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1. SUMMARY

Naboskab har for Københavns Kommune 
undersøgt brugeroplevelsen af genbrugskrus på 
HAVEN Festival 2018. 

I løbet af d. 10 og 11. august 2018 foretog vi 102 
mini-interviews på festivalen med spørgsmål om 
brugernes oplevelse af genbrugskrusene, pant-
systemet og bæredygtighed. Undersøgelsens 
resultater er baseret på en analyse af inter-
viewene samt indsigter fra observationer og 
deltagelse på festivalen. 

Undersøgelsen viser en stor op-
bakning til genbrugskrusene. 92 
pct. af festivalgængerne synes 
godt om krusene, og 98 pct. vil 
gerne erstatte engangskrus med 
vaskbare genbrugskrus på 
festivaler.

Vigtigste indsigter

Stor opbakning til krusene Kommunikation er afgørende

Bæredygtighed er vigtigt

Nemt pantsystem og pris

Det skal være nemt

73 pct. af de adspurgte festival-
deltagere går op i, at en festival 
er bæredygtig. Samme andel 
mener, at genbrugskrusene får 
HAVEN Festival til at fremstå 
mere bæredygtig. 

Pantsystemet fungerer godt, og 
kun 13 pct. af deltagerne mener, at 
det er svært at bruge. Prisen er af 
mindre betydning, og kun 7 pct. 
finder kruset for dyrt. Der er stor 
opbakning til det pengeløse pant-
system, der giver mulighed for at 
aflevere sin pant til velgørenhed.

Kommunikation og grundig 
implementering af systemet er 
afgørende, hvis man succesfuldt 
skal udskifte engangskrus med 
genbrugskrus. Vi vurderer, at 
oplevelsen af genbrugskrusene 
og pantsystemet kan forbedres 
yderligere med flere pantspande, 
bedre kommunikation og bedre 
informeret personale. 

Selvom bæredygtighed er vigtigt 
for festivalgængerne, er miljøhen-
syn, engangsplastik og genbrugs-
krus ikke noget, der tænkes meget 
over under selve festivalen. 
Festivaldeltagerne tænker heller 
ikke meget over prisen på pant og 
drikkevarer. De tænker på at have 
det sjovt, feste, drikke, spise og 
høre god musik. Oplevelsen hand-
ler primært om, hvor nemt det er 
at bruge de forskellige tilbud.

1. 4.

5.

2.

3.
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2. BAGGRUND OG FORMÅL

De seneste år har der været et stigende 
fokus på den negative effekt, engangs-
plastik har på miljøet. Engangsplastik 
benyttes ofte til store events, og det 
kan være svært at sørge for den rette 
affaldssortering. Plastikken ender ofte i 
naturen, hvor det ødelægger plante- og 
dyreliv, eller til forbrænding med udled-
ning af CO2 til følge. Der kan være en 
stor miljømæssig gevinst at hente ved 
at reducere brugen af engangsplastik 
på events og festivaler.

Baggrund

Formål

Opbygning

Også Københavns kommune 
undersøger, hvordan man kan redu-
cere brugen af engangsplastik. Som 
et forsøgsprojekt blev der indført 
genbrugskrus og -kander på HAVEN 
Festival 2018 i stedet for “almindelige” 
engangskrus i plastik. I den forbindelse 
har Københavns Kommune efterspurgt 
en undersøgelse af brugeroplevelsen af 
vaskbare genbrugskrus sammenlignet 
med engangskrus samt genbrugs-
logistikken på festivalen. Udover bru-
gerundersøgelsen har Force Technol-
ogy foretaget en livscyklusanalyse af 
krusene. 

Undersøgelsens formål er at belyse, 
hvordan festivaldeltagerne oplevede de 
nye genbrugskrus og -kander samt det 

omkringliggende pantsystem på HAVEN 
Festival 2018. Mere specifikt er formålet at 
forstå deltagernes holdninger og adfærd i 
forhold til brugen af krusene og pantsys-
temet og belyse deltagernes holdning til 

bæredygtighed og engangsplastik generelt. 

Resultatet af undersøgelsen er fremlagt i 
denne rapport og kan bruges til at forbed-
re pantsystemet ved festivaler og events, 

forbedre brugeroplevelsen samt give inputs 
til at forstå brugernes holdninger til 

genbrugs- vs. engangsservice.

Rapportens tre afsnit: 

       
Metode og udførsel

I dette afsnit beskrives 
undersøgelsens udførsel og 

metodiske overvejelser.

Analyse
I analyseafsnittet præsenteres 

og analyseres de mest 
væsentlige resultater af 

undersøgelsen i fire punkter: 
Brugervenlighed, pantsystem, 

bæredygtighed og deltagernes 
forslag til forbedringer. 

Konklusioner og anbefalinger
Til slut opsamles de vigtigste 
konklusioner i en række korte 

anbefalinger på området. 

Det samlede datamateriale med 
alle undersøgelsens spørgsmål og 

svar findes i et vedlagt bilag. 

1.

2.

3.
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2.1 BAGGRUND OG FORMÅL - PANTSYSTEMET

Drikkevarer på HAVEN Festival blev 
solgt i genbrugelige krus med 5 kr. i 
pant. Hvis man indleverede kruset ved 
køb af næste drik, kunne prisen 
reduceres tilsvarende. Pant på gen-
brugskander var 15 kr. 

Krusene, der blev leveret af 
Ecostepz, var uden logo og lavet af 
genbrugsplast i PP (polypropylen). 
Krusene er tykkere og indeholder mere 
plastik end engangskrus, men kan til 
gengæld bruges ca. 200 gange. Ifølge 
Ecostepz er miljøbelastningen mindre 
end ved brug af engangsplastikkrus 
allerede ved anden udskænkning, dvs. 
første gang de genbruges, både hvad 
angår CO2-udslip, udledning af skade-
lige stoffer og ressourceforbrug1. 

Genbrugskrusene

Pantsystemet på HAVEN Festival

1 Http://ecostepz.com/miljo/ (24.08.2018)

De fleste drikkevarer på festivalen 
blev skænket i genbrugskrusene, men 
enkelte barer benyttede dem ikke, 
herunder Mikkellers ølbar, som brugte 
glas med logo. Vi observerede desuden 
enkelte engangskrus af plastik, som var 
blevet udleveret i medarbejderbaren 
backstage.

De brugte krus blev vasket af 
virksomheden Ecostepz nord for 
København, hvor de har vaskefaciliteter. 
Herefter kan krusene bruges igen på 
andre events og festivaler.

Krus og kander kunne også afleveres til 
pantsamlere fra velgørenheds-
organisationer på festivalen eller i en 
pantspand, hvorefter de 5 kr. gik til 
velgørende formål. Man kunne ikke få 
pengene retur. 
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3. METODE OG UDFØRSEL

Hvor?
Undersøgelsen fandt sted 
på HAVEN Festival 2018, 
Refshaleøen København.

