald, eller hvad kan man gøre. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er 

negativt, men det er noget, man skal tænke over, hvis affaldsmængderne falder.  

 

AS: Okay. Oplever du at borgerne og forbrugerne generelt er bekendt med den her 

målsætning, om at vi skal genanvende mere?  

 

Nina: Ja, det tror jeg, de er. Nu er vi en interesseorganisation for den kommunale 

affaldssektor, så vi beskæftiger os jo ikke med den direkte borgerkontakt. Men det jeg 

oplever selv i mit privatliv det er at folk er udmærket klar over, vi skal genanvende mere. 

Men om de er klar over, at det netop er 50%, det ved jeg ikke, om de ved. Men  jeg tror da, at 

det begynder at gå op for den brede befolkning, at affaldssortering er noget, vi skal, og at vi 

skal passe på vores ressourcer. Det er mit indtryk i hvert fald. 

 

AS: Og hvem har i din optik det bærende ansvar for den nye grønne omstilling? 

 

Nina: Det har vi alle sammen. Det har vi som borgere, når vi køber ind, og når vi 
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affaldssorterer. Og det har vores statsaparat, når det lovgiver. Det har kommunerne når de 

opererer. Det har virksomhederne i høj grad, når de laver produkter, som vi køber. Det har vi 

alle sammen. Vi har alle sammen en ansvar for den omstilling. Og det nytter ikke noget, at 

man siger, at det kun er kommunernes skyld eller kun er virksomhedernes skyld. Eller kun er 

staten, der skal lovgive, eller det er borgerne, der skal blive bedre. Det er et ansvar, vi alle 

sammen har. 

 

SA: Jeg har lige et uddybende spørgsmål. Det er ift. Vores opgave. Ville du sige, det giver 

bedst mening at lægge fokus på én af aktørerne? Eller ville det give bedre mening at 

undersøge samspillet ift. Hvem der har ansvaret? 

 

Nina: det kommer an på, hvad jeres problemformulering er. Den gætter jeg på, i ikke er 

kommet frem til endnu. Men hvad er det for en løsning, i vil undersøge?  

 

AS: Det ved vi ikke helt endnu. Enten er vi ude i, om vi skal  sætte fokus på forbrugerne og 

få dem til at affaldssortere – apropos jeres piktogrammer, I har udviklet. 

 

SA: Vi har også snakket om ift. Nudging, og hvordan man kan nudge forbrugerne til nogle 

mere bæredygtige valg, når de køber ind.  

 

Nina: det er jo sådan lidt mere antropologisk, hvis I kigger på borgernes adfærd. Det er også 

spændende! Vi har faktisk lige fået ansat Lina, som skal skrive en erhvervs PHD hos os. Hun 

skriver om borgernes affaldspraksis. Hun er sociolog med stort S, så det er ikke altid, jeg 

forstår alt, hvad hun siger. Men det er i hvert fald også et super spændende projekt, hvis det 

er det man vil se på. Affaldssektoren i DK er en kompleks størrelse, fordi den er jo på 

kommunale hænder. Så det er en planlagt branche, og den er ikke liberaliseret. Når det så er 

sagt, så går mange af de cash flows der er i branchen til private aktører. Fordi man 

selvfølgelig samarbejder med dem. Så det er en lidt kompliceret størrelse, hvis det er 

branchen som helhed, I vil se på. Ellers kan I også overveje at tage udgangspunkt i et enkelt 

anlæg og se på, hvad de gør for at nå deres mål. Det er også en mulighed. 

 

SA: Ja. Det var også bare et lille sidespring. Jeg tænkte bare, at vi lige var inde på det. 

 

AS: Det er samme årsag til vi snakker med dig, som at vi har snakket med en fra Glostrup 
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forsyning. Det er for at finde ud af, hvorfor vi ikke når i mål med de her ting. Hvor er 

barriererne? 

 

Nina: Men det er der heller ikke noget, der siger, vi ikke gør. 

 

SA: Nej, mere, hvordan vi kan optimere det. Og hvordan vi kan forbedre det. Fordi DK ifølge 

de statistikker, vi har kigget på, ikke er lige så dygtig som mange andre lande. Vi har et større 

affaldsforbrug. 

 

Nina: Vi har en meget stor affaldsmængde, og det er fordi, vi forbruger rigtigt meget. Så det 

har ikke så meget med affaldssektoren at gøre. Det har noget at gøre med privatforbrugere, 

som forbruger rigtigt meget. Og vi har en brug og smid væk kultur. Desværre har vi  også enr 

egering lige nu som ikke gør det økonomisk attraktivt at få repareret produkter. Der er ikke så 

mange økonomiske incitamenter i den nuværende affaldsstruktur for at man får repareret sine 

ting og køber ting, der holder længere. Desværre. Der er en rigtig god økonomisk mening i at 

købe noget billig, som holder i nogle år, og så kyle det ud og købe noget nyt. Og det er noget, 

der er med til at skabe affald. De store affaldsmængder har ikke noget med affaldsbranchen at 

gøre. De kommer bare til os, og så skal vi håndtere dem. 

 

AS: Jeg læste bare, at vores plastforbrug i de sidste par år og især vores husholdningsaffald er 

steget markant indenfor de sidste 10-12 år. Og hvis man sammenligner et dansk supermarked 

med et sydeuropæisk supermarked, er der langt mindre emballage i deres, end der er i vores. 

Eks. Er alt deres frugt og grønt løsvægt, hvor måske 50% i hvert fald i DK er indpakket i en 

bakke med plast udenom.  

 

Nina: Det er fuldstændig rigtigt. Man skal lige huske på, at plastik er et fuldstændigt 

fantastisk materiale. Vi kan tillade os nogle ting med plastik, som vi ikke kan med andre  

materialer. Men jeg er enig i, at der bliver brugt helt vildt meget emballage. Men igen – det 

har ikke så meget med affaldssektoren at gøre. Det starter langt tidligere i værdikæden. Men 

hvis det er noget, i interesserer jer for, så vil jeg anbefale jer at tale med Salling Group. Dem 

der har købt Netto osv., fordi de er skarpe på at udvikle og have noget mere cirkulær 

emballage. Vi har selv været til møde med dem. Og de virker som om, at de faktisk mener det 

ret alvorligt.  
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SA: Jeg har også haft nogle møder med COOP om det samme. De mener det også. Jeg havde 

også en forelæsning med dem fra Rema 1000, og jeg ved, det også er på deres agenda ift. 

Både at blive bedre til deres kødemballage og i hvert fald bruge genanvendt plast. 

 

Nina: Mellem os tre, så går det ikke skide stærkt ovre hos COOP. Hvis jeg var jer, ville jeg 

tage fat i Salling Group. Jeg kan ikke huske, hvem der har Rema, må jeg indrømme. Men det 

er jo også super spændende, det her med hele emballagediskussionen. Det er super 

interessant. Og det er jo selvfølgelig også noget, vi går ind i, fordi det er jo ofte 

affaldssektoren, der får skylden for at plastikken ikke kan genanvendes. Men problemet er, at 

med de teknologier, der er til rådighed lige nu, og det er ikke bare i DK – det er i hele verden 

– der er mange af de plastikprodukter, vi får, kan ikke genanvendes, fordi de er sammensat af 

mange forskellige typer plastik. Og det kan på nuværende tidspunkt ikke genanvendes. Så vi 

arbejder jo også på og har lobbyet meget for, at industrien skal til at bruge nogle færre 

plastiktyper, så det bliver nemmere at genanvende. Og det er man heldigvis ret bredt enige 

om, og det er også noget, plastindustrien har været ude og snakke om. 

 

AS: Men hvad er jeres største udfordring, som interesseorganisation i den her agenda ift. 

Affaldssortering? Er det at skulle repræsentere alle parter? 

 

Nina: Altså nu er affaldssortering jo selvfølgelig ikke vores eneste agenda, men vores største 

udfordring generelt, det er at beholde affaldsrangeringen på kommunale hænder. Fordi der er 

nogle ret stærke politiske kræfter i øjeblikket, der synes, affaldssektoren skal liberaliseres. Så 

det er vores hovedudfordring, tror jeg. 

 

AS: Og hvorfor ser du det som en udfordring? Du ser det ikke som en positiv ting og en 

positiv udvikling? 

 

Nina: Jamen, vi er en interesseorganisation for kommuner og for kommunalt ejet 

affaldsselskaber. Så hvis sektoren bliver liberaliseret, så er de jo arbejdsløse. Så på den måde 

står jeg lidt på den ene side. Når det så er sagt, så er jeg en stærk tilhænger af en 

affaldssektor, der er på kommunale hænder. Der er mange eksempler fra udlandet, hvor man 

har forsøgt at liberalisere en affaldssektor, og det er gået helt ad helvede til. Derudover er det 

sådan i dag, at det faktisk koster penge at genanvende affald. Hvis man skal skubbe affald op 

i affaldshierakiet, så kan det godt være, det er miljømæssigt forsvarligt, men det er sjældent 
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økonomisk forsvarligt. Det er faktisk rigtig dyrt at få genanvendt sit affald og ofte så er det 

økonomiske incitament til, at man brænder det af og får noget klimavenlig fjernvarme ud af 

det. Men så bliver det jo ikke genanvendt. Og det fede ved at have en affaldshåndtering på 

kommunale hænder, det er at kommuner ikke skal generere overskud. De opererer under 

ligevægtsprincippet, så de skal ikke bekymre sig om bundlinjen på samme måde som en 

privat virksomhed skal. Derfor kunne man godt være bange for, at hvis man liberaliserede 

sektoren, så ville vi opleve en voldsom nedgang i genanvendelsen af affaldet, fordi det 

simpelthen ikke er økonomisk rentabelt at genanvende affaldsfraktioner i dag. Sådan noget 

som plastik er rigtig dyrt at få genanvendt. Så når du skal sælge noget plastik til 

genanvendelse, så er det dig, der skal betale for at få det solgt. Du får ikke penge for det 

plastik. Det skal du betale for at komme af med. Det er meget få fraktioner, du rent faktisk får 

penge for. Det er papir og metal og et par stykker til. Så på den måde kan man sige, at 

incitamenterne er lidt vendt om. 

 

AS: Men hvordan ser du, man kunne vende det om? Så man pludseligt kunne tjene penge på 

at få genanvendt produkterne, så det ikke mistede sin værdi? Ville det være færre 

komponenter og renere vare? 

 

Nina: Det ved jeg ikke, og det, tror jeg, komme til at ligge langt ude i fremtiden. Svaret er 

afhængig af, hvilken fraktion der er tale om, om man taler om plastik eller glas eller metal 

eller pap, eller hvad man snakker om.  Men jeg ved ikke, hvad der skal til. Det er nok en form 

for teknologisk udvikling og en bedre udnyttelse af den fraktion, man forsøger at 

genanvende. Det må jeg indrømme – det aner jeg ikke. Under alle omstændigheder er der nok 

lang tid til, at det tipper, gætter jeg på. Jeg har en graf et sted over, hvilke fraktioner det er, 

der er rentable. Er I interesserede i den? 

 

AS: Ja, den er vi helt sikkert interesserede i. 

 

Nina: Det skriver jeg lige ned. Og i øvrigt – nu sagde I, at DK ikke er så dygtige ift. 

Affaldssortering. Det er meget afhængigt af, hvordan man ser det. Vi er et af de lande i Europa, 

der genanvender mest affald. Der er et par lande, der er bedre end os, bl.a. Tyskland. Men 

Tyskland har samlet plastik ind i årevis – i 20 år eller sådan noget – og vi er kun lige begyndt. 

