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EXECUTIVE SUMMARY

Om undersøgelsen
Formålet med undersøgelsen er at
kortlægge barrierer ved
indkommende emballage hos
restaurationer. Undersøgelsen består
af 19 dybdegående interviews og
observationer hos forskelligartede
restaurationer i Storkøbenhavn udført i
perioden januar og februar 2020.
Undersøgelsen er del af projektet
Verdensmål i værdikæden og indgår i
Værdikædegruppe A – Den Cirkulære
Restauration. Læs meget mere om
projektet her: Verdensmål i
Værdikæden. Vil du læse den tekniske
rapport med interviewnoter, så kontakt
Karen Panum Thisted
(kapt@globalcompact.dk).

Det fandt vi ud af
Der er massive mængder indkommende
emballage i restaurationsbranchen. Det
indkommende emballage består
hovedsageligt af pap og plast. Mange
restaurationer har containere til sortering,
men mangler gennemtænkte systemer til
sortering i køkkener og barer. Det er derfor
hovedsageligt emballage ifm. transport, der
sorteres, mens produkt- og
fødevareemballage sorteres i mindre grad.
De helt store udfordringer er små
detailpakninger, der er tidskrævende at
pakke ud. Unødvendig lag-på-lag emballage
og uoptimal pakning fra leverandøren giver
store mængder emballagespild. Endelig
betyder mangel på plads, tid og overskud, at
mange restaurationer nedprioriterer
genanvendelse.

Anbefalinger
• Der efterspørges gennemtænkte
sorteringsløsninger i køkkener og
barer, så mængden af sorteret
emballage kan øges.
• Der efterspørges flere take back
og pant-løsninger.
• Kokke, tjenere og opvaskere, der
taler restaurationsbranchens
sprog, skal inddrages i
udviklingen og formidlingen af
fremtidens løsninger.
• Da motivationen for bæredygtige
tiltag varierer blandt
medarbejderne, kræves det, at
alle led får viden om, hvorfor det
er nødvendigt at foretage
ændringer.
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KAPITEL 1
FORMÅL & METODER

32

FORMÅL
Undersøgelsen har til formål at
kortlægge udfordringer ved
indkommende emballage hos forskellige
typer restaurationer. Undersøgelsen skal
desuden vise:
1.
2.
3.

Typen af indkommende emballage
hos forskellige restauratører
Om den indkommende emballage
genanvendes? Og hvis ikke, hvorfor?
Adfærd ift. bæredygtighed

VÆRD AT BEMÆRKE: Undersøgelsen
kortlægger udfordringer. Den kommer ikke
med bud på løsninger.
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DE 19 RESTAURATIONER
I UNDERSØGELSEN

4 ARKETYPER

60 %

Af respondenterne er
mænd

30 %

Af respondenterne er
uddannet kokke

78 %

Af respondenterne er
under 40 år

DE 19 RESTAURATIONER
Undersøgelsen er foretaget i
Storkøbenhavn blandt 19 forskellige
restaurationer, der spænder fra caféer,
barer og restauranter til storkøkkener og
quick-service restauranter. Ti
restaurationer er fra Værdikædegruppe A,
to fra værdikædegruppe B, én fra
Værdikædegruppe C og de resterende
seks eksterne.
DE 19 RESPONDENTER
Respondenterne i undersøgelsen er
mellem 22 og 61 år. Syv har gymnasial
uddannelse, syv er universitetsuddannet,
og syv er uddannet kokke. Hovedparten
af respondenterne har ledelsesansvar –
f.eks. køkkenchefer, restaurantchefer eller
managers, med ansvar for daglig drift og
varebestilling.

Restaurant

x7

Cafe & Bar

x4

Quick-service
restaurant

x6

Storkøkken

x2

VÆRD AT BEMÆRKE: Restaurationer og
respondenter er anonyme og er tildelt
pseudonymer. Billeder i undersøgelsen er
godkendt til brug.
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19 FORSKELLIGE RESTAURATIONER…
… DER STORT SET ER ENS, HVAD ANGÅR EMBALLAGE

•

•

KARAKTERISTIKA: Størstedelen
af restaurationerne har under 50
ansatte. Alle benytter sig af både
fuldtids- og
deltidsmedarbejdere, og mange
har ikke-dansktalende ansat.
Observationerne viser, at
branchen er kendetegnet af et
ungt arbejdsmiljø.
BESØGENDE: Størstedelen af
restaurationerne har over 100
daglige besøgende. Hos alle
afhænger antal besøgende af
sæsonen. 74 % af
restaurationerne er del af en
restaurantkæde.

Det er ikke muligt at tegne mønstre ud
fra arketyperne. Det skyldes, at
restaurationerne stort set modtager
indkommende emballage på samme
måde - lige meget om de er restaurant,
café, bar, storkøkken eller quick-service
restaurant. Derfor anvender vi heller ikke
arketyper i analysen.
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HVAD ER
INDKOMMENDE
EMBALLAGE?
Indkommende emballage er i
denne undersøgelse alle typer
emballage, som restauratørerne
modtager. Dvs. både
fødevareemballage,
produktemballage og
transportemballage.

Transportemballage

Fødevare- og transportemballage

Transportemballage

Fødevareemballage

VÆRD AT BEMÆRKE: Udgående
emballage, som f.eks. take away
emballage, er IKKE del af undersøgelsen.

7
Produktemballage

Fødevare- og transportemballage
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ANVENDTE METODER
EN KVALITATIV UNDERSØGELSE

Desk research

Interview

Observationer

•

DATAINDSAMLING: Dataindsamling er foregået i januar og
februar 2020. Der er afholdt 19 dybdegående interviews af ca.
en times varighed. Herefter er der foretaget observationer i
18 restaurationer af diverse leveringer, udpakninger, køkkener,
barer, lagerrum, skraldespande mm.

•

KVALITATIVE FORDELE: Fordele ved kvalitativ metode er bl.a.
tilstedeværelse i felten, hvor vi sammenholder udsagn med
direkte adfærd. Vi kan se indkommende emballage in action
og opbygge tillid, så respondenten får mulighed for at svare
ærligt på spørgsmål.

VÆRD AT BEMÆRKE: Undersøgelsen er ikke et
repræsentativt udsnit af danske restaurationer og
kan derfor ikke bruges til at generalisere.
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KAPITEL 2

TYPE, FUNKTION & GENANVENDELSE
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TYPE & FUNKTION AF
INDKOMMENDE EMBALLAGE
•

MÆNGDEN AF INDKOMMENDE
EMBALLAGE: Samtlige restaurationer
fortæller, at de modtager store mængder
indkommende emballage – heraf er en del
direkte emballagespild.

•

TYPE AF MATERIALE: Restaurationernes
indkommende emballage består af pap, hård
og blød plast, flamingo, træ, metal, papir,
glas og porcelæn. Restauratørerne modtager
hovedsageligt indkommende emballage i
pap. På andenpladsen kommer plastik.

•

FUNKTION: Emballagens formål er
hovedsageligt fødevareemballage,
produktemballage og emballage ved
transport. Fødevarer og produkter er ofte
pakket i plastikbeholdere, som leveres i
papkasser.
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LEVERING AF
INDKOMMENDE EMBALLAGE
•

HYPPIGHED: Alle, på nær én restauration, får leveret varer flere
gange om ugen og hovedsageligt fra grossister. 69 % af
restaurationerne får leveret varer 6-7 dage om ugen, da det er
gratis og bl.a. sikrer friske råvarer. Restauratørerne undgår ved
hyppige leveringer madspild, da de kan tilpasse ift. gårsdagens
besøgende/vejret. Daglige leveringer forebygger også
pladsproblemer og fordeler arbejdsbyrden ved udpakning og
genanvendelse.

•

ANTAL: Restaurationerne benytter alt fra 2 til 30 forskellige
leverandører – både store og små. Fordele ved mindre
leverandører er bl.a., at der skabes en personlig kontakt, som
muliggør aftaler tilpasset den enkelte restaurations behov.
Fordele ved store leverandører er, at de er stabile, kan levere
alle typer produkter, leverer til tiden og overalt i landet.

•

EKSEMPLER PÅ LEVERANDØRER: De 19 restaurationer bruger
bl.a. Catering Engros, Dagrofa Foodservice, Hørkram, Sæbe
Compagniet, Öxneholm, CM Supply, Farmers Market, AB
Catering, Carlsberg, Royal Unibrew og MultiLine.

”Vi får varer seks dage om ugen, og
hvis vi kunne, ville vi have det hver
dag. Det er nemmere at styre, og på to
dage er det svært at estimere, hvor
meget man skal bestille”.
Peter, 36 år, køkkenchef
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UDPAKNING AF
INDKOMMENDE EMBALLAGE?
•

ALLE PAKKER UD: Ofte er det alles ansvar at pakke varer ud.
Enkelte steder har en souschef, køkkenchef eller lagerchef det
overordnede ansvar for at kvalitetssikre leveringen. Af og til
sætter leverandørerne selv varer på køl/frys. Oftest pakkes
varerne ud med det samme.

•

ARBEJDSSTATION: Ofte foregår udpakning ved
arbejdsstationer, f.eks. køkkenet (evt. med flere forskellige
stationer i køkkenet), baren, lageret. Håndtering og udpakning
er blevet daglig rutine med faste systemer, og der kræves ingen
værktøj for at pakke ud.

”Selvfølgelig er der arbejde i at håndtere emballage, når
du skal rive papkassen fra hinanden og putte den til
pap. Kunne man lave en papkasse, der bare forsvandt,
ville det da være smart”.
David, 33 år, driftschef og direktør
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GENANVENDELSE AF
INDKOMMENDE EMBALLAGE

•

HVEM SMIDER UD/GENANVENDER? De fleste
steder er det alles ansvar. Mange steder er sortering
af affald en del af oplæringen af nye medarbejdere.
Oftest foregår oplæringen dog mundtligt og
sporadisk, og mange forventer, at korrekt sortering
giver sig selv. Flere større restaurationer har ansat et
eksternt firma til opvask, rengøring og udsmidning
af affald.

•

MELLEMSTATIONER: Større restaurationer har ofte
en mellemstation (lagerrum, kælder, vogn, bur,
hylde, hjørne), hvor f.eks. pap samles og fjernes
senere (f.eks. ved lukketid eller i rygepauser).

•

HVORNÅR? Mindre steder, hvor leveringen foregår
inde i restaurationen, bortskaffes emballage med
det samme pga. pladsmangel, æstetik og
gæsteoplevelsen.

”For os handler
det hovedsageligt
om, hvordan vi
kommer af med
emballagen”.
Solveig, 30 år, restaurantchef

GENANVENDELSE AF
INDKOMMENDE EMBALLAGE
Sortering af pant og glasflasker i baren

•

•

•

SORTERING: Emballage fra transport
sorteres som regel i forbindelse med
udpakning af varer, mens emballage som
bruges i køkkener og barer sjældnere
sorteres.
GENANVENDELSESSYSTEMER: Mange
restauratører har containere til sortering
udenfor, men mangler gennemtænkte
systemer til sortering i køkkenerne og i
baren.
PLADSUDFORDRING: Særligt ældre
restaurationer er udfordret af pladsproblemer
hvad angår sortering, hvorimod nyetablerede
restaurationer kan tænke sorteringsløsninger
ind allerede fra start.

”Hvis man kunne lave en
nem måde at køre rundt
med en skraldespand, med
flere rum, som havde hver
sin farve. Den skal
selvfølgelig kunne
indeholde en vis mængde,
og den skal kunne gøres
ren hver dag. Det skal være
nemmere at sortere end
ikke at sortere”.
Rasmus, 37 år, souschef

Sorteringssystem i køkken

Standard skraldespand i mange
køkkener kaldet ”melspand” på
stel med hjul kaldet ”hund”
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SORTERINGSMULIGHEDER

•

MULTIPEL SORTERING: Alle
restaurationerne har multiple
sorteringsmuligheder. Som det fremgår af
tabellen har 100 % af restaurationerne
papsortering – dog skarpt efterfulgt af
glas (89 %) og plastik (74 %). Mere end
halvdelen har mulighed for at sortere
bioaffald. Hovedparten af restauratørerne
sorterer ikke affald af miljømæssige
hensyn, men fordi de simpelthen skal have
emballagen af vejen.
VÆRD AT BEMÆRKE: I oversigten er
der set bort fra sortering af papir og
elektronik, da der er tale om meget små
mænger, samt fedt og friture, da det
ikke er relevant ift. emballage.

Sorteringsmulighed

Type
container

Placering

Udfordringer

Pap

100 %

Plast container, metal
container, pappresser,
afhentes samlet i
plastikposer

I skur, baggård,
kælderrum, kan
være placeret
uafhængig af
andre containere

Fejlsortering, tager
meget plads,
container fyldes
hurtigt

Plastik

74 %

Plast container til
hård plast eller alt
plast, stativ til blød
plast

Skur, baggård,
kælderrum

Fejlsortering,
usikkerhed om
plasttyper,
sammensat plast,
tvivl om renhed

Metal

47 %

Plast container

Skur, baggård,
kælderrum

Fejlsortering, tvivl
om renhed

Bio

58 %

Plast container,
biokværn (til
biobrændsel)

Skur, baggård,
køkken, baglokale,
kælder

Uklarhed om
sortering i sort sæk
eller biopose,
lugtgener
(især om sommeren)

Glas

89 %

Plastcontainer til hhv.
hele flasker og knust
glas, træstativer,
afhentning i poser

Skur, baggård,
kælderrum

Fejlsortering

Porcelæn

21 %

Plast container

Skur, baggård,
kælderrum

Fejlsortering
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MULIGHEDER FOR
GENANVENDELSE
•

GODE FORUDSÆTNINGER: Vi oplever generelt, at
restaurationerne har gode forudsætninger for at
genanvende deres affald, når det gælder plads. Kun
enkelte restaurationer er udfordret.

•

FEJLSORTERING: Vi observerede fejlsortering hos
samtlige restauratører. Det viser, at der ofte mangler
overskud, viden og motivation for sortering.

”Det kan være rigtig svært at forstå, når man
ikke selv er i restaurationsbranchen. Jeg kan
selv huske det, da jeg var kokkelev. Man skal
simpelthen bare videre med dagen. Og så
smider man det hele til rest i stedet for at
sortere”.

Plastsortering

Containere til sortering i baggård

Metalsortering

Offentligt sorteringssystem

Fejlsorteret porcelæn

Biosortering

Peter, 36 år, køkkenchef
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Fejlsorteret elektronik

Pap og restaffald

FORSKELLIGE LØSNINGER
FOR AFHENTNING AF AFFALD

•

•

NEMMERE AT SORTERE: Restauratørerne
nævner, at noget affald (f.eks. pap og
plastik) er direkte nemmere at sortere end
ikke at sortere, da det fylder for meget i
restaffald. Samtidig kan man få penge for
at sende pap til genanvendelse. Prisen
varierer afhængigt af kvaliteten og de
internationale markedspriser. Prisen er
dog så lav, at restauratørerne ikke er klar
over, hvad de får.
HVEM HENTER AFFALDET? Københavns
Kommune (hvis restaurationen bor i
offentlig ejet bygning), City Container, HC
Container, Marius Pedersen og
Junkbusters.

”Vi har så meget affald,
at vi nærmest ikke kan
undgå at sortere det. Det
dur ikke for os, ikke at
sortere det. Det er helt
sikkert nemmere, at vi
smider plast i hård plast
containeren”.
Rasmus, 37 år, souschef

Pappresser

Pap klar til pappresser

17

PANTSYSTEMER
Pant på røde slagterkasser

Ikke alt emballage sendes til genanvendelse.
Noget indkommende emballage indgår i pant- og
retursystemer. Der er hovedsageligt pantsystemer
på drikkevarer hos restaurationerne. Systemerne
varierer, og ikke alle har pant på paller,
slagterkasser og flamingokasser.

Pant på paller

PANTSYSTEMER
• Dansk Retursystem
• Røde kød- og slagterkasser
• Flamingokasser
• Ølfustager af metal
• Plastik fustager fra Carlsberg
(5-6 tomme = 30 kr.)
• Paller (ca. 70 kr.)
• Juiceflasker i glas

Pant på glasflasker

Pant på plastikflasker

Pant på juiceflasker
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TAKE BACK SYSTEMER
Stearinlys genfyldes

Der er findes mange forskellige take back systemer
blandt restaurationerne, og mange bruger dem. Flere
foretrækker muligheden for at sende emballage retur
frem for at sortere det. Restauratørerne er særligt
glade for sammenklappelige plastkasser, der er
nemme at stable.

Flamingo-, plastik- og
trækasser klar til
afhentning
Beskidt tøj og viskestykker
hentes igen og igen

TAKE BACK SYSTEMER
• Hårde plastkasser til brød
• Foldekasser i plast
• Mælkekasser
• Flamingokasser (fisk og grønt)
• Lys der genopfyldes i glas
• DFD tekstil (tøj/viskestykker)
• Papkasser (grønthandler)

Take back plastkasser,
der kan foldes

19
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REDUCERING AF
INDKOMMENDE EMBALLAGE
EMBALLAGEREDUKTION: Flere
restaurationer forsøger at reducere
mængden af indkommende
emballage. Der gør de bl.a. ved at
vælge større pakninger (hvis
muligt). Det kræver dog ofte lange
og gentagne diskussioner med
grossisten.

Smør pakket ind enkeltvis

Smør pakket i blok
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KAPITEL 3
UDFORDRINGER
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UDFORDRING 1:
DETAIL-PAKNING

•

TIDSKRÆVENDE UDPAKNING:
Hovedudfordringen ved små pakninger
er tidsforbruget i at åbne, evt.
opmagasinere og sortere emballagen
efterfølgende. Som en restauratør
siger: ”Min dyreste udgift er i forvejen
løn til medarbejderne”.

•

FORDELE OG ULEMPER VED DETAILPAKNING: Ulemperne ved
detailpakninger er mange.
Restauratørerne lægger dog også stor
vægt på de mange fordele. Mindre
pakninger er lettere at stable på
lageret, mere håndterbare, forebygger
madspild og forlænger holdbarhed.

DETAIL-PAKNING

UDFORDRING 2:
EMBALLAGESPILD

”Til nytår bestilte jeg 400 glas, der
alle var pakket ind i pap, der var
pakket ind i plast, der igen var
pakket ind i en papkasse, leveret på
en palle med plast rundt om. Er jeg
rigtig uheldig, er der et klistermærke
på hvert glas”.
Solveig, 30 år, restaurantchef

FOR SMÅ PAKNINGER

•

UNØDVENDIG EMBALLAGE:
Restaurationerne er stærkt frustrerede
over den unødvendige emballage, som
de modtager på daglig basis. De køber
heller ikke leverandørens argument om,
at emballagen er nødvendig pga. f.eks.
transport og forlænget holdbarhed.

•

GRØNTSAGER LØST PAKKET:
Hovedparten af restauratørerne
fortæller, at de, i de fleste tilfælde,
foretrækker varer pakket løst i
papkasser, særligt grønt.

UNØDVENDIG ”LAG-PÅ-LAG”
EMBALLERING
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SVÆRT AT INFLUERE

UDFORDRING 3: LEVERING

DOBBELT TRANSPORT

UOPTIMAL PAKNING

”Det første halve år brugte jeg 45
minutter hver dag på at råbe af
mine leverandører, for jeg vil altså
ikke have grøntsager, der er pakket
enkeltvis”.
Björn, 35 år, køkkenchef

Modtaget pakning

”Vi er en mindre
virksomhed, som presser op
ad mod en stor
leverandørvirksomhed”.
Maria 22 år, manager

”Hvis catering glemmer at levere
avocado til os, så kører de en hel
lastbil ud kun med avocadoer”.
Maria 22 år, manager

24
Ønsket pakning

UDFORDRING 4: SPARSOM
MULIGHED FOR DIREKTE GENBRUG
AF INDKOMMENDE EMBALLAGE

1

2

3

4

5

6

EKSEMPLER PÅ DIREKTE GENBRUG:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Genbrugte snapsflasker fyldes op
og bruges som vandflasker.
”Condi-æsker” egnet til fødevarer
står til tørre, så de er klar til brug.
”Condi-æsker” af
engangsemballage bruges til
opbevaring af tørvarer, selvom det
er i strid med Fødevarestyrelsen.
Mælkekasser fungerer som
opbevaring af pant.
Mælkekasser bruges som skamler.
En gammel yoghurtspand bruges
til opbevaring af ødelagt glas og
porcelæn.

Mulighederne er dog sparsomme.

UDFORDRING 5:
PLADS

•

•

KVADRATMETERPRIS: Flere
restauratører fortæller, at
pladsen – og hermed også
kvadratmeterprisen – er
afgørende for, om
genanvendelse af emballage
og andet affald prioriteres.
USYNLIG SORTERING: Fordi
sortering foregår i baglokalet
– og dermed uden for
gæsternes synsvidde – kan
det være svært at prioritere
dyre ombygninger for at få
plads til affaldssortering.

”Altså her sorterer vi,
men i vores anden
afdeling har vi ikke nok
kvadratmeter, så der
ryger det hele til
restaffald”.
Maria 22 år, manager

”Altså den største barriere
for at håndtere emballage
bedre er plads. Det tror jeg
er generelt mange steder.
Hvis man virkelig går op i
sortering, skal man have
meget plads til
skraldespande. Det gælder
både i restauranten, på
lageret og i køkkenet”.
Stig, 52 år, general manager
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UDFORDRING 6:
GENANVENDELSE

•

MANGLENDE TID & OVERSKUD: Flere
restaurationer giver udtryk for, at travlhed er en
direkte årsag til, at genanvendelse nedprioriteres.

•

MANGLENDE VIDEN: Oplæring i affaldssortering
sker sporadisk og mundtligt. Ingen restaurationer
benytter manualer.

•

UMULIGT AT OPSTILLE CONTAINERE: Enkelte
restaurationer har dårlige forudsætninger for at
genanvende plast, pap, flasker osv. pga. manglende
plads til containere. De har f.eks. et mindre sug og er
nødsaget til at bruge Junkbusters.

•

EKSTERNT FIRMA STÅR FOR AFFALDSSORTERING:
Flere restaurationer har eksterne firmaer til at stå for
rengøring og affaldssortering. Det kan skabe
kommunikationsproblemer.

”Ansatte skal vide,
hvilken container de skal
gå til. Jeg kan hurtigt
glemme, at jeg har været
her i mange år. Og man
kan ikke gå ud fra, at folk
altid ved, hvordan de skal
affaldssortere”.
Peter, 32 år, Køkkenchef

Sug til affald i Nyhavn
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UDFORDRING 7: LEVERANDØRAFTALER MED MERCHANDISE

•

MERCHANDISE FRA LEVERANDØRER: Flere restaurationer har
aftaler med producenter, der leverer gratis merchandise,
hvorimod restaurationerne forpligtiger sig til at bruge
bestemte tilhørende produkter. Hvis konkurrerende brands
benyttes, kan man få bøder, eller aftalen kan blive afbrudt.
Flere er positive overfor sådanne leverandøraftaler, mens andre
ikke er interesserede. Aftalerne kan få betydning for valget om
at overgå til en anden leverandør pga. tid og ressourcer brugt
på udskiftning.

•

MERCHANDISE kan bl.a. bestå af fadølsanlæg, kaffemaskiner,
sæbedispensere, papirdispensere, ølglas, vinglas, oplukkere,
menukort, tæpper, isspande og køleskabe.

•

EKSEMPLER PÅ PRODUCENTER:
Carlsberg, Illy Kaffe, Tork, Royal Unibrew.
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PERSPEKTIVERING

”Jeg tror, at nogle tænker: ”Hvor er det dumt, at jeg står og åbner ti
koriander i stedet for én”. Men det kommer ikke længere end det.
Generelt har folk i restaurationsbranchen travlt, så de rykker ikke på det”.
Peter, 36 år, køkkenchef

7 HOVEDUDFORDRINGER VED
INDKOMMENDE EMBALLAGE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidskrævende detail-pakning, der
koster i kroner og ører
Unødvendig lag-på-lag emballage
Uoptimal pakning og dobbelttransport ved fejl og mangler
Sparsom mulighed for at
genbruge indkommende
emballage direkte
Mangel på plads og dyre
kvadratmeterpriser
Manglende tid, viden, motivation
og overskud til at genanvende
Leverandøraftaler med
merchandise

LØSNINGSGALLERI PÅ KORT
OG LANG SIGT

På kort sigt er der behov for nye og bedre
sorteringsløsninger i særligt køkkener og barer.
Disse skal udvikles ved at inkludere fagfolk fra
restaurationsbranchen.
På lang sigt har restauratørerne svært ved at
se, hvordan de skal forebygge emballagespild.
Ligesom de er i tvivl om, hvem der har
ansvaret. Flere taler om, at der er behov for at
stå sammen, hvis leverandørerne skal presses
til at efterleve krav, så emballagespild
forebygges. Desuden efterspørges endnu
flere, fleksible take back og pant-løsninger, der
kan forebygge pap og plastik.
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INTERVIEW NR. 1

Dato: 06.01.2020
Tid: Kl. 07.00
Varighed: 65 min.
Respondent: Maria (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 3 (Café & bar)

Introduktion & baggrundsspørgsmål til informanten
Kort om respondenten: Maria, 22, køkkenchef, driftsansvarlig.
Uddannelsesbaggrund: STX.
Hvor længe i stilling? Jeg er Manager og har været det i 1,5 år.
Hvad er dine normale arbejdsopgaver? Jeg er med til store konferencer, møder med REGA. Jeg skal til

Lolland til et bæredygtighedsarrangement (bl.a. om grøntsager og bryggeri). Så laver jeg varebestilling til
begge cafeer, laver vagtplaner, sygemeldinger, ansættelser og afskedigelser. Jeg gør det sammen med
den HR-ansvarlige. Jeg kigger på, hvad der skal være pligter i løbet af en uge (fx køleskabet skal vaskes).
Jeg prøver at være begge steder, så alle mine medarbejdere føler sig set.
Hvor mange medarbejdere er der? Der er 8 ansatte ved vores søstercafé plus 10 ansatte her afhængigt af

sæsonen. Lige nu er der 3 fuldtids. Jeg er deltidslappeløsning, og så er der 4 på standby kontrakt og 2
deltid.
Hvor mange daglige besøgende i cirkatal? Om sommeren sælger vi 3-400 iskaffer på en dag. Måske ca.

100.

Typer af indkommende emballage
Emballage er jo rigtig mange ting. Hvad forstår du ved “emballage”? Pap, mælkekasser, plastik omkring fx

dild og forårsløg. Det er alt, hvad tingene er leveret i.
Hvilke typer indkommende emballage har I her i restaurationen? Det er helt sikkert et transportspørgsmål:

hvis catering leverer i dag, men glemmer at levere avocado til os, så vil vi jo ringe og sige, at de skal
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komme med dem i dag. Så kører de en hel lastbil ud til os kun med avocadoer. Sæbe Compagniet kan
også levere med mangler, hvorefter de så leverer det resterende senere. Flere leverancer end nødvendigt.
Vores granola kommer i plastikindeks, som vi ikke må bruge til at opbevare mad i. Det har også været oppe
ved REGA arrangementer. Fødevarestyrelsen siger, at de ikke må genbruge plastikkasserne.
Der er rigtig meget pap, mange mælkekasser, som de tager retur og hård og almindelig plast.
Der er æggebakker, pestotuber, plastik omkring dild, yoghurt bøtter og kaffeposer i meget lille størrelse, så
vi bruger rigtig mange i løbet af dagen. Vi får ikke kaffen i store poser.
Mel fra Irma bliver leveret fra Nemlig eller Coop og er pakket i plastik.
Croissanter kommer i plastik.
Hvilke typer indkommende emballage har I mest af? Pap og mælkekasser. Det pakker de meget i. Fx. 8

tuber pesto i en papkasse. Juicen leveres i pap. Sæbe Compagniet leverer i papkasser med film omkring.
Hvilket materiale er jeres indkommende emballage hovedsageligt lavet af? Pap og plastik.
Hvis du skulle prøve at tænke tilbage på den sidste uge, hvad har jeres indkommende emballage så
hovedsageligt bestået af? Pap og plastik.
Hvornår og hvor ofte modtager i forskellige typer af indkommende emballage? Jeg bestiller kaffe i dag og

får det onsdag. Jeg får catering i dag, ikke noget tirsdag. Jeg får kaffe og catering onsdag, og ikke noget
torsdag. Så får jeg varer/catering igen fredag, og varer igen lørdag, hvis det er en solrig dag. Catering får vi
fast mandag, onsdag og fredag. Kl. 22-23 om aftenen kan man bestille mad til dagen efter. De pakker om
natten. Mælk skal bestilles senest kl. 15.
Hvor kommer jeres indkommende emballage hovedsageligt fra? Bruger overordnet kun Catering Engro til

levering. Sæbe Compagniet, HR-frugt, Grojuice, Coop (måske Nemlig som leverer), Country Coffee og theselskab.
Er der en fast medarbejder til at håndtere indkommende emballage, eller er det alle medarbejderes job?

Alle pakker ud. Hvis noget mangler, er det også den som pakker ud, der har ansvar for at ringe til catering
og få dem til at sende det. Det sker ofte at noget mangler, især i weekenden. Der har vi et ”pleo-kort” i
hver cafe, som alle kan koden til. Så har folk selv ansvar for at hente det, der mangler. Oftest mangler vi
yoghurt, mælk og avocado.