Hvornår?
Fredag og lørdag d. 10. og 
11. august 2018 i tidsrummet 
ca. 15.00-22.00. 

Hvem?
Målgruppen for brugerunder-
søgelsen var gæster og ikke 
medarbejdere på festivalen. 

Hvordan?
Der blev foretaget 102 mini-
interviews gennem 20 timers 
deltagelse og observation på 
festivalen. 

Udførsel
Besvarelserne blev indsamlet i nærhed-
en af barer og andre opholdssteder blandt festivaldeltagere, 
der havde brugt krusene, og som oftest stod eller sad med et 
genbrugskrus i hånden. De fleste interviewens blev udført med 
to personer, enten venner eller par, så mange af svarene 
afspejler holdningen blandt to deltagere. Undersøgelsens 102 
besvarelser afspejler således mere end 102 festivaldeltagere, 
selvom der må tages højde for, at respondenterne påvirker 
hinanden under parvise interviews. Se mere i “Fejlkilder”.

Demografi
Der er så vidt muligt taget 
højde for den demografiske 
sammensætning på HAVEN 
Festival med hensyn til alder 
og køn. 

Alder
41 pct. af respondenterne er 
mellem 25 og 34 år, mens 11 
pct. er yngre og de resterende 
48 pct. ældre. Det stemmer 
overens med vores observa-
tioner på festivalen, som viste 
et stort aldersmæssigt spænd 
med en overvægt af deltagere 
mellem 25 og 35 år.

Køn
Kønsfordelingen blandt re-
spondenterne er ca. 50/50 
med 51 pct. kvinder og 49 pct. 
mænd.

57 pct. af festivaldeltagerne er bosat i Københavns 
Kommune, mens resten er bosat i andre dele af Dan-
mark eller i udlandet. Det er vores vurdering, at den 
indsamlede data repræsenterer deltagerne på HAVEN 
Festival 2018.
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3. METODE OG UDFØRSEL

Spørgeskema og interviews

Der blev foretaget mini-
interviews med digitale 
spørgeskemaer, som inter-
vieweren udfyldte undervejs 
via mobiltelefon. Deltagerne 
fik 15 korte spørgsmål og 
interviewene var af ca. 10 
minutters varighed. Spørgs-
målene var udvalgt i sam-
arbejde med Københavns 
Kommune og omhandlede 
deltagernes viden om, 
oplevelse af og holdning til 
genbrugskrus, pantsystem 
og bæredygtighed 
(se spørgeskema i bilag). 

Udførsel af mini-interviews

Interviewene blev udført ansigt til ansigt som korte 
samtaler med opfølgende spørgsmål snarere end som 

et egentligt spørgeskema. 

Deltagerne svarede uden at kende svarkategorierne, 
og intervieweren udfyldte spørgeskemaet ved at 

kategorisere svaret, ikke respondenterne selv. På den 
måde var der ingen kategorier eller svarmuligheder, 

der kunne influere respondenternes svar. Dette giver et 
mere retvisende resultat end eksempelvis selvudfyldte 
spørgeskemaundersøgelser. Samtidig blev besvarel-
serne udfyldt i selve situationen, hvilket også giver 
bedre svar, end hvis deltagerne skulle udfylde et 

(online) spørgeskema på et senere tidspunkt.

Til hvert spørgsmål tjekkede intervieweren den eller de 
svarkategori(er) af, der bedst matchede responden-
tens svar. Hvis svaret ikke passede ind i kategorierne, 
eller respondenten selv uddybede sit svar, blev dette 
noteret som en kommentar under “Andet”. En del af 
spørgsmålene indeholder derfor flere besvarelser per 
respondent, herunder “Andet” som uddybende kom-

mentar (se bilag). 

Denne metode har medført både kvantitative svar 
via spørgeskemaet og mere kvalitative svar via åbne 

spørgsmål, diskussion og dialog med festivaldel-
tagerne. Gennem deltagelse og observation på 
festivalen har vi også indsamlet kvalitative data, 

som tilføjer nuancerede indsigter til analysen. 

Observationer

I forbindelse med inter-
viewene foretog vi obser-
vationer af, hvordan pant-
systemet fungerede og 
hvordan, deltagerne benyt-
tede systemet. Vi observe-
rede deltagernes interak-
tion med personalet, deres 
håndtering af fyldte gen-
brugskrus, hvad de gjorde 
med brugte krus, og hvor-
dan de bar rundt på tomme 
krus. Vi noterede også an-
det relevant, som fx om der 
lå brugte krus på pladsen, 
hvad der lå i pantspandene 
og hvilken skriftlig informa-
tion, der var til rådighed på 
festivalpladsen.
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4. ANALYSE 

Information

Hvilken information om 
pantsystemet og krus-

ene, der var til rådighed.

Den følgende analyse er opdelt i tre temaer: 

Brugeroplevelsen 

Hvordan krusene var at 
drikke af, bære på, holde 

om, kigge på etc. 

Pantsystemet

Hvordan deltagerne 
oplevede pantsystemet 

og -prisen. 

1. 2. 3.
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4.1 ANALYSE - BRUGEROPLEVELSEN

Stor tilfredshed
Som øverste graf viser, syntes 
98 pct. af deltagerne godt om, 
at engangskrusene var blevet 
udskiftet med genbrugskrus. 
Ingen af de adspurgte mente, 
at det var en decideret dårlig 
idé. Ca. 14 pct. uddybede, at 
de syntes godt om udskift-
ningen, fordi det var godt for 
miljøet. Den store tilfredshed 
skyldes ifølge deltagerne, at 
krusene var hårdere og mere 
faste end almindelige en-
gangskrus og derfor ikke lige 
så nemt væltede, fløj væk 
eller gik i stykker. Deltagerne 
nævnte også, at de var smal-
lere og dermed lettere at 
drikke af uden at spilde. Ca. 
10 pct. nævnte, at de lå godt 
i hånden og var nemmere at 
bære rundt på. 

Ikke affald
Krusenes hårdhed gjorde, at 
de blev opfattet som varer af 
værdi frem for affald. Det var 
tydeligt i den måde, hvorpå 
deltagerne bar rundt på deres 
brugte krus, og det faktum, at 
flere deltagere samlede krus 
op fra jorden. Det resultere-
de i en ren festivalplads2, som 
hverken flød med affald eller 
krus, selv-om vi observerede, 
at der lå flere krus på jorden 
sidst på aftenen, hvor delt-
agerne var mere berusede. 
Mange deltagere 
fremhævede det positive i, at 
der ikke lå plastikkrus på fes-
tivalpladsen. Når vi bad dem 
uddybe deres svar, var der 
langt flere, som nævnte det 
æstetiske perspektiv i, at der 
var rent og pænt, end de mil-
jømæssige perspektiver.