Derudover er vi det land i Europa, der deponerer mindst affald. Altså det der hed losseplads i 

gamle dage. Så på den måde ligger vi ret godt. Jeg ved godt, der er en tendens til i øjeblikket, 



129 ud af 166 

at medierne skælder meget ud på os danskere ift. Vores affaldshåndtering, men tag det med et 

gran salt. Jeg kan evt. Også sende den graf, hvor DK ligger ift. Genanvendelse, 

energiudnyttelse og deponi. 

  

AS: Det må du meget gerne. Vi tager imod alt med kyshånd 

  

Nina: Super, det skriver jeg ned. Continue. 

  

AS: Yes. Som interesseorganisation præsenterer I en lang række beslutningstagere i kraft af 

jeres medlemsfinansierede struktur. Hvad gør I for at øge samarbejdet mellem de her 

medlemmer? 

  

Nina: Vi har nogle forskellige netværk, holder nogle temadage og en masse arrangementer og 

konferencer generelt. De her mennesker kender jo hinanden, det skal man ikke tage fejl af. 

  

AS: Ved du, hvorfor der er så stor forskel fra kommune til kommune, hvordan de 

affaldssorterer? 

  

Nina: Det er der heller ikke. Jeg kan ikke huske, hvem der kortlagde det, men det der med, at 

der er 98 forskellige måder at sortere på, det passer ikke. Jeg mener, der er 11 forskellige måder 

at sortere på. Og forskellen på, om man indsamler plastik eller ej, det har givetvis været…. Lad 

os sige, du har en landkommune – der er rigtig langt mellem husene. Det kan også være, der 

ikke er så meget plastik, og det plastik der er, det er svært at genanvende. Dvs. Du skal køre 

rigtig langt fra hus til hus for at indsamle noget, som man i sidste ende skal betale for at afsætte. 

Det er ikke en god business case. 

  

AS: Hvad med sådan noget som bioaffald? Det er som om, det stadig er på forsøgsbasis her i 

København. 

  

Nina: Nej. Det kan godt være, det er forskellige fra område til område, men jeg tror, man kører 

stærkt med bioaffaldet. Det er blevet implementeret hen ad vejen i de forskellige områder, men 

det er ikke en forsøgsordning. Det er noget, vi kører med. 

  

AS: Men mere – det er ikke udbredt til andre kommuner endnu. 
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Nina: Jo, det er det. Der er rigtig mange kommuner, der indsamler bioaffald. Og lige om lidt 

skal de indsamle det alle sammen, så det kommer lige meget hvad. 

  

AS: Okay, jamen super. 

  

Nina: Jeg mener, det er i 2023, at vi alle sammen skal indsamle bioaffald. Jeg kan ikke huske 

det, men jeg kan finde et tal på, hvor mange kommuner, der indsamler bioaffald. 

  

AS: Helt sikkert. Hvad gør I for, at jeres strategi skal lykkes? Hvad har I af konkrete tiltag? 

  

Nina: Jamen, hvad er det for en strategi, I tænker på her? 

  

AS: Jeg tænker på den der strategi, I har lavet… ifm. De 15 mål, I har stillet op for hvordan 

man kan lave en mere cirkulær økonomi. 

  

Nina: Det er ikke vores. Det er regeringen strategi for cirkulær økonomi, I taler om. 

  

AS: Jeg synes bare, der stod, I var afsendere på den. Det er den, der hedder ’Fuld skrald på den 

cirkulære økonomi’. 

  

Nina: Nårh! Ja, det er vores. Det er jo et af vores udspil. Det er ikke vores strategi som sådan. 

Det skal lige siges, at vi har fået ny direktør her i oktober, så vi er fuld færd med at få en ny 

strategi. Så det er lidt begrænset, hvad jeg kan fortælle jer om den – den ligger ikke klar endnu. 

Men jeg kan vende tilbage i maj og fortælle jer mere. 

  

AS: Det lyder rigtig godt. Så kan det være, vi kan bruge det til vores mundtlige forsvar. Hvis 

der er sket noget nyt. 

  

Nina: Vores strategi kan I se på vores hjemmeside. Der står ’Om os’, og så ligger den derunder. 

Ved vision and mission, tror jeg. 

  

AS: Så de 15 forslag, I har sat op til fremtidens fremtidssektor. 
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Nina: Er vi i ’Fuld skrald’ nu? 

  

AS: Ja. Bliver den også ændret eller hvordan? 

  

Nina: Nej, den bliver ikke ændret. Men den er lanceret, inden jeg startede herinde. Jeg henter 

den lige – et øjeblik. Jamen, det er sådan nogle udspil, vi laver engang imellem for, hvor vi 

synes, sektoren skal hen. Vi har også lavet et klimaudspil efterfølgende, som I evt. Kan se på. 

Nu har jeg ’Fuld Skrald’ foran mig. Hvad var det for et, I havde spørgsmål til? 

  

AS: Jamen, jeg havde et spørgsmål til… 

  

SA: Hvad gør I af konkrete tiltag for at sikre, at målsætningen skal lykkes? 

  

Nina: Der er rigtigt mange… 

  

SA: Har du nogle bullet points, hvor du tænker, ’det er i hvert fald fuldstændigt afgørende at 

aktør x gør y, fordi ellers kan vi ikke nå z-mål?’. Er der nogle konkrete ting, der skal sikrer, før 

man ville kunne gennemføre jeres udspil? 

  

Nina: Nej, jeg må indrømme, jeg er heller ikke helt sikker på, jeg forstår spørgsmålet. Der står 

i teksten, hvad vi foreslår, eller hvad man siger. 

  

AS: Nu er udspillet jo fra 2017, så vi mener bare, om I er kommet længere med nogle af de her 

tiltag? Er I kommet tættere på? Er der sket noget siden? Nu står der eks. At der skal være en 

større sammenhængen i værdikæderne. 

  

Nina: Ja…. 

  

SA: Nu nævnte du eks. Salling Group tidligere. Det er vel positivt for den samlede værdikæde, 

at de omlægger deres emballageproduktion. Er der nogle aktører, hvor du vil mene, det virkelig 

rykker eller som virkelig er en stopklods siden udgivelsen af skrivet? 

  

Nina: Hvad for en var det, du sagde? 
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SA: Det er den, der hedder nr. 2 – sammenhæng i værdikæderne. Langsigtet blik på ressource- 

og omkostningseffektivitet. 

  

Nina: Det er ikke nr. 2. Er I sikre på, det er ’Fuld skrald’, I kigger på? 

  

AS: Vi ser på side 7 

  

Nina: Det er spændende, det her. Nårh! Det er nogle principper, kan man sige. 

  

SA: Ja, om nogle af dem virker måske lidt visionære, men hvordan kan man nå dem? Er der 

nogle af dem, hvor man kan dykke ned og sige ’den her aktør gør noget, som kan hjælpe os til 

at nå det her delmål eller princip’ eller ’den her aktør er en kæmpe stopklods’? Du nævner eks. 

At hvis sektoren bliver liberaliseret, falder det til jorden. Og hvis Salling Group på 

producentsiden bliver bedre, så rykker det. Er der flere vigtige aktører, du kan nævne? 

  

Nina: Jeg er sikker på, at verden ville fortsætte i bedste velgående, selvom affaldssektoren blev 

liberaliseret. Jeg tror skam nok, v skulle klare den alle sammen. Men mit personlige gæt er, at 

det ville have negative miljømæssige konsekvenser, fordi det ikke er økonomisk rentabelt at få 

genanvendt meget affald i dag. Men det her er nogle principper, som vi mener, sektoren skal 

hvile på. Det er ikke KPI’er eller mål. Alle syv punkter er ikke noget, vi skal opnå, det er noget, 

vi skal udvikle på. Det er noget, der eksisterer allerede. Vi har åbne ejerskab og styring, vi ser 

på i og med, at vores medlemmer er kommunale, så kan vi se resultater på flere bundlinjer osv. 

Noget vi eks. Arbejder på er nr. 3 med ny intelligent brug og markedet. Der arbejder vi på at 

få noget mere fornuftig rammelovgivning på det, der hedder offentlige og private ejerselskaber. 

Så i stedet for at snakke om, at hele sektoren skal liberaliseres, at man så kan få noget bedre 

rammelovgivning om, hvordan vi kan samarbejde med de private aktører. De har en masse at 

byde på, og vores medlemmer har en fin styring, og dermed kunne det forhåbentligt gå op i en 

højere bedre mening. 

  

AS: men er det nogle virksomheder? Nu snakkede du om, at I var ved at indgå samarbejde – 

eller havde været i kontakt – med Salling Group. Har I snakket med andre, hvor de har henvendt 

sig til jer? Sådan, ’hvordan skal vi kombinere vores emballage, for at det bliver nemmest for 

jer?’ 

  



133 ud af 166 

Nina: Ja, det har Salling gjort. Vi har snakket en lille smule med COOP, men som sagt går det 

ikke helt vildt hurtigt hos dem. Fra et affaldsmæssigt standpunkt har de taget nogle lidt bøvede 

beslutninger ift. Deres emballage. Det her med at de laver alt til tetrapak fx . Tetrapak kan ikke 

genanvendes i DK lige nu. Men de har jo også en stor og international forretning, der kan køre. 

Vi har været i kontakt med Naturli’, som vi har et samarbejde med, hvis I kender dem. De har 

som de første fået et piktogram på deres emballage. Det er vi mega glade for. Så har vi talt med 

Robert Damkjær og Peter Larsen kaffe. Også om piktogrammer på emballagen. Men som 

udgangspunkt er vi jo en interesseorganisation for vores medlemmer. Så vores primære fokus 

er politisk interessevaretagelse. Vi er jo lobbyister som det hedder med et gammeldags ord. Så 

det er vores main purpose. Jo! Og fitness world, som også er interesseret i at få mere 

affaldssortering i deres centre. Da har jeg møde med en chef derudefra. 

  

SA: Nu nævner du piktogrammer. Når du er ude og snakke med de forskellige – Fitnessworld, 

Peter Larsen og Salling Group, Naturlig osv. – er det da de samme piktogrammer, I foreslår? 

Da tænker jeg nemlig umiddelbart og tænker, at hvis piktogrammer skal batte, skal det være én 

fuldstændig generisk piktogram-løsning. Så der ikke kommer flere forskellige? 

  

Nina: Det er netop derfor, vi har lavet et piktogramsystem. 

  

SA: Jeg mener også, hvem ejer de her piktogrammer? Kan alle claime et piktogram og tage 

ejerskab over det? Kan COOP pludseligt komme og sige ’Nu har vi lavet vores eget piktogram-

system’ på vores emballage? 

  

Nina: Ja, sagtens. Hvis COOP vil det. Brugen af vores system er frivilligt. Så hvis COOP vil 

lave sine egne piktogrammer, så er de jo frit stillet. 

  

SA: Men jeg tænker, at det godt kan skabe noget forvirring for forbrugerne? 

  

Nina: Det kan det helt sikkert! Det kan vi godt blive enige om. Og det er netop derfor, vi har 

lavet et nationalt piktogramsystem. For at gøre det nemmere og mere overskueligt for 

forbrugerne. Så det er den samme kommunikation man bruger alle steder.  Men vi er jo ikke 

lovgivere herinde, vi kan ikke tvinge nogen til at bruge vores system. Der kommer en ny 

affaldsplan i 2020. Jeg tvivler på, at det kommer til at stå sort på hvidt, at man skal bruge det 

piktogramsystem. Jeg tror måske, at man vil opfordre til det. Men der er meget stor forskel på 
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at opfordre til noget, og sige at man skal. Og der er ikke nogen, der ved, hvad der sker derinde. 

Men mit gæt er, at det ikke er sådan, det kommer til at se ud. 

