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• Kl. 10.10 Oplæg, ”Adfærd & genbrugelig take-away-service”, v. Hanne Hjorth, partner og medstifter i 
Naboskab

• Kl. 10.25 Oplæg, ”Fremtidens take-away system, status fra Aarhus ” v. Simon Smedegaard Rossau, 
projektleder for Cirkulære Emballagesystemer, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

• Kl. 10.40 Session 1, Gode erfaringer v. Andreas Kryger Jensen, Implement

• Kl. 11.10 Opsamling

• Kl. 11.15 Session 2, Udfordringer & hvordan accelereres implementering v. Andreas Kryger Jensen, 
Implement

• Kl. 11.40 Opsamling

• Kl. 11.55 Farvel og tak for i dag. Vi ses igen efter sommerferien.
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Baggrund
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• 23. Maj inviterede Overborgmester Sophie Hæstorp 
Andersen til rundborsmøde

• Vi har en fælles vision om et København uden affald, og 
uden spild af ressourcer 

• Styrke erhvervslivet 



Københavns Kommune

Formål med Netværket

• Københavns Kommune ønsker at indgå i dialog med branchen for 
cirkulært take-away emballage

• Vi ønsker viden og indsigt, for at blive klogere på de udfordringer I står 
overfor i dag. 

• Platform for at vi kan sammentænke et system uden engangsemballage 
i take-away branchen. 
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Adfærd & genbrugelig
take away service

// Naboskab

Dato 22.06.2022

Københavns Erhvervsnetværk 
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03 Adfærd og mennesker



01 Introduktion

Hvem er Naboskab og hvorfor 
denne undersøgelse?



Hvem er Naboskab?

- Grøn omstilling
- Mennesket i centrum
- Antropologi og adfærd
- Gennemgående ‘grøn’ tråd 
- Kommuner, virksomheder, 

stat, regioner, NGO’er
- Stiftet i 2014
- 15 medarbejdere
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Baggrund og formål

50 % reduktion af visse takeaway-emballager i plast i 2026

En kvalitativ undersøgelse i felten 
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150 mio. 
fødevarebokse og 300 
mio. drikkebægere 
årligt i Danmark
(Miljøstyrelsen 2020)



02
Metode og 
rapporten på 2 slides



Afgrænsning: Takeaway-emballage

Takeaway-emballage af typerne madbeholder og kop, som ’genopfyldes på 

farten’ eller ’returneres på farten’ i et åbent eller semi-åbent loop.

M
e

to
d

e
 o

g
 2 slid

e
s



Dataindsamling: Sådan har vi gjort

Del 1: Kortlægning af eksisterende viden

(DK og Europa)

Del 2: Adfærdsundersøgelse

(København)

En enkelt af de interviewede forbrugere på gaden havde både købt to go kaffe og takeaway-mad.

7 rapporter - heraf tre udenlandske

Undersøgelsen er udført i efteråret 2021 og er et øjebliksbillede
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Sammenfatning af rapport

Københavnerne siger, at de er VILDE med genbrugelig 
take away emballage. De vil med andre ord gerne. 

Danskerne kender ikke forskel på forebyggelse, 
genbrug og genanvendelse. 

Danskerne har svært ved at gennemskue, hvad der er 
mest bæredygtigt, når det kommer til emballage. 

Få danskere ved rent faktisk, at der findes 
genbrugelig emballage. 

Hovedårsagen til, at der anvendes engangsemballage 
er nemhed.

Pris spiller en rolle (fx rabat, fordel, bøde mv.). 

→ MEN: Undersøgelsen peger på, at de ikke kan. → MEN: Måske handler det i højere grad om 
standardindstillinger. 

→ MEN: Undersøgelsen viser, at de fleste 
udfordringer skyldes ‘entrance barriers’.  

→ MEN: Der mangler viden om hvordan.

→ MEN: Undersøgelsen peger på, at det ikke er 
mere viden, der skal til. 

→ MEN: Den viden er underordnet i 
købsøjeblikket. 
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Barrierer

1. Manglende opmærksomhed

2. Ekstra besvær

3. Sociale normer

4. Manglende kendskab til systemer for lånebeholdere

5. Pris

6. Den subjektive oplevelse

7. Hygiejne

Hvad holder forbrugerne væk?

Dem gennemgår vi i dag
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04 Adfærd og mennesker

Som en gammel lænestol
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System 1 og system 2
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System 1 og system 2

Ubevidst 
Hurtigt  
Lavt energiforbrug

• Orientere sig efter en lyd 
• Aflæse kropssprog, 

ansigtsudtryk og stemmeleje
• Køre bil på en øde vej

Bevidst 
Langsomt  
Højt energiforbrug 

• Overveje for og imod
• Løse kryds og tværs 
• Lære at køre bil 

System 1
Intuitivt

System 2
Rationelt
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Seks principper fra adfærdspsykologien

Vi modsætter os forandring Relationen trumfer 

argumentet

Overconfidence

Rationelle forklaringer 

virker ikke

Processen er vigtigere end 

begivenheden

Princippet om konsistens 
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Så hvem skal vi 
udtænke 
løsninger til? 