Resultaterne peger på stor 
tilfredshed med genbrugs-
krusene, både hvad angår 
brugeroplevelse, pantsys-
tem og bæredygtighed. 92 
pct. af deltagerne kunne lide 
krusenes udformning og 
89 pct. foretrak at drikke af 
disse frem for engangskrus. 

Bedre

Det samme

Dårligere

Ved ikke

Andet

Hvad synes du om, at HAVEN har udskiftet   
        engangskrus med genbrugskrus?

Synes godt om

Kan ikke lide dem

Ved ikke

Det er godt

Jeg er ligeglad/ved ikke

Det er dårligt (0 pct.)

Hvad synes du om 
genbrugskrusene?

Hvordan er drikkeoplevelsen i 
forhold til et engangskrus?

2En årsag kan også være, at festivalens pantsamlere samlede pant fra jorden.
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4.2 ANALYSE - PANTSYSTEMET

Som øverste diagram viser, 
havde 55 pct. til hensigt at retur-
nere kruset og få en ny drik med 
det samme, 49 pct. ville vente og 
gøre det senere, og 27 pct. ville 
donere panten til velgørenhed i 
en pantspand. Kun 7 pct. svare-
de, at de ville sætte kruset fra sig. 
Heraf nævnte enkelte, at kruset 
alligevel ville blive samlet op af en 
pantsamler. På sin vis bakkede de 
derfor også op om systemet. 

Deltagernes svar er fordelt på alle de kategorier, som de berørte. Derfor er 
summen af besvarelserne mere end 100 pct. Det kan skyldes, at deltagerne var 
usikre på, hvad de ville gøre med kruset og derfor nævnte flere muligheder3.

Andet-kategorien dækker både over uddybelser og svar, som ikke passede i de 
andre kategorier.

Der var stor opbakning til 
pantsystemet og langt de 
fleste deltagere fandt syste-
met let at bruge. 

Her er meget 
renere og man 
slipper for at stå i 
kø ved pantboder

“

“

kun 7 pct. 
stillede kruset fra 
sig efter brug. 

61 pct. 
fandt pantsystemet 
nemt at bruge

42 pct. uddybede deres svar, som 
kategorien “Andet” viser. De 
fleste svar omhandlede forslag til 
forbedringer, herunder manglende 
information og gennemskuelighed 
omkring pantsystemet. Dette ud-
dybes under “Information og Kom-
munikation”. Af fordele blev det 
fremhævet, at festivalpladsen var 
ren, at deltagerne slap for at stå i 
kø til pantboder og at man var fri 
for pantsamlere, som var taget på 
festival for profittens skyld. 

Som nederste diagram viser, 
syntes deltagerne, at pantsystemet 
var nemt at bruge. Over halvdelen 
(61 pct.) svarede, at det var nemt 
at bruge, mens kun hhv. 8 og 5 
pct. mente, at det var svært at 
bære rundt på krusene og aflevere 
dem igen. Derudover nævnte 10 
pct. eksplicit, at pantsystemet var 
godt for miljøet. 

 3I figuren er de besvarelser fra “Andet”-kategorien, som svarer til kategorien “Aflevere 
det i en pantspand” flyttet til denne kategori. Besvarelsernes første kategorisering 

skyldes, at “Aflevere det i en pantspand” er tilføjet senere (se Fejlkilder).

2 pct.

2 pct.

27 pct.

7 pct.

49 pct.

55 pct.

42 pct.

6 pct.

8 pct.

5 pct.

10 pct.

61 pct.
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4.2 ANALYSE - PANTSYSTEMET

Vi observerede, at deltagere i alle alders-
grupper bar rundt på deres krus under 
festivalen, og at nogle deltagere samlede 
andres krus for at spare penge på næste 
drik. Der blev stakket alt fra 2 til 10+ krus 
og gemt i lommer, rygsække og mule-
poser. Det virkede ikke til at genere 
deltagerne at bære rundt på krusene.

Vi noterede kun få deltagere, 
som brugte pantspandene. Man 
må dog forvente, at antallet 
af deltagerne, som donerede 
deres krus og kander steg sidst 
på aftenen, når de ikke skulle 
have mere at drikke. 6 pct. af 
deltagerne efterspurgte flere 
pantspande, og det kom frem, 
at 5 pct. slet ikke havde set no-
gen pantspande på festivalen. 

Vi observerede, at der lå skrald 
i pantspandene, måske fordi de 
lignede skraldespande, samt at 
spandene ofte var halvtomme. 
Måske fordi deltagerne ikke 
brugte dem, måske fordi festi-
valens pantsamlere tømte dem 
løbende.  
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Prisen på pant var 5 kr. pr. genbrug-
skrus og 15 kr. pr. kande. Generelt 
opfattede deltagerne ikke prisen 
som et problem eller en barriere for 
at købe drikkevarer.

85 pct. af deltagerne havde ikke no-
get imod at skulle betale 5 kr. i pant 
for krusene. 6 pct. fremhævede, 
at de endda var villige til at betale 
mere, fx 10 eller 20 kr i pant. Kun 4 
pct. havde noget imod prisen, fordi 
beløbet nemt løb op, når der skulle 
købes kander og dertilhørende krus. 

Der var til gengæld uenighed om, 
hvor tydeligt det var, at man skulle 
betale ekstra i pant, og 4 pct. af 
deltagerne nævnte, at betegnelsen 
pant var misvisende, fordi det 
skabte forventninger om at få pen-
gene retur.

Prisen på pant

Jeg ville også betale 
10 eller 20 kr. i pant

“ “

4.2 ANALYSE - PANTSYSTEMET

Nej

Måske

Ved ikke

Ja

Andet

Har du noget imod at betale 5 kr. 
mere for et genbrugskrus?
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4.3 ANALYSE - BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed er vigtigt
75 pct. af deltagerne mente, 
at engangsplastik er dårligt 
for miljøet, mens lidt under en 
femtedel af deltagerne (18 pct.) 
ikke havde taget stilling til eller 
var ligeglade med brugen af 
engangsplastik. For 73 pct. var 
bæredygtighed på festivaler en 
vigtig faktor. Dog mente ca. 10 
pct., at det ikke var afgørende 
for dem, om de tog på festival 
eller ej, men at det var “et stort 
plus”.

For bedre at forstå festivaldeltagernes forhold til genbrugskru-
sene, spurgte vi også ind til deres holdning til engangsplastik, 

bæredygtighed og HAVEN som en bæredygtig festival. 
Generelt var deltagerne for bæredygtighed og mod brugen af 

engangsplastik pga. de miljømæssige konsekvenser. 