Udfordringer ved restaurationens indkommende emballage

Hvad oplever I evt. af udfordringer med jeres indkommende emballage? Sæbe Compagniet glemmer tit at

sende små mærkater/etikketter. Når vi så rykker for det, kører de ud til os, og så får vi de her små etiketter
sendt til os i en papkasse. Vi bruger etiketterne til at sætte dato på vores juice.
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Vi kan fra catering få en hel papkasse, hvor der kun ligger en dild i. Jeg tænker, at de bare kunne have lagt
dilden i en anden kasse med andre varer.
Hovedudfordringen er ressourcespild. Jeg smider en ½ meter pap ud hver gang. Jeg ved ikke hvor slemt
pap er, men jeg mener, at man kunne komme alle vores varer i nogle mælkekasser, som vi så kunne
returnere. Hvorfor putter vi plastik rundt om vores dild? Vi vasker det jo alligevel alle sammen.
Hvilke udfordringer oplever I med håndtering, opbevaring, affaldssortering osv.? I forhold til håndtering, er

det ikke så stor en udfordring her, hvor vi har god plads. Men den anden cafe som kun har 3 kvm at arbejde
på, kan det være besværligt. Det med at komme af med emballagen, kan også være et problem… i den
anden cafe ryger alt i pap og dagsrenovation. Det er en gammel cafe, hvor der ikke er tænkt på
affaldssortering. I denne cafe og i kvarteret generelt, som jo gerne vil være bæredygtig, sorterer vi i hård
plast, blød plast og mange flere ting. Tror vi er eneste cafe, hvor vi kan sortere.
Med mælkekasser tager leverandøren mælkekasser fra forrige leverance med retur.
Vores isterningemaskine kan ikke følge med om sommeren, så der får vi is leveret i flamingokasser, som jeg
så bestiller afhentning af, når vi har for mange.
Vi havde nogle unge studerende forbi som lavede interview og gerne ville hente vores espresso/
kaffegrums. Men der var der nogen som pointerede, at så kunne renovationsarbejderne ikke beregne hvor
meget bioaffald, de ville få.
Vi har et samarbejde med initiativer, som gror svampe med deres kaffemateriale.
I forhold til mandetimer, så ville vi få lidt besparelsestid, hvis alt blev leveret i mælkekasser. Men ikke det
store.
Noget andet er klude. Engang fik vi vasket ved FDM, men nu har vi fundet ud af, at det er billigere at købe
engangsklude og klippe dem over i to. Og så smider vi dem bare ud bagefter.
Hvilken type emballage skaber de største udfordringer for jer? Hvorfor? Hård plast og affaldssorteringen af

det. I vores søstercafe smider jeg alt i samme.
Er der noget af jeres indkommende emballage, som du vurderer, er unødvendigt? Dvs. emballagespild?

Pap omkring dild. I forhold til plastik, så når jeg får leveret tebirkes bliver de leveret i en blå pose med
indlægspapir og så ned i en papkasse. Jeg kan godt se, at det er lettere at pakke, men det er også det.
Har I nogle nuværende tiltag, der tilsigter at forebygge emballage og spild? Hvorfor har I igangsat disse
tiltag? Ikke så meget med indkommende emballage. Det er mere i forhold til, hvad vi giver ud af

kaffekopper og låg. Kopper er certificeret med FSC. Vi vil også gerne have andre låg, men der afhænger
det af smag, pris, udseende, varmeholdbarhed og håndtering.
Vi bruger kun papirsposer. Alt er svanemærket.
Vi bruger ikke latexhandsker men nitril. Men vi bruger rigtig mange handsker - når vi rører en dej sammen,
smører en bolle, arrangerer tebirkes. Så vi bruger hele tiden handsker.
Vi har postevand på karton - ikke plastikflasker. Vi har lige skiftet til papsugerør. De er dyrere, men de skulle
være bedre. De bliver ikke bløde. Vi har fået nye plastikkrus, som skulle være bedre, ved ikke helt hvorfor,
måske noget genbrugsplast. Vi har prøvet en anden tun, som var SFC certificereret. Men den var meget
dyrere og ikke bedre. Vi får tun leveret i metal og syltede rødløg.
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Jeg tror både, at det sker fordi kunderne efterspørger det, og fordi de 3 drenge bag gerne vil gøre det.

Genanvendelse / affaldssortering

Hvad gør I med jeres emballage efter I har modtaget jeres varer? Kan du evt. vise mig det? Vi sorterer

oftest om aftenen, eller hvis der er nogen, som har en pose, de skal ud med, så tager de kurven med. Vi har
en nettokurv, hvor vi lægger plastik i, som vi så kan sortere, når vi kommer ud i affaldsrummet.
Hvem står til daglig for at skille sig af med den indkommende emballage? Én særlig medarbejder eller alle?

Alle.
Oplever du, at ansatte oplæres i sortering af emballage? Er der udfordringer i forhold til det? Vi har en

oplæringsplan, som går igennem alt om at være barista hos os. Jeg plejer at sige meget kort, at her lægges
pap og her lægges plastik. Men ikke noget særligt i forhold til emballage.
Sorterer I jeres indkommende emballage? Dvs. smider I plast til plast, pap til pap osv.? Ja. Det kan da

hænde at æggebakken ikke lige bliver smidt til plast.
Oplever I udfordringer med at skille jer af med jeres indkommende emballage? I så fald hvilke? Jeg kan

godt være træt af, at vi ikke kan sortere mælkekartoner.
Hvem afhenter/fjerner jeres indkommende emballage? Dem der afhenter, hedder HC container. Der bliver

hentet affald ca. hver 2.-3. dag. De kommer med forskellige lastbiler og henter bio, plast, osv.
Hvordan fungerer afhentningen af emballage for jer? Vi deler affaldsrum med de andre cafeer i gården. Det

fungerer helt fint. Det er langt federe, at vi kan affaldssortere end, at vi alle havde hver sin container.

Bæredygtig adfærd
Hvordan bliver emballagespild opfattet her i restaurationen? Det skal jeg lige have specificeret.

Tror ikke det fylder noget ved medarbejderne. Tror kun det er ved mig. Har aldrig oplevet at mine
medarbejdere har kommenteret at det er spild af emballage.
Jeg føler ikke, at det ville hjælpe noget, hvis jeg kommenterede på emballagespildet overfor
cateringmanden. Han ville bare sige at det ikke er hans beslutning. Han leverer kun.
Ønsker I at ændre på den måde I håndterer emballage på i restaurationen? Og i så fald hvad? Jeg og de

øverste i koncernen har helt sikkert et ønske om at ændre det. Vi ønsker, der bliver mindre spild og mere
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bæredygtighed. Nok ikke blandt medarbejderne, men helt sikkert oppefra. Jeg tror mange tænker, at det
er bare sådan, det er. Det bliver ikke overvejet så meget, for det generer ikke medarbejderne.
Hvis du tænker på din egen hverdag (eller dine kollegers), hvad ser du som barriererne for at håndtere
emballage bedre? Der er et led mellem os og Catering Engro. REGA opfordrer til at, vi skal stille vores

grossister til ansvar, men tror ikke det ville gøre noget, hvis jeg bare kom og sagde noget.
Vi er en mindre virksomhed, som presser op ad mod en stor virksomhed som Catering Engro.
Vi har tætte relationer med de leverandører, vi bruger, undtagen de store som Catering Engro og Sæbe
Compagniet. Nu snakker jeg jo kun om den her bar. Så hvis min kollega, som står for kontakt til
leverandørerne, tager fat i en konsulent ved Catering, så går det meget nemmere, end hvis jeg går til dem.
Min kollega synes det er fedt, hvis jeg kommer med forslag. Vi har en meget flad arbejdsstruktur og meget
lidt hierarki. Alle kan stå for at vaske toiletter.
Hvad tror du, der skal gøres for at I, i højere grad, undgår emballagespild? Eller for at I affaldssortere mere?

Der skal udvikles en universalkasse, som kan returneres. En bedre udgave af mælkekassen. Ideelt en kasse
man kan folde sammen, og have forskellige ting i.

Private sfære

Affaldssorterer du derhjemme? Jeg sorterer ikke hjemme. Jeg køber gerne økologi, når det ikke er for dyrt.

6

INTERVIEW NR. 2

Dato: 07.01.2020
Tid: Kl. 10.00
Varighed: 45 min.
Respondent: Peter (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 1 (Restaurant)

Introduktion & baggrundsspørgsmål til informanten

Kort om respondenten: Peter, 36, køkkenchef, driftsansvarlig.
Uddannelsesbaggrund: Gymnasial og en uddannelse som kok.
Hvor længe i stilling? Køkkenleder for 7 år siden, og for 3 år siden blev min rolle ændret til en overordnet

driftsstilling, så jeg ikke kun havde med køkkenet at gøre. Jeg har størst erfaring fra køkkenet, men jeg har
bred erfaring om hele stedet, både denne og de andre restauranter. Vi har nemlig et tæt samarbejde.
Hvad er dine normale arbejdsopgaver? Jeg optimerer drift og får dagligdagen til at fungere bedst muligt.

For øjeblikket står jeg meget for løbende vedligeholdelse og øjeblikkelig håndtering af problemer, som
stoppede håndvaske. Det fungerer bedre, at jeg håndterer alt det, og så kan køkkenet og dem inde i
restauranten koncentrere sig om det, de nu skal. Jeg står også for noget indkøb, aftaler om nye produkter,
priser med vores leverandører osv. Jeg har en føling med stort set alt, der kommer ind i restauranten.
Hvor mange medarbejdere er der? Vi er i underkanten af hundrede. Langt fra fuldtidsansatte. Mange

løsarbejdere, de udgør en rigtig stor del. Og så er der et stort bagland, der dækker alle restauranterne. Et
firma udefra står for rengøring og opvask, men de har nogle faste medarbejdere hos os.
Hvor mange daglige besøgende i cirkatal? I snit 170 besøgende.
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Typer af indkommende emballage

Emballage er jo rigtig mange ting. Hvad forstår du ved “emballage”? Det er jo… ja… hver eneste ting, vi

får ind, er jo pakket. En vin kommer i en vinflakse, der ligger i en trææske, der ligger i en papæske. Hver
grøntsag kommer i en plastpose, der ligger i en flamingokasse eller en papkasse. Der er RIGTIG meget
emballage. Det er mange kilo. Det kan jeg jo vise jer, når vi går en tur bagefter. Det kan tælles på én hånd
vores udgående emballage. Det er kun til særlige kunder.
Hvilke typer indkommende emballage har I her i restaurationen? Vi har ALT. Vi har rigtig mange vinflasker,

øl-fustager i metal, kulsyre, flamingo med grøntsager, flamingo til fisk, en stor mængde pap og hård
plast. Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om noget, som vi ikke har.
Hvilke typer indkommende emballage har I mest af? Helt klart pap.
Hvilket materiale er jeres indkommende emballage hovedsageligt lavet af? Pap.
Hvis du skulle prøve at tænke tilbage på den sidste uge, hvad har jeres indkommende emballage så
hovedsageligt bestået af? Pap og plastik.
Hvornår og hvordan er du i berøring med emballage i restaurationen? Jeg pakker jo ikke varer ud længere.

Men jeg observerer, hvad der kommer ind. For jeg tjekker, om vi har fået det vi skal, så kokke og tjenere
har det, de skal bruge. Jeg håndterer ikke. Jeg bestiller heller ikke. Det gør min køkkenchef. Han bestiller
varer.
Hvem pakker ud? Det er en fælles ting. Det er f.eks. også noget, vi lærer vores elever. De skal lære at tage

imod, forstå udseende, tjekke temperatur, og at se om vi nu har fået de varer – altså om følgesedlen
stemmer. Oppakning sker, når de kommer ind kl. 12. Man går ud på sin arbejdsstation, og så går man ud
og pakker ud sammen. (Peter fortæller at de forskellige varer, der vedrører de forskellige kokke bliver sat
foran deres ”arbejdsstation”, og så pakker de selv ud).
Ja, det er daglig rutine. Ja, det er del af oplæring og hverdagen. Vi har åbent syv dage om ugen.
Hvornår og hvor ofte modtager i forskellige typer af indkommende emballage?

Hver dag. 7 dage. Men ikke alle leverandører leverer hver dag. Vi får både tørvarer, mejeri, frugt,
grøntsager og kød dagligt. De leverer 7 dage om ugen. Måske lidt mindre om søndagen. Logistikken
fungerer bedre ved at få små leveringer hver dag. Også søndag. Vi tænker på os selv, så vi forsøger at
undgå for store leveringer. De ting, vi ikke får hver dag, er det, som vi ikke bruger så ofte, som f.eks.
grøntsager, som vi skal have hver dag. Fx. oste, de har lang holdbarhed eller charcuteri, som har lang
holdbarhed. Noget kød, der igen har længere holdbarhed end f.eks. fisk. Fisk vil vi gerne have hver dag,
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men vi kan ikke få det søndag.
Hvor kommer jeres indkommende emballage hovedsageligt fra? Næsten alt bliver leveret. Kun ved fejl og

mangler, har vi glemt at bestille noget, eller hvis vi får noget af ringe kvalitet, så har vi noget detail, som vi
bruger. Og det er kun, hvis vi ikke kan få grossisten til at efterlevere en ny vare. Nogle gange vil vi ikke have
en liter sødmælk leveret fra Roskilde. Altså kokkene er ligeglade. De tænker ikke over, at mælken skal
bringes fra Roskilde. De vil gerne have deres arbejdsbyrde væk hurtigst muligt. Så de henter selv en mælk i
en detailkæde, i stedet for at få bestilt en ny fra Roskilde. ”Jeg mangler den lige nu, så jeg henter den
selv”, kan de finde på at sige.

Udfordringer ved restaurationens indkommende emballage
Hvad oplever I evt. af udfordringer med jeres indkommende emballage? Det er tidskrævende. Vi har haft

held med nogle ændringer ift. leveringer, der sparer os tid. Vi har lejemål i en offentlig bygning med en
gård med god affaldssortering. Københavns Kommune har virkelig optimeret og det har været rart. Vi er
godt stillet ift. kollegaer rundt omkring i byen. Men det kan stadig blive bedre. Her løber vi panden mod
muren ift. andre ting. Jeg vælger at kalde det ”bureaukrati”. Fx. får vi fisk i flamingokasser. Hvis ikke vi kan
pakke op med det samme, så kan chaufføren ikke få det med, og de (kasserne) skal væk fra køkkenet.
Så laver vi ”opstabling”, som chaufføren kan tage med næste gang. Men Bygningsstyrelsen siger, at vi ikke
længere må stable i det rum, som plejer pga. skadedyr. Vi har endda spurgt, om vi så ikke kan gøre rummet
sikkert. Vi havde nemlig stor brug af det lokale til at opbevare opstablede mælkekasser, flamingokasser,
trækasser observerer vi senere. Nu skal det i stedet op i containere. Det er bare småt brændbart, og det er
mange tømninger. Flamingo fylder meget i en container. Vi har mange tømninger ift. for et år siden, hvor vi
måtte stable. Vi må heller ikke opbevare hård plast længere. Perspektivet til at lave et sikret rum er lang.
Der er mange kommunikationsled for, at der bliver gjort noget ved rummet.
Er der også nogle økonomiske udfordringer? Vi har ikke noget pant, hvis det er det du mener. Det har der

tidligere været på slagterkasser. Der var der gebyr på kassen, og man blev krediteret, når den kom retur.
Men det skulle man holde øje med. Vores chauffør var god til at tage ting med retur.
I har fået optimeret levering af noget af deres indkommende emballage. Hvad var det?

Jamen, vi har fået reduceret noget tid. Vi bruger meget salat. Vi kunne kun få hjertesalat i plastik i
papkasse. Så er der otte pakker med to hoveder i hver. Nu får vi én stor pakke med 30 salathoveder. Det er
meget hurtigere. Det tog lang tid at åbne og sortere efterfølgende. Det var en hel… vi har større
plastbeholdere til sortering, men man fylder en hel pose, når man håndterer en sending med salat. Det har
været rigtig rart.
Andre udfordringer? At undgå flere mindre pakker. Det er tidspild.
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Hvilke udfordringer oplever I med håndtering, opbevaring, affaldssortering osv.? Vi er heldigt stillede med

den affaldssortering, som vi har. Jeg har været steder, hvor man nærmest skulle gå til den nærmeste
renovationsplads med pap hver aften (Peter mener formentlig nærgenbrugsstation). Her har vi pappresser.
Container til plast og metal. Det er rart.
Hvilken type emballage skaber de største udfordringer for jer? Hvorfor? Det der fylder mest, er flamingo.

Havde vi haft en flamingopresser, havde det været genialt.
Er der noget af jeres indkommende emballage, som du vurderer, er unødvendigt? Dvs. emballagespild?

JA, i høj grad. Pap og plastik. Når man prøver at få så friske varer som muligt, så bestiller man efter
mængder, som man kan bruge på dagen. Så man ikke skal opbevare så meget.
Det betyder, at der pakkes rigtig meget. Det er helt hul i hovedet, hvad der er gang i. Det er rutinen fra
pakkeriet. Det kunne være rart at have en bedre dialog med leverandøren.
Har I prøvet at tage dialog? Ja ja, fx. hjertesalaten. Jeg synes faktisk, at mange leverandører er med på

miljøbølgen. Fx. mere hensigtsmæssig pakning. Men der er stadig… altså man må jo stole på dem, når de
siger, at vi gør det sådan hos os. (Peter refererer til, at leverandørerne fra tid til anden begrunder deres valg
af emballage eller pakning med friskhed, undgå madspild, bevare smag bedst muligt, osv.).
Har I nogle nuværende tiltag, der tilsigter at forebygge emballage og spild? Hvorfor har I igangsat disse
tiltag? Vi må ikke gøre noget ved affaldssorteringen. Altså vi må ikke selv opstille noget, da det er en

offentlig bygning. Vi havde en dialog med Bygningsstyrelsen omkring knuste flasker. Vi ville ikke blande
knust med ikke-knust glas. Vi fik tilladelse til at have vores egen container. Så faldt det bort, fordi der kom
flere restauranter, der også begyndte at bruge den. Så vi opsagde den private afhentning, så nu bruger vi
den fælles til flasker.

Genanvendelse / affaldssortering
Hvad gør I med jeres emballage efter I har modtaget jeres varer? Kan du evt. vise mig det? Nej, det er

meget sjældent, at vi kan sende ting retur efter, at vi mistede muligheden for at stable.
Så det er svært.
Hvem står til daglig for at skille sig af med den indkommende emballage? Én særlig medarbejder eller alle?

Det sker løbende i løbet af dagen. Ellers hober det sig op.
Oplever du, at ansatte oplæres i sortering af emballage? Er der udfordringer i forhold til det?

Ja, folk skal vide, hvilken container de skal gå til. Jeg kan hurtigt glemme, at jeg har været her i mange år.
Man kan ikke gå ud fra, at folk altid ved, hvordan de skal affaldssortere. At flamingo ikke må komme til pap,
eller at plastikposer ikke må komme i bio. Sker der en fejl, kan jeg påpege det overfor køkkenchefen. Som
oftest er det den nyest ankomne medarbejder, der har lavet fejlen. Det kan også være en opvasker. Så ved

10

jeg, hvem jeg skal gå til i opvaskefirmaet.
Oplever I udfordringer med at skille jer af med jeres indkommende emballage? I så fald hvilke?

Ja. Pant. Dansk retursystem har en… jeg tror, at det er en overenskomst-regel, der siger, at de ikke må
bære op fra kælderen. Deres tidsinterval for afhentning af pant er 6 timer, og jeg kan ikke have pant
stående i gården, for det forsvinder nogle gange. Så pant skal bæres op i det øjeblik, som chaufføren
kommer, og det harmonerer ikke med, at min kok eller tjener skal gøre det. Mine tjenere skal være
soignerede og klar til at servere. Det irriterer mig.
Hygiejne: Nej, jeg synes ikke at der er hygiejnemæssige problemer.
Hvem afhenter/fjerner jeres indkommende emballage? Jeg mener, at der står ”TG” på lastbilerne. Det er

en offentlig instans. Det fungerer fint. Ser jeg noget, fx en container der er overfyldt, så hiver jeg bare fat
bygningens logistikvirksomhed. Der er ikke lige en vicevært. Pappresseren skal tømmes. ”Fint, det klarer
jeg”, siger de. Eller hvis jeg siger til dem, at det er for lidt med én metalbeholder. Fint, jeg bestiller en
ekstra. Vi er godt stillet. Det handler jo om plads her i indre by.

Bæredygtig adfærd
Hvordan bliver emballagespild opfattet her i restaurationen? Jeg tror, at det er nogen, der tænker: ”hvor er

det bare dumt, at jeg står og åbner 10 koriander i stedet for én”. Men så kommer det ikke længere end
det. Generelt har folk i restaurationsbranchen travlt, så de får ikke rykket på det. Derfor skal det falde
tilbage på folk i min stilling. Folk der har overskud og kan tage stilling til det. Jeg kan ikke forvente, at det
er min kokkeelev, der skal gå videre med det. Det er klart mest mig, der gør noget ved det.
Hvad opfatter du som emballagespild? Hvorfor? Jamen de her små individuelle pakninger. Det giver ikke

mening.
Ønsker I at ændre på den måde I håndterer emballage på i restaurationen? Og i så fald hvad?

Hmm… jeg kan ikke se, hvordan vi kan håndtere det meget anderledes. Der er brug for pres på grossister
og producenter. Meget af vores bestilling kommer på en webshop. Jeg kan rent fysisk kun bestille
koriander i bundter. Så får jeg 20 gange 50 gram bundter.
Som jeg forstår det, så er det for at bevare produktet bedst muligt og lave arbejdsgangen bedst muligt.
Skal de lave større bundter til den ene og medium til nogle andre… det kan de ikke.
(Peter giver et eksempel: med én type koriander til dem og én type til en anden restaurant bliver det alt for
bøvlet). De får et større råvarespild, hvis ikke det er pakket i plastik. Jeg synes faktisk, at det har været
særligt grelt hos nogle af de økologiske producenter. De virker for mig som om, at de forsejler deres
produkter allermest for at bevare dem. Af og til bestiller vi fra udlandet. Der er lang rejsestid. Nogle gange
er vi ude i en dårlig broccoli. Så er det produktspild. Og det er også skidt på CO2-kontoen. Gulerødder kan
godt komme løspakket. Så kommer det i en papkasse eller i en brun papirpose. Men hver eneste agurk er i
plast og sat i en papkasse. Hvert eneste økologiske æble har et klistermærke på.
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Hvis du tænker på din egen hverdag (eller dine kollegers), hvad ser du som barriererne for at håndtere
emballage bedre? Det ved jeg sgu ikke lige... tidspres. Der laves fejl med sortering. Og her handler det

ikke om, at de ikke er klar over det. Det handler om, at de ikke har overskud til at sortere.
Det kan være rigtig svært at forstå, når man ikke selv er eller har prøvet at være i restaurationsbranchen. Jeg
kan selv huske det, da jeg var kokkeelev. Man skal simpelthen bare videre i teksten. Altså i dagligdagen. Og
så smider man det hele til rest i stedet for at sortere.
Hvad tror du, der skal gøres for at I, i højere grad, undgår emballagespild? Eller for at I affaldssortere mere?

Måske en endnu mere omfattende affaldssortering. Så er det et rutineproblem. Så skal vi bare ind i den
rutine. Er der ikke opbevaring eller en container til flamingo, så kan vi ikke gøre andet end at smide det til
småt brændbart.
I København handler det om et pladsproblem. Muligvis også et økonomisk problem. Vi har en restaurant
lige herovre (Peter peger), og her er pladsen simpelthen for dyr. Her prioriterer man ikke affaldssortering.
Det er simpelthen for dyrt. Hvis der overhovedet er plads til det.
Naboskab stiller et spørgsmål omkring motivation. Hmm… Den bedste effekt er kroner og ører. Var det en

økonomisk gevinst, så ville der sættes flere kræfter ind for det. Hmm… hvis ejerkredsen fik en økonomisk
gevinst ved affaldssortering eller for at undgå emballage. Jamen, så ville bundlinjen se bedre ud.
Savner du mere fokus på forebyggelse af emballage fra ejerkredsen? Nej, jeg synes faktisk, at vi gør rigtig

meget. Et ønske om at gå i denne her retning. Derfor er jeg også med i REGA, hvor jeg har fået afsat timer
til at være med. Kan vi bare gøre nogle små tiltag i forhold til FN’s verdensmål.

Private sfære
Tænker du til dagligt over dit personlige emballageforbrug? Ja, det gør vi. Jeg bor i en kommune, hvor der

ikke er samme affaldssortering. Vi flyttede dertil for et år siden. I København var der mere sortering.
Hvordan? Jamen, det er jo en skam, at småt brændbart er en del af madaffald. Der er ikke bioposen til

madaffald. Alt andet er der faktisk ret godt styr på, bedre end i København faktisk.
Men nu bor jeg også i hus i modsætning til en opgang. Og vi sorterer plast, metal osv.
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INTERVIEW NR. 3

Dato: 08.01.2020
Tid: Kl. 10
Varighed: 60 min.
Respondenter: Stefano, Solveig og Ulyana (bemærk at der benyttes pseudonymer)
Interviewer: Naboskab
Arketype 1 (Restaurant)

Introduktion & baggrundsspørgsmål til informanten
Kort om respondenten: Solveig, 30, restaurantchef. Stefano, 31, kok. Ulyana, 35, kok.
Uddannelsesbaggrund:

Solveig: Kultur og sprogstudier fra RUC
Stefano: Bygningsingeniør.
Ulyana: Hvor længe i stilling?

Solveig: Restaurantchef i et år og 2 måneder.
Stefano: Kældermester for denne og 4 andre restauranter i København.
Normale arbejdsopgaver?

Solveig: Jeg er hovedsageligt i restauranten, når der er gæster. Serverer mad, sørger for at ansætte og at
overholde forskellige økonomiske mål, som jeg skal følge og forstå. Jeg skal ikke sætte dem selv.
Stefano: Jeg tager mig af mange ting. Bestilling, tjek af lager, sørger for at restauranterne har og hvad de
skal bruge. Jeg fikser det også, hvis der er problemer med udstyr, eller hvis der kommer nye varer ind.
Hvor mange medarbejdere er der? Ca. 35.
Hvor mange daglige besøgende i cirkatal? Solveig: Det svinger fra 2000 til 3. Ej, måske overdriver jeg lidt.

Stefano: 2000 er faktisk realistisk. Bare i de her lokaler er der plads til 300. Og du kan have restauranten
fuld fire gange i løbet af en dag. Solveig: Ja, og i går havde vi fire borde. Så det er svært at planlægge
efter. Stefano: Det handler også meget om vejr. Når man tror, at der kommer 1000 mennesker, så kommer
der måske kun 50, fordi det regner.
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Typer af indkommende emballage

Emballage er jo rigtig mange ting. Hvad forstår du ved “emballage”? Solveig: Det som madvarer er pakket

ind i. Plastik, pap og flamingo. Stefano: Alt der er rundt om de varer, som vi bruger. Plast, metal, alt muligt
forskelligt.
Hvilke typer indkommende emballage har I her i restaurationen? Stefano: Vi får fx en palle med plast rundt

om. Nogle gange leverer vi dem tilbage, andre gange skal vi selv opbevare dem. Vi har pap, som flasker er
i. Vi har plast, der holder forskellige former for væske. Køkkenet har nok meget mere… ikke så meget
paller. De har pap, plastik, metal i form af dåser. Plast i form af dunke. De har også pap med frysevarer.
Mere eller mindre… nogle ting tages retur fra leverandøren.
Hvad er det fx? Stefano: Plastikkasser, flamingokasser - særligt fra køkkenvarer og ikke så meget

drikkevarer. Her er der faktisk en del, der tages retur.
Solveig: De sætter store logoer på, så man ved, hvad der skal retur.
Stefano: Det samme med brød.
Hvad kendetegner jeres leverandører? Stefano: Mange leverancer på forskellige tidspunkter. Køkkenet har

nok fra 5-10 leverandører. Jeg har nok 20 forskellige. Meget drikkevarer, kaffe osv.
Hvordan fungerer det? Stefano: Nogle kommer måske kun 1 gange om måneden, andre 2 gange om ugen.

5-10 kommer 1 gang om måneden. Der findes ikke et firma, der kan levere alt. Det er nok godt for
konkurrenceevnen (alle griner).
Hvilke typer indkommende emballage har I mest af? Solveig: Det varierer rigtig meget, om det er

drikkevarer, sæbe eller glas (hendes frustration over at ikke at kunne besvare spørgsmålet vidner om
kompleksitet og forskellighed i indkommende emballage). Men plastik er helt klart højdespringeren. Men
der er også rigtig meget pap. Vi har prøvet at lave en aftale med junkbusters, hvor vi har presset pap og
prøvet at få det afhentet. 2 gange om ugen kommer de og henter. Emballage handler for os rigtig meget
om, hvordan vi kommer af med det på.
Hvis du skulle prøve at tænke tilbage på den sidste uge, hvad har jeres indkommende emballage så
hovedsageligt bestået af? Solveig: januar skal lige sættes i gang. Det er helt anderledes end december. Vi

skal bare sælge ud. Altså, vi skal selvfølgelig have de basale ting som smør, brød og mælk, men vi har ikke
store leverancer i januar.
Hvornår og hvordan er du i berøring med emballage i restaurationen? Solveig: Som eksempel bestilte jeg
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til nytår 400 glas, der alle sammen er pakket ind i pap, der er pakket ind i plast, der igen er pakket ind i en
papkasse. Leveret på en palle med plast rundt om. Og er jeg rigtig uheldig, så er der et klistermærke på
hvert eneste glas. Ellers er jeg meget i berøring med rengøringsmidler, der også pakkes i pap og plast.
Hvornår og hvor ofte modtager i forskellige typer af indkommende emballage? Solveig: På daglig basis.
Hvor kommer jeres indkommende emballage hovedsageligt fra? (F.eks. varer fra grossister, eksterne
leverandører, jer selv, der handler ind, andet?) Solveig: Det er meget sjældent, at vi køber noget i Netto.

Kun ved fejlbestilling. Det er ikke den store post, når det gælder indkommende emballage.
Er der en fast medarbejder til at håndtere indkommende emballage, eller er det alle medarbejderes job?

Solveig: Stefano har med alt, der har med drikkevarer at gøre. I køkkenet handler det om, hvem der tager
imod. Inden for forskellige områder er der forskellige folk, der tager imod.