  

AS: Oplever I, at der er politisk opbakning til den her omstilling? 

  

Nina: Ja, bestemt! Der er nogen sider fra midten, der gør mere ved det end andre. Lad os sige 

det sådan. Men jeg tror alle sammen vi er enige om, at vi skal omstille vores samfund i en 

bæredygtig retning, og at vi skal have gang i en mere cirkulær økonomi osv. Det der er 

uenighed om er, hvor hurtigt det skal gå, og hvor alvorligt vi skal gøre det. Og der går det 

desværre ikke skide hurtigt med den siddende regering, vi har nu. Det er I sikkert også klar 

over, hvis I har læst deres klimaudspil. Det er mildest talt ikke særligt ambitiøst. 

  

AS: Hvad ser I som den største barriere for at få en mere cirkulær udnyttelse af 

affaldsressourcerne? 

  

Nina: Da vil jeg sige, der er noget lovgivningsmæssigt. Der kunne godt være en bedre 

rammelovgivning for, hvordan vi kan arbejde bedre sammen med det private, men primært er 

det det med produktsammensætning. Det er den største udfordring. I hvert fald ift. Plastik. Jeg 

plejer at lave en sammenligning, hvor jeg siger, at man heller ikke kan forvente af en kok, at 

han laver et gourmetmåltid, hvis du giver ham en pose fyldt med rådden mad. Man kan ikke 

forvente at en affaldssektor kan genanvende en hel masse plastik, hvis det er noget lorteplastik, 

de har fået. Det kan ikke lade sig gøre.  Så det skal starte tidligere i værdikæden. Det er bestemt 

en udfordring. 

  

AS: Hvad er det,  I lobbyer mest for? Du siger, størstedelen af jeres arbejde er at lobby. Hvad 

arbejder I hen imod for tiden? 

  

Nina: Det er stadig ved at blive defineret, da vi er ved at få en ny strategi. Vores evige main 

goal er, at sektoren skal blive ved med at være offentlige. At der skal blive ved med at være 

offentligt ejerskab og offentlig styring. Så lobbyer vi for at få vores piktogrammer udbredt og 

vores fælles sortering udbredt i stor stil. Vi lobbyer for bedre rammelovgivning, for bedre 

OKP’er. Det er noget af det, der fylder rigtigt meget. 
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AS: Er det så bestemte politikere, I går til? Eller er det miljø- og fødevarestyrelsen eller hvem 

er det? 

  

Nina: Jamen, det er begge dele. Selvfølgelig er det primært partiernes miljøordførere, vi taler 

mest med, men miljøstyrelsen  er vi nærmest i daglig kontakt med. Der har vi nogle gode 

kollegaer inde. Miljøstyrelsen har jo også været med inde over piktogramprojektet. De har også 

været med projektet om en fælles sortering. Det er ikke DAF’s piktogrammer. Det er vores alle 

sammens piktogrammer. Det er ikke DAF alene, der har udviklet dem, de er blevet udarbejdet 

i samarbejde med KL og miljøstyrelsen og med en bred inddragelse af affaldets værdikæder. 

Og der har også været spørgeskemaer ude til borgerne. Jeg besvarede selv det spørgeskema, 

inden jeg blev ansat herinde, kan jeg huske. Så det er ikke os, der sidder i et elfenbenstårn og 

udvikler noget. Det er foregået med en bred brugerinddragelse. Og selvfølgelig sammen med 

sorteringskriterierne. 

  

AS: Apropos det med, at vi ikke har mulighed for at genanvende produkter fra Tetrapak og 

skille dem ad. Det minder om en stor vaskemaskine, som man skal bruge for at opløse 

produkterne. Hvis vi har så meget emballage, som kommer i karton, som vi ikke har mulighed 

for at skille ad, var det noget, vi kunne arbejde for, at vi fik sådan nogle maskiner til landet? 

  

Nina: Ja, det tror jeg da sikkert, der er flere, der ville synes, var en god ide. Der er et stort anlæg 

oppe i Sverige, der genanvender Tetrapak. Så det er ikke fordi, det ikke kan lade sig gøre. Det 

kan det godt. Men sådan et anlæg er heller ikke billigt. Det er en forholdsvis stor investering at 

lave sådan et. Jeg må indrømme, jeg ved ikke, hvorfor det ikke er et ting herhjemme. 

  

SA: Det undrede vi os i hvert fald meget over i forbindelse med et andet eksamensprojekt, at 

man ikke havde de maskiner i DK. Hvor vi tænkte ’de har dem i Tyskland, de har dem i Sverige 

og i Finland. Og de er netop nogle lande, der er bedre til at genanvende. Hvorfor har vi dem 

ikke her? 

  

Nina: Ja. Det er jo ikke bare en maskine, man køber. Det er en anlæg, man skal bygge. Det er 

en milliardinvestering, det er skide dyrt sådan noget. Men præcis hvorfor, det ved jeg ikke. Det 

må jeg ærligt indrømme. Men generelt er det rigtig bøvet med komposit materialer. Og man så 

kan genanvende dem eller ej. Men emballager, der består af flere forskellige materialer, fx en 

mælkekarton, som altid har en coating på indersiden, det er bøvlet. Og det bliver ikke 
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genanvendt i lige så fin kvalitet, som pappet ellers var blevet, hvis det havde været rent pap. Så 

det kan godt være, det kan blive genanvendt, men det bliver ikke lige så godt. Så komposit-

materialer er generelt… altså, hvis det kan undgås, er det smart at undgå det. Det kan ikke altid 

undgås, fordi det er også et spørgsmål om fødevaresikkerhed osv., men generelt er komposit-

materialer rimelig bøvlet. 

  

SA: Og det er så der, hvor du siger, at en kok ikke kan lave et gourmetmåltid ud af en pose med 

skrald. Men da tænker jeg, kan producenten ikke stå på den modsatte side og sige ’Vi kan slet 

ikke lave et gourmetmåltid ud af en pose gulerødder. Vi bliver nødt til at bruge flere materialer 

og fragmenter – fx flere typer plast – eller bliver det ikke lige så lækkert’? 

  

Nina: Jo, det kan man sagtens. Det ville jeg da givetvis også gøre, hvis jeg var 

emballageleverandør. Og der er også nogle emballager, hvor man ikke kan gå på kompromis. 

Igen kan det være et spørgsmål om fødevaresikkerhed. Men meget af grunden til, at emballage 

er lavet, som det er, hvis det er lavet af flere typer plast, det er et spørgsmål om pris. Det er 

ikke et spørgsmål om kvalitet. Det er lavet af flere typer plastik, fordi det er det, der har været 

det billigste. Ikke fordi det er det pæneste, eller bedste eller mest miljømæssige forsvarligt. Det 

er fordi, det er det billigste. Så igen – det der med et plastic free society, det er ikke en sang, vi 

synger herinde. Plastik er et fantastisk materiale. Så selvfølgelig bliver du nødt til at have flere 

plastiktyper. Det har du også i bilindutrien, og det er fint. Men man skal bare også holde for 

øje, at meget af det er ikke lavet af flere typer plastik, fordi det er godt, eller fordi det ser pænt 

ud. Det er fordi, det er billigt. Og det er dét, vi opponerer på. 

  

SA: Jeg tænker, at det kan have en funktion, hvis man eks. Kigger på modeindustrien. Fx t-

shirts, hvor der findes det samme problem. Hvor materialerne er vævet ind i hinanden af alle 

mulige forskellige typer – både plastik og bomuldog stretch, elastik osv. Men det er jo fordi, at 

en t-shirt i str. Small skal kunne passe mange forskellige typer kroppe. Hvis man bare lavede 

den af bomuld, så ville den ikke sidde ens på alle. Her har det vel en funktion. Er det ikke en 

del af argumentationen fra producenterne? 

  

Nina: Det tror jeg ikke. Det kommer an på, hvad det er for noget emballage, du forestiller dig. 

Men hvis du forestiller dig en almindelig bakke til gulerødder, så kan den sagtens være lavet 

af ren PET. PET har finære egenskaber – PET er det, vi laver plastikflasker af typisk. Og jeg 

ved fra Salling, efter at have haft møde med dem, at grunden til at deres emballage sejler en 
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lille smule og siger ’øh, skal vi nu til at lave det af færre typer plastik?’, det er fordi, det bliver 

dyrere for dem. Det er ikke fordi, det bliver sværere eller dårlige. Det er fordi, det bliver dyrere. 

Så er diskussionen så, hvem skal tage den ekstra omkostning? Er det leverandøren selv, eller 

er det Salling, eller er det borgeren og forbrugeren? Fra Sallings synspunkt er de nok ikke 

interesserede i, at det bliver dyrere for forbrugeren i det her tilfælde. Så det kan sagtens lade 

sig gøre. Plastikindustrien har været ude med præcis de samme anbefalinger – lad os se, om vi 

kan holde os til tre plasttyper. Og de repræsenterer jo plastindustrien. 

  

AS: Det, tror jeg, var det. Det var de spørgsmål, vi havde til dig, Nina. Tusind tak for dine gode 

var. Det har helt sikkert givet os stof til eftertanke for, hvordan vi skal arbejde videre med det 

her. 

  

Nina: Fedt. Jeg har skrevet ned, den der graf for fraktioner og den der liste for EU og så, hvor 

mange kommuner, der indsamler bioaffald. Var der andet, I ville have fra mig? 

  

AS: Ja, det der hierarki. 

  

Nina: Affaldhierakiet. Det har jeg selv tegnet i ppt, så det kan I få. 

  

SA: Det lyder fornemt. Og hvis du får noget materiale løbende, som du tænker er relevant, er 

du selvfølgelig mere end velkommen til at sende det i vores retning. 

  

Nina: Og i øvrigt, hvis der opstår nogle spørgsmål eller noget, så slår I bare på tråden. Hvis jeg 

ikke tager den, er det fordi, jeg har travlt. Men I må altid ringe, hvis der er et spørgsmål, hvor 

I tænker ’hvad fanden er det nu for noget?’ eller hvis I sidder med noget materiale, I skal bruge 

nogle tal på. Så ser jeg, om jeg kan hjælpe jer med det. 

  

SA: Det ville være mega fedt. Kæmpe hjælp – tusind tak! 

  

AS: Som afsluttende bemærkning, er der et felt, hvor du tænker, ’hvis jeg var jer, så ville jeg 

stikke næsen i det her’. ’Det er det her, der er virkelig interessant’?. 

  

Nina: Jeg tror, jeg ville kigge på det med emballagen. Men det er også fordi, jeg selv synes, det 

er et interessant problem. Rent personligt. Vi bruger meget emballage. Der bliver produceret 
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meget emballage. Der bliver købt meget emballage. Også pga. sådan noget som Nemlig og 

Årstiderne og Skagen Food osv. Bliver mere almindeligt, og man får ting leveret til døren… 

Eller Homemade eller Wolt eller whatever. Så der er rigtig meget emballage. Enorme 

emballagemængder. Kan de undgås? Kan de blive bedre? Og hvad gør vi med det? Fordi der 

kommer kun mere. Det, synes jeg, er skide spændende at se på en isoleret 

emballageproblematik. Da ville jeg sætte mig ned og tale med Salling. Jeg ville prøve at finde 

ud af, hvem deres emballagerpoducent er. De sidder nok et sted i udlandet. Jeg ville høre dem 

ad, hvorfor de laver deres ting, som de gør. Det er en mere konkret case. Hvis I kigger på 

affaldssektoren som det hele, bliver det meget stort og meget fluffy. Fordi det er også ekstremt 

politisk. 

  

AS: Helt sikkert. Det var et virkelig godt input. 

  

Nina: Og jeg går ud fra, I har optaget mig? 