Krus gør HAVEN bæredygtig
Direkte adspurgt svarede 73 
pct. af deltagerne, at genbrugs-
krusene gør HAVEN mere 
bæredygtig. Men det er værd 
at notere, at kun 60 pct. af 
festivalgæsterne var klar over, 
at de drak af vaskbare gen-
brugskrus (se “Information og 
kommunikation”). Det peger 
på, at festivalen med fordel kan 
forbedre sin kommunikation 
omkring genbrugskrus for at 
styrke sin bæredytigheds-
profil.   

Ja

Nej

Ved ikke

Andet

Det er dårligt for miljøet

Ingen holdning/ligeglad

Det er nemt og billigt

Ved ikke

Andet

Nej

Ved ikke

Andet

Ja

Nej

Ved ikke

Ja

HAVEN som bæredygtig?
Det samlede indtryk af bære- 
dygtighed på HAVEN var der-
for blandet. Næsten halvdelen 
af deltagerne (45 pct.) betrag-
tede festivalen som bæredyg-
tig, mens lidt under en fjerde-
del (23 pct.) var direkte uenige. 
27 pct. lå midt imellem eller 
vidste ikke, hvad deres indtryk 
var. 11 pct. uddybede, at festi-
valen var delvist bæredygtig 
og fremhævede affaldssorte-
ring, online festivalprogram 
og genbrugskrus som bære-
dygtige elementer. 

Nice to have
Selvom 73 pct. af festivaldelt-
agerne mente, at bæredygtig 
på festivaler er vigtigt, tydelig-
gjorde interviewene også, at 
bæredygtighed ikke var noget, 
de tænkte over, før vi spurgte 
direkte ind til emnet. De var 
på festival for at have det 
sjovt, feste, spise god mad og 
selvfølgelig høre god musik. 
Bæredygtighed er i den sam-
menhæng mere “nice to have” 
end “need to have”.



14

4.4 ANALYSE - INFORMATION OG KOMMUNIKATION

40 pct. af deltagerne var ikke klar over, 
at ølkrusene var vaskbare og genbruge-
lige. Alligevel forstod de fleste, at 
krusene skulle returneres. Deltagerne 
nævnte blandt andet, at krusenes hård-
hed og tykkelse afslørede, at det ikke 
var engangskrus.

Årsagen til, at kun 60 pct. kendte til 
genbrugskrusene, kan skyldes den spar-
somme information om pantsystemet. 
På trods af, at der var skiltet med prisen 
på pant, var det ikke alle, der opdagede 
eller tænkte mere over det. 

Vi observerede særligt den første dag, 
at både festivaldeltagere og frivillige var 
forvirrede omkring pantsystemet. 
Lørdag var deltagerne bedre informere-
de om det overordnede koncept, men 
der var stadig forvirring.

Årsagerne til forvirringen kan skyldes 
manglende skriftlig kommunikation 
i barerne, manglende synlighed af 
pantspande og varierende information 
på de forskellige pantspande. På nogle 
spande stod der, hvilke organisationer 
donationerne gik til, men på de fleste 
spande var dette ikke synligt. Desuden 
var alt skriftlig information på dansk og 
tilgodeså ikke udenlandske gæster. 

En anden årsag til forvirringen kunne 
være det frivillige personale, som ikke 
kendte nok til pantsystemets regler. Vi 
observerede, at gæsterne fik forskellig, 
misledende eller forkert information om 
pantsystemet af personalet. 

En tredje årsag kunne skyldes, at 
HAVEN Festival ikke havde kommuni-
keret omkring krusene og pantsystemet 
forud for festivalen, hverken på face-
book-begivenheden ”HAVEN Festival 
2018”4 eller websiden www.havenkbh.dk. 
Heller ikke under websidens nyhed ”Vel-
gørenhed – donér din flaskepant for en 
god sag” fra d. 4. juli 2018.

Nej Ja

4Https://www.facebook.com/events/137006637075026/ (24.08.2018)

Festivaldeltagerne troede, de kunne 
få penge retur for krusene.
Personalet kendte ikke nok til pant-
systemet og reglerne.
Uklarhed omkring, hvor mange 
krus/kander, man måtte returnere 
ad gangen.
Hvorvidt pant-prisen var inkluderet i 
ølbilletter. 
Håndtering af flere indleverede krus 
end køb af nye drikkevarer. Et par 
deltagere mente, at de var blevet 
snydt i den forbindelse.
Mikkeller serverede øl i glas, som 
ikke indgik i samme pantsystem. 

Primære forvirringer:
Manglende information

Er du klar over, at det er vaskbare 
genbrugskrus, som benyttes på 

HAVEN?
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4.5 ANALYSE - FORSLAG TIL FORBEDRINGER

 Genbrugskrus  Pantsystemet  Bæredygtighed på HAVEN

Generelt var deltagerne 
glade for, at HAVEN 
valgte at bruge gebrugs- 
krus. 

Den feedback, vi fik, til 
krus, pantsystem og 
bæredygtighed handlede 
overordnet om mere 
information, flere steder 
at aflevere krus samt en 
mere rød tråd i bæredyg-
tighedsindsatsen. 

43 pct. af deltagerne 
havde forslag til forbed-
ringer, mens 38 pct. ikke 
mente, der var noget, 
der kunne gøres bedre. 
Vi vurderer dette som et 
udtryk for en generel høj 
tilfredshed.

I boksen til højre oplistes 
deltagernes forslag til 
forbedringer vedrørende 
genbrugskrusene, pant-
systemet og bæredyg-
tighed på HAVEN. 

Generelt var der stor opbakning 
til genbrugskrus og deltagernes 
feedback skal mere ses som 
forslag til forbedringer. Krusets 
største ulempe var, at deltagerne 
ikke kunne holde det med tæn-
derne, når de skulle klappe under 
en koncert. Ved at kigge på ud-
dybninger i “Andet” kategorien 
finder vi at: 

Forslagene til forbedring af pant-
systemet gik primært på bedre 
information, bedre informeret 
personale og flere pantspande. 
Ved at kigge på uddybninger i 
“Andet”-kategorien finder vi, at: 

Generelt blev HAVEN opfattet 
som delvist bæredygtig (spg. 9), 
og bæredygtighed var ikke 
noget, de fleste festivalgæster 
havde taget eller tog stilling til. På 
baggrund af vores samtaler med 
deltagerne om bæredygtighed og 
svarene i “Andet”-kategorien kan 
vi se et mønster, der peger på, at: 

7 pct. af savnede engangs-
krusets kant, og de syntes, at 
kanten på genbrugskrusene var 
(for) skarp. 
3 pct. nævnte, at krusene blev 
glatte, når det regnede og 
foreslog derfor en ru overflade 
på krusene.
4 pct. gjorde opmærksom på, 
at krusene virkede små, fordi de 
var smalle, men omvendt mente 
2 pct., at den smalle form var en 
fordel for holde- og drikkeop-
levelsen.