Udfordringer ved restaurationens indkommende emballage

Hvad oplever I evt. af udfordringer med jeres indkommende emballage? Solveig: (sukker let, hun er tydeligt

frustreret over kompleksiteten i spørgsmålet) Jamen, det er svært at svare på. For det er så svært at
forestille sig et alternativt. Og for os handler det hovedsageligt om at komme af med det på. Vi har kun
affaldssug, vi har ikke containere (Solveig peger ud ad vinduet ned på en cylinderformet skraldespand lige
ude foran restauranten). Der er ikke plads i baggården, så sådan behandles alt affald. Alt affald der ikke
passer ned i, så det skal man selv komme af med.
Men glas må ikke komme i affaldssug. Så der skal vi sørge for separat sortering. Fra køkkenleverandører er
der faktisk en god bevidsthed om at forsøge at genbruge emballage. Og så er der selvfølgelig også noget,
der ikke kan genbruges igen. Meget blød plast. Vi har ikke mulighed for at sortere bioaffald. Så det ender i
en stor “kage”.
Hvilke udfordringer oplever I med håndtering, opbevaring, affaldssortering osv.?
Glas: Solveig: Vi har en hus-håndværker for alle 4 restauranter. Han tager det knuste glas med og

deponerer det. Ind i bilen og læsse af. Vi har prøvet, og det er så svært at komme af med. Vi ville også
gerne sortere metal, men det bliver et projekt at komme af med det.
Er der udfordringer med håndtering?

Stefano: Jamen, vi skal folde papkasser sammen. Junkbusters kommer 2 gange om ugen og henter pap og
plastik. Vi har ikke så meget plastik. Men pap har vi RIGTIG meget af, og det fylder. Vi har måske på hver
restaurant 2-3 plastikposer med foldet pap (hver gang de stiller ud til afhentning hos Junkbuster). Det er
rigtig meget. Jeg ved ikke, hvor mange kubikmeter det er, men det er rigtig meget. Vi kører med Dansk
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Retursystem med pantflasker. Vi køber nogle plastposer med strips med et klistermærke, og så tager man
dem ud 1-2 gange om ugen. Hver mandag og fredag. I gennemsnit 5 poser pr. hver gang, vi sætter ud
foran hver restaurant.
Udfordringer med opbevaring? Stefano: Vi ville ønske et andet system. Vi ville rigtig gerne have en

papcontainer. Jeg skal opbevare pappet helt til fredag. Og nogle gange får jeg jo varer fra mandag (den
anden pap-afhentning er mandag morgen kl. 9). I min afdeling har vi ikke så mange ting, der kommer
fredag, lørdag og søndag, da det er helligdag. Af og til kan jeg simpelthen ikke komme ind i på kontor om
torsdagen, for det er helt fyldt op med pap. Mandag og fredag sætter vi rammer med glas ud. Det tager
lang tid at tage det ud. Det er et rengøringsfirma, der gør det. Vægtmæssigt er det hårdt.
Ulyana kommer ind i lokalet og hilser, og vi slår over i engelsk.
The biggest challenges? Ulyana: Plastic. Because we get many products in plastic. We need to use it

smartly. We have a few products coming in on a daily basis. The best thing is when our supplier deliver
food in boxes, that they can take back. And we prefer that.
Why? Ulyana: Because it is better for the environment, of course.
Er der noget af jeres indkommende emballage, som du vurderer, er unødvendigt? Dvs.
emballagespild? Solveig: Depends on the delivery. Too much cardbord when we get glas. It is simply too

much. Huge amounts of cardboard, that we throw out.
Stefano: Bottles is actually okay. I can’t see how they could do it otherwise. Otherwise the wines could
easily break. That also creates problems - cleaning up, you can cut yourself. The way they bring it, on the
pallet wrapped in plastic, it is also necessary. I don’t see how they could do it otherwise. Often the pallet is
very tall.
Solveig: Most companies really think about this. It is also an expense for them.
Stefano: Yes, I agree. They have to do it. If something breaks, they have to take back the entire pallet.
Har I nogle nuværende tiltag, der tilsigter at forebygge emballage og spild? Hvorfor har I igangsat disse
tiltag? Stefano: Yes, so the last 5-6 years we have started working with saving and reusing incoming

packaging. We have started sorting it.

Genanvendelse / affaldssortering
Hvad gør I med jeres emballage efter I har modtaget jeres varer? Kan du evt. vise mig det? Stefano: I store

it.
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Hvem står til daglig for at skille sig af med den indkommende emballage? Én særlig medarbejder eller alle?

Stefano: I am responsible for packing and taking it out on the right days. And you, (pointing at Ulyana), are
responsible for packing it correctly in the kitchen.
Ulyana: Yes, we sort paper (hun mener cardboard).
Oplever du, at ansatte oplæres i sortering af emballage? Er der udfordringer i forhold til det? Stefano og

Ulyana: Yes.
Ulyana: It works well
Stefano: I show them around and show them how things work. And I check if they do it in the right way. It
has to be done efficiently.
Is it written down? Stefano: Partially. We have a calendar, where you can see what you have to do each day.
Oplever I udfordringer med at skille jer af med jeres indkommende emballage? I så fald hvilke? Solveig:

Yes, it is a problem that Københavns Kommune does not provide us with a possibility to get rid of our
garbage.
Stefano og Ulyana: Yes, we agree.
Stefano: Especially the small plastik. This we throw out with “restaffald”.
Why not sort it with the hard plastic?

Stefano: We are not sure if we can throw it out
Solveig: Also, capsules would be nice to be able to sort. But I am not sure, how we should get rid of it. It is
not on my shoulders. Somebody has to start the discussion.
Hvem afhenter/fjerner jeres indkommende emballage? Stefano: Junkbuster. Sometimes they just forget to

come and pick it up. The communication is quite okay. I am not happy with Dansk Retursystem though. It is
private but also a little bit public I think, so they are doing like (Stefano tager hænderne bag hovedet og
indikerer, at de er dovne). They don’t pay a shit. They just want to earn money. E.g. we buy the plastic bags
and I didn’t have the stickers. I called them. I had to buy five kroners each sticker. If I don’t have the
stickers, I can’t use the bags. So, I have to pay 1.000 kroner. So instead I throw away the plastic bags, so I
get new bags for free. They should think more about the environment. And if it happens once, they should
have helped me.
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Solveig: We also have a problem with handling the bags. Not too many bottles in one bag. And if they are
too filled, they won’t take it.
Stefano: Yes, they should be more flexible. Then you have to take it in again. Cut the string, throw one
plastic out and make a new.
Stefano: If I call Junk Busters, they come straight away. We cannot have big boxes in front of our restaurant,
because the guests are sitting there. And Dansk Retursystem maybe, they don’t come. And I can’t have
them standing outside all day. Sometimes they don’t even come at all. Then someone else have to come
and take in the bags again.
And you can’t leave them outside? Stefano og Solveig: The bags can be stolen. We can’t block the way or

the fire escape. People in wheelchair. It takes the space away from one of our tables.

Hvordan bliver emballagespild opfattet her i restaurationen? Solveig: People really think about it. How

much
paper, food, plastic
that is just being thrown out in one big pile. And that it is a shame.
Bæredygtig
adfærd
Solveig og Ulyana: People come to us and talk about it.
Is it something you would like to change? Stefano: Not change it, but improve it.
Hvis du tænker på din egen hverdag (eller dine kollegers), hvad ser du som barriererne for at håndtere
emballage bedre? Solveig: How should we throw it out in a better way? I think if we had the opportunity,

then we would actually do it.
Stefano: We have a challenge which is the garbage system. It is good because we can get rid of the
garbage, but it would be good if it worked so that the bags don’t get destroyed. Maybe we could have
different bags in different colors from the municipality. Then we could sort in different bags which could be
sorted later on. But right now the maschine breaks everything.
Hvad tror du der skal gøres for, at I i højere grad undgår emballagespild? Eller for at I affaldssortere mere?

Stefano: If we had containers close by, but they are not nice to have in the streets. Nice looking containers
that would be emptied and cleaned every day. They should be nice looking. Normally you think of a
container that stinks and they are ugly. In some cities, that I have visited, containers can look nice.

Private sfære
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Tænker du til dagligt over dit personlige emballageforbrug? Ulyana: Always sorting food and paper.

Sometimes also plastic. Always. The plastic is hard, my kitchen is quite small.
Stefano: I do it the way you have to. Food, glass, metal, plastic and so on. I do it 100 percent… but I am not
honest (alle griner).
Ulyana: I had a nice experience in Barcelona. In a shopping center that have trash bins with food waste,
paper and plastic. It could be nice to have in the shopping centers. Also, in the Metro it could be nice.
Stefano: I think actually Copenhagen is quite good.
Ulyana: A lot of trash at Nørreport
Solveig: I sort my garbage… sometimes (alle griner). I don’t buy plastic bags.
Stefano: I think much more about it today than five years ago.
Ulyana: Fruits in the supermarket I try to avoid a plastic bag.
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INTERVIEW NR. 4

Dato: 13.01.2020
Tid: Kl. 11:30
Varighed: 35 min.
Respondent: James (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 2 (Quick Service Restaurant)

Introduction & background questions
About the respondent: James, 30, head chef.
Educational background: James has two bachelors, one in management and one in innovative

technologies.
How long in position? Head chef is about 1 year. But I have been here for 4 years in total.
Normal work areas/tasks? I’m in charge of kitchen, the menus, make the schedule for the guys, do service

with them, take supplies, dry storage, everything related to the kitchen and budgeting.
How many employees are there? 30. We’re a mix of full-/ part time. In kitchen about 7 and in bar around

15-20. The brewery has 4. An accountant and a general manager. In summer we might get up to 45
employees. We hire employees for the season.
How many of them do not speak Danish? 8-9 speak danish.
How many daily guests do you approximately have? The average is about 300. We can seat 500 people at

the same time and in one day, we might do two seatings.

Type of incoming packaging
Packaging can be a lot of things. What do you understand with “incoming packaging”? Whatever our

products are wrapped in. Packaging for transportation. Smaller items packaged in more packaging. We do
take away, but people have to come here to order, so it is not much.
What kinds of incoming packaging do you have in this restaurant/café/bar? Plastic - a lot of plastic,
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cardboard 80 %, each piece of meat is individually wrapped in plastic, which then is packed in a red bin.
You will see that we have a lot. It is reusable plastic bins of course.
Some items like oil and vinegar comes with no packaging, because it is in a large container, so it does not
need any packaging. Except for its own container of course. It is mostly plastic.
We have very few metal cans, like some of the tomato paste we use. You will see, it is mostly plastics which
then will be in a cardboard box.
What kind of incoming packaging do you have the most of? Cardboard definitely. We have a very huge bin

that we empty once or twice a week. So, it is definitely cardboard.
Do you receive any pallets? Brewery has a lot of pallets. Kitchen does not really. But the brewery does.

Everything they receive in terms of malt, kegs and so on it comes on pallets. In kitchen everything is
delivered in trolley
What about styrofoam? We have very little Styrofoam. It’s just the potatoes at the moment. We don’t really

do fish, so not really. I even think they changed to cardboard now, so not really.
If you consider the last week, which material have your incoming packaging mainly been consisting of?

Plastic and mostly cardboard
When and how are you in touch with packaging in this restaurant/café/bar? Me myself not really in touch

with packaging. But basically, when we receive stuff I normally go and check what we got in. And then
normally we have the chefs, they will empty the packaging. And in the morning, we have the food comes
really early, so our morning guy will take care of it. Open it and empty it. Then he put the cardboard on
trolley, and everything else goes in the bin. Then the KP (opvaskeren) empty the bins and trolley.
Are you in charge of ordering? Yes, the soap supplies are like automatically. The company gets in and they

decide what to get us. And they always mess it up. But other than that, it’s the kitchen stuff I’m in charge of.
In brewery the brewers order malt and all of that.
Do you ever order anything together - brewery and kitchen? No, because it is very different suppliers. They

have very specific items.
When and how often do you receive different kinds of incoming packaging? We receive meat 3 times a

week and soap and cleaning products once a week. Everything else related to dry storage deliveries is 2
times a week in the winter and maybe 4 times a week in summer. It is a big kitchen, but somehow, we still
don’t have room to store a lot. So, we do need to buy pretty often.
Where do you mainly receive your incoming packaging from? CM suppliers for cleaning products. Catering

Engross. We used to use Danish Crown. Now we use Öxneholm. They are pretty new.
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How do they deliver then? Do they just walk around the corner? Yes exactly. Sometimes we also work with

Inco, and they will do the same. They will just bring the pallet here and we empty it. It is convenient for
them. We also buy stuff from the head office, in terms of beer. So of course, we get beer from them. And
brewery-wise I really don’t know where they get their stuff. Some is definitely from the States, because they
use US hops. I am sure there is an importer in the middle, because we definitely do not import ourselves.
So, there is probably a European distributor in the middle.
Do you ever go buy something yourself? Yes, when we run out, we go to Inco. Put it on a trolley and bring

it over.
Is it someone in a particular position who handles incoming packaging? Or is that a responsibility for all
employees? We have two guys in the morning on different shifts, and they come early in the morning. So,

they are the only ones doing that normally. They will unwrap it and put it in a box. And the dishwasher that
comes in the morning will then throw the actual cardboard out.
The two morning guys put the cardboard on a trolley. The dishwashers throw out garbage during the day.
The garbage in the restaurant is thrown out by the waiters.

Challenges with the incoming packaging of the restaurant/café/bar

Which challenges do you experience with your incoming packaging? A lot of time they pack it in different

boxes. So, you have to open it, even though it doesn’t have to be in a box. So even though the original
packaging is thick, they do pack it some more. Like sometimes we get vinegar, which is in some kind of
large container and they pack that in a cardboard box. I would say that is the biggest challenges.
Other than that, only if they deliver too much. Especially the soap company, the cleaning supply, they
randomly tell us what we need. So, you will see that now we have a lot. We have so many boxes, which will
last for months. Because they don’t really look at our needs.
So, they deliver more than you need? Exactly. Again, it is chemicals - like glows and cups - so it will last

forever. But it is annoying.
Why is it a problem, like with vinegar, that items are double packed? Like for us basically I think it relates to

time and time consuming and therefore it is a financial problem. Because I have to pay the guy to unpack.
He spends more time unwrapping the items than putting items on the shelves. In the end it ends up in us
wasting time and the dishwasher wasting time in throwing out the garbage. So, in the end it is about
money. Time and money.
Which challenges do you experience with unpacking, storage, waste disposal ect.?
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The unpacking is pretty straight forward. We might need a little key or knife to open it, but we are in a
kitchen, so it is easy. In relation to storage of soap items, we might have boxes on the floor. But with the
rest, we kind of know what we need. In relation to disposal, in the summer there’s not always enough bins.
But they will just step on the cardboard a bit and it can fit more. Normally we have two or three trolleys with
cardboard. We are very limited on garbage space that we have allocated. So that can be an issue
sometimes. In relation to pick up, in holidays they won’t come in. We have fixed schedule three times a
week, but if it’s holiday they do not come. And it’s a problem.
Which kind of packaging gives you the biggest challenges? Why? The cleaning supplies are the most

challenges. They are wrapped better. It takes longer to open it and it is a lot of small items that we will have
to take away. It takes longer.
Do you receive packaging, which you consider a waste or unnecessary? Oh yeah definitely. Haha. A lot of

the items for the cleaning will be packed unnecessary. Some smaller items I understand it to collect them.
But they could use something we could return. But they deliver on a pallet anyway, so I don’t think for them
it would be a problem.
Have you taken any actions lately to prevent packaging and packaging waste? Why have you taken these
actions? Not really. Because we are very limited in the suppliers we use. With meat we are quite limited. It

has to be vacuum packed in plastic of course - there is no other material we know of. So, it is mandatory.
The soap company is above us. It is used at all the restaurant chains locations, so we are told to use them.
So, we can’t really do anything. It is also a very small company. Before we worked with Sæbe Compagniet,
they had some programs attached to environmentally friendly packaging. But we don’t use it anymore. Now
we use CM supply.
When you experience that CM supply sends to many items, do you discuss it with anyone then?

We send them an email: “Hey dude, you again sent too many stuff” - but nothing happens. They don’t
come over and pick it up, because eventually we will use it. So, we still pay for it. It just has to stay in our
stock instead of his. Of course, if it happens with meat, we let them know and they pick it up. But that
happens rarely.

Reuse / recycle / waste sorting
What do you do with your packaging after you receive your goods? Dishwashers carry it out.
Any of your packaging that you can reuse directly? Only the red bins with meat, milk crates and sometimes

the pallets. The brewery reuses them.
Any of your packaging you can return? No, just red bins, milk crates and pallets.
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Do you receive food that are in e.g. a plastic container that you can reuse afterwards? No, we buy the condi

boxes.
Are new employees trained to sort and handle packaging? Do you experience any challenges in this
regard? No, the dishwasher is trained, so they know where to put it. But we don’t directly throw it out. Only

the dishwashers, and they are told when they are trained. We have an external company, that train them.
So, the dishwashers are from an external company? And they are responsible for the training?

Yes. Exactly.
But how do they know how everything works here? Well when we started, we put down the ground rules.

They know the rules. And with new people in, it is their responsibility to train them. Unless there are issues,
we don’t really interfere.
So how does it work with the external company? We just pay them per hour every month. They clean and

do the dishwashing.
And it works for you? It is problem free? Yes, it works pretty well. We tried to have our own dishwasher, but

it was impossible. They would be sick or go on long holiday, so it was impossible. And dishwashers are
extremely important in the kitchen. So of course, we pay a bit extra, but we don’t have to deal with paying
the salaries directly - it is less accounting for us - and we don’t have deal with it when they are sick.
Is it mostly the same people coming every day? Yes, normally we have 3-4 guys who are here every day.
Do you sort your incoming packaging? Why/why not? If yes, do you have guidelines for how to sort your
waste? And I do think we have an extra for the big plastic bins. But packaging we don’t do that. Hard

plastic, pant, glass, metal - but never use it. Farmer pick up brewery waste. A pig farmer picks it up and
feed it to his pigs.
And this is only for the brewery, not for food waste? No, no. We tried with food waste, but the problem was

that they couldn’t come and pick it up often enough, so we had smell problems in the summer. And from
the brewery it doesn’t smell as bad, and the farmer can come whenever.
Do you experience challenges when it comes to the disposal of your incoming packaging? No.
Who pick up/collect your disposed incoming packaging? City container - the main one, I guess.

Also collects used fat, oil and grease. Then we don’t throw it in the sink. Then they filter it and reuse it. I
don’t know how they do it - it is some magic going on there. Then we pay to get our waste collected.
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Sustainable Behavior

How is packaging waste considered within this restaurant/café/bar? As part of a restaurant chain, we do

have to comply with the chain. But other than that, we do not give it too much thought.
We are pretty streamlined and always in a rush.
We tried with food waste but cannot do it well enough. The solution they provided us, was definitely not
very good. I do not hear the employees talk about it. Definitely not. Maybe the management.
What do you consider to be packaging waste? Why? All the cardboard mostly. All in different shape and

thickness. Some of it is like plastic, so we can’t really sort it, but we throw it in the normal bin. There is a
few. The really fancy boxes. They don’t really make sense for us - they go out immediately. A logo on the
box is completely useful to me. I just need to know what is inside.
Do you hope to change the way you handle your packaging within this restaurant/café/bar? We do - but it

has to make sense financially - and we have to be able to should be able to implement it instantly. Without
too many jumps. We don’t really drag our focus. It has to be automatic. We always keep a really tight
personel, so it has to be streamlined. We try and see if it works and then that’s it. If there are too many
steps involved, people will get tired of it. It has to be streamlined and all suppliers need same kind of
solution. Otherwise it will be confusing for us. We need a universal packaging.
What do you consider as the barriers for handling packaging in a more sustainable way when considering
yours and your colleagues’ workday? It is all up to the suppliers. It is hard to see what we can do. We will

sort it, but other than that it is hard. It is hard for us to tell them to pack differently. Denmark is a small
country, so if I tell a supplier to pack it differently and they don’t want to, I do not have anywhere else to
go. There are not a lot of suppliers.
I am forced to deal with it, because there are not enough suppliers to choose from. So, it should definitely
be the suppliers who should be forced in some way.
If there were more suppliers and some of them had more sustainable packaging, would you then take it
into consideration when ordering? Yes, definitely. It takes time to unpack. Time is money, that is how it

works.

Private sphere
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Do you consider your personal packaging consumption in your private life? I don’t do it much. But my wife

does it a lot. So, I am almost forced. We sort our waste in 7 bins. Denmark is pretty self-aware.
When you go grocery shopping, do you then consider the packaging? Not so much, because I know I can

sort it. Products I like I will buy it anyway. But two similar products with different packaging - I choose the
most sustainable. And I also consider price.
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INTERVIEW NR. 5

Dato: 13.01.2020
Tid: Kl. 14.00
Varighed: 30 min.
Respondent: Søren (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 2 (Quick-Service Restaurant)

Introduktion & baggrundsspørgsmål til informanten
Kort om respondenten: Søren, 39, driftschef på alle kædens restauranter.
Uddannelsesbaggrund: Kok.
Hvor længe i stilling? Næsten 3 år.
Hvad er dine normale arbejdsopgaver? Vedligehold, opbygning, skrald, rengøring og vedligehold af

maskiner.
Hvor mange medarbejdere er der? I hele restaurantkæden er der omkring 100. Fuld og deltid. Deraf er der

ca. 60 %, som ikke taler dansk.
Hvor mange daglige besøgende i cirkatal? Det ved jeg faktisk ikke, men det kan jeg finde ud af. Det er ikke

så sæsonbaseret. Det er mest fredag, lørdag og søndag.

Typer af indkommende emballage
Emballage er jo rigtig mange ting. Hvad forstår du ved “emballage”? Umiddelbart tænker jeg, at når det er

fast food og take away, så er emballage det, vi pakker vores burgere og mad i. Men når vi snakker om at
sortere, så den emballage vi sorterer, er jo den emballage, som vi får vores varer i fra
leverandørerne. Emballage er indpakning.
Hvilke typer indkommende emballage har I her i restaurationen? Plast, pap, lidt glas og lidt metal. Jeg kan

ikke lige huske, hvad det er for noget plast, men det kan vi sikkert se på det.
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Hvad med paller og flamingo? Paller - ikke rigtig. Selvfølgelig flamingo, men det er ikke så meget. Det er

sådan nogen isoleringsdimser. Det er ikke noget, som betyder noget. Men vi får ikke noget fisk.
Hvilke typer indkommende emballage har I mest af? Det må nok være pap.
Hvis du skulle prøve at tænke tilbage på den sidste uge, hvad har jeres indkommende emballage så
hovedsageligt bestået af? Jamen det er det samme. Pap og plast, lidt glas. Jeg ved ikke engang om der er

noget metal. Så er det låg til glas.
Hvornår og hvordan er du i berøring med emballage i restaurationen? Det er jeg ikke. Det er bare mig, som

har kontakt til skraldeaftalen.
Står du for at bestille varer? Nej.
Så er du med, når der modtages varer og pakkes ud? Nej.
Hvornår og hvor ofte modtager i forskellige typer af indkommende emballage? 7 dage om ugen.
Er det så forskellige varer i modtager hver dag? Nej det er jo bare, hvad vi mangler. Vores restauranter er

ikke bygget til at have kæmpe stort varelager. Så vi har ligesom det, der er. Og så har vi lavet en aftale med
vores leverandør, at vi skal kunne få varer hver dag. Netop fordi søndag er vores største dag. Vi kunne
sådan set godt sige mandag, onsdag, lørdag og søndag. Men vi skal bare kunne få lørdag og søndag.
Vi har én fødevareleverandør. Én drikkeleverandør, Carlsberg (leverandøraftale). Én leverandør til
emballage, sæbe, rengøring og servietter. Kontorartikler gælder vel ikke rigtigt.
Nu kan jeg se at jeres fadølsanlæg deroppe. Har I en leverandøraftale med Carlsberg på den?

Ja. Vi har ikke andre sådanne aftaler.
Får I også kopper af Carlsberg? Nej vi har vores egne. (Søren viser en kop)
Hvor kommer jeres indkommende emballage hovedsageligt fra? Det kommer fra leverandørerne.
Er I nogle gange selv ude og købe ind? Umiddelbart nej. Målet er, at vi ikke selv køber. Men det hænder

da, at vi løber tør for et eller andet.
Er der en fast medarbejder til at håndtere indkommende emballage, eller er det alle medarbejderes job?

Det er alles job, men primært køkkenets. De står selv for at smide deres skrald ud. Jeg har kontakten til
skraldetømningen. Så jeg styrer antal tømninger og er i kontakt med personalet i forhold til at sortere det
korrekt.
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Hvordan er den kontakt? Indtil videre, fordi vi bare kører test i den her restaurant, så er det bare at tage fat i

lederen, snakke med dem, og få dem til at videregive informationen. Men vi har ikke kørt store kurser eller
noget.
Skraldeaftalen med tømningen er helt fast. Det er mere i forhold til at få restaurantens medarbejdere til at
sortere i hård/blød plast og bio.

Udfordringer ved restaurationens indkommende emballage
Hvad oplever I evt. af udfordringer med jeres indkommende emballage? Den helt store udfordring er, at

historien ikke er specielt god. Det er jo super godt, og vi kan sortere lige så tosset vi vil. Men så længe det
ikke kan genbruges til noget, og det i virkeligheden bare bliver brændt, så er det jo ligegyldigt. Så den
gode løsning er der bare ikke. Det siger de alle sammen. Leverandørerne og skraldeaftalen. De siger det
alle sammen.
Hvad siger de alle sammen? De siger, at den gode løsning er der ikke. Så nu snakkede vi lige med

Hørkram, vores leverandør, om at det, som giver bedst mening, er at køre PET plastik. Fordi det kan
ligesom genbruges til det samme igen og igen. Så det med bionedbrydeligt, og så videre, er ligegyldigt,
fordi det alligevel bare bliver brændt. Så det er den allerstørste udfordring. Vi vil det rigtig gerne, men der
er ikke nogen til at aftage det. Men den rigtige emballage er der bare ikke. Vi har taget fat i leverandørerne
omkring vores emballage for at have en snak, om hvad der er den bedste emballage at vælge. I den her
uge får vi en prøve, hvor de gaspakker det i blødplast. Nu prøver vi det. Vi har intentioner, men vi er jo
heller ikke eksperter. Så vi vil det sindssygt gerne, men indtil nogen kommer og siger, at det her er
løsningen, så er der ikke så meget at gøre. Aftagere og leverandører er også super OBS på det. Den gode
løsning er der ikke. Hørkram, vores leverandør, siger at PET er det bedste. Så bliver det taget retur og kan
bruges en gang til.
Hvilke udfordringer oplever I med håndtering, opbevaring, affaldssortering osv.?
Håndtering: Jeg ved ikke med håndtering. Det er små ting. Som når der kommer to forskellige slags plast.

En hård pet bund og film på toppen, så skal de skilles ad for at sorteres bedst. Det er en udfordring i
forhold til næste led. Og ja det er en udfordring at få personalet til at skille det ad. De har jo monstertravlt.
Det kan du også se, når vi kommer ud til containeren.
Sortering: Et andet problem er også, at i andre restauranter har vi ikke plads til at sortere det hele. At få

containerpladser er en udfordring. Vi skal have plads til glas, pap, brændbart, hård og blød plast. I forhold
til opbevaring, er der en udfordring med at det kan stå lidt tid. En time eller to. Men det er jo bare ligesom
derhjemme, at man ville ønske man kunne kaste det i en affaldsskakt og så var det væk med det samme.
Hvad gør I for at få medarbejderne til at sortere? Vi beder dem pænt.
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Er det en del af oplæringen, når I får nye medarbejdere? Nej nu har vi kun gjort det i en måned med hård

og blød plastsortering.
Hvilken type emballage skaber de største udfordringer for jer? Hvorfor? Plast. Det er pladskrævende og

tager tid at stable. Og så folien hvis man ikke skærer den helt præcist op.
Er der noget af jeres indkommende emballage, som du vurderer, er unødvendigt? Dvs. emballagespild?

Det ved jeg ikke. Nej.

Genanvendelse / affaldssortering
Hvad gør I med jeres emballage, efter I har modtaget jeres varer? Kan du evt. vise det? Vi får sådan nogle

kødkasser fra Hørkram, røde kasser. Vi bruger dem i lageret og de bruger dem også igen og igen. Ligesom
mælkekasserne. Vi sender begge retur. Og så får vi varer leveret i bur, som de så tager retur. Hvor vi har
plads står buret til næste gang, der leveres varer.
Hvem står til daglig for at skille sig af med den indkommende emballage? Én særlig medarbejder eller alle?

Alle i køkkenet. Jeg har overordnet ansvar for aftagning.
Oplever du, at ansatte oplæres i sortering af emballage? Er der udfordringer i forhold til det?

Vi sorterer bio her også. Det er helt klart en større udfordring. Man skal vænne sig til at finde den gode
løsning. Vi har ikke den helt gode løsning endnu. Måske vi skal have nogle grønne poser. Vi har de grønne
poser derhjemme også, så der gør vi det helt naturligt. Men for meget af personalet her er det måske ikke
naturligt.
Hvordan fungerer afhentningen af emballage for jer? Jeg tror ikke, at vi har de store udfordringer. Men

skraldemænd er jo nogle divaer, så hvis der ligger et cigaretskod, må de jo nærmest ikke gå over det for at
tage containeren, og så kommer de ikke. Men vi betaler jo for at de kommer. Pant er det største problem.
Dansk retursystem fungerer ikke rigtig. Hvis der står tre poser og de har fået at vide, at de skal hente to,
tager de kun to med. Vi har løbende en snak med Dansk retursystem. Men jeg har været i branchen i 10-15
år og det har altid været det samme.

Bæredygtig adfærd

Hvordan bliver emballagespild opfattet her i restaurationen? Nu er der teenagere, som går ned med

miljøstress. Men hvis man er sådan et sted som det her, så kan man jo virkelig gå hjem og hænge sig, hvis
man ser hvor meget emballage, vi sender ud ad døren hver eneste dag.