  

AS: Ja, det har vi. Undskyld! Det glemte vi helt at sige. 

  

Nina: Det er helt i orden. 

  

AS: Det må du undskylde. 

  

Nina: Jeg blev selv færdig i 2016, så jeg kan godt huske, hvordan det er at skrive speciale. Så 

det er no worries. Og I transkriberer bare. Så længe I bare skriver mit navn på, så er det fint. 

  

SA: Det skal vi nok. Og vi kan sende opgaven, når vi får afleveret. 

  

Nina: Jamen, det, tror jeg, meget gerne, vi vil have! 

  

SA: Det kan være, vi kan komme med nogle andre input, som I kan bruge. 

  

Nina: Jamen, lige præcis! Det kan snildt være, I finder ud af noget, som vi ikke har fundet ud 

af. Så det ville bare være så fint. 

  

AS: Jamen, vi vil sige tak for i dag, og kan du have en dejlig dag. 
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Nina: Ja, i lige måde. Jeg sender jer en mail med de ting, vi har aftalt. 

  

AS: Det ville være rigtigt fornemt. 

  

Nina: Super. Kan I have en god dag, piger. Hej! 
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Bilag 5: Spørgeguide til fokusgruppeinterviews 
Spørgeguide til de kvalitative fokusgruppeinterviews afholdt hhv. d. 16/04/2019, 18/04/2019 

og 20/04/2019 

Indledning: 

Forår 2019 

● Introduktion til interviewets formål og tidsforbrug 

● Informere om, at interviewet bliver optaget, og at det er muligt at få  en kopi af lydfilen, 

hvis dette ønskes 

● Gøre det klart for deltagerne, hvad henholdsvis vores rolle som moderatorer, observatør 

og  deres rolle som deltagere er, samt at der ikke findes dårlige eller forkerte svar 

● Introducere neutralt til affaldsforbrug, for at sikre, at alle deltagere har en 

grundlæggende  forståelse for sagen 

Vi er interesserede i at undersøge, hvordan private individer forholder sig til sit forbrug med 

henblik på den mængde affald, et forbrug medfører. 

 

Introduktion af medlemmer 

Deltagerne skal på skift introducere sig selv: 

○  Navn 

○  Alder 

○  Geografisk bosted - kommune og type af ejendom 

 

Spørgeguide 

Forskningsemne  Interviewspørgsmål 

Kognitiv øvelse 1 Skriv hver især ned - uden at tale sammen - hvilket produkt, I ville vælge, 
hvis I stod i en indkøbssituation. Skriv det påførte bogstav ned på jeres 
papir. 
 

Øvelse 1: Hvis du skulle købe flåede tomater - hvilken type ville du så vælge? 
Skriv det ned på papiret foran jer, og undgå at vise det til din sidemand. 
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Kognitiv øvelse 2 Øvelse 2: Hvis du skulle købe vaskemiddel - hvilken ville du så vælge? Skriv 
det ned på papiret foran jer, og undlad at vise det til din sidemand.  

 

Generelle holdninger til 
affaldssortering 

1. Hvad ved I om affaldssortering? Diskutér indbyrdes 
a. Affaldssorterer I selv? Hvorfor/hvorfor ikke? 
b. Hvad oplever I som de største udfordringer ifm. 

affaldssortering i hjemmet? 
c. Hvad skal der til, før I affaldssorterer mere/begynder på at 

affaldssortere? 
d. Kan I komme med eksempler på emballagetyper, som er 

nemme at sortere? (Hvad er en nem emballage-type?) 
i. Nogle der ikke er nemme at sortere? 

ii. Undgår I dem, der er svære at sortere? Er I bevidste 
om et nemmere alternativ? 

e.  

Holdninger til indkøb af emballage 2. Hvad er vigtigst for jer, når I køber et produkt i en dagligvarebutik?  
3. Når I handler ind i en dagligvarebutik, indgår typen af emballage da 

i jeres overvejelser om produktvalg? 
4. Synes I, detailvirksomheder har et ansvar i forbindelse med 

affaldssortering? Og i så fald - hvilket type ansvar? 
5. Hvis detailvirksomheder indførte en emballage ordning, hvorpå det 

blev tydeliggjort, hvordan emballagen skulle sorteres 
(piktogramsystem), ville I da være mere tilbøjelige til at 
affaldssortere? 

Normativ test  Tag jeres papir frem fra starten af interviewet og kig igen på produkterne. 
Reflektér over jeres valg af produkter og diskutér indbyrdes, om I ville 
vælge anderledes efter forgangne interview. 

 Outro: 

- Tak for i dag 

- Hvordan har det været at deltage? 
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Bilag 6: Fokusgruppeinterview d. 16 april 2019 
Deltagerinformation: 

 
 

Hvad ved I om affaldssortering? 

M: Plastikflasker skal ned til købmanden - og resten må komme i skraldespanden 

A: Jeg har det på samme måde. Kigger i gården, og så ser jeg efter, hvem der er  

- Kigger i køkkenet. Flasker der er pant kommer til købmanden, og resten kommer i 

containeren i gården 

 - Tidligere havde de ikke en til pant, og så smed jeg den i skraldespanden, fordi jeg ikke 

kunne finde andre. Ellers tog jeg dem med til supermarkedet, og så lod jeg som om, jeg fandt 

ud af, at der ikke var pant på. Jeg kigger på, hvad mit køkken har af sorteringsbøtter. Nu har vi 

til pap, papir og metal.  

T: Enig, hvad er mulighederne i det. Der var en skakt, og vi skulle bare skille os af med det. 

Herhjemme er der mange muligheder. Jeg ved ikke, hvor mange jeg ville tænke over, hvis jeg 

boede alene. Men nu når der er biospand, så putter jeg noget i den.  

M: Har I fået en spand i lejligheden? Den har jeg ikke.  

T: Det er fedt med muligheden for sortering 

A: Hvad med batterier? Dem er jeg forvirret over. Herude i gården er det godt med 

illustrationer. Det hjælper vildt meget. Så står man overfor metalspanden, og så kan jeg blive 

forvirret over, om det er metal eller ej. En papkasse med tape på - skal jeg så tage det af? Des 

mere illustrativt end forventet, jo bedre.  

M: Det må heller ikke bliver for besværligt.  

T: Jeg ved ikke rigtigt, hvor tingene kommer hen, når de afhenter det.  

A: Jeg har hørt, at det hele bliver blandet alligevel, fordi vi er så gode til at forbrænde og til at 

udnytte den energi. 

L: Det er smart med forbrændingsanlæg - men ikke smart, fordi de bliver nødt til at købe skrald 

fra andre. 
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Hvad skal til at øge affaldssortering:  

T: Hvis man vidste, hvad der blev af affaldet 

M: Kom pant på det 

T: Hvad der sker med det, når jeg sorterer det fra 

A: Du vil gerne have mere viden om, hvor det kommer hen, fordi det er dit incitament.  

M: Jeg vil også gerne blive bedre, men jeg vil gerne have pant. Jeg vil gerne betale 2 kr. mere 

for en vare, men så vil jeg også gerne aflevere den igen, hvis jeg får pengene igen 

 

Hvad er svære varer:  

Karton uden skruelåg og plastik uden pant på. Men skal låget til en glasflaske med i glas? Pap 

med tape på er også svært. Papir og aviser er let. 

 

Undgår I at sortere de emballagetyper, der er besværlige? 

L: Jeg er nok mere tilbøjelig 

A: Jeg putter det ofte i småt brændbart. Jeg skal være sikker på, jeg gør det rigtige. Jeg er mere 

nervøs for at smide en metalting i en forkert container. Jeg er mere bange for at smide noget 

forkert ud end at smide alt i blandet affald. Hvis jeg er i tvivl, så er det i den blandede. Jeg skal 

være sikker på, at det ikke er mig, som har ødelagt en helt flot papcontainer.  

L: Sker der det? Bliver den ødelagt eller spildt, hvis der kommer en idiot? 

M: Det tror jeg ikke. Bliver det ikke varmet op? 

L: I den med pap, der står der, at det skal være drypfrit. Jeg hældte noget andet i.  

T: Alt hvad der bliver købt, hvis det er besværligt, så ryger det bare ud.  

 

Indkøb af emballage: 

Hvad er vigtigst, når I køber ind i en dagligvarebutik? 

T: Kvalitet og pris 

L: Økologi, emballage (så lidt som muligt), virker voldsomt.  

A: Emballage er noget, jeg kan kommentere og filosofere over. Men ikke rigtig, men alligevel, 

så vælger jeg papemballage. Før var de (tomaterne, red.) på dåse, nu er de på pap. Jeg køber 

kun dem på pap. Jeg vil forsøge at leve op til den logik ud af den information, jeg har om 

bæredygtig emballage. Det betyder noget før, om det er økologisk og parfumefrit. 

L: Også hvor det er fra i verden. Jo tættere på, jo bedre. 

M: Kvalitet og pris; kvalitet i forhold til den ret, jeg skal lave. Og den perfekte dåse frem for 

den miljøvenlige. Jeg køber, hvad jeg skal bruge uafhængigt at bæredygtighed. Det skal komme 
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så tæt på mål uanset pris 

 

Når I handler ind, indgår emballage da som en overvejelse i jeres type af produktvalg? 

M: I dagligdagen tænker jeg ikke over det. I Tyskland køber jeg dåseøl fremfor glasflaske, så 

vi bedre kan bære dem 

L: Jeg køber grøntsager direkte fra en gård fra Nordsjælland og køber derfor næsten ikke 

grøntsager i emballage.  

T: Jeg prøver at undgå det - det afhænger af trade off.  

M: Jeg vurderer det fra sag til sag. Jeg vil gerne gøre det bedste, men jeg tænker nok ikke over 

det i situationen.  

T: Hvis produktet er i plastik, og det er det, jeg går efter, så tænker jeg ikke over det.  

A: Jo flere containere, der er i gården, desto bedre er min bevidsthed om det. I supermarkedet 

tænker jeg over, når der er mange produkter i emballage, som ikke behøver det.  

T: Hvis alt bliver genbrugt, så  er det vel ikke bedre end produktionsfasen. 

L: Selvom det er genbrugt, så er der jo endnu en produktion. Frugt og grønt er jo allerede lavet 

med en naturlig skal. De er jo beskyttet, så de har deres egen container. Det handler selvfølgelig 

også om holdbarhed, men.. 

 

Synes I, at detailvirksomhederne har et ansvar 

T: Jeg var i Elgiganten, og her købte jeg en Phillips-ting, og der står i manualen, at de kører en 

tilbagelevering, hvor alt bliver genbrugt. Elektronik er et stort problem. Man kan så sende det 

tilbage til Phillips, men hvad med Elgiganten? Det er ikke så voldsomt. Hvad med 

supermarkeder, som gerne vil have produktet tilbage? Men det er ikke alle, der bor tæt på  

L: I Sverige står der, at denne skal sorteres sådan her. 

A: Hvis de tog et aktivt valg indenfor emballage, så ville jeg gå efter det. Jeg mener, at man i 

Sverige, laver indsamling af emballagen. Og der skal man skille kartonen fra hinanden. Det er 

ikke statsligt, så på den måde tager virksomhederne et ansvar. Hvis Thise producerer 100 mio, 

har de et ansvar for at få emballagen tilbage, synes jeg. 

T: Men det er jo ikke detailbutikkerne, der kan tage et valg i forhold til hvad de producerer.  

A: De kommer til at skulle føle et større ansvar og føle det overfor verden og dermed hjælpe 

os. De fleste ville vælge det mest bæredygtige, hvis du havde muligheden - så ville de fleste 

sige ja.  