15 pct. havde slet ikke lagt 
mærke til, at der var pantspande. 
13 pct. nævnte, at pantsystemet 
var svært at gennemskue.
15 pct. mente, at der manglede 
information om systemet. 
12 pct. foreslog mere information 
omkring pantsystemet både til 
medarbejdere og deltagere, før 
og under festivalen. 
6 pct. ønskede at aflevere i 
alle barer, og savnede flere 
pantspande.
Enkelte nævnte, at pantsystemet 
opfordrede til merkøb og druk, 
fordi pant kun blev indløst ved 
køb af en ny drik. 
Enkelte oplevede festivalens 
velgørende pantsamlere som 
pågående. 

Deltagerne undrede sig over, 
at madboderne brugte bestik 
af engangsplastik, hvis de ville 
være bæredygtige. 
En håndfuld deltagere foreslog 
mere vegetarisk mad og mindre 
kød. 
Enkelte nævnte, at HAVEN bur-
de brande sig mere på bære-
dygtighed
Enkelte ville gerne have læst om 
pantsystemet på web og sociale 
medier.
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4.6  ANALYSE - FEJLKILDER

Undersøgelsens udførsel
Udførelsen af mini-interviewene 
gør, at nogle svarkategorier kan 
være underrepræsenterede, 
fordi respondenterne ikke kendte 
svarmulighederne på forhånd. 
Det er vigtigt at understrege, at 
resultaterne afspejler responden-
ternes umiddelbare respons frem 
for tilslutningen til et vist udsagn.

Interviewerens tilstedeværelse 
kan desuden have påvirket sva-
rene, fordi få personer ønsker at 
indrømme eller erkende, at de 
ikke bekymrer sig om bæredyg-
tighed. Man må derfor forvente, 
at størstedelen af de adspurgte 
har svaret positivt på spørgsmål 
om deres holdning til bæredyg-
tighed og brugen af genbrugs-
krus, uanset deres egentlige 
holdning. 

Fredagens dataindsamling 
foregik i solskin, mens det 
regnede kraftigt under lør-
dagens dataindsamling. Vejret 
kan påvirke deltagernes lyst til 
at besvare spørgsmål og deres 
positivitet over for krusene. Da 
undersøgelsen både blev udført 

i regnvejr og solskin, tænkes vej-
ret dog ikke for at have påvirket 
resultaterne. Faktisk ser vi det 
som en fordel, at vi har indsamlet 
oplysninger om brugeroplevelsen 
af krusene under forskellige vejr-
forhold, som kan afsløre forskel-
lige fordele og ulemper.

Respondenter
43 pct. af respondenterne er ikke 
bosat i Københavns Kommune, 
og undersøgelsens resultater 
kan afvige fra holdningen blandt 
borgere i kommunen. Alle del-
tagere kan dog kategoriseres 
som brugere af festivaler og 
events i København. 

Da HAVEN ifølge egen web-
side er ”en festival for sanserne, 
der vil fusionere eksperimenter 
i kunst, musik, mad og øl”5, og lig-
ger i den dyre ende af festivaler, 
regnes deltagerne for at afspejle 
et publikum med middel eller 
høj indkomst og interesse for 
kvalitet, musik, mad og/eller øl.

Da de fleste interviews blev 
foretaget med to personer 
ad gangen, vil den noterede 
køns- og aldersfordeling samt 
bopæls-oplysninger afvige en 
smule fra den faktiske. Vi har dog 
ikke foretaget krydsanalyse på 
baggrund af disse faktorer. De 
parvise interviews gør også, at 
den samlede svarprocent i nogle 
svarkategorier, men ikke nødven-
digvis alle, vil være lavere end 
den faktiske. Det kan skævvride 
resultaterne en smule.

Som følge af erfaringer fra fre-
dagens dataindsamling, lavede 
vi et par justeringer i spørgeske-
maet før lørdagens dataindsam-
ling. Vi ændrede og tilføjede 
svarmuligheder under spørgsmål 
4 og 8.

Ændringerne kan påvirke under-
søgelsens resultater en smule. Fx 
vil svarprocenten i de to tilføjede 

svarmuligheder være mindre 
end ellers, da disse svar alene 
er indsamlet i løbet af lørdagen. 
Ændringen skyldes, at mange 
deltagere svarede det samme, 
men ikke kunne kategoriseres 
under de svarkategorier, vi havde 
lavet, og derfor blev kategoriser-
et under “Andet”. Derfor vurderer 
vi, at de ændrede svarmuligheder 
ikke har påvirket resultatet.

Her fremhæves mulige fejlkilder. Spørgsmål og svarkategorier

Bæredygtighed
Bæredygtighed er et forholdsvist 
vagt begreb, selv i akademiske 
kredse, og derfor svært for festi-
valdeltagerne at forholde sig til. 
Der blev ikke foretaget begrebs-
afklaring før interviewene, og 
svarene afspejler derfor 
deltagernes egen fortolkning.

Tilføjede svarkategorier:
  Aflevere den til en pantsam-
ler for donation/velgørenhed
  Aflevere den til en pantsta-
tion/pant-skraldespand

Spg. 4: Hvad har du tænkt dig 
at gøre med kruset, når du har 
drukket det?

Ændrede svarkategorier:
-  Andet > Hvorfor (godt for 
miljø, dårligt fordi dyrt m.v.)?
-  Det er irriterende, fordi det er 
dyrere > Det er dårligt
- Jeg er ligeglad > Jeg er lige-
glad/ved ikke

Spg. 8: Hvad synes du om, at 
HAVEN har udskiftet engang-
skrus med genbrugskrus?

5Https://www.havenkbh.dk (24.08.2018)
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5. KONKLUSION OG ANBEFALINGER

Undersøgelsen viser dog også, 
at festivalgængere ikke tænker 
meget på bæredygtighed, en-
gangsplastik, genbrugskrus og 
affald, før de spørges direkte. 
De tænker først og fremmest på 
at have det sjovt, feste, drikke, 
spise og høre god musik. For 
gæsterne handler det om, at 
det skal være nemt. Prisen og 
bæredygtigheden er underord-
net, så længe systemet for køb, 
pant og retur er nemt at forstå 
og bruge.

Stor tilfredshed med krusenes 
udformning - 92 pct. syntes 
godt om dem pga. deres vægt, 
form, størrelse m.v.

 KONKLUSIONER I HOVEDTRÆK:

Gæsterne kunne være bedre 
informeret om konceptet - kun 
60 pct. vidste, at de drak af gen-
brugskrus.

Bæredygtighed er vigtigt for 
festivalgæster - 73 pct. mener, 
at bæredygtighed er vigtigt på 
festivaler og krusene gør festiva-
ler mere bæredygtige.

Positiv oplevelse af ren festival 
- uden ødelagte krus overalt.

Pant uden penge retur fungerer 
godt - opbakning til at give pant 
til velgørenhed.

Pantsystemet er nemt at bruge 
- men informationen kan 
forbedres.

Pris er ikke afgørende - kun 
7 pct. syntes, prisen var for høj.