30

Jeg håber da, at når vi laver tiltag, fx. prøver vi med økologisk grønt nu, at så er personalet positive. Men
de har monster travlt, så vi kan ikke lave alt for mange benspænd for dem. De skal stadig kunne levere et
produkt og tjene penge.
Ønsker I at ændre på den måde I håndterer emballage på i restaurationen? Og i så fald hvad?

Vi vil gerne. I nye restauranter skal man også kunne sortere. Men hvis der er lidt ketchup eller ost i en
burgerbakke, som vi serverer vores burgere i, kan man jo ikke bede gæsterne om at sortere beskidte bakker
og rene bakker. Måske vi skal have et eller andet pantsystem. Men det er meget omfattende, og det er
meget at bede personalet om. Og 60 % af vores mad er take away, så det vil ikke give mening.
Hvis du tænker på din egen hverdag (eller dine kollegers), hvad ser du som barriererne for at håndtere
emballage bedre? Den større mening. Hvis det ikke giver mening, hvorfor skulle vi så gøre det? Hvorfor

skulle vi så bruge tid og penge på det?
Så det giver ikke mening for jer at gøre, fordi der ikke er en bedre løsning? Ja.
Hvad tror du, der skal gøres for, at I, i højere grad undgår emballagespild? Eller for at I affaldssorterer
mere? At når vi sorterede vores plast, så vidste vi, at det blev genbrugt til whatever. Lad os sige, at så blev

det de samme bakker, som vi fik igen. At det blev kværnet og smeltet, og ikke bare brændt.
Og nu mener I, at selvom I sorterer, så bliver det hele bare brændt? Nej, nej det siger jeg ikke. Men vores

aftager kan kun komme af med 5 % af det der sorteres. Der er ikke fabrikker til at aftage alt det plast, der
sorteres. Så jeg mener, at det kun er 5%, de kan aftage. Så har de en aftale om, at de må opbevare et Xantal. Men jeg mener, at det er når de har 100 tons opbevaret, så skal de begynde at brænde det. Så kan
de ikke opbevare det mere. De kan kun opbevare det en vis periode. Det er ikke så motiverende. Og igen
så er det jo politisk, at nogen skal gå ind og sige, at det her skal ske og selvfølgelig putte nogle penge i
forskningen. Så der skal være flere aftagere af plastik affald.
Hvem afhenter jeres affald? HCS.

Private sfære
Tænker du til dagligt over dit personlige emballageforbrug? Jeg hader unødvendig emballage. Vi får fra

Årstiderne, og selv hos dem tænker jeg, at der nogle gange er i overkanten af meget plastik. Og jeg
tænker, at hos dem burde der være nogen, som havde tænkt på det.
Detailhandlen er også opmærksomme på det. Jeg tænker da nogle gange, at der er lige i overkanten af
emballage. Men her i restauranten er udfordringen mere, hvad der sker med emballagen, efter vi har
sorteret det.
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INTERVIEW NR. 6

Dato: 14.01.2020
Tid: Kl. 10:00-10:45
Varighed: 45 min.
Respondent: Morten (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 4 (Storkøkken)

Introduktion & baggrundsspørgsmål til informanten
Kort om respondenten: Morten, 46, køkkenchef
Uddannelsesbaggrund: Kok
Hvor længe i stilling? 11 år.
Hvad er dine normale arbejdsopgaver? Lave mad, bestille varer og almindelig drift.
Hvor mange medarbejdere er der? 6 i køkkenet. 10 tjenere fuldtid, men det er til selskaber. Vi har ikke så

mange fastansatte. Normalt kalder vi tjenere ind, når vi mangler. Så vi har mange studerende. Så nogle
dage kan vi jo godt være 30. Fx. i julen. Men i hverdagen er vi 9 fastansatte. Det er et stort hus, vi har.
Hvor mange daglige besøgende i cirkatal? 200.

Typer af indkommende emballage
Emballage er jo rigtig mange ting. Hvad forstår du ved “emballage”? Vi har ikke noget take away.
Hvilke typer indkommende emballage har I her i restaurationen? Alt hvad der kommer med varerne.

Madvarer, sæbevarer, servietter, duge og køkkenting. Det er jo egentlig ikke så meget, når man tænker
over det. Dugene er selvfølgelig pakket ind i plastik, når vi får dem retur fra rens.

Hvilke typer indkommende emballage har I mest af? Hård plast i rengøring.
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Hvilket materiale er jeres indkommende emballage hovedsageligt lavet af? Pap, plast og flamingo fra

fiskehandleren. Det må ikke genbruges ifølge levnedsmiddelstyrelsen. Vi gør det til en af vores leverandør
alligevel. ”Ssh”, haha.
Er der andet I sender retur? Ja tøjet, det ryger i en linnedpose. Vi får kasser med kød som sendes retur og

vaskes på slagteriet. Ja paller. Vi får rigtig meget pap fra grønt. Og så er der plastikposer eller net omkring
fx. selleri. Ting er jo desværre indpakket i plastik. Vi er økologiske og vi har bronzemærket. Men så er man
nødt til at pakke dem (grøntsagerne) ind enkeltvis. Ellers snyder folk jo. Økologiske agurker er pakket ind
enkeltvis. Ikke økologiske er jo billigere. Der er en mistanke om, at ikke økologiske agurker kan forsøges at
blive solgt som økologiske, derfor skal der klistermærke på de økologiske, for at vise at de er økologiske. Vi
bruger ikke meget pant.
Vi har lidt plastik, som går retur til Dansk Retursystem. De fleste flasker, vi har, er glasflasker og dåser. Vi går
meget op i det, og vi fandt ud af, at det var mere bæredygtigt med en dåse end med det andet. Altså mere
end de der pap, de der postevand i pap. Så er det mere bæredygtigt med dåse. Der er jo ikke plastik på en
dåse, så det er faktisk smart. Så vi har faktisk undersøgt, vi undersøger en del, om vi kunne få almindeligt
vand på dåse. Altså sådan noget almindeligt kildevand. Vi spurgte om de kunne lave det på dåse, men det
kunne de ikke. Vi fandt faktisk ud af det, fordi vi havde Miljøministeriet herinde til et arrangement. Og så
tænkte vi, at vi ville gøre lidt ekstra. Vi får meget, meget lidt metal. De er fx tomatpuré og asparges.
Hvornår og hvordan er du i berøring med emballage i restaurationen? Jeg tager imod varerne hver dag.

Jeg pakker ud og gør det, som skal gøres.
Er det dit ansvar alene, eller er det dem som lige er der? Det er jo mit overordnede ansvar, men jeg er af

den overbevisning, at måske er jeg godt nok chef, men det er jeg jo ikke alligevel. Så alle har et ansvar. Og
de andre gør det jo også, når jeg ikke er her. Her er vi måske lidt anderledes. Der er ikke nogen som råber,
og der er plads til at lave fejl. Selvfølgelig er det en travl forretning, så der er noget styring. Men det er jeg
rigtig god til. Det er alles ansvar med sortering og smide ud. Det står nogle gange til opvaskeren. Vi har
også nogle madskraldespande.
Jeg ville gerne have en plastik sorteringsspand, men det ryger jo i den samme alligevel.
Vi sorterer jo alle sammen. Også tjenerne. Nogle gange glemmer de det selvfølgelig, men så siger man det
bare. Vi sorterer i mad, småt brændbart og vi har en pappresser. Logen tjener faktisk lidt penge på, at vi
står og presser det. Der kommer en og henter det.
Hvornår og hvor ofte modtager i forskellige typer af indkommende emballage? Det er på daglig basis.
Hvor kommer jeres indkommende emballage hovedsageligt fra? Fra 10-12 forskellige leverandører, og det

fungerer helt fint. Vi har ikke selv emballage med ind.
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Udfordringer ved restaurationens indkommende emballage
Hvad oplever I evt. af udfordringer med jeres indkommende emballage? Vi har jo ikke nogen udfordringer,

det kommer jo bare. Men hele det her med emballage i restaurationsbranchen er jo fordi
Levnedsmiddelstyrelsen siger, at det skal være pakket ind. Førhen hang kødet jo bare nede i kødbyen, så
kom de med en kasse, hvor det bare var smidt i. Men det gør man jo ikke i dag. I gamle dage hængte man
jo kødet, men i dag er det jo vakuumpakket i plastik. Vi bruger også plastik og vakuumpakket mad. Det er
jo noget med holdbarheden at gøre. Men det er jo igen Levnedsmiddelstyrelsen. Det er jo det der med, at
hvis man bare tager til Spanien fx. der… Danmark er jo det eneste sted, hvor æggene står i køkkenet. Vi er
lidt mærkelige, hvad angår vores levnedsmiddel. Det er fordi, vi er lidt bange, eller de er lidt bange for at
blive syge. Men alle har jo prøvet at blive syge.
Hvilke udfordringer oplever I med håndtering, opbevaring, affaldssortering osv.? I håndteringen, synes jeg

ikke, der er udfordringer. I forhold til opbevaring marinerer vi kødet, når det kommer hjem. Vi får det
vakuumpakkede kød, tager det ud, marinerer det og vakuumpakker det. Det plastik vi må genanvende til
mad, det gør vi. Vi køber jo nogle condi-bøtter. Dem bruger alle, og det er noget med orden. De er smarte
i køkkenet, og man kan se gennem dem. Dem bruger vi nogle penge på om året, ikke så meget, men de
går jo i stykker. Og de bliver brugt rigtig mange gange.
Udpakningen er bare noget som skal gøres. Man bruger selvfølgelig tid på det. Tiden at tage det ud af
plastikken er en ting, men tiden man bruger på at vaske grøntsagerne, er noget helt andet. Men vi har jo
tiden til det. Her kommer jo ikke nogen ind fra gaden, vi ved jo, hvad der kommer af selskaber. Så vi kan
hele tiden være foran. Men der er mange restauranter og cafeer, som ikke skylder det. Og det er gustent.
Man kan mærke på vandet, at der ligger sig noget i vandet efter at man har skyllet grøntsagerne. Men de
fleste fx krydderurter kommer fra Israel, og det er jo ikke det reneste vand, de har.
Hvilken type emballage skaber de største udfordringer for jer? Hvorfor? Ikke noget.
Er der noget af jeres indkommende emballage, som du vurderer, er unødvendigt? Dvs. emballagespild?

Det meste af det. For mig ville det jo være fint, hvis slagteren kom med alt kødet i en pose. Hvert stykke
kød behøver ikke komme i enkeltpakninger. Ikke for min skyld. Men det er jo engang
Levnedsmiddelstyrelsen, der siger det. Men det er jo noget med holdbarhed og at tingene skal gå stærkt.
Og det går stærkt at pakke, så tingene kan stables.
Oplever I, at meget er dobbelt emballeret? Nej det synes jeg egentlig ikke. Det skal jo kunne stables. Og

hvis der går hul i en enkelt pakke, er det jo ud over det hele, så der er noget, der giver mening med
emballagen. Men jeg forstår ikke at agurker er pakket ind. Der er mange ting jeg ikke forstår. Men det skal
jo stables.
Får I mange grøntsager, som du tænker godt kunne lægges løst i en kasse? Og evt. i en kasse som kunne
sendes retur? Ja. Og det er der jo også. Mange små leverandører kommer med plastkasser, som vi sender
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retur. Så kommer de med flamingo, og jeg synes det er sygt, at man ikke kan genbruge flamingo. OG det
fylder jo vildt meget. Jeg spurgte Tofteng, om man ikke kunne lave en flamingo-container, som smeltede
flamingo, så det fyldte mindre, og man fik en flamingoklump, som kunne bruges til et eller andet. Måske
det havde lidt en fiskeduft, men.. flamingokasser fylder jo en container på ingen tid. Det er meget fylde,
som man transporterer.
Har I nogle nuværende tiltag, der tilsigter at forebygge emballage og spild? Hvorfor har I igangsat disse
tiltag? Vi har taget kontakt til leverandører og Tofteng. Vi har ikke gjort noget.. Det er noget, jeg går og

finder på løbende. Og det er jeg ret god til. Jeg er god til at finde på og spørge hvorfor. Og så arbejder
jeg jo også ovre ved DRC, og det er ret smart. Så fodrer jeg dem med noget fra den virkelige verden. Jeg
står jo i det, de skriver om. Fx så kunne jeg fortælle dem, at de ikke må ringe til folk i december. Det er der,
restaurationsbranchen har allermest travlt. Restaurationsbranchen er ”suicide-branchen”. Der er travlt, det
er dårlig løn og ingen pension. Lavest-nævneren er restaurationsbranchen. I England siger man jo: “If you
can’t join the army you can join the restaurant business.” Er du for dum til at være i militæret, så kan du
være i restaurantionsbranchen. Og sådan er det. Men vi rummer vildt meget, fx folk med ADHD. Vi har jo
meget rammeorden. Du skal gøre det her, som skal være klar her. Man lærer virkelig det med
arbejdsprocesser. Nu synes jeg jo sådan noget computerarbejde er vildt svært. Jeg synes ikke, jeg
producerer noget. Jeg er jo vant til at lave noget med hænderne. Så jeg arbejder meget med mig selv ved
DRC. Jeg synes det er vildt interessant. Jeg får lidt af begge verdener. Det burde vi være meget bedre til
herhjemme.

Genanvendelse / affaldssortering
Oplever du, at ansatte oplæres i sortering af emballage? Er der udfordringer i forhold til det? Nye

medarbejder bliver oplært mundtligt i, hvordan affaldet skal sorteres.
Oplever I udfordringer med at skille jer af med jeres indkommende emballage? I så fald hvilke?

Kun i forhold til plastikken. Selv hvis vi gjorde det, så læser man jo i nyhederne at det ryger til Indonesien
eller lignende. Det er jo vildt svært, fordi der er forskel på Københavns kommune og de private. De private
kan ikke køre til kommunens anlæg. Kommunen har jo et vildt sorteringsanlæg med plastik. Men de private
får ikke lov til at køre derud. Først vidste jeg ikke, at det var forskelligt mellem de private aktører og
kommunen. Jeg prøvede også at ringe til kommunens forbrændingsanlæg for at komme ud og se det, men
så skal man være 10 for at få en rundvisning. Og jeg vil jo bare snakke med dem. Du skulle tage at prøve
det. Det er ret interessant. De er helt lukket af. Jeg var nysgerrig og vilde ud og se det, men nej.
Kommunen sidder jo på flæsket, og de burde bare tage alt plastik. Men ellers ingen udfordringer.

Bæredygtig adfærd
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Hvordan bliver emballagespild opfattet her i restaurationen? Vi sidder jo og snakker hver dag, når vi spiser

frokost. Vi er rigeligt røde herinde, chefen er blå. Men vi sidder og snakker om, at vi skal gøre noget alle
sammen. Men også siden vi startede jo det der skånsomt fanget fisk. Vi havde det første arrangement her
hos os. Der arbejdede min kone her også. Hun er også kok. Der fik samlet penge ind til at starte det med
den der mærkning SFF (skånsomt fanget fisk). Vi bruger meget tid på det her. Men vi har tiden til det.
Mange steder har de ikke tid til det. Vi er jo også presset, men på en anden måde. Mange bruger tid, på at
så skal man lave statusrapporter osv. Det bruger jeg ikke tid på her. Jeg sidder ikke og regner på det. Jeg
tæller op engang om året. Man burde holde på de ældre, som har erfaring og viden, som vi kunne nyde
godt af. Den viden må ikke gå tabt. I restaurationsbranchen i Danmark er der jo ikke nogen over 40 år. Det
er jo uhørt, at der er det. Så er man restauratør eller noget. Vi har meget fart på, og favner ikke den erfaring
ældre har.
Hvis du tænker på din egen hverdag (eller dine kollegers), hvad ser du som barriererne for at håndtere
emballage bedre? Alle steder. Hvis man havde flere hænder og kunne trække tempoet en halv grad ned, så

ville man kunne nå mere. Meget mere. Det er det samme med skraldemanden, han kører rundt, han har
travlt. I byen cykler man hurtigt på arbejde, henter børn, ned at handle ind, laver mad, og så på Facebook.
Det hele skal gå så hurtigt. Vi skal trække tempoet lidt ned. Det er vi ret gode til her. Vi skal selvfølgelig
være her, når gæsterne er her. Når vi er her, så arbejder vi. Vi har ikke en regel om, at man skal være her i 8
timer hver dag. Vi er her, når der er arbejde. Efter 8 timer kan man jo ikke mere, så bliver man en
zombie. Jeg siger til personalet her, at når der ikke er mere arbejde, så går vi hjem. Men vi får selvfølgelig
vores morgenkaffe, formiddagskaffe og frokost. Så det handler om planlægning. I a la carte
restaurationsbranchen er der slet ikke tid til det, man skal bare overleve. Og man skal også lave
statusrapporter. Dem, der sidder i toppen af de der koncerner, skal se nogle resultater. Vi laver ikke
statusrapporter, vi beder. I et tidligere job brugte jeg 3 dage om måneden på statusrapporter, fordi jeg
skulle måle, tælle og veje alle varer.
Hvad tror du der skal gøres for, at I, i højere grad undgår emballagespild? Eller for at I affaldssortere mere?

Vi kan jo ikke gøre noget. Leverandørerne kan gøre det. Der sidder nogle store herrer et sted, som tager
den beslutning. Det er jo også noget med Levnedsmiddelstyrelsen. Det er jo ikke noget med os. Det
eneste vi kan gøre af store ting, det er at vi kan sortere det. Vi kan jo ikke bestemme, eller så skulle vi vælge
nogle små leverandører, men det er der jo ikke ret mange, der har penge til. Vi får gris fra en lille
leverandør. Men han er også nødt til at pakke det. Det kommer fra Jylland. Jeg er ligeglad om det lå nede i
papkassen. Men alt er jo pakket ind. Det er slagterierne, der er begrænset af plads, tid og stabling. Det skal
være nemt at fragte, og det skal gå stærkt.

Private sfære
Tænker du til dagligt over dit personlige emballageforbrug? Jeg sorterer det da hver dag. Jeg så lige et

supermarked har lagt grøntsagerne om. Men det er jo noget som Irma, som skal begynde på det. Og jeg
synes Irma er okay. Der er mange ting som er åbne. Men i Netto er det håbløst. De kan ikke stable tingene,
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hvis det er løst. Det kræver en ekstra mand. Det er den der ekstra mand, vi mangler igen. Man mister
håndværksfaget. Min kone går jo sindssygt meget op i det der. Vi spiser jo ikke noget. Haha. Men nu bor
jeg jo også i speltboblen over alle speltbobler på Østerbro. Men det er også vildt hvor mange vegetarer og
veganere, der er kommet til de selskaber, vi har her. For 10 år siden var der måske én ved hvert selskab. Nu
er det jo 10-20% ved hvert selskab.
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INTERVIEW NR. 7

Dato: 14.01.2020
Tid: Kl. 13.00
Varighed: 45 minutter
Respondent: Stefanie (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 2 (Quick-service restaurant)

Introduktion & baggrundsspørgsmål til informanten
Kort om respondenten: Stefanie, 29, General Manager.
Uddannelsesbaggrund: Serviceøkonomi med speciale i hotel og restauration.
Hvor længe i stilling? 1,5 år.
Hvad er dine normale arbejdsopgaver? Sikre at huset kører rundt. vagtplaner, ansætte, ikke så

driftsorienteret
Hvor mange medarbejdere er der? 45.
Hvor mange daglige besøgende i cirkatal? 115 i snit.

Typer af indkommende emballage
Emballage er jo rigtig mange ting. Hvad forstår du ved “emballage”? Med emballage så tænker jeg straks

på vores take away afdeling, og hvad vi sender afsted til vores gæster af emballage, men også hvad vi får
vores varer hjem i.
Hvilke typer indkommende emballage har I her i restaurationen? Plastik, pap og folie. Det er nok de

primære. Metal og glas er meget lidt. Vi får det selvfølgelig, men det er de andre, der er primære. Vi får
sådan nogle syltede agurker på glas og ananas i metal dåser. Så det har vi lidt af, men jeg synes ikke, det er
særlig meget. Vi har meget plastik og pap.
Bliver det leveret på paller? Ja. Pallerne sendes retur. Det er de der europaller.
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Får I andet som sendes retur? Vi får drikkevarer fra Royal, så det vil sige de der fadølsanker (fustager), de

genbruges af Royal. Det kommer de og henter.
Har I sådan en leverandøraftale med Royal? Ja det har vi. Vi får fadølsanlæg, og vi køber deres øl. Det er

typisk sådan, det fungerer. Så får man køleskabe og andre merchandise ting. Det er meget smart.
Hvad har I ellers fået? Sådan noget som is-spande. Så står deres brands på. Tæpper... nej det var et andet

sted, jeg var. Her har vi vores egne. Men det kan være sådan nogle ting, som de giver, for at vi handler
med dem.
Hvad med kaffemaskinen? Nu kan jeg se der står ”Nespresso” på den. Nej jeg tror faktisk, at vi selv har

købt dén maskine. Det var før min tid, men jeg kan kun forestille mig, at vi har købt den. Det er rimelig
peberet sådan noget.
Hvordan fungerer de der leverandøraftaler for jer? Det fungerer jo godt. Det er lidt fra leverandør til

leverandør. Men jeg synes jo, det fungerer godt.
Hvilke typer indkommende emballage har I mest af? Pap og plastik.
Hvornår og hvordan er du i berøring med emballage i restaurationen? Særligt min kok står for at tage imod

varer og sætte på plads. Så jeg er ikke så meget i kontakt med emballagen.
Har du noget at gøre med bestilling af varer? Jeg bistår og hjælper dem med bestillingen. Men det er

egentligt de daglige lederes ansvar.
Hvornår og hvor ofte modtager i forskellige typer af indkommende emballage? 3 gange om ugen. Åh ja,

det glemte jeg lige at sige. Det har måske ikke så meget med emballage at gøre. Men Daka kommer og
henter olie, fritureolie og madaffald. Det donerer vi til dem. Det ved jeg ikke om er relevant. Men vi smider
det i hvert fald ikke i skraldespanden. Så får vi faktisk penge for det, for de bruger det jo. Vi har
skraldespande i køkkenet til madaffald, som så bliver tømt i containerne. Og så er der også en, som går til
plastik.
Hvor kommer jeres indkommende emballage hovedsageligt fra? Vi bestiller vores varer ved Harvig. Vi

handler ikke selv.
Er der en fast medarbejder til at håndtere indkommende emballage, eller er det alle medarbejderes job?

Det er primært mine kokke, der står for det.
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Udfordringer ved restaurationens indkommende emballage
Hvad oplever I evt. af udfordringer med jeres indkommende emballage? Nogle gange er det beskadiget.

Det oplever vi engang imellem. Men vi har reklamationsret, så… Vi oplevede det nemlig for nylig med
vores spareribs. Det er det, vi har her. Der oplevede vi som en ny ting, at de kommer i en papkasse, og så
er hver omgang ribs pakket ind i plastik nede i papkassen. For det første er det besværligt. For det andet..
Why? Altså...Det er besværligt at åbne hver enkelt pose op, og hvorfor bruger vi så meget plastik på det.
Altså...
Hvorfor er de begyndt på det? Det ved jeg ikke. Og jeg ved faktisk ikke, om at de stadig gør det. Måske

det var en kort leverance. Jeg er lidt i tvivl. Det var alligevel noget, hvor vi stoppede op og tænkte:
”hvorfor?”. Det er jo 2020. Vi er jo allesammen bekymrede og tænker på sådan noget. (Stefanie spørger
kokken, om det stadig leveres sådan. Kokken siger nej).
Hvilke udfordringer oplever I med håndtering, opbevaring, affaldssortering, arbejdstimer osv.?
Håndtering: Vi skal jo altid folde pap. Det er bare sådan, det er.
Arbejdstimer: Vi bruger meget tid på at håndtere emballage. Det gør vi. Når vi får varer hjem, så får vi

nogle gange paller op til loftet, og det er jo bare pap. Det er forfærdeligt, nu hvor man sidder og snakker
om det, så bliver man også bevidst omkring, hvor meget der kommer ind, som vi bare smider ud bagefter.
Men vi sorterer selvfølgelig. Vi kan da, hvad vi kan. Men om vi er super grønne, nej det er vi ikke. Det er
tidskrævende.
Er der noget, som I kan gøre for at gøre det mindre tidskrævende? Nej ikke som sådan. Så er man jo ovre i

en helt anden form for emballage, som jeg ikke har nogen som helst idé til, hvad skulle være. Men det er
bare nødvendigt at folde pappet, så det er bare tidskrævende. Så ikke nogen umiddelbar løsning lige på
hånden. Vi har skraldespande derude til småt brændbart, pap, folie, glascontainer, madaffald og olie.
Har I nogle udfordringer i forhold til at opbevare det emballage, som sendes retur? Nej det synes jeg ikke.

Logistikken den har vi regnet rimelig godt ud. Det er en stor virksomhed. Der er mange dygtige mennesker,
som har fingrene nede i det for at finde ud af, hvordan man gør det mest optimalt.
Hvilken type emballage skaber de største udfordringer for jer? Hvorfor? Pappet. Det er tidskrævende. Det

fylder.
Er der noget af jeres indkommende emballage, som du vurderer, er unødvendigt? Dvs. emballagespild? Tit

kan man få en kæmpe papkasse hjem, og så ligger der bare et eller andet småt nede på bunden. Det er
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sådan noget, man gør sig nogle tanker omkring og tænker, hvad er det egentligt, man laver? Pladsen i
emballagen er ikke udnyttet godt nok.
Er der noget I oplever, som er pakket småt ind? Fx agurker pakket ind enkeltvis eller grøntsager i små
poser, som I skal åbne enkeltvis. Nej, vi får rigtig meget ”preppet”. Det kommer hjem. Vi kan også gå ud

og kigge på det, men agurker er skåret for os, så de kommer i en bakke. På den måde.. Igen det her med
at det er en kæde, så der har siddet nogen, som trods alt har gjort sig nogle overvejelser.
Kan du komme i tanke om et konkret eksempel, hvor I kunne have været foruden indkommende
emballage? Det kan være sådan en fjollet ting som i forhold til vores varebestilling. Vi har vores salatbar

heroppe, som godt kan være ret bekostelig, fordi man skal købe rigtig mange varer hjem, som så måske
går ud på dato. Man skal gøre sig mange tanker. Og så har vi noget, som hedder rødbedemix. Den bruger
vi ikke særlig meget af, men vi får 4 poser hjem ad gangen, og det kan vi aldrig nå at bruge. Så du ved, der
står du igen og smider madvarer ud, og du smider emballage ud.
Ville det ikke være muligt at få mindre? Det synes jeg, at det burde. Det burde ikke være svært.

Leverandøren burde kunne levere mindre, men spørgsmålet er, om man presser hårdt nok på for, at de
begynder at gøre det.
Har I nogle nuværende tiltag, der tilsigter at forebygge emballage og spild? Hvorfor har I igangsat disse
tiltag? Nej ikke lige hvad jeg kan komme i tanke om. Ikke andet end som jeg har nævnt, at vi sender

fustagerne retur, og vi sorterer vores skrald.
Får I noget emballage, som I fx kan bruge til noget andet bagefter? Som kan have en anden funktion? Ja

altså vi gør det ikke så tit. Men fordi vi har så meget, så kan jeg godt lige.. nu skal jeg for eksempel sende
noget retur til en af vores leverandører i dag, så kan man da godt lige hapse en kasse. Men altså nej, det
gør vi os ikke så meget i.
Hvad med hvis I får noget i en beholder, kan I så bruge beholderen til noget bagefter? Det kan man jo

godt. Men det er relativt gennemtænkt her. Så jo, man kunne godt bruge mayonnaisespanden, men vi har
måske en anden spand også. Vi har sådan set alt, hvad vi skal bruge som emballage. Så emballage er langt
hen ad vejen bare emballage.

Genanvendelse / affaldssortering
Hvem står til daglig for at skille sig af med den indkommende emballage? Er det en særlig medarbejder
eller alle? Kokkene pakker jo varerne ud og sorterer det derude, og så har vi Marius Pedersen, som kommer

og kører det væk. Det er alles ansvar at få smidt det i containeren. Det er både de unge og … vi har fx
nogen under 18. De passer salatbaren, og så står de for, at deres skraldespand bliver smidt ud.
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Oplever du, at ansatte oplæres i sortering af emballage? Er der udfordringer i forhold til det?

Det er bare at sige: “fold lige pappet makker” og så er det, det altså. Du vil opleve, når du kommer ud i
vores skralderum, at der er skilte til, hvad der skal hvor hen. Fx pant og flasker - altså alt er delt op, og der
er skilte til det. Her skal der fx være Nicolinejuice. Der er rimelig godt styr på det.
Oplever I udfordringer med at skille jer af med jeres indkommende emballage? I så fald hvilke?

Nej. Alt kører rigtig flot i systemer.

Bæredygtig adfærd
Hvordan bliver emballagespild opfattet her i restaurationen? Ja det tror jeg generelt. Også igen med at vi

har de her unge medarbejdere under 18 år. Der er nogen, som for alvor begynder at tænke på klimaet, og
om vi er grønne. Så det er noget, som tales om. Jeg synes egentlig, det fylder ok meget i alles bevidsthed.
Også fordi det er et ungt team. Jeg er den ældste her. Så det er noget, de tænker over og spørger til. Og
så ved jeg, at hovedkontoret lige nu arbejder på en løsning med noget andet. Jeg ved, at de arbejder på at
vores udgående emballage, take away, det skal reduceres, fordi vi smider ud. Det er helt forfærdeligt. Det
har jeg også selv bemærket, når jeg går hjem med noget. Hold kæft mand, man kan knap nok bære det.
Og det er ikke nødvendigvis meget, man har med hjem. Så er der noget til koldt og noget til varmt. Men
man kan sige, at der er optimeringsmuligheder, fx i forhold til det der rødbedemix. Hvorfor hiver man ikke
lige leverandørerne i ørerne? For økonomien og for miljøet.
Ønsker I at ændre på den måde I håndterer emballage på i restaurationen? Og i så fald hvad? Ja fordi det

er tidskrævende. Det kræver jo noget af personalet. Vi snakker tit om, at det ikke er tip top.
Når I bestiller varer, kan I så se hvordan og med hvilken emballage, der bliver leveret? Nej, men vi kan se,

hvor meget der kommer hjem. Og så kender vi jo til, hvordan det er pakket.
Hvis du tænker på din egen hverdag (eller dine kollegers), hvad ser du som barriererne for at håndtere
emballage bedre? Hovedkontoret. Altså udviklingsmulighederne ligger jo hos dem. Jeg kan ringe til Harvig

og sige, om vi ikke skal gøre noget ved rødbedemixen, men hovedkontoret skal have fokus på de ting. Men
man kan selvfølgelig sagtens have et personligt ansvar for at åbne dialogen. Men det synes jeg også er
noget, vi taler om. Men man kunne sagtens gøre det mere aktivt.