L: De kunne også vælge at sælge grønt efter sæson. Det ville jeg være vildt interesseret i. Eller 

kun fra Europa. Det, der kan virke som en begrænsning, ville jeg se som en positiv udfordring.  
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A: Mad er bundet op på identitet. Men COOP har valgt at stoppe med at sælge plastikbestik. 

Jeg ville vælge det, der var i butikken,.  

M: Men hvis du kommer derned, og de ikke har de grøntsager, som du skal bruge... Ville du så 

ikke skifte butik? Bare gå over i butikken ved siden af og købe de produkter, du skulle bruge? 

A: Jo, men så ville jeg opdage, at det ikke var en sæsonvarer.  

M: Ville butikkerne så ikke vælge, hvad du skulle spise? 

A: Det gør de i forvejen.  

L: Jeg ville reagere positivt, hvis nogle butikker tog det valg. Jeg elskede at handle i Irma, fordi 

det var tydeligt, at der var taget et valg. Nu er der for langt til Irma fra, hvor jeg bor.  

 

Detailvirksomheder - har de et ansvar for egne producerede varer?:  

L: Ja 

T: Ja 

A: Bevidstheden omkring, at de sender noget ud, der er problematisk. Emballage er ofte 

engangs, så de har et ansvar for, at de ting som de sender ud, bliver sendt tilbage.  Eller ikke 

tager 5 mia. år om at blive nedbrudt. At de ikke kun er en enhed, der kan sprøjte en helt masse 

ting ud.  

T: Fx handler vi i Kvickly. Hvis vi forestillede os, at vi gik ned og købte mælk i glas, og når 

man så gik derned, så afleverede man flaskerne igen, når man handler næste gang. Det ville 

være grund for os til at handle i Kvickly. 

A:  I MENU gør de det.  

T: Sejt koncept. Så går man derned med noget, og får noget nyt med.  

M: Motivationen må være at komme pant på, så man får noget ud af at give det tilbage. Så ville 

man jo gemme det på lige fod med pant. Eller hvis man smed det på gaden, så kom der en og 

tog og afleverede den for at få pant 

L: Det handler også om kultur. I Sverige ved mine nevøer mere om affaldssortering end mig. 

Det handler om vaner og om en selvfølgelighed.  

 

Hvis de indførte en emballageordning - ville I da sortere mere? 

L: Ja. Jeg kan ikke forstå, at der ikke står, hvor jeg skal hen, og hvor mit låg skal hen. 

M: Hvor mange skraldespande skal man så have stående? Eller skal man så have et større 

køkken? 

T: De burde fylde lige meget, 

A: Det ville være smart med emballage med farver til, så der står farve eller bogstav, som passer 
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til skraldespanden.  

T: Så får man aktivt lært det ind - du ved, hvor det skal hen.  

A: Ja, så man smider ikke rød farve ned i blå spand 

T: Jeg ville få dårlig samvittighed, hvis jeg så ikke smed det ned i den røde spand 

A: Jeg tænker også på Årstiderne, som kommer meget uden emballage 

 

Bekendte med mærkerne - sortering, ville vælge to produkter lige, men det ene med 

mørke på 

L: En emballageordning ville være mega let. Desto flere mærker er bare bedre. Jo flere der 

kommer, kan man dog også blive forvirret. Med økologi fx, der kan der stå, det er økologisk, 

men at det så ikke er fra EU. Men jeg reagerer på, at jo flere mærker desto bedre.  

A: Mærke eller ej. Der skulle stå, hvor bæredygtig emballagen er. Men det kræver vel en mere 

kringlet rangering af emballagen. Økologi først og så derefter hvor det kommer fra. Hvis der 

er tænkt på en ting, så begynder man ofte også at se på andre ting.  

L: Jeg er begyndt at se efter FSC-mærket - altså om man planter skove 

M: Der burde være en markering, så man ikke skal bruge lang tid på kigge på produkter.  

A: Producenter skulle hjælpe, så de ikke tænke, at hvis de nu ikke opdagede det.  

M: Jeg tror faktisk, vi kommer til at handle mere online, hvor man kan krydse af, at de skal 

være affaldsvenlige. Jeg håber, det kommer mere af sig selv, at man kan tilvælge de gode 

produkter.  

A: Det burde jo egentlig være en modsat mærkeordning. Der burde fx være et pesticide mærke. 

som i “der er 30 kg RoundUp’ i. Så kunne man have et almindeligt dyrket produkt uden mærke.  

M: Men det kommer aldrig til at ske, pga. politikerne.  

 

Nu skal I se på de samme billeder igen - vil I vælge anderledes nu? 

L: Jeg har skrevet C, men vil hellere vælge D nu. Men jeg ville nok vælge C, hvis jeg stod i 

butikken 

M: Jeg har også skrevet C, fordi det er nemt, de ser mest lækkert ud, og det er pap. Det er nemt 

at skille sig af med igen, fordi det er pap - det skal bare ud. 

A: Men det er da noget nyt, vi har fundet ud af det. 

M: Men jeg smider aldrig glas ud sammen med noget andet 

T: Jeg har taget C også - det var det bedste valg af de nemme løsninger, fordi det er pap og 

økologisk. Jeg burde nok vælge D, men det er nok ikke realistisk, fordi det tager så lang tid 

A: Jeg har også svaret C, men nu vil jeg da overveje D. Det tager da kun 10 minutter. 
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M: Det er da besværligt - du skal koge vand og blanchere tomaterne 

A: Ikke hvis de bare er hakkede. Så ville jeg gøre det. Lige det her billede (test 1, red.), da er 

det også et eksempel, hvor der virkelig er en virksomhed, der har taget stilling. Her ved jeg, jeg 

skal vælge C, fordi det er pap. 

 

Øvelse 2 

T: Jeg har taget A, fordi det er Neutral 

M: Jeg har taget B, fordi det er klart nemmest. Helt klart nemmest. Lige præcis Neutral er jeg 

træt af - det lugter ikke af noget. Jeg kan godt lide, det lugter godt af noget 

L: Jeg har valgt A. Det er Neutral, der er så stærkt et brand, at jeg har valgt det. Men jeg kan 

godt se, at C er bedre emballagemæssigt 

T: Er pap og papir ikke det samme? 

L: Jeg tror, papir er bedre. Det er lettere og mere compostable. B er for legetøjsagtig for mig. 

Jeg skal ikke igang med noget flydende sæbe, men jeg kan godt forstå M (red.) 

M: De går ikke i stykker. Jeg har engang haft en af pap, og det drysser overalt! 

T: I denne sæson af Løvens Hule (TV-program, red.) er der et morgenmadskoncept, hvor der 

med normale cornflakes-bokse er cornflakes overalt - ligesom du siger M (red.) - der er B klart 

nemmest. Jeg havde nok valgt C nu, men havde taget A, fordi jeg troede, A var bedst 

A: Jeg ville også købe A, men vil nu vælge C. C er dog tæt på at have noget… Den bliver 

besværlig, men jeg ville vælge…. Ja…. 

L: Nu taler jeg lidt off topic, men det, jeg godt kan lide ved Neutral, er, at der ikke er ‘hvid’ og 

‘farvet’. Jeg føler, de bare vil have, jeg skal købe flere produkter, hvis der er mange forskellige 

slags 

M: Jeg køber bare en af hver - alle sammen. Og så lidt parfume oveni også. 

A: Men man kan da godt få Naturlig parfume? Men måske ikke i supermarkedet.. Der er det 

nok meget enten/eller.  

 

Kognitive testresultater: 
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Bilag 7: Fokusgruppeinterview d. 18 april 2019 
 

Deltagerinformation: 

 
 

M: Det er ikke kommet til Taarbæk endnu 

U: Altså Lyngby-Taarbæk? 

M: Ja. Jeg ved, der har det i Gentofte kommune, og jeg ved, det er en stor udfordring for de 

gamle mennesker, fordi det er besværligt med affaldsbøtterne. Før kunne de bare komme alt i 

en bøtte og gå ned med det, men nu skal de sortere det. Og hjemmehjælperen vil kun gå ned 

med én pose, så de gamle skal vælge hvilken pose, de vil have ud. Så det er et problem for folk 

over 80. Det står og lugter 

E: Jeg ved det er et stort problem for min far i Gentofte. Der kommer fx kun storskrald en gang 

om ugen 

M: Det er smart i gentofte, fordi de får alle slags affaldsspande 

S: Det er smart i min forening. Der har vi en spand i gården til alle. Der er en stor range 

E: Har i glas der? 

S: Nej, men det er længere nede ad vejen 

U: Vi har det hele hos os. Der er også temmelig ofte storskrald. Det er faktisk hyppigt 

J: Det er klart, fordi for nogle år siden, var det ikke sådan. Det er klart, det er mere hypet 

E: Men jeg tror ikke, det er alle, der bruger dem 

J: Det tror jeg heller ikke 

U: Det er også et problem i mit køkken, der ikke er så stort. Jeg har nu en pose hængende i mit 

køkken på døren, og det irriterer mig ad helvede til 

M: Det er også ulækkert på Fanø (sommerhus, red.), hvor vi har alt plast stående i skuret. Så 

står det og lugter 

U: Man skal jo skylle det af 

C: Der er jeg pisse ligeglad. Alt stort plast bliver sorteret, men alt småt gider jeg ikke 
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U: Min skyr-bøtte ryger til plast. Jeg tager det hele 

M: Det er nok fordi, du er så gammel og ordentlig. Det gør de gamle damer, jeg passer, også. 

De står og vasker alt plast op 

U: Det står også og lugter, hvis man ikke gør det 

M: Jeg smider alt i affald. ALT! Det hele. ALT! 

J: Jeg synes, det er pinligt, hvis jeg skal smide en pap i pap, så kan alle se det. Så det er pinligt, 

hvis jeg ikke gør det - de andre tænker bare, jeg er ung og dum så 

S: Det gør jeg også! 

U: Ja, der er politibetjente 

U: Jeg må indrømme, jeg har givet op på bioaffald. Selvom poserne var ulækre. Men jeg kan 

ikke finde ud af at bestille nye poser. Jeg har prøvet på nettet og på Borgerservice, men de 

siger, jeg skal bestille det online. Jeg ved, at Mille (datter, red.), som er yngre, også har 

problemer. Hun kan heller ikke finde ud af det. Hun har bestilt tre gange, uden der kom nogle. 

Det var først fjerde gang, de kom 

M: Skraldemændene burde have dem 

U: Det har de på fanø! Da kom mændene med dem - og jeg sagde “WOW! Hvorfor gør man 

ikke det i Københavns kommune?” Eller har dem nede i netto, så vi borgere kan hente dem? 

C: Men kan man ikke komme det i normale poser? 

U: Nej, det skal være de grønne 

S: Jeg bruger ikke bio-spanden, fordi jeg ikke kan nå at tømme den. Jeg prøvede at bruge den, 

men det søllede ud. Jeg blev så irriteret, så jeg droppede det 

E: Ja, det prøvede vi også. Så begyndte vi at bruge to poser. Så vi har også opgivet det, men vi 

sorterer alt andet affald nu 

J: Ja, man skal sortere glas fx. - store ting 

S: Sorterer I så alt? 

E: Ja, alt der kan pantes og det ved siden af. Men så irriterer det mig, når Seb (kæreste, red.) 

ikke gør det. Hvis det er store ting, stiller vi det bare ud 

U: Her kommer der biler og henter det store affald 

C: Der står også et skilt, hvor der står, hvornår de kommer, men jeg gider ikke kigge på det. 