Stor opbakning til at bruge 
genbrugskrus - 98 pct. ville 
gerne erstatte engangskrus med 
vaskbare genbrugskrus.
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Uddannelse af personale og frivillige
Lige så vigtig som tydelig kommunika-
tion er, lige så vigtigt er det, at per-
sonalet kender systemet og kan vej-
lede gæsterne. Forskellig information 
skaber forvirring og giver indtryk af, at 
pantsystemet er mere kompliceret, end 
det er. Vi anbefaler derfor, at alt perso-
nale og alle frivillige informeres grun-
digt om pantsystemet på forhånd.

5. KONKLUSION OG ANBEFALINGER

På baggrund af undersøgelsen anbefaler vi at have følgende 5 punkter for øje ved fremtidige 
events og festivaler, hvor man ønsker at erstatte krus af engangsplastik med genbrugskrus.

Genbrugskrus frem for engangskrus
Generelt var genbrugskrus med til at 
forbedre drikkeoplevelsen for deltag-
erne. Samtidig bidrog det til en renere 
festival og en bedre festivaloplevelse. 
Vi anbefaler at bruge genbrugskrus 
frem for engangskrus for at forbedre 
festivaloplevelsen for gæsterne. Af 
hensyn til drikkeoplevelsen kan der de-
suden anskaffes forskellige typer gen-
brugskrus, fx vinglas eller cocktailglas.

Kommunikation om pantsystemet
Det er alfa-omega, at pantsystemet 
er nemt at bruge. Det betyder simple 
retningslinjer og tydelig skiltning og 
kommunikation herom. Vi anbefaler 
et pantsystem, hvor alle boder bruger 
det samme system, regler og form for 
kommunikation.

Gode muligheder for at returnere pant
Mange festivaldeltagere på HAVEN 
efterspurgte flere muligheder for at 
returnere pant. Det skal være næsten 
lige så nemt at komme af med sit gen-
brugskrus som at smide det på jorden, 
hvis man ikke vil bære på det. 
Vi anbefaler pantspande ved alle af-
faldsstationer og mulighed for at 
returnere pant ved alle scener og i alle 
boder med en radius på max. 50 m. fra 
gæsternes primære opholdssteder.

Pantsystem uden penge 
Kun 7 pct. af de adspurgte nævnte 
pant-prisen som en barriere. Det er 
heller ikke vigtigt for deltagerne, at de 
kan få deres 5 kr. retur6. Et pantsystem 
uden penge betyder ingen profite-
rende pantsamlere, hvilket forbed-
rer festivaloplevelsen, og deltagerne 
støtter bredt op om at give panten til 
velgørenhed. Vi anbefaler dog et kon-
tekstafhængigt pantsystem, der tager 
hensyn til målgruppen og derudfra 
opvejer fordele og ulemper ved høje 
priser, profiterende pantsamlere og 
pant, som ikke giver penge retur. 

1.

4.

5.

2.

3.

 6Det er værd at bemærke, at HAVEN Festival er en af Københavns dyrere festivaler, og 
derfor tiltrækker folk med middel/høj indkomst. Gæsterne forventes dermed at bekymre 

sig mindre om pris end borgere fra lavere indkomstgrupper. Se “Fejlkilder”.
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6. BILAG - DATAMATERIALE

 
 
 

 

 

1 

Datamateriale	-		
Brugeroplevelse	af	genbrugslogistik	på	HAVEN	Festival	
	
Datamaterialet	er	samlet	d.	10.	og	11.	august	på	Haven	Festival	2018	i	tidsrummet	ca.	15	–	22.00.	
	

Samlet	overblik	

	
	

1)	Er	du	klar	over,	at	det	er	vaskbare	kopper	der	genbruges,	og	ikke	engangskopper	som	benyttes	
på	HAVEN?	
	

	
	
	

2)	Hvad	synes	du	om	genbrugskoppen?	

	
	

2)	Hvorfor?	(Kan	du	lide/ikke	lide	den):	
• Godt	li	konceptet	om	genbrug	
• Ok.	Hellere	rigtige	glas.	
• Hårdere,	bedre	
• God	størrelse	
• Hårdere	
• Gode	at	holde.	En	hånd.	Mangler	Haven	logo	
• Flyver	ikke	så	let	
• Stabile	
• Behageligt	
• Stabil	og	god	at	drikke	af	
• Den	er	stivere	og	det	er	sværere	at	spilde.	Men	kun	40	cl.	

 

2 

• De	er	fede.	De	passer	til	de	gode	øl.	Bredere	og	solidt.	
• God	størrelse	
• Meget	bedre	
• Man	kan	holde	den	med	tænderne	
• Mangler	design	
• Kan	ikke	holde	med	tænder	
• Lidt	institutions	agtigt.	
• For	institutionsagtig.	
• Man	ødelægger	den	ikke	
• Grumset,	lidt	smalle	
• Ikke	godt	til	cocktail	og	vin	
• Nemmere	at	bære	rundt	på	
• Men	mindre	øl	
• Glat	og	tykke	
• God	størrelse	
• De	er	tungere	
• Føles	bedre.	Mere	solide.	
• For	glat.	Men	godt	at	den	er	fast.	Burde	have	ru	overflade.	
• Ikke	skarp	kant.	Rart	at	de	er	faste.	M	
• Lækker	kvalitet	plast	
• Ligger	godt	hånden.	Føles	godt.	Tykkelsen	er	god.	Man	får	ikke	lyst	til	at	smide	den	væk.	Men	den	er	lidt	lille.	
• God	kvalitet	
• Den	er	fast	
• Foretrækker	glas	
• For	små.	Lidt	institutionsagtigt.	
• Men	glatte	i	regnvejr	
• Gode	at	holde	ved	

	
	

3)	Hvordan	er	drikkeoplevelsen	ift.	en	engangskop?		

	
	

3)	Andet:	
• Tættere	på	glas.	Vælter	ikke.	
• Mere	som	glas,	godt	i	hånden	
• Tykkere,	stabil,	bedre	
• Hårdere	
• Blød	plastmere	bøjelig.	Skarp	kant.	Kan	ikke	holde	med	tænder.	
• Men	skarp	kant	
• Går	ikke	i	stykker	
• Mere	fast	
• Mere	fast	
• Ikke	som	glas	
• Bedre	at	den	er	mindre.	Også	fordi	den	er	stiv.	
• Kan	ikke	holde	med	tænder	og	klappe	
• Mere	fast	
• Sværere	at	spilde	
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5. BILAG - DATAMATERIALE
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• Dejligt	at	den	er	smal	
• Solidt	
• Meget	bedre	
• Den	ser	godt	ud	
• Gode	til	små	hænder	
• Ligger	godt	i	hånden	
• Solidt	som	et	glas	
• Faste	
• Smager	lidt	af	plastik	
• Meget	bedre	
• Meget	bedre	
• Kanten	er	lidt	skarp	
• Men	kanten	er	bedre	på	de	alm	
• Vil	helst	drikke	af	glas.	Vi	drikker	vin,	så	vi	synes	ikke	om	glassene.	Rigtige	glad	er	bedre	
• River	lidt	i	læben	
• Skummer	meget	når	man	hælder	op.	Designet	gør	at	den	ser	lille	ud.	
• Lang	godt	lide	at	kanten	ikke	er	skarp.	Lugter	ikke.	Ligger	godt	i	hånden.	
• Mangler	kanten,	som	man	kan	bide	i.	
• Rart	at	der	ikke	er	en	kant.	
• Men	mangler	kanten	
• Lidt	skarp	kant	
• Mangler	en	kant,	man	kan	bide	i.	Det	er	som	om	at	brusen	forsvinder.	
• Lidt	skarpe.	