Hvad tror du der skal gøres for, at I, i højere grad undgår emballagespild? Eller for at I affaldssortere mere?

Råbe lidt højere til hovedkontoret. Den ligger rigtig meget ved dem, fordi vi er en kæde.
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Bliver I informeret om, hvad der foregår ved hovedkontoret? Ja i grove træk. Fx nu vil vi gerne arbejde med

take away emballage. Men det er nemt at pege fingre. Ved hovedkontoret overhovedet, at vi får for meget
rødbedemix hjem? Har jeg nødvendigvis fået kommunikeret det? Det kræver dialog mellem os og
hovedkontoret, så de ved, hvad der foregår. Og det vil jeg da gerne indrømme, at jeg måske ikke helt har
fået gjort så meget selv.
Tingene er i systemer. Det er generelt rigtig flot håndteret. Der er styr på det hele. Alt kører automatisk.
Men der er helt afgjort plads til optimering. Men vi har ingen udfordringer til dagligt. Og hvis det giver
udfordringer, er det jo op til mig at få det løst, så det bliver mere behageligt for mig. Det er jo mit job at få
tingene til at glide i det system, som nu er sat op.

Private sfære
Tænker du til dagligt over dit personlige emballageforbrug? Ja det er blevet mere og mere de seneste par

år.
Hvornår tænker du på det? Nu fangede du mig lige i et soft spot. Min mor siger hele tiden: ”genbrug nu

dine poser”. Og det vil jeg jo også godt, det giver mening, men gør jeg det ikke lige nødvendigvis… Men
det er noget, jeg tænker mere og mere over. Det bliver bedre og bedre, men det er også baby steps.
Sorterer du affald i hjemmet? Nej. Det gør jeg ikke.
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INTERVIEW NR. 8

Dato: 16.01.2020
Tid: Kl. 09:00-9:30
Varighed: 30 minutter
Respondent: Isabella (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 3 (Café og bar)

Introduction & background questions
About the respondent: Isabella, 32 and head chef.
Educational background: Environmental science.
How long in position? 11 months.
Normal work areas/tasks? Control the quality of the food, check the personnel, schedule hours, deliveries,

numbers and invoices.
How many employees are there? 18 in total. Maybe around 10 here and 10 at our other restaurant. We are

working both places. Maybe I am here for 3 days and then I am going there. But also, I have two sous chefs,
so if I’m not there, someone else is in charge.
How many of them do not speak Danish? Most are foreigners. Most are Mexican, we have Spain, Columbia

and Argentina. A bit of everything. But also, we have a few Danish guys working in the bar, but not in the
kitchen. They are all latin.
How many daily guests do you approximately have? I have no idea - but I can see how much money we

make and see (Isabella is calculating). App. 120. Because of the season it is a bit slow now.

Type of incoming packaging
Packaging can be a lot of things. What do you understand with “incoming packaging”? All the boxes and

plastic around the food that we need.
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What kinds of incoming packaging do you have in this restaurant/café/bar? A lot.

We have a lot of suppliers with different things. It is going okay. We need a lot of special things for the
restaurant. Like mexican stuff. We get tortillas from Sweden. They are coming in a normal cardboard box on
a pallet. But the pallet is always with a lot of plastic around. A lot of plastic. W get Mexican food in cans
from Sweden. Meat, beans and veggies. We have another supplier for chips, the corn tortillas. We get
Mexican green tomatoes. Like super specific things. I order avocado in Sweden.
Why do you order so many things from Sweden? Because the owner of the restaurant is from Sweden. But

also because… I don’t know why the suppliers are there. I think maybe they have more Mexican restaurants
there.
What kind of incoming packaging do you have the most of? I think cardboard boxes.
If you consider the last week, which material have your incoming packaging mainly been consisting of? Like

the packaging? Like actually we don’t have plastic. We have this kind of arrangement with a guy with the
vegetables. So, every time he is coming with the vegetables, he will bring back all the boxes.
Is it plastic boxes you give back? Yes, everything. I’m not taking any packaging from the veggie. I’m just

taking the veggies. So, we have this case here (det er en stor sølv metalcontainer). So, we are ready when
we now the veggie-guy is coming, and we have all the metal containers ready. So, fx we’re taking the
plastic box the deliverer brings - like the super thin plastic boxes - with portobello or tomatoes and
emptying it in our own container. And the deliverer has to wait for us, and they take everything back.
And they don’t mind waiting? Yeah, yeah, yeah. That is the only way we are going to do it. It is a small

restaurant, and for us we don’t have a lot of space to put our things. But they are fine with that.
Do you get any food that are in a plastic container? No. No plastic.
What about glass or metal? Hm... we have the cans with the metal. They are coming in like a six-pack with

cardboard and a bit of plastic around. The thin plastic film. Ah yeah and we the meat. But it is the same.
The meat is in the red boxes. They are plastic, but we are doing the same. We have the guy taking all the
red boxes back. The meat is vacuum packed and then in the red boxes.
When and how are you in touch with packaging in this restaurant/café/bar? When ordering, unpacking and

disposal. I’m in charge of ordering everything.
When and how often do you receive different kinds of incoming packaging? Vegetables is three times a

week. Not a specific day, but when we need it. Like Monday, Wednesday and Friday.
Meat is Tuesday and Fridays. Avocados from Sweden is Wednesdays. Chips or corn tortillas last for a month
or so, so every month or month and a half. It is not that often. The tortillas are coming on Wednesdays. The
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Mexican stuff, like cans and stuff, is every three weeks. All Mexican stuff is from Sweden, and we have to
pay the delivery and the pallets. It is not that expensive, but it is better if we order every three weeks or
every month.
Where do you mainly receive your incoming packaging from? Not really. Maybe I go to Inco to buy some

things. In particular it is veggies if we run out, but no not really. So mostly from suppliers and wholesalers.
Is it someone in a particular position who handles incoming packaging? Or is that a responsibility for all
employees? Whoever is on shift in the morning has the responsibility. But it is better if it is a sous chef in

charge of it. Then things will get more organized and cleaner and... It is better if the sous chef is doing that
with another guy. Most of the times. Because you always need to take like the old things to the front and
the new things to the back. And if you do not do that properly, it leaves a mess.

Challenges with the incoming packaging of the restaurant/café/bar
Which challenges do you experience / face with your incoming packaging? I hate the plastic around the

pallets.
Why is that a challenge? Because it is a lot a lot of plastic around. Like a lot. What else... I don’t know. Then

we have just cardboard boxes.
Which challenges do you experience with unpacking, storage, waste disposal ect.?
Handling/unpacking: not really.
Storage: yeah it takes a lot of time. Depends on how much there is.
Anything that could be done for it to take less time? Hm… not really... I mean we get the boxes and we put

it downstairs. It doesn’t take long. I think it is fine.
Disposal / sorting: not really any challenges.
Which kind of packaging gives you the biggest challenges? Why? Yeah, just the plastic wrapping. That’s it.

But sometimes when we open the boxes with a knife, we cut it open what is inside. Not happening a lot...
or no actually not. It is not a problem.
Do you receive packaging, which you consider a waste or unnecessary? Sometimes we get one small pallet

with boxes, it is like a hard-plastic pallet. I don’t know what to do with them, so I just put them on top of the
plastic container. I don’t get it. Like a smaller plastic pallet (de mørkebrune halvpaller). I don’t know what to
do with them.
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You can’t return those? No. It is quite big, so it is difficult to put on the container. So sometimes we reuse

them if we fx have to put something on the floor.
When you order, can you then see how the goods are packed? Not really. But I always kind of know how it

will be, because it is always the same. So I have an idea.
Have you taken any actions lately to prevent packaging and packaging waste? Not really. I mean since I

started, they changed the veggies to return all the plastic.

Reuse / recycle / waste sorting
What do you do with your packaging after you receive your goods? We throw it out right away. We have

our own containers.
Who is responsible for the disposal of incoming packaging? One particular employee or all employees?

Everybody is responsible.
Are new employees trained to sort and handle packaging? Do you experience any challenges in this
regard? Yeah.
How does that work? It is a little bit hard in the beginning. Like you have a lot of rules. Like how to organize.

And recently we got our own containers, so we don’t share with all the neighbors around here. We are
quite strict with that. Cause if we don’t respect it, like if we put our box in another container, then the
neighbors are complaining, and we have problems. It is a little bit hard in the beginning for them to get
what they need to do, but they get trained for sure.
Is it written down or is it verbal training? It’s verbal.
Do you sort your incoming packaging? Plastic, cardboard, frying oil, cans and then normal waste.
What about food waste? We don’t have food waste at all.
Amazing. How is that possible? Actually, we don’t waste food. Like e.g. this week is really slow, so we are

not producing a lot of meat. And we are working in the morning every day, so we are producing every
morning. And we know around how much we are going to need, e.g. if I’m selling beef today, I know I have
two containers. So, I use 1,5, and then I have half for tomorrow morning when we open. It is fine because it
is just one day. It is the same with vegetables. So, we have our cold station and our warm station, to keep
everything warm for the servings. In the end, maybe around 5 or 6 pm they know how much food to cook,
so everything is still in container and in the fridge until they need it. So, they are not cooking more than we
need. And if there are a lot of late customers, we just cook one by one. And that way we don’t waste any
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food. Sometimes it has happened with the rice, but then the guys will bring it home. We are not producing
more food than we need.
Do you experience challenges when it comes to the disposal of your incoming packaging? No.
Who pick up/collect your disposed incoming packaging? It’s a private company. City container picks up all

garbage, the fat and oil.

Sustainable Behavior

How is packaging waste considered within this restaurant/café/bar? A lot of boxes.
Is it something you talk about with your colleagues? No not really. We already changed what we can

change, to make it easy for us.
How do you make changes? Do you reach out to the suppliers? I talk to the suppliers. Actually, we got one

really good offer to change our green company to another one, to Hørkram. But they don’t want to take
any plastic box in return, so we are not going to get that.
What do you consider to be packaging waste? I don’t know. At some point I think we need. I feel that at

least with cardboard we can recycle and then it is not that bad.
Do you hope to change the way you handle your packaging within this restaurant/café/bar?

Not now I think we are fine.
What do you consider as the barriers for handling packaging in a more sustainable way when considering
yours and your colleagues’ workday? For sure you can get something better than all the cardboard and

plastic. But that is our only way right now. I think we changed most of the things that we can change. And
we just get cardboard boxes. Maybe we can get tortillas in a different way. Like all the tortillas are
vacuumed. But there is not another way for now. The only way to look for some sustainable change, is to
look at that kind of soft plastic (the wrapping). I think it is too expensive. If we found a way to use hardplastic boxes to return, that would be better.
Do you receive any plastic containers now, that you can use for something else afterwards?

Yeah, we are reusing a few for the vinegar, because we are making some kind of marinade with chilies and
so on, and then we use the vinegar container (en stor 10 l. dunk)
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What do you believe should be done for you to avoid greater packaging waste? Or for you to sort more of
your waste? Boxes we could return and use for something else.
Would you have room to store the containers for return? Well that is why our delivery guys have to take the

containers right away. Because this is a very small restaurant, and we can’t store it downstairs. The other
one is quite big. But here we cannot do it.

Private sphere
Do you consider your personal packaging consumption in your private life? Yeah.
How do you do that? E.g. I don’t really like to go to the supermarket to buy veggies. I would rather go to

these guys here (points at a veggie shop across the street), because they don’t have all the plastic around. I
think that is it. I don’t really like to buy the whole plastic thing. I just want the tomato.
Do you sort waste at home? Yeah.
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INTERVIEW NR. 9

Dato: 16.01.2020
Tid: Kl. 12.00
Varighed: 35 minutter
Respondent: Rasmus (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 1 (Restaurant)

Introduktion & baggrundsspørgsmål til informanten
Kort om respondenten: Rasmus, 37, souschef.
Uddannelsesbaggrund: Kok.
Hvor længe i stilling? Snart 4 år.
Hvad er dine normale arbejdsopgaver? Jeg leder og styrer køkkenet. Vi er de overordnede, som sørger for

at tingene kører. Det er os der tjekker. Vi kalder hvad folk skal lave af mad. Vi tjekker at det, de kommer op
med, smager godt, anretter det og sørger for, at tjenerne går ud med. I princippet laver vi ikke rigtig mad.
Vi sørger mere for at alle andre laver det, de skal rigtigt. Ja ”damage control” plejer at være et godt ord for
det. Det er min opgave at fange alle fejl, der sker. Vi arbejder kun i stationer her.
Så alle er ansat til at være i en station hele tiden? Ja det kører de i 2-4 måneder og så roterer vi osv.
Hvor mange medarbejdere er der? 20 ansatte i køkkenet. Der er få fuldtidstjenere med afløsere og i alt er vi

70 ansatte.
Hvor mange daglige besøgende i cirkatal? 1400-1500 om ugen. Omkring 100 om søndagen, 200 mandag

til torsdag, fredag og lørdag omkring 400.

Typer af indkommende emballage
Emballage er jo rigtig mange ting. Hvad forstår du ved “emballage”? Hm… i bund og grund... der er rigtig

meget overflødig emballage. Vi sorterer rigtig meget, og det er rigtig fint. Vi får meget i pap, vores
fiskeleverandør tager flamingo retur selv, vasker det og genbruger det.
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Men meget, især ved grøntsager, er et stort stykke af vejen det samme som vi kan købe i supermarkederne,
så en stor del af det er pakket ind enkeltvis. Vi affaldssorterer i hård plast, pap, bio - madaffald, brændbart,
glas og metal.
Hvilke typer indkommende emballage har I her i restaurationen? Vi har en masse flamingo, en masse pap

og trækasser. En masse grøntsager kommer i trækasser.
Hvad gør I med dem bagefter? De ryger også i brændbart.
Det er ikke noget grønthandleren tager retur? Det gjorde de engang, men ikke mere.
Ved du hvorfor? Nej. De tager det i hvert fald ikke retur. Engang ville de have alt retur inkl. træ. Nu tager

de ikke noget retur. Jeg tænker, at det måske er for stort et puslespil? Måske de gør det på en masse andre
steder. Hvis det er et spørgsmål om penge, skal de sikkert nok bede os sende det retur igen.
Hvilke typer indkommende emballage har I mest af? Pap og flamingo. Pap fylder virkelig meget, når det

ikke er foldet sammen. Der kommer meget flamingo til fisk og grønt. Noget grønt køber de ved
Grønttorvet i flamingokasser.
Hvis du skulle prøve at tænke tilbage på den sidste uge, hvad har jeres indkommende emballage så
hovedsageligt bestået af? Det hele. Hver dag er det det hele. Vi får en del leveringer.
Også glas og metal? Vores mad er aldrig pakket i glas og metal.
Hvornår og hvordan er du i berøring med emballage i restaurationen? Ved udpakning af varer. Vi pakker ud

hver morgen. Vi pakker ud lige nu. Grøntvarer ryger over i mælkekasser med biosække i. Så kommer alt
emballage tilbage op og kommes de respektive steder hen. Pap kommer i pappresseren. Alle varer bliver
pakket ud. Det har også noget med sundheden at gøre, at man ikke må blande ting sammen i kasser. Så alt
bliver pakket ud hver morgen, når det kommer hjem.
Hvornår kommer varer hjem? Det gør de her i løbet af formiddagen.
Så I har nogle, som I lige har fået leveret derude nu? Ja.
Hvad med bestilling af varer? Bestilling er også mit ansvar. Udsmidning og sortering er der ingen, som

rigtig står for. Alle som kommer ind bliver jo oplært i hvordan og hvorledes. Og så holder vi (sous cheferne)
øje med, hvordan det foregår. Jamen de får selvfølgelig at vide hvordan og hvorledes, og så holder vi jo
øje med, at hvis nogen fx smider fødevarer i skraldespanden, så får de at vide, at det skal i biosækken.
Biosækken eksisterede jo heller ikke den gang jeg var i lærer. Så i virkeligheden er der mange, som ikke har
set den. Men det er smart for os med biosækken. Affaldssækken bliver for tung for os, hvis der kommer
madaffald i. Vi har sådan en kæmpe skraldeting udenfor, som vi kalder skraldemonsteret. Det er i stedet for
containere. Det er billigere end containere, fordi vi ville fylde så mange containere. Så skal man ud og bære
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sække op i sådan en skraldeting, og de er for tunge med fødevarer i. Så sætter vi pap i sådan nogle burer,
som vi kører ud til pappresseren senere. Hvis der er plastik i, går vi ind og hiver fat i medarbejderen, og
minder dem om, hvor plastaffald skal hen.
Er det noget I bruger meget tid på? Nej ikke rigtig, og dem der har været her lang tid, holder også øje med

det og er gode til at sige til deres kollegaer, hvis der er fejl. De gider jo heller ikke stå udenfor og sortere
skrald om eftermiddagen, når vi har travlt. Vi siger til hinanden på en sød måde, at vi skal sørge for at gøre
det ordentligt. Det er en mundtlig oplæring.
Hvornår og hvor ofte modtager i forskellige typer af indkommende emballage? Modtager varer hver dag

på nær søndag. Vi får alt hver dag.
Hvor kommer jeres indkommende emballage hovedsageligt fra? Alt fra grossister eller leverandører, med

mindre der er noget, vi mangler. Jeg skal fx i Inco senere, fordi der er nogle ting, vi mangler. Inco er nemt,
og der er gratis kaffe.

Udfordringer ved restaurationens indkommende emballage
Hvad oplever I evt. af udfordringer med jeres indkommende emballage? Mest af alt er det for-sortering af

det, og hvor meget det fylder. Vi har jo pappresser, så vi står ikke i kælderen og presser ting sammen for så
at smide det i pappresseren. Så tit kan det godt fylde rigtig meget. Men det er også det. Der er ikke noget
specielt ellers. Udfordringen er kun inden, det kommer ud, så når vi har stået og pakket ud nede i
kælderen, fylder det meget.
Hvilke udfordringer oplever I med håndtering, opbevaring, affaldssortering osv.? Nej.
Hvilken type emballage skaber de største udfordringer for jer? Ikke noget bestemt.
Er der noget af jeres indkommende emballage, som du vurderer, er unødvendigt? Dvs. emballagespild? Ja

der er meget. Det er igen, hvor vores leverandører får det fra. Grossisten køber en færdig kasse. Vi kan ikke
få løssorteret grøntsager. Fx hvis jeg bestiller 10 kg løg, får jeg et net med 10 kg løg. Hvis jeg bestiller 8 kg
løg, får jeg også et net med 10 kg løg. De kører ikke løsvægt.
Kan du komme i tanke om et konkret eksempel, hvor I kunne have været foruden indkommende
emballage? Fx spidskål der er pakket ind enkeltvis i plastik. Det er fuldstændig unødvendigt i min verden.

Eller hjertesalat i plastik.
Har I nogle nuværende tiltag, der tilsigter at forebygge emballage og spild? Hvorfor har I igangsat disse
tiltag? Ikke hvad jeg ved af.
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Genanvendelse / affaldssortering
Hvad gør I med jeres emballage, efter I har modtaget jeres varer? Kan du evt. vise mig det?

Det kommer i vogne, når emballagen åbnes, og så bliver det kørt ud senere på dagen.
Der er mere plads på gulvet og det er mere hygiejnisk, når det samles i vognene.
Hvem står til daglig for at skille sig af med den indkommende emballage? Er det en særlig medarbejder
eller alle? Alle.
Oplever du, at ansatte oplæres i sortering af emballage? Er der udfordringer i forhold til det? Se

ovenstående.
Oplever I udfordringer med at skille jer af med jeres indkommende emballage? I så fald hvilke? Se

ovenstående.
Hvordan fungerer afhentningen af emballage for jer? Det kører bare. Så er det kun som nu, hvor der er en

masse pap derude. Det er jo ikke os, som står for, at det bliver hentet. Og vi har ikke biler, som kører
derude, så det er på ingen måde i vejen for os. Det er i vejen for alle de andre.
Vi deler jo med en slagter, så der er mange lastbiler, som kører forbi derude, og det er irriterende for dem
med alt det pap. Men det er også dem, som står for det.
Hvad med jeres leverandører? De har ikke brokket sig? Ikke hvad jeg har hørt. De er jo vant til smalle gader,

når de kører rundt i København.

Bæredygtig adfærd
Hvordan bliver emballagespild opfattet her i restaurationen? Der er ikke de store opfattelser af det.
Er det noget, som der bliver snakket om? Nej.. heller ikke.
Oplever du, at medarbejderne tænker over eller kommenterer på, at der er for meget emballage? Nej.. det

er meget svært. Nogle dage har vi bare meget, og nogle dage har vi bare ikke så meget. Der er også
meget, man tænker er overflødigt, men jeg ved ikke helt, hvad vi skulle gøre ved det. For vi kan ikke få
leveret de ting, vi bruger i andet. Der er ikke et alternativ.
Så tænker du, at det er leverandørerne og grossisterne, som kan gøre noget? Ja, men tænker heller ikke, at

de har alverdens alternativ. Jeg ville jo synes, det var fedt, hvis man kunne få alle grøntsager løst. Jeg synes
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jo hele det der emballage-show, for at tingene kan holde sig, er helt hul i hovedet. Men der er bare heller
ikke nogen, som er interesseret i at bruge så mange penge, som det vil koste at få leveret alt i løsvægt og
få lavet hele den proces om. Der er også meget, som kommer fra Sydeuropa, hvor det jo bliver pakket på
den måde fra stedet.
Så det er svært at sætte en finger på, hvor det er, man kan lave ændringer? Ja, så længe standard ikke er at

sige, at vi kan få løsvægt, fx med løg som kunne leveres i et eller andet plastemballage, som vi så kunne
sende retur. Jeg har ikke set den proces endnu, og jeg har svært ved at se, hvordan den skal blive
indført. Jeg har selv nogle få supermarkeder med løsvægt, som er emballagefri, men så er det jo også lige
pludselig rigtig meget dyrere kilopris. Jeg kan fx ikke få to økologiske løg i et supermarked. Jeg skal købe
et helt kilo, selvom jeg kun har brug for to løg. Det giver ikke så meget mening. Så det er mere en generel
omlæggelse, vi skal have. Og indtil da, så ved jeg simpelthen ikke, hvad der skal gøres.
Er det noget, du ser for dig kunne komme til at ske? Jeg vil rigtig meget håbe det, men jeg har svært ved

at se det. Også fordi alting er penge, og folk vil ikke betale for at gå ud og spise. Og så længe dem der er
ude at spise ikke forstår konceptet i, at de skal betale rigtig meget mere for deres mad, hvis vi skal gøre de
her ting, så er det svært.. Så jeg ser det ikke rigtig skifte, med mindre det bliver en bonus for
leverandørerne, at de kan gøre det billigere på den anden måde. Men så kommer Sundhedsstyrelsen og
siger, at der kan komme bakterier og krydskontamineringer. Man kan jo ikke transportere åbne varer rundt,
og det må ikke være for tungt, for så kommer arbejdstilsynet, og det er lige pludseligt svært at se, hvordan
det skal laves, uden at det er i 1-kilosemballage, som let kan flyttes. Jeg har virkelig svært ved at se det.
Ønsker I at ændre på den måde I håndterer emballage på i restaurationen? Og i så fald hvad? Nej, jeg

synes, at vi gør det rigtig fint. Jeg har svært ved at se, hvad der skulle ændres.
Hvis du tænker på din egen hverdag (eller dine kollegers), hvad ser du som barriererne for at håndtere
emballage bedre? Nogle nemmere systemer, som også ville være billigere at implementere.

Fx. vi bruger biosække nu, og der ved jeg, fra før jeg startede her. Der var jeg ved en stor herregård, hvor
de havde en stor kompost, som bioaffald kom i. Så blev det hentet og lavet til svinepiller. Jeg ved ikke,
hvad man gør med det i dag. Men der havde vi en stor, hård plast, vi smed madaffald i. Så kørte vi den ud
til komposten, tømte den og vaskede den. Det var en rigtig god måde. Så sparede vi også poser. Men hvor
muligt det lige er her… Det er bare et rigtig besværligt system. Hvis vi skal smide noget i en åben
container, som står og rådner om sommeren. Det er bare ikke særlig lækkert. Specielt bio, plastsortering og
blød plast vil vi gerne gøre nemmere. Blød plast kører vi ikke for tiden. Problemet er at implementere noget
i køkkenet, som ikke fylder noget, som er nemt, og som er simpelt. Så dur det ikke. For hvis det på nogen
måde er besværligt, kræver ændringer i arbejdsgangen, virker som om det kommer til at tage bare 1 minut
længere, så er det et problem at få det indført. Så springer folk over, hvor gærdet er lavest.
Er det fordi, at motivationen ikke er der for det, eller er det pga. tiden? Både det og fordi det er mange

mennesker. Det er let at styre ting et sted med få varer og måske 40 gæster en travl aften. Det er lettere at
stå og snakke om, hvor vigtigt det er, hvis du får 5 papkasser på en dag. Ikke så nemt hvis du får 60 på en
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dag ligesom os. Så er det pludselig en tidsting. Vi er jo alle under pres. Hovedprioriteringen ligger ikke på
micro-management og at sortere ting. Jeg ved ikke, hvordan vi skulle få nemmere systemer.
Hvad tror du der skal gøres for, at I, i højere grad undgår emballagespild? Eller for at I affaldssortere mere?

Nemmere sorteringssystemer. Vi har så meget, at vi nærmest ikke kan undgå at sortere det. Det dur ikke for
os, ikke at sortere det. I forhold til den måde vi sorterer nu, ville det ikke fungere at vi begyndte at smide
plast i brændbart, fordi vi har så meget plast. Så er det helt sikkert nemmere, at vi går over og smider det i
hård plast containeren. Det jeg mener med noget nemmere sortering, er noget nemmere i køkkenet. Hvis
man kunne lave en nem måde at køre rundt med en skraldespand med flere rum, som havde hver sin farve.
Den skal selvfølgelig kunne indeholde en vis mængde, og den skal kunne gøres ren hver dag. Det vil gøre
det nemmere at sortere, hvis vi havde en færdig kombi-ting. Hvis der var et nemt system, som både viser
tydeligt, hvad der skal hvorhen, som er nem at rense. Fx. havde vi et system i køkkenet med 4 huller til hård
plast, blød plast, bio, og rest. Så kunne man køre hele systemet ud og køre fra container til container og
smide ud det rette sted. Det vigtigste er, at det er nemt, overskueligt og vigtigst af alt idiotsikret. Fordi
idiotsikret er den eneste vej frem.
Fordi det går hurtigt eller? Både det og fordi der i servicebranchen er meget stor forskel på, hvad folk de

kommer fra. Jeg har jo gået i gymnasiet. Mange er gået ud efter 8. klasse. Nogen er opvokset i byerne og
stemmer Enhedslisten ligesom mig. Nogen er opvokset på landet, hvor man aldrig har tænkt over det.
Nogen er fra mere udsatte områder. Det er et miks af ting. Når du står sammen med en, som, sorry to say,
har været i spjældet for mord, de er jævnt ligeglade med affaldssortering. Så medmindre det er nemt og
overskueligt, så sker det ikke. Ergo idiotsikret. Det er den eneste vej, vi kan få alle med. Specielt når man
ikke selv står med fingre i det eller kan holde øje med, hvad alle laver, så skal det være nemt og
overskueligt. Det skal være nemmere at sortere end ikke at sortere og så sige hvorfor. Og det skal siges på
meget lavpraktisk niveau, ellers mister du mange på vejen. En universalkasse ville være sindssygt. Ligesom
vores slagtekasser og mælkekasser. Hvis alle brugte dem, ville være super godt. Jeg tror det ville kræve
meget fra staten og kræve mange penge op af lommen. Men ja så kunne man køre mere løsvægt.
Hvis man vælger at implementere de her ting og gøre det, så tror jeg det er rigtig vigtigt at uddanne folk
til, at de er en del af noget større. Uddanne folk i at det er værd at bruge 5-10 minutter mere på
affaldssortering. Skabe en idé om, at det er en koncernting. Tit bliver sådan nogle ting tabt på gulvet.
Mange er ikke boglige og tit bliver ting præsenteret af folk, som ikke kender branchen, og som har siddet
og studeret, og har en anden moralsk tilgang til tingene. Så falder tingene til gulvet, fordi man ikke kan
relatere tingene imellem. I stedet for skal der komme en kok ud og fortælle, hvorfor det er nemmere.
Virksomhederne skal være interesseret i at uddanne deres folk i, hvorfor miljø er vigtigt.