Nogle gange stiller jeg den grønne havespand ud, hvis de andre gør det. Mine overboere har 

styr på det, men ikke mig 

E: Ting, vi stiller ud, bliver bare hentet af andre 

U: Vores vicevært har styr på det 

E: Vores ejendom er ikke lige så lækker…. 
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M: Hvis vi havde et system i Taarbæk ligesom i Gentofte, ville jeg affaldssortere 

E: Det skal være let tilgængeligt. Også glas ligesom med pap og alt andet. Især når man bor i 

lejlighed, fordi der er ikke plads til det. Så ender man med at smide det i skraldespanden. Det 

er besværligt at cykle rundt med et glas, indtil man finder en glascontainer 

S: Ja, man ender med nogle store mængder. Så kører man rundt som en anden dranker. I vores 

gamle lejlighed var der en restaurant, hvor der var til alle slags affald. Da gjorde jeg det mere 

U: Ja, ihvertfald til lejligheder 

M: Også til huse 

C: Ja, vi har til alle slags 

M: Jeg gider ikke, hvis jeg skal til Ordrup for at aflevere affald 

J: Jeg har lagt mærke til i min nye lejlighed, at der bliver der tømt affald meget ofterer. I min 

gamle lejlighed blev alt overfyldt. Det er vigtigt, der er plads til affaldet 

E: Noget, der har fået mig til at tænke over det, er det der ‘our planet’ og sådan noget og 

diskussionen og klimaforandringerne og dokumentarene 

M: Ja, efter jeg så den film med affaldsøen, hvor dyrene døde, er jeg begyndt at smide ting ud, 

når jeg er i naturen. Det er for synd for dyrene 

 

J: Pap 

C: Jeg har ikke noget til pap 

U:  Men det er nemt at sortere 

C: Jeg smider det i restaffald 

S: Jeg ved ikke, hvor affaldet skal sorteres. Fx med pizzabakker og kødbakker. Det havde jeg 

aldrig tænkt over, at man kunne affaldssortere 

C: Jeg gider ikke stå og bruge tid på det 

S: Hvad så hvis der er papir på emballage? 

U: Så smider jeg oversiden ud og baljen til plast 

E: Hvad så med dåser? Smider du dem til metal? 

U: Ja 

S: Dem smider jeg ud 

E: Også mig 

C: Det gør jeg også 
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U: Jeg ved, at jeg gør det, fordi det ikke er et problem at komme af med, fordi vi har så mange 

containere 

J: Jeg gider ikke skille tingene ad for at dele det op 

U: Der er flere og flere produkter, hvor der er plastik på plastik. Det er som om, producenterne 

er begyndt at lægge mærke til det 

E: Jeg synes, det er irriterende, når dåserne kommer tilbage, fordi der ikke er pant på 

J: Ja, sådan nogle ligger der mange af ved automaten 

S: Der, hvor jeg panter, tager den alt 

E: Dengang i ISO kunne man sætte kasser i bunden, men det kan man vist ikke mere 

C: Jo, nogle steder kan man godt 

 

S: Det er svært at sortere, hvis man skal skille det hele ad. Jeg bliver hurtigt i tvivl om, hvis der 

fx er et klistermærke, eller hvis man får sendt noget med tape på, skal man så skille det ad og 

lægge det til pap? 

J: Haha, ja, det har jeg også tænkt over 

S: Jeg har mange magasiner og blade. Tit er bladene pakket ind i plast, og hæfter er af et ukendt 

materiale, og jeg gider ikke sidde og dele dem op for at sortere det. Så smider jeg det bare ud 

J: Bøger er også besværlige 

S : Smider du bøger ud? 

J: Ja 

S: Blasfemisk, haha 

J: Jeg har ikke så mange bøger 

U: Det er fordi, du har smidt dem ud, haha 

E: Jeg synes også, det er svært at sortere elektronik 

J: Sådan en findes der! 

U: Sådan en har jeg 

C: Der findes også en på genbrugspladsen. Jeg skruer faktisk metallåget af glas. Det er nemt 

nok, så gider jeg godt 

U: Gud ja, det gør jeg ikke... 

J: Men jeg ville jo ikke hælde fyldet ud af en neglelak fx, så ville jeg bare smide den ud 

S: Det ville jeg også gøre. Når det bliver for besværligt, ryger det bare ud. Det er kun, hvis det 

er meget nemt og åbenlyst, så får jeg dårlig samvittighed 

 

Alle: Nej 
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E: Jeg vælger ikke fra, fordi jeg tænker, “hvad skal jeg gøre af det efter” 

S: Nogle gange. Jeg køber altid flåede tomater i pap, fordi det fylder mindre i min skraldespand 

J: Jeg har også valgt pap, fordi så skal jeg ikke vaske den af bagefter. Og indholdet kommer 

nemmere ud 

 

C: Kvalitet og pris 

M: Om det smager godt 

S: Også kvalitet og pris. Nogle gange vil man gerne betale lidt mere, hvis produktet er bedre 

J: Hvis jeg kan få øl og toiletpapir med rem, køber jeg det 

E: Jeg tænker ift. økologi. Der vil jeg gerne betale mere for det, hvis prisen ikke er for forskellig 

J: Jeg vælger også øko, hvis det kun er lidt dyrere 

C: Det kan også blive for billigt. Så tror jeg ikke, kvaliteten er god nok 

J: Jeg vælger faktisk ofte ud fra designet, fordi jeg synes emballagen er pæn 

M: Det gør jeg også! 

U: Det tror jeg faktisk, der er mange der gør, uden vi er bevidste om det 

M: Fx pasta - der ved jeg, jeg bedst kan lide ‘De Cecco’. Jeg kan ikke lide det fra fakta til 6 kr. 

J: Jeg har lagt mærke til yoghurten fra Meise, som jeg aldrig ville købe, fordi logoet er grimt 

C: Det er et gammelt logo 

E: Tit har de faktisk øko-produkter på tilbud 

J: Øko-produkter er ofte også pænere 

 

U: Vildt meget! 

J: Det er ikke afgørende for mig 

E: Jo fx med mayo, hvis det er tryk eller med kniv 

J: Ja, det er rigtigt 

C: Heinz er også smart, fordi man får det hele med. Det står på hovedet som udgangspunkt 

J: Jeg tænker over emballage, hvis det fylder meget mere end produktet. Hvis det fx er en 

kæmpe pose, og så fylder indholdet ikke noget 

M: Og med is. Så tager man isene ud og smider kassen ud med det samme 

J: Jeg fik en cykelhjelm med så stor emballage, jeg næsten ikke kunne bære den hjem 

 

U: Jeg tror, design betyder meget, fordi det er ubevidst. Jeg vælger tit det, jeg synes ser renest 

ud, selvom jeg godt ved, at produktet er det samme 

C: Ja, vin og olivenolie går man op i. Det ser dyrt ud 
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S: Ja, fordi det står fremme 

E: Der er sådan noget pålæg… der har et blåt mærke, hvor det ser næsten giftigt ud. Det ville 

jeg aldrig vælge. Ift fx Budget-linjen fra Føtex, som ser mere neutralt ud 

C: Det kunne jeg aldrig finde på at købe. Det ligner noget billigt lort 

U: Ja, men vi to har også en anden økonomi 

C: Ja, helt sikkert. Det betyder ikke noget for os. Økonomien har en stor betydning for, hvad 

man køber 

E. Jeg tror også, man som studerende kigger mere på alternativerne 

C: Man kan også købe de store mængder, fordi så er literprisen billigere 

U: Det synes jeg i den grad, de har. Det lykkedes ikke, hvis de ikke begynder at tænke i de 

samme baner. Jeg har set en lille drejning… Eller også er det, fordi jeg er begyndt at lægge 

mærke til det 

M: Jeg synes, det kunne være smart med grøntsager, så man bare tog den mængde man skulle 

bruge 

U: Og der går mange flamingo- og plastbakker til 

S: Jeg synes også, de har et ansvar over for os forbrugere 

M: Man kunne også sagtens spare kølediskene væk ligesom i Italien, hvor man bare pakkede 

det direkte 

C: Men det er også dyrere for forretningen, hvor det ender med at være forbrugeren, der betaler 

for det i sidste ende 

U: Ja, vi er blevet vænnet til det de sidste 30 år 

M: Jeg ser det bare som en mulighed, fordi folk uden arbejde kunne pakke kødet i 

supermarkedet 

C: Så skal folk bare betale for det 

C: Menu har det faktisk i Ordrup, men det er også markant dyrere 

M: nede i Gova har de slagterafdelingen. Det kunne man sagtens have flere steder og købe det 

direkte 

C: Nej. Det bliver dyrere af det 

M: Nej 

E: Så går folk nok bare i en rigtig slagterbutik for at få det. Jeg tror ikke, vi kan få forbrugerne 

til det 

U: Det tror jeg heller ikke 

M: Men man gør det alle andre steder i Europa. Det er kun i Skandinavien, vi gør det. Nu taler 

vi ikke om lønninger, men om affald. Det har ikke noget med sagen at gøre 
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C: Det synes jeg 

 

E: Jeg synes, det er sjovt, når der står en fun fact på kartonen. Hvis der fx står, at det er 

genbrugsplast, så smider jeg den mere til genbrug 

J: Jeg synes godt, man kunne lave et idiotsikkert system, hvor man kunne gøre det nemt at 

gennemskue, hvordan forbrugere skulle sortere. Det ville nudge meget 

E: Ja, fordi man ved godt, hvordan andre systemer virker 

 

Alle: Ja 

S: Ja, det ville gøre processen, for at jeg ville begynde at sortere, nemmere. Det er en 

tilvænningsproces 

E: Jeg tror, det ville komme til, at man fik dårlig samvittighed, hvis man så symbolet og ikke 

gjorde det 

S: Jeg kender ikke nogen, der smider dåser ud fx. Det kunne man aldrig finde på 

J: Kun hvis der ikke er pant på 

E: Men der har de sat rammer på skraldespandene, så hjemløse kan hente dem 

Alle: Det er så smart 

S: Jeg har aldrig oplevet at sidde et sted og drikke øl, hvor det ikke har været muligt at komme 

af med panten, fordi der er så mange pantsamlere i Københavns kommune 

J: Ja, det er rigtigt nok 

 

SJE: Ja helt sikkert 

E: Især store papkasser. Men det, der er smart ved dåser, er, at man kan komme af med så 

meget samtidigt 

J: Jeg synes, det ville være nemt nok, hvis jeg alligevel skulle handle 

S: Men ville du gøre det? Så står det og fylder i lejligheden og lugter. Så skulle man til at have 

poser med forskellige slags pant 

J: Jeg tror heller ikke, man ville gide med det hele. Men pap og glas tror jeg er realistisk nok 

E: Men en flyttekasse ville jo fx være svær at opbevare, hvis man ikke havde et skralderum 

 

M: Ja 

C: Ja, vi har en container, men der skal være sammenhængen mellem mål og middel. Den 

økonomiske gevinst skal give mening, hvis det ikke gjorde det 
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M: Men der er en grund - man skal redde planeten. Den er ved at dø. Dine børnebørn har ikke 

noget sted at bo. Måske er målet at redde planeten? Vi er for mange mennesker 

 

C: Hvor mange skal dø for at redde planeten? 