	
	

4)	Hvad	har	du	tænkt	dig	at	gøre	med	koppen,	når	du	har	drukket	den?	

	
4)	Andet:	

• Doner	det	til	sidst.	Men	ved	ikke	
• Truede	man	stillede	til	pant	
• Aflevere	den	på	pant	station	
• Brugt	de	samme	
• Lagt	i	beholder	
• Afleveret	en	til	pant	og	fået	en	ny	
• Donere	
• Vidste	ikke	der	var	pant.	Nemme	at	stakke.	Tæt	på	barer.	
• Donere	
• Donere	
• Donere	
• Donere	
• Donere	
• Donere	
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• Donere	
• Donere	
• Ku	ikke	finder	pant	så	smed	ud	
• Donere	
• Donere	
• Donere	
• Mere	info,	for	intet	fortalt	i	baren.	
• Donere	
• Donere	
• Beholde	den	
• Donere	
• Donere	
• Donere	
• Donere	
• Bedre	end	at	stå	i	kø	ved	pantbod	
• Nogle	gange	stiller	jeg	den,	andre	gange	donerer	

	
	
	

5)	Har	du	noget	imod	at	betale	5	kr.	mere	for	en	genbrugskop?	

	

5)	Andet:	
• Vil	betale	mere	
• Ok	
• Man	bytter	nemt.		20kt	er	fint	
• 20kr	også	fint	
• slet	ikke	
• Prisen	gør	ikke	noget.	Irriterende	at	man	føler	man	skal	aflevere	det	tilbage.	
• Gerne	betale	mere	
• Ville	betale	mere	
• Kan	ikke	få	pant	retur	
• Kan	ikke	få	pant	
• Har	tænkt	det	som	en	del	af	prisen	
• Lidt	dyrt	med	5	kr.	pant	
• Lidt	dyrt	
• Men	forventning	om	at	få	penge	retur.	
• Vil	betale	til	20	kr.	
• Lige	i	overkanten	
• Det	står	tydeligt	
• Hvis	man	køber	mange	krus	og	en	kande	løber	det	nemt	op.	
• Når	man	får	fadølsbillet,	så	er	det	dumt	at	skulle	betale.	Inkluder	det	i	billetten	
• Det	er	lidt	meget	med	5	kr.	
• Men	det	burde	være	tydeligere	
• Lidt	dyrt	
• Ret	irriterende	og	dyrt	
• Havde	øl	billet,	så	behøvede	ikke	at	betale.	Forvirring	omkring	med	i	øl	billet	eller	ej.	
• Misvisende	at	kalde	det	pant.	
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6)	Hvordan	synes	du	pantsystemet	fungerer	(flere	svarmuligheder):	

	

6)	Andet:		
• Smart	at	kunne	aflevere	
• Systemet	er	uklart.	Kan	man	få	pengene	igen?	
• Flere	pantstationer	
• Men	svært	at	gennemskue	
• Ikke	set	pantstationer	
• Har	set	pant	stationer	
• Dejligt	at	der	ikke	er	samlere	
• Mangler	information.	De	bør	sige	det	i	baren.	
• For	lidt	information	
• Måske	drikker	man	for	meget.	Man	gider	ikke	gå	rundt	med	en	tom	kop	
• Lidt	forvirrende.	
• Lidt	svært	at	gennemskue.	Ved	ikke	at	man	ikke	får	penge	retur	
• Misinformation	vedr.	systemet.	Demotiverende	at	man	ikke	får	pengene	tilbage.	
• Dårlig	information.	Troede	man	kunne	få	penge	retur.	
• Har	ikke	lagt	mærke	til	pant	stationer	
• Synes	ikke	at	det	kategoriseres	som	pant.	Fordi	der	ikke	er	mulighed	for	at	få	penge	retur.	
• Ikke	set	pant	station	
• Ingen	information	på	engelsk	
• Manglende	information	
• Man	kan	ikke	aflevere	alle	steder,	ikke	få	penge	retur.	
• Svært,	får	ingen	info	
• Har	ikk	set	pant	stationer.	Fik	ingen	info.	
• Mere	rent	
• Er	der	et	pantsystem?	
• Fedt	at	der	er	rent.	Dårligt	at	man	ikke	kan	få	penge	retur.	Det	opfordrer	til	druk.	Måske	5	kr.	vouchers,	så	man	kan	gemme	

den	til	næste.	
• Meget	aggressive	pantsamlerne.	
• Gør	noget	mere	for	at	gøre	opmærksom	på,	at	alt	kan	genanvendes.	De	fem	kr.	Er	en	afgift	
• Jo	mere	kontantløs	jo	bedre	
• Svært	at	gennemskue	
• Svært	at	gennemskue	
• Svært	at	gennemskue	
• Ikke	information	nok	
• Forvirring	omkring	om	man	må	samle	og	få	gratis	øl	
• Svært	at	gennemskue	
• Godt,	men	hos	Mikkeler	kan	man	ikke	genbruge	og	der	er	uklarhed	omkring	
• Ærgerligt	at	man	ikke	kan	få	pengene	tilbage.	
• Man	burde	kunne	få	pengene	igen.	Der	mangler	info.	
• Mangler	info.	Man	burde	kunne	få	penge	retur.	

 

6 

• Mangler	info	
• Dejligt	uden	pantsamlere	
• Mangler	info	
• Troede	man	kunne	få	penge	igen	

	
	
7)	Hvad	er	din	holdning	til	engangsplastik?	

	

7)	Andet:	
• Fedt	de	ikke	ligger	overalt	
• Går	meget	op	i.	
• Vil	gerne	af	med	det,	men	ved	ikke	hvordan	
• Modstander,	men	svært	at	gøre	noget	ved	
• Tænker	ikke	over	det	
• Prøver	at	undgå.	Flyder.	Over	det	hele	
• Sviner	foran	scenen	
• Vil	gerne	gøre	noget	men..	
• De	er	dårlige	at	drikke	af	
• Det	er	måden	det	bruges	på,	der	er	skidt.	

