
DAIM projektet -

Brugerdreven innovation på

affaldsområdet



DAIM projektet - Brugerdreven

innovation på affaldsområdet

Et projekt-samarbejde mellem
Vestforbrænding og Danmarks
Designskole - om brugerdreven
innovation på affaldsområdet

Fra 1.april 2008 til 1 april 2009
Øvrige projektpartnere: Arkitema,
1508, 3part



DAIM projektet: hvem er vi?

Kernegruppen:

Thomas Binder
Eva Brandt
Joachim Halse
Maria Foverskov
Trine Paludan

Elite-Support:

Mette Agger Eriksen
Signe Yndigegen
Lene Nielsen



Brugerdreven innovation - hvad

handler det om?

Borgere som brugere af dagens
affaldssystem

• at tænke nye ideer fra borgernes
perspektiv - og

• med borgernes aktive deltagelse



Projekt formål:

 Research del:
- at skabe indsigter i borgeres

oplevelse af og adfærd omkring
affaldssystemer

Innovations del:
 - i samarbejde m. borgere at udvikle

nye design-ideer til fremtidens
affaldssystemer



Affalds-sløjfen

Borgere

Affaldsystemet



Formål med i dag

At inddrage kommunerne aktivt i
projektet:

1. Indhente erfaringer og råd
(workshop + huske-væg)

2.Fortælle om feltstudier og
foreløbige indsigter

3.Fortælle om projektets videre forløb



VF’s kommuner og Daim projektet-

nu og det videre forløb

April
2008

April
2009

4 Nov.
2008

Februar
2009

Projektstart    Workshop         Proto-typing        Leverance



Feltstudier indtil nu:

Systemet:
2 kommuner
1 omfordelingsplads
1 genbrugsstation
3 Agenda 21
Renhold
Kvarterløftsprojekt
1 Skole
KAB

Borgerne:
6 parcelhuse
4-5 dags-

observationer i
København

ca. 40 samtale  -
interviews

100 studerendes
mini-research



Feltstudier

1. i affalds-systemet og i offentlige
rum (gader)

2. i borgeres hjem



Feltstudier: at gå på opdagelse i

brugernes verden

Ved at forstå ’brugernes verden’
kan man få nye vinkler på og ideer
omkring hvad ’affald er’ og hvad
’der kan gøres ved det’



Genbrugspladsen:

’Vi har næsten ingen ’sviklæs’’



Folk smider sgu så meget ud, at du tror det er løgn.

Og vi kan godt lide at have de lidt pænt her.



Hvorfor sorterer folk?



Offentlige rum:

Affald - hvor ligger ansvaret?



Ansvars-zoner –
Når ansvaret for affaldet er uklart

”Jo flere skraldespande du stiller op, jo mere skrald kommer der” 



Feltstudier i borgeres hjem

Ting-ind-og-ud-af-huset

Indsigter på vej:

Ubehag ved spild
Tillid
Vandrehistorier



At Forbruge og Holde Orden



”Jeg har lige købt nyt tøj, så nu skal der bare

lige ryddes op”



var helt ryddet, men  ting havner altid her.

Her er f.eks. en skridttæller som er itu – hvor

skal den smides ud? Nu ligger den her og

venter”



”Vi flyttede reolen… så jeg har ikke kunne hænge en

hel vask op fordi der nu ikke er plads. Så hele

vinteren har jeg måtte bruge  tørretumbleren”



 
”De her poser hænger og venter på at komme
videre til apoteket og genbrugsstationen”



”Hvor gemmer vi egentlig brugte

batterier, skat?”



Find batterierne



Indsigt -

Det kulturelle ubehag ved spild

”Det her babytøj er blevet for småt. 
Det skal videre til en gravid veninde”



Det kulturelle ubehag ved spild

´nede på genbrugsstationen… altså
der var nogen som bare kylede en
computer og en skærm ned i en
container. Det hele splintrede, … det
var væmmeligt at se på …det er jo
ting som stadig kunne bruges
(Frederik 15 år)



Det kulturelle ubehag ved spild

’Det gør ondt i hjertet, når jeg smider
noget ud… især mad. Men også hvis
jeg skulle smide legetøj ud som
stadig kan bruges… Jeg har
heldigvis en masse søskende med
mindre børn, de får alt.. tøj,
legetøj..’

(kvinde i tredverne)



Indsigt - : Tillid

Hvad ved folk egentlig om hvad
der sker med deres affald?



Hvad tror du der sker der med dit

affald?

flasker
glas
batterier
papir
køleskab

t
å
g
e



Et nyt (vigtig) spørgsmål:

Fra: Hvordan får vi folk til at
sortere mere?

Til: Hvorfor sorterer folk
overhovedet deres affald?



Danskeres tillid til offentlige

myndigheder



Vandrehistorier om affald

Hvad får
nogle
historier
til at
vandre?



Vandrehistorier om affald

Vi er til grin når vi sorterer!



Nye udfordringer

Fra: ’Systemets opgave’ er at oplyse,
påvirke, opdrage til ’den rette
holdning og adfærd’

Til: Systemets (VB’s) opgave er at
bevare og styrke borgernes
eksisterende tillid – og
bygge ovenpå det kulturelle ubehag
v. spild



Nye design-udfordringer:

at styrke tilliden

* Hvordan lave positive tillidsbevarende
billeder og

(vandre-) historier om den fornuftige
affaldshåndtering som rent faktisk foregår
?

* Hvordan skabe affaldssystemer som
• 1- samarbejder (og ikke kolliderer) m.

hinanden?
• 2 - kommer folks ubehag ved spild i

møde?



Noget at bygge på

”Jeg elsker at være på genbrugspladsen… - elsker
den orden, at alt har sin plads. Jeg kunne godt
tænke mig, at man kunne sortere endnu mere”
(mand, 50 år)

”Jeg ville ønske man kunne sortere endnu mere…
f.eks. plastik, vi smider så meget emballage ud…
gid man kunne sortere det fra, - jeg hader bare at
smide det ud” (kvinde i tresserne)