M: Men det er Afrika ved at løse det problem…. Vi bliver nødt til at passe på planeten, så vi 

ikke dør alle sammen. Vi bliver nødt til alle sammen at bruge en krone mere om dagen på at 

redde planeten i form af at sortere affald og investere i det 

C: Men så vil jeg hellere købe CO2-kvoter 

U: Er pap ikke noget af det, vi sorterer meget af? Jeg tror, vi sorterer meget 

C: Det er min pointe. Hvis man sorterede noget andet, ville vi få mere ud af det 

M: I USA har de ikke noget pantsystem. De kigger meget på Danmark. Her begynder nogle 

stater at indføre, at hjemløse kan indlevere dåser og få penge for mængden. Så noget er vel 

givet meget godt ud - fx med glas 

S: Jeg tror meget, det er en vanesag og en norm. Fx i Danmark hvor vi panter dåser - det gør 

man bare. Jeg tror, vi er i en overgangsfase, hvor det ikke er blevet en norm og en 

selvfølgelighed endnu. Det spænder lidt ben. Man skal ikke forholde sig aktivt til det endnu 

E: Jeg tror, det er på vippen til, at man godt kunne indføre det, og så ville det virke nu. Men 

havde det været for 5 år siden, havde folk nok været mere ligeglade, fordi det bare skulle være 

hurtigt og nemt 

C: Sådan er det stadigvæk, haha. Det skal være hurtigt og nemt 

S: Vi kan jo godt blive enige om, det er en god ide, man skal gøre det, planeten er ved at rådne 

hen. Men det ændrer ikke på, at man er mega egoistisk, når det kommer til stykket 

J: Jeg kender en, hvor bio skulle i et aflåst rum i et særligt tidsrum 

S: De spande har vi bare i gården 

E: Også os… Det er et rigtigt skridt på vejen, men det er forfærdeligt, der ikke er flere der 

bruger den 

S: Så må de lave en bedre pose 

U: Og den skal være til at få fat i! 

 

M: Jeg valgte A. De er smartere at stable, og de kan holde sig længere. Dem i pap synes jeg er 

ulækre 

J: Jeg fravalgte A, fordi de sprøjter og er ubehagelige at åbne - og de flænser min skraldepose 

E: Jeg tror ikke, man kan få C i Netto. Man kan godt få dåser 

U: Jeg køber altid dåsetomater 
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S: Jeg køber altid øko, men så så jeg, at alle var øko. Så tænkte jeg, at B er glas, det 

affaldssorterer jeg. Så det gad jeg ikke. A smider jeg bare ud, og den fylder meget .Så jeg valgte 

C 

J: Også mig 

U: Så i valgte ud fra affald? 

SJ: Ja 

C: Jeg tænkte ikke på emballagen. Jeg tænkte på C, fordi den så mere lækker ud. De smager 

nok bedre 

ESJ: Ja 

J: Den har også flere mærker 

U: Jeg er irriteret over at skulle vælge A. Jeg kan ikke lide emballagedesignet, men jeg skal 

have dåsetomater. Det er vanens magt. Jeg kan dog ikke lide designet 

E: Jeg plejer at vælge dåser i Netto 

 

J: Nej, jeg kan ikke lide tomater 

U: Jeg tænker på min kødsovs. Da bruger jeg altid noget, der er mast 

M: jeg tænker på tid, fordi man kan sagtens flå dem selv med kogt vand og fjerne skind, men 

det skal være ‘snap’. Derfor tager jeg A 

U: Ja, det tænker jeg også 

E: Jeg ved ikke, hvordan man laver det 

UESJM: Det er et helt andet produkt 

JUEM: Friske tomater er også for dyre til en kødsovs 

C: Det afhænger også af, hvilken rolle tomaterne har. Så ville jeg vælge den dyre 

MUE: Hvis det bare skal moses sammen, ville jeg vælge et færdigt produkt 

 

M: Jeg tog B, fordi jeg kan komme det direkte i maskinen. De andre bliver klamme i 

sæbebakken 

E: Jeg ville vælge neutral i B 

J: Jeg køber alt fra neutral. Jeg går efter det mærke. Og så synes jeg, C har en upraktisk 

emballage, når der ikke er nogen dut, man kan hælde fra 

S: Jeg er enig i det flydende. Nu har jeg ikke brugt det længe, fordi jeg ikke har en maskine 

C: Du køber bare nyt tøj, haha 

S: Haha, ja! Nej, Jeg plejede at vælge Neutral, men ville ikke vælge til storvask… Jeg ville 

ikke gide at have en stor bøtte en stående 
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M: Jeg plejer faktisk bare at bruge sådan en dims, man smider ind, som ligger i en plastikbakke 

E: Jeg er vokset op med Neutral 

U: Jeg har altid flydende Neutral, men jeg var opmærksom på mærket mere end emballagen 

E: så ville jeg smide den i plast 

U: også mig 

S: Gør I det? Aj, det ville jeg ikke. Jeg tror faktisk ikke, vi har en plast i min gård 

J: Det tror jeg, du har 

S: Måske. Det siger noget om, hvor lidt jeg gør…. 

J: Vi har en til både hård plast og en til plastik 

 

Kognitive testresultater: 
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Bilag 8: Fokusgruppeinterview d. 20 april 2019 
 

Deltagerinformation: 

 
 

 

Hvad ved I om affaldssortering? 

A: Jeg ved, de er begyndt at dele den grønne affaldsspand ud, og vi bruger den ikke. Der er for 

langt til skraldespanden udenfor 

M: Enig 

K: Enig. Det er en del af affaldssorteringen 

A: Alle de andre spande er vi gode til, men ikke organisk 

M: Jeg synes, den er irriterende at bruge 

H: Jeg startede med at prøve at bruge den, fordi det var spændende, men stoppede igen 

T: Jeg bruger den og har gjort det i et år. Poserne går i opløsning, hvis de ligger der for længe 

K: Ja, de gik i opløsning. Vi skulle gå ned til den store skraldespand 

H: Vi smider den (den grønne biopose, red.) bare i skraldespanden 

(Alle griner) 

H: Vi troede, at de selv sorterede den! 

T: Vi sorterer ikke plastik af praktiske årsager. Alt ryger ned i en normal spand, fordi vi ikke 

har plads i køkkenet til plast, organisk og skrald.  

K: Vi gemmer det, til når vi skal ned med storskrald 

J: Jeg sorterer det hele. Især metal. Det stiller jeg sammen med glas, og når jeg så går ned, så 

fordeler jeg det nede i gården.  
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K: I vores skakt må vi ikke smide pizzabakker i, og der er ikke andre steder, vi må smide dem 

ud heller. Så nu gør vi dem bare våde, så de kan være i vores almindelige skraldespand.  

H: Folk sorterer ikke rigtigt, selvom der er mulighederne for det. Det er lidt i perioder, at jeg 

tænker over det.  

K: Jeg tænker halv/halv over det med papir 

M: Jeg gør det med pap og batterier, og resten orker jeg ikke at sortere.  

A: Jeg har hørt, at det hele bliver samlet et sted alligevel, fordi de skal transporteres langt for 

at blive genanvendt. Er det så godt? 

T: Vi diskuterer meget, om det giver mening. Min kæreste vil ikke sortere, men jeg vil gerne. 

Han siger, at det ikke giver mening, fordi det alligevel kræver CO2 ved brændstof osv at 

transportere det, og så giver det jo ikke mening alligevel 

A: Det kunne være fint at være mere oplyst omkring det. Det, tror jeg, ville gøre en forskel. At 

vide hvad sker der med affaldet. 

K: Vi ved ikke, hvorfor vi ikke må smide pizzabakker ud 

M: Men vi fik meget information ved den grønne bio-spand - det var rart.  

J: Vi har fotos i gården, som hjælper. Det er nærmest dovenskab, når vi ikke sorterer 

M: Når man står i sorteringen, så er det jo der, det går galt. Jeg vil gerne have en folder 

T: Kan du ikke se på skiltene i gården? 

M: Jamen, det er jo ikke der, hvor jeg sorterer. Jeg vil gerne have en folder med alt det, jeg skal 

gøre.  

A: Er det kun Frederiksberg og København? 

Alle svarer: Det tror vi 

H: Jeg kender ikke nogen udenfor byen, som har den grønne spand. Mange der bruger den, de 

bruger den meget passioneret.  

T: Det er mig. Jeg fik en åbenbaring. Jeg smed blomster i bio-spanden. Men planter og blomster 

må åbenbart ikke komme i 

Alle: Hvorfor ikke det? 

A: Kan det have noget at gøre med, om det har været tilberedt? 

H: Jeg havde et skilt hængt op, hvor man kunne se, hvad der kom i 

J: Jeg havde en guide, der var flot og som havde ordspil på - det var sjovt. Fx stod der “ det er 

pærelet”, og så var der et billede af en spist pære. Der er billeder på vores containere. Med røde 

kryds over pizzabakker osv. 

K: Så skal de (pizzabakkerne, red.) i småt brændbart? 
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A: Mine forældre bor i Vium, og de har fået en skraldespand, som er delt op. Så kommer 

skraldebilen og løfter den op 

M: Da jeg boede hjemme, var jeg også bedre til at sortere.  

H: Man kan have to poser til at stå i skabet og så gå ned med glas, men ikke plast 

T: Plast ophober sig bare så hurtigt og er kæmpe emballage.  

K: Vi har et fint rum, hvor vi kan opbevare det i.  

M: Det har jeg Ikke. Det er ikke plads i vores køkken. 

H: Man skal kunne skjule det, ellers er det ikke så rart.  

K: Vi går ned med det en gang om måneden. Så sætter vi de store ting ud i vores rum - som fx 

en skyr-bøtte, men de små plastdele smider vi nogle gange ud. Vi kører også i storskrald og 

smider alt det, vi ikke ved, hvad vi skal gøre med, i småt brændbart. Vi gør det kun, fordi vi 

har en bil.  

H: Vi har ikke glas i gården 

J: Det har jeg.  

M: Vi har også til tøj.  

 

Hvad skulle der til, for at I begyndte at affaldssortere mere? 

J: Mere plads i min lejlighed eller i mit køkken, så jeg kunne gemme det væk. Der skal bare stå 

to hakkede tomater-dåser, og så ser det grimt ud. Jeg gider ikke gå ud hver gang, jeg har lavet 

noget. 

H: Jeg var til Plastic Change-møde fra to uger siden, som gav mig blod på tanden, men jeg har 

stadig ikke gjort det. Jeg skulle blive mere oplyst om, hvad mit bidrag ville gøre for klimaet.  

A: Det virker måske åndssvagt, men det ville påvirke mig, hvis min omgangskreds gjorde det. 

Så ville jeg også gøre det mere. Men hvad der skulle få dem til at starte, det ved jeg ikke. 

H: Man hører meget om det nu. Og det er et fællesskab, og det vil jeg også være en del af.  

M: Men når jeg skal ned med skrald, har jeg en taske, pap og skrald. Hvis jeg også ned med 

bio, så kan jeg ikke bære det på en gang. Hvis der var en skakt ude på gangen, så ville det være 

noget andet.  

A: Ja, så ville jeg også gøre det. 

K: Ellers skulle der være mindre emballage 

H: Det er også svært, fordi hvis du køber øko, så må de varer ikke røre de andre. Det er svært, 

hvad ens prioriteter er.  

A: Nogle er begyndt at bruge bananblade som skraldeposer - det kan være, det kommer til 

Danmark. 
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Kan I nævne emballagetyper, der nemme at sortere? 

J: Glas og metal. 

M: Glas, pap og papir. 

K: Men der skal man til at gøre det rent. Fx pestoglas 

M: Ting med pant går man jo ned med. Hvis der var pant på andre, så ville jeg gå ned med det. 

A: Batterier kunne jeg aldrig finde på at smide ud i en almindelig skraldespand 

K: Det er som om, at alle ved, at det er dårligt for miljøet.  

H: Der er en masse ting indeni batterierne, der ikke må komme ud. 

K: Når det er nemt, er det så, hvor det skal hen? Er det så ‘pap skal i pap’? Jeg ved, hvor tingene 

skal hen, men man er lidt ‘bop-bop’. 