Private sfære
Tænker du til dagligt over dit personlige emballageforbrug? Nej ikke specielt. Jeg emballagesorterer, synes

jeg jo selv. Men måske ikke i forhold til andre, som sorterer endnu mere. Men jeg har heller ikke rigtig hørt
om de her ting. Der er jo heller ikke et universelt køkken system i boligforeninger. Det er ikke nemt. Jeg
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ville ønske, at der var flere løssalgssupermarkeder. Jeg er vild med indvandrersupermarkederne, hvor man
køber løssalg af grøntsager. De danske supermarkeder fatter det ikke.
Sorterer du affald i hjemmet? Jeg biosorterer ikke derhjemme, fordi jeg kun laver mad til en, og vil ikke

have en løgskrald liggende i biospanden i flere dage, som ligger og lugter.
Har du nogle spørgsmål eller noget, du vil tilføje til interviewet? Jeg vil bare gerne understrege, hvor vigtigt

det er at lave tingene idiotsikret og få uddannet folk. Og hvis folk skal uddannes så… du er jo rigtig flink at
tale med, men jeg tror aldrig det ville gå, hvis du kom ud og skulle undervise i det. Det skal være en med
forståelse for vores daglige arbejdsgang, fx en kok med masser erfaring og et flot CV fra branchen. Det skal
være folk, som ved hvordan, man skal snakke til folk fra branchen. Dem, som kommer og snakker om miljø,
er altid akademikere. Det er det samme, når dyrelægen kommer og snakker om kødet i forhold til sundhed,
som aldrig har arbejdet i køkkenet, men kun ved noget om mikrobiologi. Vedkommende kender ikke noget
til arbejdsgangen i køkkenet. Universitetskonsulenter skal ikke formidle til håndværkere. Jeres opgave er at
finde nogen, som er gode til at formidle videre.

56

INTERVIEW NR. 10

Dato: 14.01.2020
Tid: Kl. 12.30
Varighed: 45 minutter
Respondent: Henrik (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 4 (Storkøkken)

Introduktion & baggrundsspørgsmål til informanten
Kort om respondenten: Henrik, 54, lageransvarlig.
Uddannelsesbaggrund: Kok.
Hvor længe i stilling? 1,5 år
Hvad er dine normale arbejdsopgaver? Holde styr på lageret og indkøbe emballage og kemikalier. Jeg er

ikke inde over, når der kommer nye projekter. Jeg er ikke inde over udviklingen, jeg får bare at vide, at der
skal købes det og det. Og når produktionen kører, kommer jeg ind over, og så er det mig, som fast
indkøber det, vi skal bruge. Meget købes ind på forecast dag til dag. Jeg ser på hvor meget vores kunder
regner med at sælge den næste måneds tid. Der er noget vi ikke kan få dag til dag, så jeg skal se frem og
have lidt på lager. Jeg har været med i noget, som hedder bæredygtig bundlinje 2.0. Så har vi et miljøfirma
inde over, som hedder Remondis. De er ved at lave noget angående noget sortering, mere sortering end
det vi gør i dag. Det handler også om madspild, hvad for noget emballage vi bruger og også omkring alle
de nye regler, som jo hele tiden kommer. Hvad man skal bruge af emballage, og hvem som har ansvaret.
Hvor mange medarbejdere er der? 175 fastansatte og rigtig mange løsarbejdere. Det svinger fra dag til

dag.
Hvor mange daglige besøgende i cirkatal? De har ikke spisende gæster i køkkenet, men der kommer nogle

til møder på kontorerne hver dag. Og ellers tilberedes der flere tusind kuverter hver eneste dag.

Typer af indkommende emballage
Emballage er jo rigtig mange ting. Hvad forstår du ved “emballage”? Alt det vi sender ud. Det vi pakker i.
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Både det vi pakker maden i, og det som det bliver pakket ned i igen. Det er jo det, jeg har mest med at
gøre. Der er jo plastikkasserne der, og så er der alt det engangsemballage, som vi sender ud til kunderne.
Til mange kunder sender vi den tilberedte mad i vores egne grønne plastikkasser, som kan foldes sammen,
og som vi får retur. Men nogen får det også i papkasser.
Er det fordi, de ikke ønsker en returaftale? Ja, de fleste af dem. Hos de fleste forsøger vi at få det ud i vores

egne kasser, men der er mange, vi ikke får retur. Vi sælger fx rigtig mange færdigretter til Hørkram, som jo
så leverer ud igen til rigtig mange virksomheder. Så der producerer vi til dem. Fx molslinjen køber gennem
Hørkram, men Hørkram har ikke noget køkken og får produceret hos os.
Så Hørkram leverer råvarer til jer, så tilbereder I maden, og så leverer Hørkram det videre? Ja. Det bliver fx

leveret ud i vores grønne kasser, og så sørger Hørkram for, at når de leverer ved fx Molslinjen, så står der Xantal grønne kasser klar til returnering, som Hørkram så tager med retur til os. Vores pakkeafdeling styrer,
hvor meget der bliver sendt ud af paller og foldekasser. Hørkram bruger deres egne kasser hos os, så vi
pakker i deres kasser.
Hvilke typer indkommende emballage har I her i restaurationen? De gængse. Rigtig meget pap og plastik.

Vi så jo broccoli filmet i film og salaten i almindelig plastik. Flamingokasser har vi heldigvis ikke så mange af.
Og så ser vi de der tynde trækasser, dem ser vi heller ikke så mange af. Pappet er det, der er mest af. Og
så har vi plastikposer. Meget i dag er jo færdig fabrikeret. Fx kartoflerne og gulerødderne er skrællet og
vasket, så de er leveret i plastikposer.
Du sagde, at I heldigvis ikke får så mange flamingokasser. Hvorfor er det heldigvis? Det er jo et stort

produkt. Jeg ser ikke så mange. Nu er det vores runners, som kører og samler affaldet sammen, men jeg
har jo meget gennemgang i køkkenet, og jeg ser ikke meget flamingo.
Hvilke typer indkommende emballage har I mest af? Pap.
Hvilket materiale er jeres indkommende emballage hovedsageligt lavet af? Pap.
Hvornår og hvordan er du i berøring med emballage i restaurationen? Hovedsageligt når jeg modtager. Alt

bliver gået igennem. Og jeg kigger også meget på, hvad det er for noget emballage, det er, at vi skal
bruge. Vi vil selvfølgelig have noget ind, som er bionedbrydeligt. Det er et must. Det er det koncept hele
huset kører efter. Det skal være genanvendeligt eller bionedbrydeligt. Jeg tror 99% er bio af det, vi får nu.
Tjekker du så alle varer igennem, når du får noget hjem? Ja jeg tjekker ordrebekræftelsen med følgesedlen.

Vi oplever sjældent fejl og mangler. Restordrer er der en del af. Men de store leverandører af
plastemballage ved jo ca., hvor meget vi skal bruge. Og når vi får en ny aftale igennem, så lægger vi en
forecast ud, så de ved, at de skal have noget ekstra på lager. Fx nu har vi startet samarbejde med
Nemlig.com og så bruger vi pludselig 20.000 af de der pet-bakker om ugen, og det skal leverandører
selvfølgelig vide, at vi får brug for. Normalt har jeg måske kun købt 5000 om ugen. Så har de et bufferlager.
Jeg vil helst ikke have et bufferlager. Jeg vil have så lidt som muligt på lager af hensyn til kroner og ører.
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Nu sagde du tidligere at madvarer bliver leveret ved 3-4 tiden om natten. Er det hver dag? Ja, det er hver

dag.
Hvad med kemikalier og emballage, som du modtager, er det også om natten, at det bliver leveret? Nej,

det kommer altid efter kl. 10. Det gør det af hensyn til det trafikkaos rundt om bygningen, når alle
varebilerne henter mad. Der holder 50 varebiler i kø til at få deres mad på klokkeslettet. På det tidspunkt
kan man slet ikke komme til derude. Så de store biler med emballage, fx fragtmanden, de kan ikke komme
af med varerne samtidig med, at der udleveres mad. Med alle de faste leverandører har jeg lavet aftaler
med dem om, hvornår de må komme. Det er også af hensyn til trucken. Jeg er den eneste i huset med
kørekort til at køre den. Så når der leveres noget, som skal flyttes, er de meget afhængige af, at jeg er her.
Jeg er her normalt fra kl. 05.30-14.30. Fragtmanden er her normalt ml. 11-12. Der leveres emballage og
kemikalier 2-3 gange om ugen. Og så sørger jeg for at få det lidt spredt ud, så jeg ikke får alt hjem på én
gang. Jeg fordeler arbejdsmængden.
Hvor kommer jeres indkommende emballage hovedsageligt fra? Forskellige leverandører.
Er der nogen i huset altid? Ja altid. Vi har en stor leverandør, som hedder multiline. Det er et

emballagefirma, der køber vi det meste af vores emballage. Det gælder også alle vores kemikalier. De
leverer alt til restaurationsbranchen af sådan noget. Jeg bestiller over en hjemmeside, som er delt op i
forskellige kontoer, så vi kan få splittet regningerne, efter hvem der bruger hvad i huset. Så bruger vi et
andet firma til pap. En stor papproducent. De leverer også specialkasser i pap. Noget som er specielt
designet.
Ligesom den papkasse til glas du viste mig tidligere? Ja præcis. Det er jo en speciel papkasse, som er lavet

på mål.
Selve opstartsfasen med en ny kunde kan godt være forholdsvis lang. Maden leveres hovedsageligt af
Hørkram.
Er der en fast medarbejder til at håndtere indkommende emballage, eller er det alle medarbejderes job?

Jeg tager mig af alt, som skal herned på lageret: kemikalier og emballage. Det enkelte køkken er selv
ansvarlig for at håndtere emballagen. Der er nogle faste teams, og så har de løsarbejdere inde over,
afhængig af hvor meget der skal laves fra dag til dag. De ved nøjagtig, hvad der kommer ind til hvert
køkken hver dag. Og på de der vogne hænger der sedler med navne på de forskellige køkkener. Så de ved
nøjagtig, hvad der er deres. Når de går ud i kølerummet (hvor varerne bliver leveret), så ved de nøjagtig,
hvad der er deres.

Udfordringer ved restaurationens indkommende emballage
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Hvad oplever I evt. af udfordringer med jeres indkommende emballage? Vores udfordring er at få det

ordentlig sorteret, når vi har brugt det, og når vi pakker det ud. Det er også derfor, vi har det der firma inde
over nu. Vi skal sortere noget mere, blandt andet på plastsiden. Vi skal sortere efter, hvad det er for noget
plastik. Plastik i dag er jo ikke bare plastik. Der er fx hård og blød plast. Og så er udfordringen, at det er en
holdning blandt medarbejderne, om man sorterer. Du ved jo også, at det er en holdning, når du står i dit
eget køkken, om du sorterer eller ej. Og for det første skal du også vide, om og hvordan der kan
sorteres. Det er primært, hvordan vi kan sortere mere i køkkenerne.
Hvilke udfordringer oplever I med håndtering, opbevaring, affaldssortering osv.?
Opbevaring: Ingen udfordringer. Vi har jo rimelig meget lagerplads.

Tid: Nu så du jo, de stod og pakkede kød ud deroppe. Og det tager jo den tid, som det tager. Der er jo
rigtig meget, der skal pakkes ud. Der er mange, som bruger rigtig meget tid på det. Der kommer rigtig
mange varer. Nu var kølerummet deroppe jo tomt, men om morgenen er det fuldstændig fyldt. Og nogle
gange kommer der ind flere gange i løbet af morgenen. Så hvis der er fjernet noget allerede kl. 7, så
kommer der noget igen, så der bliver næsten helt fyldt op igen.
Vi kan jo ikke styre, hvordan det kommer fra leverandøren. Og slet ikke når det kommer syd fra. Det er jo
helt dernede, der skal rykkes, hvis man skal gøre noget. Lidt ligesom europallen, som er standardiseret i
hele verden - kunne man lave nogle kasser, som kunne standardiseres til at fragte alt grønt? Kunne et eller
andet EU-direktiv lave 2-3 standardkasser, som kunne cirkulere? Et retursystem ligesom med flasker. Med
sådan et system, kunne man få rigtig meget emballage væk.
Har I nogle gange været i dialog med leverandørerne omkring, hvordan varerne pakkes?

Ja, fordi det er jo et kæmpe problem med alt den emballage, vi får ind. Vores problem med nogle af
leverandørerne har fx været, at vi betaler for nogle af europallerne. Hos os har vi store problemer med, at vi
ikke kan levere paller retur, fordi vi sender flere paller ud, end hvad vi får ind. Det gør at leverandørerne
bonger os for pallerne. Og det kan være en kæmpe regning. En europalle står i 80 kr. Vi har leverandører,
hvor vi skylder dem 400-500 paller af 80 kr. Så det er kæmpe regninger. Vi sender dem jo også ud og får
dem ikke altid retur, som vi skal, selvom der er et retursystem. Vi har snakket med nogle leverandører, som
virkelig leverer meget, at vi skal have et specielt system med dem. Det kan fx være en speciel type palle,
som vi kun benytter med dem. Vi kunne male dem blå, så ved vi, at de paller er vores, og andre ikke vil
have gavn af dem. Der er et stort palleproblem i dag. Har du paller stående udenfor, bliver de stjålet. De er
jo penge værd. Det er ligesom en tom flaske, der ligger. Pallen er bare 80 kr værd. Det er mange penge.
Derfor har vi et problem i, at der bliver taget paller. Vi er jo heller ikke herre over, at når der kommer nogen
og leverer varer om natten, at de så tager det rette antal paller retur. Hvis vi havde blå paller, ville ingen
tage dem. For andre kan ikke få penge for dem, når de er malet blå.
Hvilken type emballage skaber de største udfordringer for jer? Hvorfor? Metal er lidt et problem. Vi har en

lille metalcontainer, og det er besværligt at åbne. Det tager lang tid at åbne. Det er besværligt. Meget af
metallet, hvis det skal genbruges, så skal det skylles af. Meget af det hårde plast skal også vaskes af. Nu så
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du alle spandene deroppe, det er skyr til Lagkagehuset. Vi får sådan en palle hver anden dag, og vi kan kun
genbruge det plastik, hvis det er skyllet af. Så får vi den opgave med at vaske spandene op, og det er en
udfordring. Det er et spørgsmål om tid og logistik.
Får I noget emballage ind, som I kan bruge til noget andet? Som kan have en anden funktion?

Nej vi genbruger ikke noget emballage. Fx med hvide spande, genbruger vi ikke. Vi køber nye spande
hjem til formålet. De er jo underlagt alt muligt, og skal være rene. Der bliver købt rene spande hjem. Hård
plast har vi ikke så meget af. Vi får olie i hård plast. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle typer plastik vi får.
Så emballagestærk er jeg ikke. Men man må jo gå ud fra at producenterne også går op i, at de skal levere
noget og i noget, som er bionedbrydeligt. Og noget som ikke forurener. Det må man jo gå ud fra.
Ved du, om det er noget, som fylder hos leverandørerne? Nej det ved jeg ikke.
Er der noget af jeres indkommende emballage, som du vurderer, er unødvendigt? Dvs. emballagespild? Ja.

Der er meget. Hvis man kunne få det over i genbrugsting, som vores foldekasser, så er vi nået langt. Til
Lagkagehuset i Jylland sender vi maden i papkasser i stedet for vores plast foldekasser. Det er fordi, at vi
ikke får dem retur ellers. Derfor har vi valgt at sende i papkasser, som er nogenlunde samme mål som vores
foldekasser.
Hvorfor er det ca. samme mål? Det har noget at gøre med rummeligheden. Så de kasser som skal ned i, de

passer i størrelsen. Meget af sådan noget emballage der er jo standard mål fordi det skal passe til
europallen. Alt i dag, når man udvikler noget emballage i dag, så tænker man meget i europaller. Alt i dag
bliver jo fragtet på europaller. De forskellige pap typer vi har dernede (peger ned af lagergangen) de
passer alle sammen i målene så der kan være 2, 4, 6 eller 8 kasser i et lag på europallen. Det bliver der
tænkt rigtig meget i.
Kan du komme i tanke om et konkret eksempel, hvor I kunne have været foruden indkommende
emballage? Jamen med alt vores mad. Fx broccoli og salater. Kunne man have større kasser og få noget,

som kunne genbruges? Fx. foldekasser.
Har I nogle nuværende tiltag, der tilsigter at forebygge emballage og spild? Hvorfor har I igangsat disse
tiltag? Vi får meget store partier, så meget emballage kommer i store mængder. Igen vil jeg sige, at vi jo

ikke er herre over det. Vi er ikke herre over, hvordan varerne pakkes. For når det ikke er os som pakker det,
så er det klart, at vi kun kan opfordre til, at man bruger de rigtige emballagetyper.
Så I oplever at jeres råderum er lidt begrænset? Ja, det gør vi.

Genanvendelse / affaldssortering
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Hvad gør I med jeres emballage, efter I har modtaget jeres varer? Vi har nogle runners, som er ansvarlige

for at køre emballage og affald ud og sortere det.
Hvem står til daglig for at skille sig af med den indkommende emballage? Er det en særlig medarbejder
eller alle? Se ovenstående.
Oplever du, at ansatte oplæres i sortering af emballage? Er der udfordringer i forhold til det? Ja det får de

at vide. De får at vide, hvad der skal ske med pappet, plastikken, osv. Du så de to store sække med plastik
deroppe. De får at vide, at plastik skal der i. De får også at vide, at maden ikke skal i skraldespanden men i
bioanlægget.
Hvad gør de andre køkkener med bio? (Henrik viste mig biocontaineren, da vi var på rundvisning, og
kværnen til containeren er placeret i det ene køkken).
De har de der store kar, som passer på sådan et rullebånd der. Der samler de madaffald i, og så kan
karrene stables ovenpå hinanden. Så tager de dem med ned til kværnen når de har 4-5 kar ovenpå
hinanden. Så bliver karrene vasket op og kommer retur. Oplever ikke udfordringer med at opleve
personalet.
Sorterer I jeres indkommende emballage - dvs. smider i plast til plast, pap til pap osv.? Pap, glas, metal, bio

og plastik.
Oplever I udfordringer med at skille jer af med jeres indkommende emballage? I så fald hvilke? Nej det

synes jeg ikke. Vi arbejder jo rigtig meget på at få noget mere sortering.
Hvordan fungerer afhentningen af emballage for jer? Det har vi jo ikke noget med at gøre. Det er dem, som

ejer grunden, som står for det.

Bæredygtig adfærd
Hvordan bliver emballagespild opfattet her i restaurationen? Som noget der er negativt. Vi kigger som sagt

meget på at det skal være noget genanvendeligt og bionedbrydeligt.
Er det noget, som der bliver snakket om personalet imellem? Nej det gør det ikke. Det er mere på det øvre

plan, at der er fokus på det.
Hvad opfatter du som emballagespild? Hvorfor? Alt den mad som kommer ind, og det bare skal se smart

ud og transporteres. Men det er et kæmpe problem. Man kan også sige, meget af det vi sender ud, det
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meste er som sagt bionedbrydeligt. Men der er sindssygt meget emballage. Se bare hvor meget
emballage, man har i hjemmet på en hel dag. Det er vildt.
Hvis du tænker på din egen hverdag (eller dine kollegers), hvad ser du som barriererne for at håndtere
emballage bedre? Jeg vil helt klart sige, at det er en holdningsændring. Jeg tror selvom hele Københavns

Kommune har fået affaldssortering, så er der mange, som ikke gider det. Det er for besværligt. Det er jo en
holdning.
Så du mener, at det er en holdningsændring blandt personalet, som skal til, for at de er med på at sortere?

Ja det er det. Helt klart.
Hvad tror du der skal gøres for, at I, i højere grad undgår emballagespild? Eller for at I affaldssortere mere?

Mere information omkring det. Information om at det er vigtigt for miljøet, at vi sorterer rigtigt. Jeg tror
kokkene i dag har det som en del af deres uddannelse. Jeg kunne ikke forestille mig andet. Jeg tror også
mange køkkener i dag har meget fokus på det.
Så når du efterspørger mere information, hvem tænker du så, at det skal rettes mod? Dem der pakker det

ud.
Har I mange her, som ikke taler dansk? Ja.
Er der nogle udfordringer i den forbindelse? Ja det er der. Man kan jo se lidt, at det er holdningen fra det

pågældende land, som de kommer fra, som styrer, hvordan de håndterer emballage. Danmark er et af de
førende lande, kontra når der kommer en fra Libanon. Det er en holdning, at når man åbner noget i bilen,
så vælger at smide skraldet ud ad vinduet i stedet for at putte det i en skraldespand. Jeg tror også at
holdningen, når de står og pakker ud, er at lige pludselig er plastik ikke bare plastik. Det er ikke længere
bare noget, man smider ud med alt andet i skraldespanden. Det er noget med holdning og noget med
viden. Jeg tror ikke engang at ordet sortering eksisterer i Tyrkiet.
Hvad giver det jer af udfordringer her? Udfordringen er, at de skal lære at sortere. Nu er jeg jo ikke så

meget i køkkenet, men jeg tror godt, det kan være en udfordring, at der ikke lige bliver sorteret, som der
skal.

Private sfære
Tænker du til dagligt over dit personlige emballageforbrug? Ja. Fx synes jeg, at det er rart, at min slagter

nu udleverer mad i bionedbrydelige poser i stedet for almindelige plastikposer. Sådan nogle ændringer
lægger jeg mærke til. Alle forretninger bør jo gå over til papir eller bio. Det der med bare at opkræve flere
penge for en pose, det er ikke en løsning. Hvis du skal købe en pose, køber du den uanset om den koster
1,5 eller 2,5 kroner. Det halter i mange supermarkeder.

63

Sorterer du affald i hjemmet? Ja.
Har du nogle spørgsmål eller noget, du vil tilføje til interviewet?

Jeg vil rigtig gerne tilføje, at jeg synes man på EU-plan bør kigge igennem, om der kan laves løsninger
ligesom med europallerne. At man begyndte at kigge ind i, at man fik nogle standardkasser, som kunne
genanvendes og cirkulere. Det er bare at sige, at der er en kassetype, som alle producenter af grøntsager i
hele Europa bruger, og at den skal have nogle bestemte mål. Den skal kunne foldes sammen og de skal
kunne stables. Der skal være et layout af kassen. Vi har kasser fra forskellige leverandører, og de kan ikke
alle sammen stables. Der findes mange typer af foldekasserne. Rumfanget er det samme, men de kan ikke
stables. Det synes jeg jo er lidt åndssvagt. Det var noget, jeg godt kunne tænke mig, at man på EU-plan
arbejder hen imod. Man skal selvfølgelig også overveje, hvad det koster CO2-mæssigt at sende den tomme
emballage retur.
Du tænker, det skal være på EU-plan? Ja, vi får leveret mange varer fra udlandet.
Ville det være en idé at starte på dansk plan? Jeg tror ikke, det er super meget, som vi får leveret fra

Danmark. Hvis det er noget, som skal slå igennem, så skal det være gennem et EU-direktiv.
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INTERVIEW NR. 11

Dato: 20.01.2020
Tid: Kl. 15.00
Varighed: 30 minutter
Respondent: Carla (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 2 (Quick-service restaurant)

Introduktion & baggrundsspørgsmål til informanten
Kort om respondenten: Carla, 25, restaurantchef
Uddannelsesbaggrund: STX
Hvor længe i stilling? Siden 1. november, så knap 3 måneder.
Hvad er dine normale arbejdsopgaver? Primært at være på gulvet. Og så har jeg mine administrative dage.

Det ligger primært om mandagen, hvor jeg så har mulighed for at sætte mig ned og tage de praktiske ting.
Det er alt fra vagtplan, e-mails, henvendelser om diverse ting og få et overblik over økonomien.
Hvor mange medarbejdere er der? På gulvet er vi 4 fuldtid og 7 deltid. Og så 4 forskellige kokke.
Hvor mange daglige besøgende i cirkatal? 70-110 i weekenden. I hverdagen op til 70. Der er forskel på

sæsonerne. Vi ligger jo i en kælder, så det er ikke super nemt at tiltrække gæster fra torvet, når vi ikke fylder
så meget i billedet. Vi har en gårdhave med udeservering om sommeren og 4 borde ude på torvet. Det er
meget klemt. Men det kan også tiltrække lidt.

Typer af indkommende emballage
Emballage er jo rigtig mange ting. Hvad forstår du ved “emballage”? Transport af mad. Og opbevaring af

mad. Vi er medlem af Volt, så vi har også take away.
Hvilke typer indkommende emballage har I her i restaurationen? Nu håndterer jeg ikke maden

overhovedet, så det er ikke noget, jeg har overblikket over. Men vi får noget fra Nicecream i sådan nogle
bokse til at have is i, altså flamingo. Og så får vi mange grøntsager og frugter leveret fra Farmers Market.
Det kommer primært i papkasser.
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Vi får leveret havre- og soyamælk i papkasser. Så det er primært pap. Faktisk, så vidt jeg ved, får vi ikke
noget i plastik andet end vores brød, som kommer i sådan nogle store plastikposer. Men frugter og
grøntsager er i pap.
Er der noget af jeres frugt og grønt, som er pakket i plastik enkeltvis? Nej.. det tror jeg ikke. Æbler og

sådan er ikke pakket ind individuelt.
Hvad med rengøringsartikler osv. er det noget du står for at bestille hjem?

Ja det er det. Det bliver også leveret i papkasser. Det er fra Sæbe Compagniet, at vi får det leveret.
Hvad med drikkevarer osv. i baren? De fleste af vores drikkevarer er jo lavet af frugt og grønt, som vi selv

juicer. Så det bestilles hjem med køkkenet. Det bliver bestilt samlet, hvad vi har brug for i baren, og hvad
der skal bruges i køkkenet.
Hvilke typer indkommende emballage har I mest af? Pap.
Hvad med paller er det noget I får ind? Ikke hvad jeg ved af. Så store leveringer får vi ikke.
Hvornår og hvordan er du i berøring med emballage i restaurationen? Når vi får leveret varer. Det er

primært om formiddagen, når vi åbner. Der bliver der sat papkasser, og hvad ved jeg, ind på vores bænk
her (bænken er lige overfor bardisken). Så går vi op i køkkenet eller ind i baren med det, og så smider vi
den overskydende emballage ud til affaldet. Leverandøren har en nøgle til hoveddøren. Så vi behøver ikke
være her.
Har I så ryddet af efter leveringen inden restauranten åbner? Ja der er altid ryddet. Selvfølgelig kan det

være lidt, hvis der er gæster, som kommer, inden vi åbner. Men der plejer ikke at stå noget. Vi er meget
hurtige til at rydde det af vejen. Det går meget hurtigt.
Hvornår og hvor ofte modtager i forskellige typer af indkommende emballage? Mandag og fredag. Når vi

bestiller torsdag, er det her om fredagen, så vi har til weekenden. Og når vi bestiller søndag, har vi det
mandag, så vi har til det meste af ugen. Nogle gange kan vi godt bestille uden for de dage, men det er
der, vi primært tjekker op på, at vi har alting.
Må I også nogle gange selv ud at handle lidt ind? Ja, hvis det er, at vi har undervurderet et eller andet. Fx

at vi mangler tomater eller agurker. Det er sjældent, men det sker ind imellem. Og ellers er vi rimelig gode
til at løbe ned og hente, og ellers har vi jo bare udsolgt.
Er der en fast medarbejder til at håndtere indkommende emballage, eller er det alle medarbejderes job?

Nej vi bestiller om aftenen, og så kommer varerne næste morgen. Det er alle som er på arbejde, som er
med til at tjekke op. Vi bestiller i løbet af søndagen og om torsdagen.
Hvem står for bestillingen? Det er hvem, som nu er på vagt. Der er ikke nogen, som har det overordnede

ansvar. Det er alle.
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Bestiller I sammen med køkkenet? Ja vi tjekker op på, hvad vi har brug for, og så giver vi det videre til

køkkenet, som laver den endelige bestilling.

Udfordringer ved restaurationens indkommende emballage

Hvad oplever I evt. af udfordringer med jeres indkommende emballage? Umiddelbart har jeg ikke oplevet

nogle udfordringer. Jeg har heller ikke været her så lang tid, så måske jeg har været her i 3 heldige
måneder. Så skulle det være, at noget er blevet glemt at blive leveret eller noget som er blevet overset.
Men så finder vi en løsning på det.
Hvilke udfordringer oplever I med håndtering, opbevaring, affaldssortering osv.?
Håndtering: Det vil jeg ikke sige er en udfordring. Så kan det bare være, at der er kommet mange varer og

mange papkasser, som man skal ud med. Men nej det er ikke en udfordring.
Opbevaring: Vi ligger det faktisk her bagved i vores bar, og så går vi ud med det, når der er tid. Det kan

være svært, når man er alene på gulvet og så løbe ud og være væk fra gæsterne. Men det er aldrig noget,
som fylder mega meget. Så det er til at skubbe væk.
Så når I har fået leveret varer, har I stadig noget emballage i baren? Ja vi flytter tingene fra bænken og ind

i baren, og så står vi der og pakker ud. Og der kan være nogle kasser tilbage, når vi åbner.
Affaldssortering: Nej, ingen udfordringer. Nu har vi heller ikke så stor en sortering. Kun indenfor pap og

flasker. Resten kommer ligesom i en affaldssæk og er knap så miljøvenligt.
Pris/økonomi: Ikke nogen udfordringer. Vi får vores to-go bokse, som vi bestiller hjem som emballage til

det mad vi serverer, det får vi gennem Sæbe Compagniet, fordi de giver en fair pris på det. Men der er ikke
nogle udfordringer. Så skulle det være at gøre det endnu mere miljøvenligt, men så ville prisen
sandsynligvis også komme til at stige. Så kommer det økonomiske aspekt med hvad der kan betale sig i
forhold til, hvad man får ud af det.
Når I bestiller varer, kan I så se, hvordan varerne bliver leveret? Hvilken emballage som bruges?

Nej det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke selv været inde på hjemmesiden.
Tid: Nej. Som sagt bliver det skubbet ind i et hjørne, og så tager man sig af det, når der er tid. Og som

sagt, så er det en del af lukkerutinen, så det har aldrig været et problem.
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Hvilken type emballage skaber de største udfordringer for jer? Hvorfor? Jeg synes ikke, der er noget

emballage, som skaber udfordringer. Så nej.
Er der noget af jeres indkommende emballage, som du vurderer, er unødvendigt? Dvs. emballagespild?