	

	
8)	Hvad	synes	du	om,	at	HAVEN	har	udskiftet	engangskopper	med	genbrugskopper?	

	

8)	Hvorfor	(godt	for	miljø,	dårligt	fordi	dyrt	m.v.)?:	
• Rigtig	godt	
• Forventer	det	
• Det	kan	kun	forventes	
• Passer	godt	
• Hellere	glas	eller	med	logo	som	souvenir	
• Mere	branding	på	kopperne.	Logo	eller	info	på	kop.	
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7 

9)	Synes	du	at	HAVEN	er	en	bæredygtig	festival?	

	

9)	Andet:	
• Godt	på	vej	
• Mad	emballage	
• Mangler	vegetar	
• Det	forventes	
• Men	heller	ikke	særligt	ubæredygtigt.	Roskilde	er	bæredygtig	og	Northside	er	bæredygtig	
• Det	forventes	
• Men	ikke	mere	end	andre	festivaler	
• Affaldsordning	er	god	
• Det	forventes	
• Mere	synlig	og	klar	info	
• Skridt	i	rigtigt	retning	
• Men	der	kan	gøres	mere	
• Kopperne	gør	det	bedre	
• På	nogle	punkter	
• Der	bruges	meget	plastik	generelt	
• De	distribuerer	ikke	programmer	
• Medium.	Ikke	særligt	bæredygtigt	
• Ja,	men	servicen	til	mad	burde	også	genbruges.	Forvirring	over	affaldsbeholderne.	Men	eller	godt	
• Ja,	men	de	gør	ikke	særlig	meget	ud	af	deres	image	som	bæredygtig	
• Godt	at	de	prøver	
• Svært	at	sige.	Ingen	festivaller	er	bæredygtige.	
• På	nogle	punkter	
• Lidt,	Men	ikke	meget	

	

10)	Er	det	vigtig	for	dig?	(At	Haven	eller	en	festival	er	bæredygtig)	

	

10)	Andet:	
• Meget	
• Meget	
• Ikke	afgørende	
• Mere	og	mere.	Men	ikke	det	vigtigste.	
• Det	forventes	
• Er	kæmpe	plus,	men	ikke	afgørende	
• Men	ikke	altid.	Hvis	det	er	nemt.	
• Ikke	højeste	prioritet	
• Fedt	hvis	det	er	der,	men	tænker	ikke	på	det	
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• Lidt	
• Hvis	det	er	en	bæredygtig	festival,	hvorfor	samarbejder	de	så	med	IKEA?	Forbrug	og	smidvæk	kultur.	
• Ikke	førsteprioritet	
• Ikke	afgørende	men	et	kæmpe	plus	
• Er	ekstra	plus.	Passer	til	haven	
• Ikke	afgørende,	men	stort	plus	

	

	

11)	Synes	du	HAVEN	er	mere	bæredygtig	med	de	vaskbare	genbrugskopper?	

	

11)	–	Andet:	
• Nu	hvor	jeg	ved	det	
• Men	vidste	det	ikke	før	
• Havde	ikke	tænkt	over	det	før	interviewet	
• Fedt	at	de	prøver	det	af	
• Helt	sikkert.	
• Lidt	
• Lidt	
• Alle	festivaller	er	efterhånden	bæredygtige	

	

	

12)	Er	der	noget	du	mener	der	kunne	gøres	bedre	(med	kopperne,	pantsystemet	eller	
bæredygtighed	på	Haven)?	

	

12)	Ja	(uddyb):	
• Det	vejen	frem	
• Flere	muligheder	for	donation.	Mere	info.	Flere	stedet	at	aflevere	
• Endnu	hårdere.	De	er	for	små.!	
• Større	og	hårdere	kopper	
• Fuld	vegetar	
• Afskaf	panten.	Bare	tag	ekstra	penge	for	øllen.	Omvendt	giver	det	indtryk	af,	at	kopperne	har	værdi	og	ikke	var	
• Tydeligt	kommunikation	inden	festival.	Mere	fokus	på	miljø.	
• Måske	større	
• Forskellige	farver	
• Man	kan	kun	aflevere	én	ad	gangen	
• Kommunikation	
• Mere	information	
• Kant	og	tænder	
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• Mere	gennemsigtige.	
• Få	penge	tilbage.	Har	ikke	noget	imod	pantsamlerne.	
• Nærgående	pantsamler	
• Få	penge	for	pant	
• Mere	info.	Fx	på	FB	inden	eventen.	Brander	sig	ikke	med	bæredygtighed.	
• Kopper	er	ikke	nok.	Mere	holistisk.	Mere	vegetar.	
• Aflevere	alle	steder	
• Biodegrable.	
• Nemmere	at	aflevere	panten.	
• Man	skal	kunne	få	sine	penge	tilbage.	
• Kender	ikke	meget	til	det.	
• Overvej	hvornår	økologi	giver	mening	og	hvornår	det	ikke	gør.	
• Man	burde	ikke	behøve	at	tage	krusene	med	hjem	for	at	få	rabatten	næste	dag.	
• Bestik	er	i	plastik	
• Ved	donationsstanderne	kan	man	ikke	se	hvad	man	donerer	til.	Der	burde	være	låg	på,	for	folk	tager	dem	op.	Logoer	på	
• Man	skal	kunne	aflever	alle	steder	
• Føles	som	et	rigtig	glas	havde	været	bedre	
• Info	og	kant	på.	
• Mere	info	
• Når	man	stadig	er	i	gang	med	at	drikke,	så	kan	man	ikke	få	pant	tilbage	for	den.	Man	burde	kunne	få	fratrukket	prisen.	Det	

lader	til	at	ølsælgeren	ikke	har	vidst,	at	han	burde	have	fratrukket.	Designet	er	smalt.	Havde	der	været	logo	på	havde	vi	taget	
den	med	hjem.	

• Kant,	som	man	kan	holde	kruset	i	
• Koppen	skulle	være	lidt	større	
• Mere	klar	kommunikation.	Evt.	lave	en	pantkode.	Troede	at	kopperne	bare	blev	fyldt	op	igen.	De	frivillige	vidste	ikke	besked.	
• Nogle	er	gået	i	stykker.	Bedre	kvalitet?	
• Kant	på	
• Kopperne	mangler	en	kant,	så	man	kan	holde	med	tænderne	
• Mere	klar	info	
• Kant	på	krusene,	så	de	ikke	glider	
• Burde	være	pant	på	regnjakker	
• Flere	steder	at	aflevere	pant.	Mere	skiltning.	At	madboderne	også	brugte	bæredygtigt	service	
• Donere	til	et	bestemt	formål	(vælg	selv	organisation)	

	

13)	Alder	

	

 

10 

14)	Bor	du	i	Københavns	Kommune?	

	

	
	

15)	Køn	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