J: Ja, de ting, man ved, er farlige, for ellers ved man, at nogle måske kommer til skade. Jeg 

smider ikke pestoglas i skraldespanden, fordi skraldemanden kan skære sig på det.  

M: Jeg tænker også, at nogle kan få glæde af det.  

K: Pestoglasset - må man smide den ud med låg?` 

J: Ja, det står på vores skilte i gården. Men hvis jeg har frie hænder, så skiller jeg det ad.  

 

I har givet udtryk for, at pizzabakker er svære at gennemskue. Dem kommer I i rest. Er 

der andre, hvor I er i tvivl? 

H: Måske, hvis det er blødt, og hvis det har været rundt om frugt. Hvad er det? Kan jeg sortere 

det?  

J: Hvad med et net om appelsiner fx - er det plast? Det sorterer jeg ikke. 

M: Mange materialer sammen gør en forvirret. Jeg har en container i gården, der hedder ‘hård 

plast’ og en, der hedder ‘plast’ - hvad er forskellen? 

J: Hvis der er et lag indeni - hvad så? 

M: Mælkekartoner er jeg i tvivl om, fordi der har været organisk materiale i 

T: Mælk er en rest, men kan de komme i pap? 

J: Man kan ikke samle det til en bunke. Jo, kartonen kan man godt tage og samle, men en mælk 

ville jo begynde at lugte. 

K: Ja, den skyller man jo ikke  

 

Jeres indkøbsvaner i forhold til emballage. Hvad er vigtigst, når I køber et produkt? 

Alle: Pris. 
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H: Især når det er mad. Ved hudpleje køber jeg naturligt, fordi man kan få allergi med dem, der 

er billige. Jeg har ‘kemiluppen appen’, så der tænker jeg ikke på pris. Med mad er det kun pris.  

K: Det ændrer sig vel, når man ikke er studerende 

A: Jeg kigger på lukningen. Der er stor forskel på, om du skal pumpe eller kan få hele klør fem 

ned i.  

J: Jeg køber også altid tube  eller pumpe 

M: Jeg er begyndt at handle i SuperBrugsen, fordi det er tættest på. Om mandagen og torsdagen 

har de så tilbud på økovarer. Så der handler jeg. De andre dage køber jeg nok ikke øko 

J: Det kommer an på produktet. Hvis det er pasta, så køber jeg ikke øko.  

M: Men med æg, da køber jeg altid øko, men ikke mælk. 

K: Tænker I over emballage? Det gør jeg sjældent. 

M: Det gør jeg sjældent. 

H: Jeg ville aldrig købe æbler i emballage. Hvis jeg køber syv, så måske. Men det gør jeg aldrig. 

Jeg vasker den alligevel, så jeg behøver ikke en pose. 

T: Jeg tager altid en pose. 

J: Men jeg synes, kurven og båndet er ulækkert. Jeg ville altid vaske det, men jeg vasker det jo 

ikke med sæbe.  

H: Man ved jo alligevel ikke, hvem der har rørt ved dem? 

K: Jeg tænker meget på antal. Jeg køber tit bare 2, så skal jeg jo ikke bruge 7. 

H: De har jo skrald på i forvejen. 

M: Jeg prøver at spare på emballage derhjemme. Jeg prøver fx ikke at bruge sølvpapir, men 

min kæreste bruger det. 

T: Sølvpapir giver mig dårlig samvittighed  

H: Man kan købe sådan nogle dutter til frugt og grøntsagerne. Eller man kan få Bee Wrarp eller 

gummidutter.  

M: Hvis min kæreste skal veje noget kød, så smider han sølvpapir på vægten, og så smider han 

det ud bagefter. Men det er han begyndt at tænke over.  

A: Jeg begynder at genbruge fryseposerne. De fejler ikke noget. 

K: Det gør jeg ikke.  

A: Indtil der er kommet noget klamt på. 

 

Emballage fylder ikke noget i jeres bevidsthed, når I køber ind 

K: Nej 
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Så det handler mere om hygiejne? 

Alle: Ja 

 

Synes I, at detailvirksomhederne har et ansvar? 

J: Nej 

M: Nej 

Trine: Nej 

J: De kunne foreslå papæsker 

H: De skulle igennem hele deres værdikæde 

T: Jeg så i Australien, at man kunne fylde nødder og sådan noget i bægere, så man kunne få 

præcis den mængde, som man skulle bruge. Det, ville jeg synes, var fedt. 

A: Er der ikke mange steder, hvor man selv kan komme med sin emballage? 

H: Så ville det blive en weekend-ting. Når jeg kommer fra skole eller arbejde er det for 

besværligt at have min egen emballage med. 

T: Jeg ved ikke, om der er forskel på CO2 i at udarbejde plastikposer overfor papirsposer - det 

kunne også godt være organiske poser eller…  

H: De kunne godt prøve at nudge os til at gøre det bedre 

M: jeg tager selv min stofpose med 

H: De kunne også sætte prisen op på plastikposer, så man tager sin egen med 

K: Men de tjener penge på, at vi køber en pose til 4 kr., så jeg synes ikke, vi kan forvente, at 

de gør det for vores skyld. 

T: Jeg synes godt, at man kan forvente det. Mange går op i ansvarlighed. Det giver også mening 

for dem selv at gøre det. 

K: Så ville der måske være flere, der så vælger netop den butik frem for en anden, fordi de gør 

noget godt. 

T: Ja. 

H: Hvis de beslutter sig for tiltag, som kan påvirke millioner af mennesker. 

T: Vi gør jo det, der er tilgængeligt. 

M: De kunne godt sætte pres på producenterne. Dem, der prioriterer dem, burde stå højere på 

hylden. De har måske ikke et direkte ansvar, men det ville give god mening, hvis de gjorde det. 

Alle: Ja. 

 

Hvis detailvirksomheder indførte en emballage ordning - ville I da sortere mere? 

MT: Ja. 
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J: Det tror jeg ikke. 

A: Det ændrer ikke noget ved dovenskaben. 

T: Ja, Så ved jeg, hvor den skal hen. Det ville nudge mig til at huske det. 

K: Det ville hjælpe, hvis andre problemer blev løst - fx afstand og plads i lejligheden. 

H: Så er det leverandøren, der sætter krav til pris…  

M: Der står allerede noget nu - fx genanvendt plast 

A: Det kræver en fælles ramme. Der står, det skal i plast, men jeg har kun hård plast - er det 

det samme? Der skal være fælles retningslinjer. 

J: For mig er det pladsen. Jeg mangler ikke informationer. Det ville være godt,  hvis det skrev 

det, men...  

A: Vi har jo snakket om mange slags emballager, vi er i tvivl om.  

H: Det kan gøre meget skade - jeg er lidt bange for gøre det forkert. Så vil jeg hellere ikke gøre 

noget. 

MH: da H&M sagde, man kunne komme og aflevere sit eget tøj, så gjorde jeg det. Men så kom 

det frem, at de alligevel bare brændte det. Så kommer jeg ikke med tøj mere. Så vil jeg hellere 

aflevere det i gården eller hos Røde Kors. 

K: Hvis det står der, så ville jeg nok. 

T: Det er jo provokerende. 

Alle JA: 

M: Der er meget politisk i det. Hvis det var det samme i hver gård, fordi man så er vant til det. 

Det er bare så forskelligt fra hus og lejlighed. Det er op til kommunerne og regeringen. 

K: Tager I nogensinde på genbrugspladsen? 

Alle: Narg... 

A: Kan man det uden bil? Jeg gør det kun med større ting og det er begrænset,  hvad man kan 

have på cyklen. 

H: Er der ikke et tidsinterval i gården? Eller også sætter folk storskrald på gaden.  

M: Folk fra ejendommen sætter det ned i gården. 

K: I villakvarterne er der månedlig storskrald 

 

T: Jeg har faktisk lige en ting, hvor jeg var lidt i tvivl. Først skrev jeg, jeg ville tage tomaten 

med metal, men efter tænkte jeg, jeg nok burde have taget den af pap, fordi den nok var bedre 

for miljøet. Men dåsen kommer jeg jo til metal, så den bliver genbrugt. Den anden smider jeg 

bare ud. Jeg ved ikke, hvad der er bedst? 

H: Jeg tænkte bare, jeg tager A af metal, fordi jeg ved, hvad det er, og hvad det kan. 
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A: men det ville hjælpe, hvis der stod på produktet, hvor det skulle hen efter. 

T: Jeg ved stadig ikke, hvad der er bedst. 

J: Jeg ved ikke, om jeg ville stå i supermarkedet og tænke over, ‘hvordan sorterer jeg bedst min 

spaghetti og kødsovs?’. Jeg ville bare tage C, fordi det er Änglamark. 

M: Jeg ville alligevel tage en plastikpose, men er det bedre end metal eller pap? Jeg ville gerne 

lave mine egne hakkede tomater - med mindre det skulle gå hurtigt. 

H: Jeg synes, det var svært at vælge vaskemiddel. De var vist alle sammen uden parfume. Jeg 

har altid brugt tomater i metal og vaskepulver i pap ligesom mine forældre. 

K: Jeg har det ligesom dig. Vi har altid gjort det, så det gør jeg bare. 

A: Men er pap ikke lidt nyere? 

H: Vaske-tingen er kun, fordi det er neutral. 

M: Også mig. 

A: Jeg har valgt pap-tomaten. Jeg var lidt på B i vaskepulveret, men der er også forskel på, om 

det er pulver eller flydende. 

K: Ja, det skulle jeg lige til at sige! 

A: Det kommer nok også an på maskinen. 

M: Jeg bruger begge dele. 

J: Vi har det i vaskeriet, så jeg har aldrig købt vaskemiddel. Men jeg har skrevet C, fordi den 

ikke fylder så meget, når man opbevarer den. Den er også nice, fordi den er svanemærket og 

ser pæn ud. 

K: Jeg kender ikke så meget til de mærker. Det har nok bare noget at gøre med, at man kender 

Neutral. 

H: Ja. 

T: Umiddelbart troede jeg, Neutral var den bedste….  

K: Det har ikke så meget med miljø at gøre, men mere med en selv. 

H: Nu går jeg også lidt op i, at produkterne ikke må være skadelige, så jeg ville aldrig vælge 

noget limegrønt fx. 

A: Psykisk kan det helt begynde at klø på kroppen, hvis det har sådan en farve! 

T: Jeg valgte Neutral begge gange. 

J: Det kommer an på, hvad du måler på. Nogle vil nok mene, at det kun bliver rent, hvis det 

dufter rent. 

M: Det kommer også an på pris. 

A: Bruger I skyllemiddel? 

Alle andre: Nej 
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Kir: Det gør jeg nogle gange. Men det er virkelig blevet shamed. Dét og buræg - det skal man 

ikke sige højt. 

T: Ja, og hvor mange grader, man vasker på. 

A: Koldt, koldt, koldt! 

K: Undtagen viskestykker - de kommer på 40 grader. 

Andre: Vi tager dem på 60 grader - også med lagner. 

T: Min mor giver det 90. 

A: Stod det til Kasper (samlevende kæreste, red.), blev alt undertøj og sådan noget vasket med 

90 grader. 

K: Men der er jo enzymer i, så 40 grader er lige så godt. 

H: Jeg kunne aldrig finde på at tage viskestykker og sådan noget på 30 grader. 

K: Jeg synes bare, jeg måske ved, at de der enzymer man kommer i fungerer lige så godt på 40 

grader og på 60 grader. 

J: Jeg vasker alt på 40 og 60, fordi der ikke er centrifugering på 30 grader i maskinen. 

Os: men der står jo på tøjet hvordan det skal vaskes? 

Alle: Haha ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. 

 

Kognitive testresultater: 

 
 

 

 