Ikke lige umiddelbart.
Synes du, at varerne er pakket ind på fornuftig vis? Ja. Man kan sige, vi får selleri, som er pakket ind i

plastikposer, og de kommer i et bundt i en pose. Så kan måske sige, at hvis man alligevel bestiller 10
bundter, at det så bare kunne komme samlet. Men det er selvfølgelig også lettere at opbevare i forhold til
renlighed og bakteriemæssigt, når det er pakket ind. Men det skulle være det eneste. At når man så
bestiller i de der større mængder, at det så bliver pakket anderledes. Men det er alligevel et
hygiejnespørgsmål. Vi har det liggende ved siden af vores køkken, og folk går forbi der for at komme op ad
trappen til toilettet. Vi tager det jo så herned i baren, tager det ud af plastikken og skyller det. Men det
ligger i et åbent rum, så plastikken er helt klart med til at beskytte.
Hvad med i forhold til holdbarhed? Er der så noget, hvor det giver god mening, at det er pakket ind? Vi får

brugt alt. Det er virkelig sjældent, at der er noget, som ligger og bliver dårligt.
Har I nogle nuværende tiltag, der tilsigter at forebygge emballage og spild? Hvorfor har I igangsat disse
tiltag? Nej.

Genanvendelse / affaldssortering
Hvad gør I med jeres emballage, efter I har modtaget jeres varer? Kan du evt. vise mig det? Det bliver

sorteret til affald.
Og det går i ud med, når der lige er tid til det? Ja. Vi kan have lidt liggende i baren, men det er for det

meste bare pap, som bliver mast sammen og placeret i hjørnet i baren.
Ved siden af har vi en stor gård, hvor vi affaldssorterer i plastik, pap, glas, vinflasker og pant, metal og
batterier. Vi sorterer ikke madaffald. Jeg har ikke tjekket hvorfor. Der er ikke skraldespande til det her i
indre by (ved observation spotter jeg en container til madaffald i gården). Jeg vil rigtig gerne tjekke op på
det, og gøre noget ved det, så vi kan sortere madaffald. Netop fordi vi har så meget fokus på
bæredygtighed. Vi vil gerne affaldssortere med god samvittighed.
Hvem står til daglig for at skille sig af med den indkommende emballage? Er det en særlig medarbejder
eller alle? Det er alle medarbejderes ansvar.
Oplever du, at ansatte oplæres i sortering af emballage? Er der udfordringer i forhold til det? Nej. Det er

meget ligetil. Det kommer helt af sig selv. Det er en del af rutinen. Alle skal have en forståelse for, hvad der
bliver gjort i diverse ting.
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Hvad med plastik, sorterede I også det? Ja, men hvis der er mad eller noget ved, så sorterer vi det ikke.
Oplever I udfordringer med at skille jer af med jeres indkommende emballage? Nej.
Hvem afhenter/fjerner jeres indkommende emballage? Det er koncernen, som står for det overordnede,

såsom afhentning af affald.

Bæredygtig adfærd
Hvordan bliver emballagespild opfattet her i restaurationen? Aldrig noget der er blevet sat ord på egentlig.

Nogle gange kan jeg da godt tænke over at der er meget pap og meget spild. Men det er jo også store
leveringer vi får, og det skal jo fragtes på en eller anden måde og holdes sammen.
Er det noget, du oplever, at personalet taler om? Nej. Jeg har endnu ikke mødt nogle gæster, som har

kommenteret det. Og det heller ikke blevet diskuteret blandt kollegaer. Jeg synes heller ikke, det er et stort
spild, men man kan da godt tænke over det få gange, at der lige var meget pap en dag - men overhovedet
ikke hver gang.
Hvad opfatter du som emballagespild? Når der er mere indpakning end nødvendigt. Ikke at der er noget af

det her. Jeg har arbejdet ved en af koncernens andre restauranter før, hvor man nogle gange kunne få en
kæmpe papkasse med flere papkasser nede i. Fx. stearinlys de kommer i en papkasse, og hvis man så
bestiller nok kasser af stearinlys, så leverer de dem selvfølgelig i en stor papkasse. Og så bliver det lige
pludselig pap på pap. Det kunne jeg godt tænke over det. Men så store mængder bestiller vi ikke her i
kælderen.
Hvorfor tænker du, at det er emballage spild? Fordi det kunne være brugt på noget andet.
Ønsker I at ændre på den måde I håndterer emballage på i restaurationen? Og i så fald hvad? Jeg kunne

godt tænke mig mere affaldssortering. Det er generelt for hele koncernen. Ikke bare på emballage, men på
alt hvad vi har herinde, også madrester, så det kan blive sorteret på bedst mulig vis.
Er det noget du oplever, at der er fokus på i hele koncernen? Ja, vi startede sidste år med at skabe mere

fokus på miljø generelt. Vi har... nu har vi så ikke fået dem, fordi lageret har været udsolgt af dem i
hundrede år, helt tilbage fra december, så... men vi plejede også at have nogle servietter, som er af
genbrug og mere økologiske. Og det har været et fokus alle restauranter har haft, hvor kan man ændre. Og
bare gøre det i de små ting, i de små detaljer, som kan bygge sig op. Fx sugerør at de ikke er lavet af
plastik men af papir. Det er de nu både her og på den anden restaurant. Jeg tror ikke de er nået til det inde
ved den tredje restaurant. Men det er de små ting. Så der er fokus på det, men man kan spørge, om det er
nok?
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Hvis du tænker på din egen hverdag (eller dine kollegers), hvad ser du som barriererne for at håndtere
emballage bedre? Det ved jeg sørme ikke. Så skulle det være fordi mulighederne ikke er der. At der

ligesom er begrænsninger for, hvor meget man kan sortere det. Det er nok sorteringen, som det falder
tilbage på. Vi har ikke rigtig muligheden for det.
Er det noget, du har taget op med nogen eller prøvet at gøre noget med? Nej har ikke forsøgt at ændre

det. Det har ikke været vores primære fokus. Vi vil selvfølgelig gerne have fokus på det, og gøre det hele så
bæredygtigt, men der er også en masse andet, såsom den generelle drift som lige er kommet først i mine
første måneder. Det har ikke fyldt så meget.
Hvad tror du der skal gøres for, at I, i højere grad undgår emballagespild? Eller for at I affaldssortere
mere? Jeg ved ikke, om vi fra vores side kan gøre noget. Så skulle det igen være noget med sortering eller

ved de steder, vi handler. Vi kunne stille krav til dem.
Hvilke krav skulle det være? Hvad skulle være anderledes fra deres side? De kunne bruge genanvendeligt

materiale. Hvis nok stiller kravene, så vil de formentlig også lytte efter.

Private sfære
Tænker du til dagligt over dit personlige emballageforbrug? Det gør jeg. Jeg køber ikke plastikposer, når

jeg handler ind. Jeg tænker over det, når jeg handler. Fx køber jeg ikke bananer i en plastikpose men løse
bananer, og hvis jeg kan undgå at tage en pose til min frugt og bare lægge det i indkøbskurven. Igen er
det de små detaljer. Så jo jeg tænker over det, men føler mig på ingen måde hellig og handler i
løsmarkeder. Det kan jeg desværre heller ikke herinde i indre by. Igen handler det om at stille krav til
supermarkederne, om at de skal gøre det bedre fra deres side.
Sorterer du affald i hjemmet? Ja, jeg affaldssorterer hjemme.
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INTERVIEW NR. 12

Dato: 28.01.2020
Tid: Kl. 10.30
Varighed: 45 minutter
Respondent: David og Simone (bemærk at der benyttes pseudonymer)
Interviewer: Naboskab
Arketype 2 (Quick-service restaurant)

Introduktion & baggrundsspørgsmål til informanten
Kort om respondenterne:

Simone, 22 år, restaurantchef, Står for at restauranten og søsterrestauranten kører.
David, 33, partner og driftschef/direktør. Ansvar for drift for butikker på Sjælland.
Uddannelsesbaggrund:

Simone har en gymnasial baggrund.
David har været bankrådgiver i 7 år.
Hvor længe i stilling?

Simone har arbejdet der i snart 3 år.
David har været med i 4 år.
Hvad er dine normale arbejdsopgaver?

Simone står for jobsamtaler, udvikle ansatte, tjenere og managers. Hele driften, hvis der er noget, der ikke
fungerer. Hun er også på gulvet som tjener.
David står for alt under drift. Onboarding, strategi og Leverandør. Det er en stor driftsparaply. Sparrer med
sin bror i Jylland.
Hvor mange medarbejdere er der? Specifikt på Amager er der omkring 25. Vi har 8 restauranter i alt.
Hvor mange daglige besøgende i cirkatal? David mener, at de på månedsbasis har i snit 4-500.
Er det sæsonbetonet? David: Hvis det er 30-35 grader, så er det ikke sjovt.

Simone: Og så har vi altid mange flere i weekenden.

Typer af indkommende emballage
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Emballage er jo rigtig mange ting. Hvad forstår du ved “emballage”?

David: Alt hvad vores varer kommer i. Også det vi sender ud igen – fx. vores take away. Emballage til
køkken, altså pap, film og plastik.
Simone: Vi har rigtig meget take away, når vi sender afsted (ud af huset).
Hvilke typer indkommende emballage har I her i restaurationen?

David: Agurkerne er nogle gange pakket ind i film. Det prøver vi faktisk at undgå, ikke af miljøhensyn, men
fordi det tager lang tid.
Simone: Vores pomfritter kommer i papkasser, der ligger i poser. Meget plast. En stor del er pap.
Hvorfor har I så meget pap?

David: Jeg år ud fra, at det er svært at sende ting i poser. Vores leverandør er rigtig stor, så skal de plukke
200 tomater ned i en kasse… jamen det kan de ikke. Den kasse kommer jo bare fra Spanien, så den bliver
bippet ind og bippet ud.
Simone: Alt vores take away emballage kommer fra Kina og er pakket i papkasser. Det er den mulighed,
der er. Jeg tror ikke, at man kan sende pant retur på det. Pantsystemet er jo ret unikt i Danmark.
David: Vi har jo nogle gange sæsonburgere, med ting der kommer i blikdåser. Førhen kom vores friture i
alu-spande. Det er nu skiftet ud med plast.
Hvorfor det?

David: Vi er gået fra friture til rapsolie. Det er et mere rent produkt.
Simone: Milkshake-mix kommer i plast-flasker, der også er i kasser.
Hvilke typer indkommende emballage har I mest af? David: Opbevaring (peger ud på agurker). ”Pakke-

pap”. Helt klart pap.
Ingen paller eller flamingokasser? David: Kun paller ved nye stole, men vi sørger for at få pallen tilbage

igen.
Hvorfor det? Simone: De står bare og fylder.

David: Vi kan ikke bruge paller til noget. Der er mest plast til øl-fustager. Det er nu patroner, og de sendes
retur, så der er pant på.
Hvis du skulle prøve at tænke tilbage på den sidste uge, hvad har jeres indkommende emballage så
hovedsageligt bestået af? Simone: Pap
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David: Enig. Alt er pakket ind i pap.
Hvornår og hvordan er du i berøring med emballage i restaurationen? Simone: Det er os selv. Vi får

pomfritter og det sættes på køl. Men det vi bruger som take away udstyr, det er forskelligt fra restaurant til
restaurant, om man pakker det ud med det samme. Her pakker vi straks ud. Vi pakker det videre ud på
lager og sætter op.
Og hvad med dig David, hvordan er du i berøring med indkommende emballage? David: Det er mere det

bagvedliggende. At udvælge varerne. Butikkerne er selvdrevne. De bestiller selv, hvad der skal bruges til
næste dag. Jeg sikrer, at vi har de rigtige varer til de rigtige priser.
Hvornår og hvor ofte modtager i forskellige typer af indkommende emballage? David: Hver dag. Vi skal

bruge friske varer hver dag – kød, boller og grønt.
Simone: Det er rart, at lageret ikke er fyldt op hver dag. Så er der ikke rodet på lageret.
David: Vi vil hellere have det stående hos leverandøren. Vi får varer 6 dage om ugen. Man kan ikke få om
søndagen. Kunne vi, ville vi have hver dag.
Hvorfor? David: Det er meget nemmere at styre. På to dage er det svært at estimere, hvor meget man skal

bestille (David henviser til, at antallet af gæster kan variere meget og ved at bestille fra dag til dag, kan man
undgå spild)
Hvor kommer jeres indkommende emballage hovedsageligt fra? Det er Hørkram. Og ellers har vi

Carlsberg.
Hvorfor har I lige dem? David: Det er et bevidst valg. Altså styring for at butikkerne, at de skal være

selvdrevne. De bestiller ét sted. Hvad forventer vi, at vi omsætter, og på den baggrund bestiller man varer.
Simpelthen for at gøre det nemt for alle, og samler man alt ét sted, så får man også en bedre pris.
Simone: Det er langt nemmere at forholde sig til ét sted i stedet for en masse leverandører.
Er der nogle ulemper ved en stor leverandør? David: En stor leverandør… (pause) altså, vi er jo bare en

mindre fisk i en stor balje vand. Nogle gange… (pause) forhandlede vi med en lille leverandør, hvor de var
afhængige af os som kunde, så kan du mere få det, som du vil have det.
Hvad betyder det at være en større kæde af restauranter? David: Det handler om pris. Jo større du bliver, jo

flere krav kan du sætte til leverandøren. Du bliver et ’asset’ for grossistvirksomheden, hvor man lægger
nogle penge. Så man har mere at sige, jo større man bliver.
Er der en fast medarbejder til at håndtere indkommende emballage, eller er det alle medarbejderes job?
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Simone: Det er faktisk bare dem, der åbner. Hørkram kommer tidligt om morgenen. Og så er det tjener og
kok der fx tager imod. De tjekker, om vi har fået det, vi har bestilt, og så sætter de på plads.
Har I en procedure, man oplæres til håndtering af indkommende emballage? Simone: Man lærer at åbne,

og her bliver man også vist, hvordan man tjekker varer. Man får rundvisning i lager, og hvor tingene er. Hvis
folk skal fylde op, så lærer de, hvor tingene skal stå.

Udfordringer ved restaurationens indkommende emballage

Oplever I nogle udfordringer med jeres indkommende emballage? Simone: Det tror jeg ikke.
Hvilke udfordringer oplever I med håndtering, opbevaring, affaldssortering osv.? David: Selvfølgelig er der

arbejde i håndtering af emballage, når du skal rive papkassen fra hinanden og putte den til pap. Kunne man
lave en papkasse, der bare forsvandt, når jeg var færdig med at bruge den, ville det da være smart (griner).
Men håndtering er bare en del af den daglige drift? David: Ja
Er der noget af jeres indkommende emballage, som du vurderer, er unødvendigt? Dvs. emballagespild?

Simone: (efter David og Simone har haft lang tænkepause) Vores take away bokse er i papkasser, men
inden i papkassen ligger de i en pose. Det er mærkeligt, at de både skal pakkes i pap og pose.
David: Hørkram står også for at levere vores take away bokse fra Kina.
Har I andre leverandører, der kommer langvejs fra som f.eks. Kina? David: Vores grønt kommer fra

Sydeuropa. Det er jo også lang transport.
Har I nogle nuværende tiltag, der tilsigter at forebygge emballage og spild? Simone og David: Nej.

Genanvendelse / affaldssortering
Hvad gør I med jeres emballage, efter I har modtaget jeres varer? Simone: Pap det folder vi, gør fladt og så

smider vi det i papcontainer. Når man pakker varer ud, så laver man en stak.
Så I går straks ud med pap, når I pakker ud? David: I den ideelle verden sker det med det samme. Når de

husker det (griner). Ellers ligger det lidt på lageret. Ude af syne ude af sind (griner). Restaffald ryger til
restaffald, og så har vi en glascontainer primært til lys. Bollerne og bøfferne kommer ud i køkkenet.
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Så forskellige varer pakkes ud og stilles på plads ud fra typen af varen? Simone: Ja, tjenerne står for take

away bokse, poser til milkshakes, sovser osv, hvor kokkene står for de friske grøntsager. Selvfølgelig hjælper
vi hinanden, hvis der er en papkasse, der skal bæres ned i kælderen, men det er rart for dem i køkkenet, at
de selv styrer, hvor agurkerne fx skal stå, så vi tjenere ikke ødelægger deres system.
Oplever du, at ansatte oplæres i sortering af emballage? Er der udfordringer i forhold til det? Simone: Ja,

de får denne her gennemgang, som jeg fortalte om.
Hvorfor laver I ikke plastsortering? David: Det er nok lidt en… det er et spørgsmål om ressourcer og plads.

Vores køkkener… altså min mor og far i den kommune, hvor de bor, er der kommet en masse
affaldssortering. Men deres bygning er ikke gearet til det. De har jo fandme skraldespande stående over
det hele.
Men hvorfor sorterer I ikke plast? David: Vores køkkener er slet ikke indrettet til det. Altså, da vi indrettede

vores køkkener for 6 år siden, der tænkte man slet ikke på det her. De er slet ikke lavet til det. Det går rigtig
stærkt, og vi har mange ting i gennem, så selve systemet om at sortere en bøf, plastik eller et stykke papir
ude i køkkenet, når vi har travlt, det ville blive et cirkus uden lige. Der er ingen, der har fundet et godt
system. Det skal selvfølgelig ikke være en undskyldning.
Hvad skulle der til for, at I kom i gang med at sortere? David: Jamen, det er jo nemt at sige ’smartere

systemer’… Men for at være ærlig… altså, jeg havde en snak med et firma om at affaldssortere for et par år
siden, og jeg har svært ved at se, hvordan vi skulle gøre. Der er mad, plast og rest. Og det går bare stærkt.
Så løsningen er… der skulle skraldespande op. Det burde kunne løse sig. Det er mere håndteringen inde i
restauranter. Vi ville nok også opleve fejlsortering, hvis vi skulle begynde på at sortere.
Hvem afhenter/fjerner jeres indkommende emballage? David: HCS.
Hvem er det? David: Det er en skraldebil og to skraldemænd (griner). Vi får afhentet rest 5 gange om ugen.

Og pap 2-3 gange om ugen.
Simone: Friture bliver hentet hver 14 dag. Og Carlsbeg henter fustager 1 gang om ugen.

Bæredygtig adfærd
Hvordan bliver emballagespild opfattet her i restaurationen? Simone: Sådan er det bare.

David: … Ehm… vi er ikke et sted, hvor der bliver tænkt over det. Det er pris, det handler om hos os.
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Hvad mener du med, ”hos os”? David: Altså jeg mener i ledelsen. For mig handler det om, at vi laver et

lækkert produkt, som man spiser i restauranten, og som overstiger forventningerne til prisen. Om det er
bæredygtigt, det er ikke det fokus, vi har. Vi vil hellere lave oplevelser, der overstiger den pris, folk betaler.
Ønsker I at ændre på den måde I håndterer emballage på i restaurationen? Og i så fald hvad? David: Ja,

100 %. Men vi er nok… det er et langt støre politisk slagsmål, der skal tages. Som eksempel synes jeg, at
det er håbløst, da de besluttede, at sugerør nu skal være papsugerør. Det er at tage en ting… det er jo ikke
det, der gør… bare fordi en hval har et sugerør i maven. Den har også mange ting i maven. Det er nemt at
sige, at alle skal være bæredygtige. Men det kommer til at gå ud over forbrugeren, for det er dem, der skal
betale en højere pris for produktet. Jeg tror, at der er rigtig meget politik i det her. Vi kan ikke løfte det her
alene.
Så det er prisen, der vil blive skruet for højt op, som du ser som udfordringen? David: Ja, sådan helt hårdt

sagt.
Hvorfor er prisen sådan en udfordring?

David: Jamen, det er da klart, at nogle er villige til at betale, men andre vil ikke. Nogle af vores
konkurrenter kan måske købe noget emballage, hvor du giver en 50’er for en pose, som du kan tage med
og bruge igen og igen. Hvis jeg gjorde det, så koster det mere end selve menuen.
Man kan sige, at affaldssortering jo sådan set er skjult for kunden, så de mærker det ikke?

David: Ja, men skal jeg lave forretningen om og begynde at affaldssortere, så er det dyrt i pris og det er
kunden, der kommer til at betale (David siger senere i løbet af observationerne, at hans dyreste udgift er
lønninger).

Private sfære
Sorterer du affald i hjemmet? Simone: Nej.

David: Jeg gør. Pap, glas, og plast. Resten ryger i skraldespanden.
Hvorfor affaldssorterer du David? David: For at hjælpe den bedre halvdel derhjemme. Men jeg gør det da.

Jeg er ikke et orakel inden for bæredygtighed. Jeg køber økologiske grøntsager, fordi det smager bedre.
Og så er det for mine børns skyld… og min egen (griner).
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INTERVIEW NR. 13

Dato: 31.01.2020
Tid: Kl. 14.00
Varighed: 25 minutter
Respondent: Björn (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 1 (Restaurant)
Bemærk at interviewet blev foretaget på engelsk, men senere er blevet oversat.

Introduktion & baggrundsspørgsmål til informanten
Kort om respondenten: Björn, ca. 35, køkkenchef.
Uddannelsesbaggrund: Uddannet kok.
Hvor længe i stilling? Ca. 2 ½ år siden åbningen.
Hvad er dine normale arbejdsopgaver? Alt der har med drift af restauranten at gøre. Bestilling, oplæring af

nye medarbejdere, og så er jeg også selv i køkkenet om vinteren, hvor vi har færre gæster. Jeg står også for
Scheduling og økonomi.
Hvor mange medarbejdere er der? I gennemsnit 25. Og så er der nok dobbelt så mange om sommeren,

hvor vi i snit har 4 gange så mange gæster.
Hvor mange af dem taler dansk? Altså ude i køkkenet har jeg nok lige nu 7-8, der ikke taler dansk.
Hvor mange daglige besøgende i cirkatal? Jamen det varierer helt vildt. I torsdags havde jeg 36 gæster, og

torsdagen før det havde jeg ca. 250. Så måske 100 i gennemsnit, og så 4 gange så mange om sommeren.

Typer af indkommende emballage
Emballage er jo rigtig mange ting. Hvad forstår du ved “emballage”? Jamen jeg tænker på beholdere

generelt til at tranportere fødevarer i. Særligt papkasser, hvor der ligger fødevarer i, som igen er pakket ind.
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Hvilke typer indkommende emballage har I her i restaurationen? Jamen både kasser i pap til levering og så

emballagen rundt om fødevarerne.
Hvilke typer indkommende emballage har I mest af? Klart mest pap. Vi får stort set alt i papkasser, som vi

gør rigtig meget for at sende retur til leverandørerne igen. Vi får tit kartofler i en papkasse, hvor der på
siden står ”gulerødder”. Det er fordi vores leverandører genbruger kasserne. Og så har vi også meget
plastik. Altså fx grøntsager, hvor hvert enkelt stykke er pakket ind i plastik. Det er jo fucking stupid. Det er
også tidskrævende.
Hvilket materiale er jeres indkommende emballage hovedsageligt lavet af? Pap, helt klart. Og så plastik.
Hvis du skulle prøve at tænke tilbage på den sidste uge, hvad har jeres indkommende emballage så
hovedsageligt bestået af? Det samme.
Hvornår og hvordan er du i berøring med emballage i restaurationen? Jamen, det er mest mig, der åbner

leveringerne til køkkenet. Baren står selv for deres. Det er en rutine, jeg har hver morgen, og det er rart, for
så ved jeg, hvor alt er, og om vi har fået det, vi skal bruge. Når de unge så møder ind, så bliver de sat til fx
at klargøre, vaske og snitte grønsagerne.
Hvornår og hvor ofte modtager i forskellige typer af indkommende emballage? Hver dag og jeg har vel i

snit 2-3 leveringer om dagen fra forskellige leverandører.
Hvor kommer jeres indkommende emballage hovedsageligt fra? Jamen, vi har 6-7 leverandører.
Hvorfor så mange? Fordi vi vil have det bedste af det bedste, og det kan du ikke få fra én leverandør. Så vi

er nødt til at have mange små, selv om der er meget koordinering i det.
Vi har Catering Engros som større leverandør, men så får vi fisk ét sted. Kød et andet sted osv.
Er der en fast medarbejder til at håndtere indkommende emballage, eller er det alle medarbejderes job?

Ja, hovedsageligt mig og min souschef. Og så studenterne.

Udfordringer ved restaurationens indkommende emballage
Hvad oplever I evt. af udfordringer med jeres indkommende emballage? Når min grøntleverandør leverer

grøntsager, der er pakket ind enkeltvis. Det er så tidskrævende og dumt at skulle bruge tid på. Det første
halve år jeg arbejde her, brugte jeg 45 minutter hver dag på at råbe ad mine leverandører, for jeg vil altså
ikke have det. Okay, måske overdriver jeg lidt, men jeg brugte meget tid på det.
Hjalp det så? Ja, så begyndte de at pakke det anderledes.
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Hvad er årsagen til, at du skubber på overfor leverandørerne? Jamen det er 50/50 procent. Det ene er tid,

det andet handler om bæredygtigheden i det. Når jeg vælger at købe økologiske, pesticidfrie grøntsager,
og så kommer de hver enkelt pakket ind i plastik. Det er dumt.
Hvilke udfordringer oplever I med håndtering, opbevaring, affaldssortering osv.? Det er hovedsageligt tid.

Og det koster jo også.
Hvilken type emballage skaber de største udfordringer for jer? Hvorfor? Vores fiskekasser. Førhen skulle de

tilbage til leverandøren, men de lugtede, og særligt hvis en leverandør ikke fik dem med tilbage. Nu smider
vi flamingo-kasserne ud, og det fylder rigtig meget i skraldespandene.
Er der noget af jeres indkommende emballage, som du vurderer, er unødvendigt? Dvs. emballagespild? Ja,

alle de her grøntsager, der er pakket ind enkeltvis. Det er jo det rene spild. Det er jo poser, med flere poser
i, der er pakket i en kasse.
Kan du komme i tanke om et konkret eksempel, hvor I kunne have været foruden indkommende
emballage? Ja. Forleden bestilte jeg citrusfrugter. Så får jeg en pose med citroner, en pose med lime og en

pose med grapefrugt. Jeg vil hellere bare have dem løst i en kasse. Det gør ikke noget, at de er blandet
sammen.
Har I nogle nuværende tiltag, der tilsigter at forebygge emballage og spild? Hvorfor har I igangsat disse
tiltag? Ja, mange. Nede i kælderen har vi tank, hvor alt vores madspild bliver blended og ender op. Det

laver vi om til madolie/diesel. Og så har jeg råbt rigtig meget ad mine leverandører igennem lang tid. Så
genbruger vi også rigtig mange af de indkommende papkasser, i stedet for at smide dem ud. Og så køber
vi plastikkasser (i stedet for condibøtter), fordi de holder længere, også selvom de er dyre.

Genanvendelse / affaldssortering
Hvad gør I med jeres emballage, efter I har modtaget jeres varer? Kan du evt. vise mig det? Hvis ikke vi

sender det retur, så bliver pap foldet og smidt til genanvendelse. Vi har også pant (dansk retursystem) og
en glascontainer. Så har vi papir og restaffald. Vi sorterer også større sukkerplastik, men ikke de mindre. Det
tager simpelthen for lang tid. Og alt vores bioaffald kommer jo i blenderen og ryger ned i systemet i
kælderen. Vi deler vores affaldscontainere med en anden stor restaurant og en café, der ligger ved siden af
os. Det fungerer fint.
Hvem står til daglig for at skille sig af med den indkommende emballage? Er det en særlig medarbejder
eller alle? Jamen, vi pakker tingene ude i opbevaringsrummet, og så er det rengøringspersonalet, der er

ansvarlig for at bære det ned i kælderen. (Björn viser senere kælderrummet, der ligger i en
parkeringskælder et stykke fra restauranten).
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Oplever du, at ansatte oplæres i sortering af emballage? Er der udfordringer i forhold til det? Nej, altså det

foregår mund til mund. Mine folk bliver rettet med det samme, hvis de gør noget forkert. Altså her i mit
køkken er det “common sense”.
Sorterer I jeres indkommende emballage - dvs. smider i plast til plast, pap til pap osv.? Ja (se ovenfor)
Oplever I udfordringer med at skille jer af med jeres indkommende emballage? I så fald hvilke? Ja (se

ovenfor)
Hvem afhenter/fjerner jeres indkommende emballage? Hmm… det ved jeg faktisk ikke. Er det kommunen?

Og så kommer Dansk Retursystem også og henter (vi kan senere se på containerne, at det er Marius
Pedersen).
Hvordan fungerer afhentningen af emballage for jer? Fint.

Bæredygtig adfærd
Hvordan bliver emballagespild opfattet her i restaurationen? Jamen, jeg tror, at det (at vi arbejder så meget

med at være bæredygtige) er en del af grunden til, at folk gerne vil arbejde her. Det er ikke den eneste
grund, men en del af det.
Ønsker I at ændre på den måde I håndterer emballage på i restaurationen? Og i så fald hvad? Ja, det ville

være fantastisk, hvis man kunne lave et take-back-system for vores fiskekasser. Men her er der jo nogle
problemer med hygiejne og fødevaresikkerhed.

Hvis du tænker på din egen hverdag (eller dine kollegers), hvad ser du som barriererne for at håndtere
emballage bedre? Jamen, Danmark er slet ikke gearet til at være så bæredygtige, som de siger, at de vil.

Jeg har arbejdet på flere bæredygtige restauranter i Sverige, og Danmark er mindst 5 år bagud ift.
Sverige. Vi laver det her spændende projekt, hvor vi samarbejder med nogle landmænd/gårde på Lolland
Falster. Det er et projekt, som vi laver i samarbejde med REGA. Så er vi flere, der går sammen om at
opkøbe fx. en hel bondemands produktion af æg, eller rødbeder eller fx kød. Det er bedre for landmanden,
for han får sikring for, at han kan afsætte sine ting, og vi sparer et leverandørled væk. Det er rigtig smart
både økonomimæssigt, men også ift. bæredygtighed.
Hvordan det? Jamen, transporten er mindre lang, og så kan vi i højere grad selv bestemme, hvordan

levering skal foregå. Fx uden emballering af hver enkelt grøntsag.
Hvad tror du der skal gøres for, at I, i højere grad undgår emballagespild? Eller for at I affaldssortere mere?