SYSTEM 2

SYSTEM 1



D
e

l 3: A
d

fæ
rd

 o
g

 m
e

n
n

e
sk

e
r



Hvad gør vi så for at sikre en forandring?

1. Vi ændrer så lidt som overhovedet muligt. 
2. Vi arbejder med loss aversion 
3. Vi ‘timer’ 
4. Vi ‘primer’
5. Vi undersøger hvornår motivation for overgang til genbrugelig take away 

emballage opstår og ridder med på motivationsbølger i stedet for at forsøge at 
skabe dem. Tal ind i den naturlige motivation og i et teachable moment

6. Vi sørger for handling frem for mere viden - så vi bevæger os fra motion til 
action

7. Vi undgår overeksponering
8. Sørg for at give mennesker autonomi - eller i det mindste oplevelsen af det 
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Opsummering

1. Forbrugerne vil gerne genbrugelig take away emballage. Men 
de kan ikke.  

2. Der er fortsat stor forvirring om begreber og miljøeffekter. Og 
lille kendskab til løsningerne. 

3. Det er ikke mere viden, men faktisk handling, der kommer til at 
ændre adfærden.

4. Ja, der er mere besvær, men det meste er entrance barriers.

5. Det oplagte sted at starte er hos restaurationerne og brug af 
standardindstillinger og prisregulering
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Naboskab ApS
CVR: 40 81 42 80 
Frederikholms Kanal 30 A8 
1220 København K
www.naboskab.dk

Tak for i dag!

http://www.naboskab.dk/


Københavns Kommune

Præsentation for Netværk for øget genbrug af take-away emballage, 

Københavns Kommune. 22. juni 2022

Fremtidens take-away system

Status fra Aarhus



Københavns Kommune



Københavns Kommune

“Ren By Aarhus udvikler og afprøver nye løsninger til 

en renere by – til gavn for miljøet og os alle sammen. 

Affald er ikke bare affald, men en ressource der skal 

genanvendes eller genbruges”
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Ren Bys ABC

ADFÆRD
Fokus på, at en ren by er noget vi er fælles om: sorter, ram affaldsspanden, 
de rigtige affaldsspande de rigtige steder etc. 

BORGERDREVNE INITIATIVER
Ren By understøtter borgerdrevne initiativer og gør det let for at kommunes 
borgere at bidrage til en ren by.

CIRKULÆRE SYSTEMER
Gennem udbredelse af cirkulære systemer søger Ren By at minimere 
ressourcespild, ved blandt andet at arbejde for udfasning af 
engangsemballage.
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Ren Bys Vision: En by uden affaldsspande

En udviklingsvision – ikke en politisk vision!
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Hvad gør vi i Aarhus – sådan helt konkret?

Erhvervsrettede/drevne udviklingsprojekter 

• Street Food uden engangsemballage 

• 'Til kamp mod to-go koppen’

• Et fælles ølkrus for Aarhus’ aktører 

Kommunale udviklingsprojekter

• Engangsemballageløs ældrepleje, Lokalcenter Næshøj

• Kantinedrift uden engangsemballage, Skolemad & internt

• Indkøb & Udbud, Vaskbart emballage på indkøbsaftaler
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Hvad gør vi i Aarhus Kommune?

• Vi afdækker relevant viden
• Vi afdækker værdi for partnere 
• Vi undersøger muligheder 
• Vi opnår bedre forståelse for 

udfordringer
• Vi understøtter opstartsomkostninger 
• Vi skaber stærke samarbejder 

I bund og grund agerer vi som 
konsulent
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De 3 store udfordringer

• Logistik (convinience) 

• Vaskekapacitet 

• Sikkerhed 

De 3 store drivkræfter 

• Vi møder stort engagement - det er NU!

• Samarbejde & samskabelse – sammen står vi stærkere

• Økonomisk rentabilitet nærmer sig 

1. Vi skal gøre engangsemballage til en service 

2. Vi skal tænke indsatserne mod ensrettelse

3. ‘Vi’ kan relativt let opnå en lille markedsandel vaskbart, mens en større fordrer strukturelle ændringer

4. Vi skal omstille på mange niveauer: Take-away & To-go, MSO, MBU, Indkøb, på arbejdspladsen, etc. – det 

handler om en gennemgribende adfærdsændring. 

Et par take-away pointer 
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Spørgsmål? 
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Simon S. Rossau 
Projektleder, cirkulære emballagesystemer

Ren By, Teknik & Miljø Aarhus Kommune

Tak for i dag 
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Hvad nu?
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• Kommer I til at gøre noget nyt og teste anderledes ideer af?

• Starter I samarbejde med andre i rummet? 

• Vil I snakke videre med aktører i dette netværk? 

• Næste møde slut september, start oktober 2022. 
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