Jamen, det ville være rigtig smart, hvis man udviklede nogle plastikbøtter, der både kunne bruges til at
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transportere fødevare i, og som vi efterfølgende måtte bruge til opbevaring af fødevarer, men det må man
jo ikke lige nu pga. fødevaresikkerhed og hygiejne.

Private sfære
Tænker du til dagligt over dit personlige emballageforbrug? Ja, det gør jeg rigtig meget.
Sorterer du affald i hjemmet? Jeg sorterer derhjemme.
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INTERVIEW NR. 14

Dato: 06.02.2020
Tid: Kl. 09.45
Varighed: 35 minutter
Respondent: Sofie (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 2 (Quick-service restaurant)

Introduktion & baggrundsspørgsmål til informanten
Kort om respondenten: Sofie, 26, butikschef.

(Luna, bæredygtighedsspecialist i koncernen, sidder med og byder ind undervejs)
Uddannelsesbaggrund: En halv bachelor i ernæring og sundhed og en kvart kokkeuddannelse
Hvor længe i stilling? Ca. 2 måneder.
Hvad er dine normale arbejdsopgaver? Alt hvad den daglige drift indebærer. Jeg laver mad, betjener

gæster, alt det administrative, bestille varer, finde nye varer, vagtplaner, kører løn og sygemeldinger. Jeg
har kontakt med leverandører, nye leverandører, vores indkøbsafdeling og de andre i koncernen. Det går
alt sammen gennem mig.
Hvor mange medarbejdere er der? 7 medarbejdere. 1 fuldtids.
Hvor mange daglige besøgende i cirkatal? 35 gæster i går og nogle dage er det måske dobbelt så mange

eller 3 gange så mange. Det er meget sæsonbestemt. Vi havde nok 100 om dagen i december. Der er helt
tomt i hele koncernen nu. Vi håber det er anderledes i næste uge, når vi går ind i uge 7. Det er ved at være
kedeligt det her. I januar har vi måske haft 10 gæster om dagen.

Typer af indkommende emballage
Emballage er jo rigtig mange ting. Hvad forstår du ved “emballage”? Alt hvad jeg modtager mine varer i.

Når jeg modtager en lille pose koriander, så modtager jeg den jo i emballage. Det er mit take away. Det er
det jeg opbevarer mine ting i. Det er det, jeg modtager mine glas i, mine viskestykker og for-stykker. Det er
alt, hvad jeg får ind her, det kommer jo i en eller anden form for emballage. De må jo ikke levere det ved at
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komme og smide en dusk koriander på disken. Så alt hvad jeg får det i, som det er indbundet i. Også mine
dressinger som kommer i spande og bøtter. Det er også emballage.
Hvilke typer indkommende emballage har I her i restaurationen? Vi har rigtig meget plastik. Så har vi

papkasser, det får vi også meget i. Men mest bare plastik. Plastikbøtter, plastikposer, enkelte papkasser,
men så er der plastikposer nede i kasserne. Levering og fødevareemballage. Vores brød kommer i
papkasser, som indvendigt er pakket i plastikposer. Vores krydderurter kommer i papkasser, hvor der ligger
plastikposer nede i.
Hvilke typer indkommende emballage har I mest af? Plastik.
Hvilket materiale er jeres indkommende emballage hovedsageligt lavet af? Plastik, pap og glas.
Hvornår og hvordan er du i berøring med emballage i restaurationen? Dagligt. Vi tager jo ting ud af

emballage hele tiden. Hver gang vi skal lave noget, skal vi jo åbne en pose for at få produktet ud, som vi
skal bruge. Så det er flere gange dagligt.
Hvornår og hvor ofte modtager i forskellige typer af indkommende emballage? Dagligt. Vi får varer hver

dag. Der er selvfølgelig dage, hvor vi ikke får. Men stort set hver dag. Det er blandet, hvad der kommer
hver dag. Leverandøren sætter varerne ned i kølerummet i kælderen på en palle. Så pakker vi det ud
dernede, og så sætter vi selv kasserne ind på hylderne. Så vi pakker ud dernede og går ned til
pappresseren med vores pap med det samme. Nu har jeg ladet det stå i dag, så du kan se, hvor meget pap
vi får.
Hvor kommer jeres indkommende emballage hovedsageligt fra? Hørkram, Ingwersen (frugt og grønt), Royal

Unibrew og koncernens eget varelager. Det er kæmpe stort. På laget er også alle deres varer fra Mulitiline,
fx. rengøring, servietter, klude og handsker. Alle rengøringsartikler bestiller vi hjem fra vores Hammerholmlager. Vi har leverandøraftale med Royal Unibrew. Det leverer de i vores kælder. Vi har alt lagerplads i
kælderen. Alt bliver leveret dernede. Der smider de det ned, og tager tom emballage med retur.
Så I skal bruge Royal? Ja.
Er der nogle udfordringer i forhold til det? Nej jeg er faktisk fint tilfreds. Nogle gange synes jeg godt, at

man kan savne nogle produkter. Der kunne være nogle mere spændende eller bedre produkter på
markedet. Men så må vi tage det fra Royal i stedet. Alle i koncernen har aftale med Royal. Og vi får vin fra
HJ Hansen, som ligger i Odense. De er vinleverandører for hele koncernen.
Er der en fast medarbejder til at håndtere indkommende emballage, eller er det alle medarbejderes job?

Den medarbejder der åbner. Det er primært mig, der er her om morgenen, og ellers har jeg en
fuldtidsansat, som ellers er her.
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Udfordringer ved restaurationens indkommende emballage
Hvad oplever I evt. af udfordringer med jeres indkommende emballage? Det er tit gået i stykker ved

levering. Vi får vores dressing i små 1 kg bøtter af plastik. Og nok et par gange om måneden, der oplever
vi, at vores leverandører ødelægger de her dressing-bøtter nok et par gange om måneden. De taber dem,
og så skal det hele smides ud, fordi der jo ryger plastik ind i dressingen, når den springer. Eller papkasser
der bliver bløde og våde og går i stykker. Så går der hul på dem, og så skal vi sende det retur. Fordi de her
vareleverandører er jo ikke guidet i, hvordan man varemodtager og kvalitetssikre. Så de smider det bare
ind, selvom der er jord og smat på. Så det kan være en udfordring. Men generelt er der ikke vildt mange
udfordringer. Så når det er i stykker, ringer vi til leverandøren og siger, at de skal tage det retur, med
mindre vi kan se at det, der er inde i ikke er i stykker og er pakket ind forsvarligt. Så vi laver kontrol på det.
Vi laver kvalitetskontrol hver morgen, når vi modtager varer.
Hvilke udfordringer oplever I med håndtering, opbevaring, affaldssortering osv.? Ikke andre udfordringer.

Jeg synes, det fungerer meget godt.
Håndtering: Nu har jeg arbejdet med emballage i koncernen i 5 år, så for mig er det ikke en udfordring.

Måske en ny medarbejder kan synes, det er besværligt. Det er rutine for mig. Meget sætter vi jo på frost og
køl i papkasserne.
Så I går ned i kælderen og henter mad hele tiden? Vi har lidt plads her i køkkenet. Vi har lidt køle- og

fryseplads her i køkkenet. Så vi kan have minimalt heroppe. Vi går ned i kælderen rigtig mange gange i
løbet af en dag og henter mad. Især når der er travlt. Men det er vilkår for alle her i madhallen.
Luna: Får alle andre i madhallen kørt varer ind på samme måde?
Sofie: Nej de får det ikke, som vi gør. Jeg kan vise jer det, når vi kommer ned. Alle deres varer bliver leveret
på paller i en mellemgang, og så skal de selv sortere det og smide det til køl og frost. Så vi er ret godt
stillede.
Ja, så de andre skal være der, når der er varemodtagelse? Ja lige præcis. De skal være der, når

leverandøren kommer, og de kan jo godt komme kl 7 om morgenen. Det behøver vi ikke, fordi vi har en
klar aftale med Hørkram om, at alt skal sættes på køl og frost.
Luna: De (Hørkram) kører jo også ind til resten af koncernen. Så der er denne restaurant jo anderledes end
resten af stederne her i madhallen. Men alle bruger samme affaldssystem, og samme biokværn. Vi har jo
sådan en meget, meget stor biokværn. Sådan en 14.000 L tank under kværnen.
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Er det også alle i koncernen, som bruger Hørkram? Nej, det er mange forskellige. Nogle bruger BC

catering, AB og nogle får ude fra Inco. Mange bruger små nicheleverandører. Ja det er de store. Men det
er kun os og dem, der laver smørrebrød derovre, som får fra Hørkram.
Så I bestiller aldrig noget sammen med de andre restaurationer i koncernen? Nej. Det er separat.

Luna: Men det gør vi så alligevel. Du melder jo op til indkøb nogle af de ting vi skal have. Så du sidder jo
ikke, og snakker med de andre restaurationer om at I sammen skal finde en god pris. Men alle de
forskellige restaurationer sender op til indkøbsafdelingen, som så selvfølgelig køber nogle større partier. Fx.
I er måske ikke de eneste der skal bruge snittede rødløg. Så kan de bestille til flere på en gang.
Sofie: Vi er i gang med at lave en aftale med en mayonnaisemand, som skal lave trøffelmayo og chipotle
mayo til mig. Og der vil en jeg kender, fra en restaurant i koncernen så gerne være med på min aftale, fordi
én oppe fra indkøb, så har koblet dem på. Men jeg vil stadig bestille mit personlige fra dag til dag, og de
vil bestille deres. Jeg vil ikke ringe ned til dem og sige “hey bestiller I tre trøffel mayo til mig?”. Der går jeg
ind og bestiller mit eget. Og det er fordi Hørkram er i koncernen hver eneste dag, når der er åbent. Her i
januar har jeg for eksempel virkelig prøvet at minimere mine bestillinger, så jeg har fået store leveringer, få
gange om ugen.
Luna: Noget der måske også er relevant at forstå omkring vores organisering er, at Sofie her i restauranten
har sit eget budget. Så vores indkøbscentral har egentlig ikke nogen beslutningskraft. De er et
supporterende organ. Sofie sender op, hvad hun skal bruge, og så bestiller de det. Så det er egentlig for at
restauratørerne ikke selv skal gå ind og bestille. Indkøbscentralen samler og kategoriserer og ser, om der er
mange, som skal bruge samme produkt. Så indkøbscentralen hjælper bare.
Sofie: Vi bager alt vores brød selv her i koncernen Og får også stadigvæk noget ude fra.
Hvilken type emballage skaber de største udfordringer for jer? Ikke noget. Det fungerer ret godt nede i

vores kælder.
Er der noget af jeres indkommende emballage, som du vurderer, er unødvendigt? Dvs. emballagespild?

JA masser!
Kan du komme i tanke om et konkret eksempel, hvor I kunne have været foruden indkommende
emballage? Ja, nu kan jeg lige prøve at vise dig det. (Sofie henter poser med koriander i køleskabet. Jeg

bestiller ca. 4 poser koriander hver anden dag. Så få jeg 50 gram koriander i hver pose. Det er mange poser
om ugen. Jeg får også thaibasilikum leveret sådan her. Og jeg får korianderrødder sådan her. Tidligere fik
jeg også mine ærteskud sådan, men nu har jeg så fundet større bøtter med større mængder. Men også i
plastik.
Så der ville du have fortrukket en stor pose med koriander i stedet for en masse små? Ja eller en stor bøtte.
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Hvad er det udfordringen er i, at det er små poser? Jamen det er mange poser vi står og åbner i løbet af en

dag for at plukke de her koriander. Og så synes jeg det er spild af plastik, at man pakker så små ting ind i så
store poser plastik.
Så det er, både fordi det er spild af plastik, og fordi det tager tid at åbne hver enkelt pose? Ja.
Hvad med koncernen generelt? Sofie: nej.

Luna: Jamen det er så der, indkøbsafdelingen kommer ind. Fx Sofie fortæller, hvad hun skal bruge til
indkøbsafdelingen, og så er det indkøbsafdelingens ansvar, at de selvfølgelig skal vælge den leverandør,
som har mest miljøvenlig emballage eller mest miljøvenlig profil. Det kunne også være i forhold til
transport, eller hvordan det er dyrket. Så der har indkøbsafdelingen deres egen bæredygtighedspolitik. Så
de tager et ansvar for de forskellige restaurationer. Så det er op til indkøb, og de uddanner sig til at blive
bedre. Og overvejer fx om vi skal have nogle andre og mere miljøvenlige servietløsninger.
Hvordan mærker I i restaurationerne de beslutninger, som bliver taget af indkøbsafdelingen?

Sofie: Jamen fx for et par år siden, blev det besluttet at skifte vores take away emballage ud. Fx måtte vi
ikke have sugerør mere eller låg til sodavanden. Men jeg synes ikke, jeg har mærket noget i forhold til
varemodtagelsen. Det er ret meget det sammen. Det fungerer godt med indkøbsafdelingen. Jeg tror det
ville blive noget rod, hvis alle nede i forretningerne skulle stå og tage stilling til det (den bæredygtige
udvikling). Interessen er ikke nødvendigvis i restauranterne.

Genanvendelse / affaldssortering
Hvad gør I med jeres emballage, efter I har modtaget jeres varer? Kan du evt. vise mig det? Sofie: Varerne

bliver opbevaret i emballagen i kælderen, indtil vi skal bruge det her oppe i køkkenet. Og når vi så bruger
det og tager de produkter, vi skal bruge, så bliver emballagen jo kasseret.
Så I kasserer emballagen her oppe i køkkenet? Ja det kommer i skraldespanden her oppe. Og når de skal

tømmes, tager vi sækken på ryggen, eller sætter dem på en lille vogn med hjul, som vi har. Og så kører vi
det ned i skralderummet i kælderen. Vi har en elevator herude, til hvis vi har meget som skal med ned.
Er der noget emballage i sender retur? Mælkekasser. Og vi får varer i plastikkasser, som vi sender retur ud

til vores lager, som er koncernens interne lager. Så koncernen har deres egne foldekasser af plastik, som
cirkulerer.
Hvem står til daglig for at skille sig af med den indkommende emballage? Er det en særlig medarbejder
eller alle? Det er dem, der er på arbejde.
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Oplever du, at ansatte oplæres i sortering af emballage? Er der udfordringer i forhold til det? Ja. Jeg har

også haft nogle udfordringer ift., at jeg har forsøgt at få koncernen til at skaffe nogle
sorteringsaffaldsspande her oppe i køkkenet, og det vil de ikke give mig. Så jeg har rigtig svært ved at
sortere mit affald. Det kan jeg ikke. Jeg har 3 skraldespande på hjul, som kører rundt i køkkenet hele dagen.
Så jeg kan ikke sige at den, der står i den her ende, er til plastik, fordi de flytter rundt hele tiden. Så vi har 3
skraldespande til restaffald, og der kommer der alt muligt i.
Luna: og det er jo det skrald, der kommer heroppe. I kælderen har vi jo flere.
Okay, så når du har en plastik spand fra mayonnaise her i køkkenet, hvad gør du så med den?

Sofie: Så ryger den til restaffald, fordi jeg ikke har andre muligheder her i køkkenet. Jeg har ytret ønske om
at få forskellige spande i forskellige farver, så jeg kunne køre affaldssortering her. Der har bare ikke været
nogen, som kunne opfylde mine drømme. Men når jeg får nye medarbejdere, er det nødvendigt med
oplæring. Jeg var jo ret heldig at få alt mit personale samtidig, da vi åbnede 2. december. Så jeg kørte
oplæring med dem inden, hvor de blev vist rundt heroppe, og fik forklaret hvor forskelligt affald skal hen.
Det har været nemt for mig. Men jeg kan godt se i nogle af vores andre restauranter i koncernen, at når de
får nye medarbejdere, så kan det godt knibe lidt med, at man kommer derned og ser, at der er plastik i
pappresseren, pap på skraldespandene, og ja. Så andre steder er det lidt en udfordring. Jeg tror ikke de er
informerede nok omkring affaldssortering, og hvordan man gør. Jeg tror, der mangler information omkring
det.
Luna: Vi har jo heller ikke affaldssortering på området. Så når gæster køber noget, så ryger det jo i den
samme skraldespand.
Sofie: Det er det samme med forretningernes affald. Der er ikke nogen stor affaldssortering. Og jeg tror, at
det er derfor, at da jeg har efterspurgt de her sorteringsspande, så er der ikke andre end mig, der har
efterspurgt det. Så det er derfor, jeg ikke kan få det, fordi det er ikke noget, de har heller ved de andre
restauranter.
Luna: Men det laver jeg om på nu. Jeg glæder mig. Måske jeg skal herned og prøve at følge dig rundt en
dag, hvor der også er åbent.
Sofie: Ja så kan du se, hvor meget der kommer i samme skraldespand. Jeg tror det handler om, at vi bare
skal køre forskellige farver på skraldespandene. Det ville være en kæmpe hjælp. Jeg har efterspurgt noget
så simpelt som en biospand, så vi rent faktisk kan bruge vores biokværn, fordi jeg kan ikke sorterer mit
bioaffald.
Hvordan bruger de andre restauranter her i madhallen så biokværnen? Jeg tror ikke rigtig, at der er nogen,

som bruger den. Jeg har ikke set nogen fra den her ende af madhallen, som går op med bioaffald.
Luna: Ja så er det lidt vildt at have en 14.000 L biokværn stående.
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Sofie: Jeg kunne forestille mig, at dem lige ved siden af biokværnen, at de bruger den.
Luna: Jeg vil tjekke op på, hvor ofte biokværnen bliver tømt, for at se hvor meget den overhovedet bliver
brugt.
Sorterer I jeres indkommende emballage? Sofie: I kælderen har vi pap, biokværn, glas, metal, restaffald,

elektronik, olie/friture og hård og blød plastik.
Luna: Hvad er dit største behov, hvis du skulle kildesortere heroppe i køkkenet?
Sofie: En biospand og en spand til plast. Det er primært plast og bio, som bliver blandet. Pap samler vi i en
bunke, foldet sammen her i hjørnet, så det er ikke et problem.
Oplever I udfordringer med at skille jer af med jeres indkommende emballage? I så fald hvilke? Vores

udfordring er, at vi ikke kan sortere det her i køkkenet. Ellers synes jeg ikke. Ikke for at være
generaliserende, men en udfordring her madhallen, tror jeg, også er at rigtig mange af dem, som arbejder
her, de kommer ikke fra Danmark. Så de har ingen idé om, hvordan vi sorterer vores affald. Så kommer de
fra Polen, Tyskland eller hvad ved jeg, hvor man måske gør det på en helt anden måde. I Tyskland
affaldssorterer man jo sindssygt meget. Jeg tror simpelthen, der mangler oplysning omkring, hvordan man
sorterer affald i Danmark.
Oplever du også sproglige barrierer i forhold til at mange er fra udlandet? Ja. Men her hos os, har vi kun

danskere. De skal kunne arbejde inde i vores restauranter. Så jeg har unge mennesker mellem 18-22 år. Der
holder sabbatår eller arbejder ved siden af studiet.
Luna: Koncernens medarbejdere har mange forskellige baggrunde og nationaliteter. Men alle taler dansk.
Hvem afhenter/fjerner jeres indkommende emballage? Luna: Marius Pedersen. I koncernens restauranter

møder vores egne folk ind kl. 4, hvor de samler alt skraldet ned til en central. Så kommer Marius Pedersen
og henter det der kl. 11. Men her i madhallen som jo er en nyere bygning, der samles alt affaldet i
kælderen. Men i resten ad koncernen samles alt affaldet i en central.
Hvordan fungerer afhentningen af emballage for jer? Sofie: Helligdage og ferier er et kæmpe problem.

Efter jul lå der affald alle steder nede i kælderen. Til sidst så kunne man ikke komme ind i vores skralderum,
fordi der lå så meget plastaffald og skraldeposer. Folk skal jo af med det, og når containerne ikke bliver
tømt, så begynder de jo at sætte dem ved siden af. Og så er det den der med, at når man må sætte det
ved siden af derovre, så kan jeg også sætte mit her. Så helligdage og ferier kan være et kæmpe problem,
fordi vi har jo åbent, selvom alle andre har fri. Og det er der, vi har allermest travlt og genererer allermest
affald.
Luna: Andre steder i koncernen er udfordringen pladsmangel. Vi bliver større og større og får mere og mere
affald, så der er der virkelig pladsmangel.
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Bæredygtig adfærd
Hvordan bliver emballagespild opfattet her i restaurationen? Sofie: Det tror jeg ikke, der bliver tænkt over.

Jeg oplever desværre ikke, at mine ansatte snakker om det.
Hvad opfatter du som emballagespild? Hvorfor? Vi står fx med de her store dressing-bøtter af plastik. Så

tømmer vi dressingen ud i en skål, smider bøtten ud, rører vores dressing op med andre ingredienser, som
vi også tager fra glas og bøtter, for at røre det sammen og fylde det over i en ny emballage. Det virker
tåbeligt. Men lige nu kan jeg ikke finde en bedre måde at gøre det på.
Får I noget emballage ind, som I kan bruge igen direkte? Ja der er nogle af vores plastikbøtter, hvor vi

stadig bruger bunden af dem. Det er bare sådan en gennemsigtig bøtte. Dem bruger vi. Lågene smider vi
ud, fordi de er datomarkeret, så der står sidste holdbarhed på, og jeg skal ikke risikere noget, så de ryger
ud. Men bøtterne bruger vi.
Hvad bruger I dem til? Til opbevaring.
Ønsker I at ændre på den måde I håndterer emballage på i restaurationen? Jeg ønsker at få mere sortering.
Hvis du tænker på din egen hverdag (eller dine kollegers), hvad ser du som barriererne for at håndtere
emballage bedre? Viden om hvordan man gør, og hvad der skal hvorhen. Jeg tror alle ville have en lyst til

at være mere bevidste omkring det, og være bedre til at sortere, hvis vi fik nogle forhold som gjorde, at det
var piece of cake for alle at smide det i forskellige skraldespande. Så viden omkring hvorfor man skal gøre
det, og hvordan man skal gøre det.
Hvad tror du der skal gøres for, at I, i højere grad undgår emballagespild? Eller for at I affaldssortere mere?

Tror ikke der er andet på vores plan. Men i en stor koncern er der nogle begrænsninger. Jeg kan ikke bare
fx gå ud i et supermarked og købe de bøtter, som jeg allerhelst vil have. Men igen, vi ved jo at dem, som
sidder og finder varerne og leverandørerne til os, de gør alt, hvad de kan for at finde de bedste.
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INTERVIEW NR. 15

Dato: 06.02.2020
Tid: Kl. 13.00
Varighed: 30 minutter
Respondent: Guiliana (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 1 (Restaurant)
Bemærk interviewet blev foretaget på engelsk.

Introduktion & baggrundsspørgsmål til informanten
Kort om respondenten: Guiliana, 24, General Manager
Uddannelsesbaggrund: I have studied economy and languages and criminology. And I have a degree in

Innovation Management.
Hvor længe i stilling? Two months. I was in another restaurant before.
Hvad er dine normale arbejdsopgaver? Management stuff, taking care of staff and what they are doing. I

take care of the suppliers and what we have to buy. The quantities. What the staff is doing in front house
and back house. Basically, I have an eye on everything.
Hvor mange medarbejdere er der? 40. Most are full time and a ¼ is part time.
Hvor mange af jer taler dansk? Half of the employees are from Italy, and then some from Portugal, France

and Latvia. All are internationals. I don’t have anyone from Denmark.
Hvor mange daglige besøgende i cirkatal? 250 during the weekdays, and 300-400 in weekends in the

wintertime. So, it is like 3 times that in the summer.

Typer af indkommende emballage
Emballage er jo rigtig mange ting. Hvad forstår du ved “emballage”? For incoming packaging at the

moment, we have for all of our products. Like the ones that comes from Italy are like plastic packaging. So,
they pack the meat and cheeses from Italy. And then we have coffee in plastic. And then we have the glass
bottles, but actually we give those back. Coke and juices. We don’t have a lot of cardboard except for wine,
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because our suppliers bring us some big plastic boxes that we wash, and we give them back. Even for the
cheese, it comes in plastic boxes.
Hvilke typer indkommende emballage har I her i restaurationen? A bit cardboard, mostly plastic and some

glass. I will show you outside. We also receive pallets, and we recycle those. So, we collect them outside
and bring them somewhere. I don’t know where, but they are not picked up here. But someone from here
go to the recycle center every two weeks, and they bring the pallets or old chairs or whatever we don’t use
anymore. We don’t have any styrofoam.
Hvilke typer indkommende emballage har I mest af? Plastic.
Hvornår og hvordan er du i berøring med emballage i restaurationen? In the morning when they deliver,

and maybe in the evening when we clear off everywhere.
Hvornår og hvor ofte modtager i forskellige typer af indkommende emballage? Every day. In the morning,

usually before 9. They deliver through the back door. Then there is someone here to receive the supplies.
Hvor kommer jeres indkommende emballage hovedsageligt fra? We have a lot of suppliers. We have Italian

supplier for the cheese, we have Farmers Market for the vegetables, and we have Inco for bottles. Most of
our suppliers for the wine are Italian. Most of our products come from small cities in Italy. Or not really
cities, but small towns in the hills. So, we are trying to give a voice to these small Italian suppliers around
the world. They are really good. So, we use their products.
Do you then order directly at each of these different suppliers? And then they deliver directly to you?

Yeah.
What about Inco, do you go there yourself? Yeah. It is easier, it is just 2 minutes’ walk.
So all of these suppliers, do they then deliver in these plastic boxes? Yep.
And it is the same boxes that circulate within all of them? I think so. We order the products day by day, and

it is not big deliveries. And each deliverer delivers a bit of different things, so they even use the green
plastic boxes (mælkekasser) and just put everything in them.
What about cleaning supplies, where do you receive those from? Actually, we just buy them from Inco.
When you buy bottles or cleaning supplies from Inco, is it then packed in a cardboard box or do you take
them piece by piece? It is piece by piece.
Er der en fast medarbejder til at håndtere indkommende emballage, eller er det alle medarbejderes job?

It depends on the products. Fx the food is handled by the guys in the kitchen or the pizzaria in the morning.
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For the bottles the bar guys are in charge of that. And for the big deliveries we have a handy man. But each
station has their own system for organisation.

Udfordringer ved restaurationens indkommende emballage
Hvad oplever I evt. af udfordringer med jeres indkommende emballage? Not really a lot of challenges.

Because actually we have this kind of recycle station outside, so everyone knows what goes where. And
everyone is involved in this. Every employee knows not to throw the bottles in the wrong place. If they find
something outside, like in our outdoor dining area, we find a lot of trash from the evenings, but it is not a
problem at all, because whoever works in morning will clean the outside area first and divide the bottles in
the back. It is a shared responsibility. Everyone is in charge of all that.
Hvilke udfordringer oplever I med håndtering, opbevaring, affaldssortering osv.?
Handling: No challenges. We don’t have these kinds of challenges.
Storage: We have a lot of storage space, so actually we have one fridge here, then we have the backside,

and another fridge outside. And then we have a big basement. So, most things are in the basement. So, we
have a lot of storage room. We store our stuff and for our sister restaurant in central Copenhagen.
Time/work hours: No challenges. Everything is really well organized here. Everyone knows what they have

to do, and it is kind of a routine. We don’t have any problem. E.g. we use a lot of basil plants on the tables,
and they come in small pots that we actually reuse. It is like metal and plastic pots, which we reuse. So, the
guy who brings the basil plants, it is a small supplier, he comes in the mornings. He is always helping us and
shows us what kind of plants he has. So, he is really friendly, and he helps us a lot. Because with these small
suppliers they spend time talking to us and helping us. So, I think the main reason why we use these small
suppliers is because if you talk to someone, you can make some, I don’t want to say deals, but it is like they
help us, and we help them. And we will do it together. The basil guy explains where their plants come from
and how we take care of them. So, we learn something. And in the meantime, we spend a little bit of time
with our customer. And it is really good. So of course, it is an advantage with all of these small suppliers.
We can learn a lot from them.
Hvilken type emballage skaber de største udfordringer for jer? Hvorfor? Probably the cardboard. We don’t

have a lot, but I think it is the most challenging. Just because it is big, but it is not really a challenge. They
are big and difficult to fold.
Er der noget af jeres indkommende emballage, som du vurderer, er unødvendigt? Dvs. emballagespild?

Not really actually. Not in the morning. But maybe the plastic on plants and spices, like the rosemary. It is
not needed. You can just put them together in something. We receive the spices in small plastic boxes or
bags. But we don’t need the plastic, because we get such small amounts.
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Har I nogle nuværende tiltag, der tilsigter at forebygge emballage og spild? Hvorfor har I igangsat disse
tiltag? I think we do small orders, so we don’t need big packaging. At the moment I think that is the best

thing we can do. We would like to find some more small suppliers close to here. So instead of getting
deliveries, we can just go there and take what we need. That is easier. But there is nothing we can do with
the things we get delivered from Italy. Because there is no other way. We are trying to make just one
delivery with everything together from Italy, to have less packaging. But it is from Italy anyway. But we try to
order once a week from Italy. Even if the products are from different suppliers in Italy, we try to get it with
just one shipment.
Are you then the one in charge of putting all the suppliers in touch with each other? No, they are already in

touch. Because they come from different cities, but they are trying to do it to make it easier for us. And
everyone is so kind, so it is not even difficult to find a solution.

Genanvendelse / affaldssortering
Hvad gør I med jeres emballage, efter I har modtaget jeres varer? Kan du evt. vise mig det? We throw it in

the bins in the backyard.
And that happens immediately or? Yeah. Usually we open the packaging and throw out the garbage

immediately. If we don’t have any problems, we do that.
What do you mean with problems? Ah, like if people do not show up, are someone are late, or stuff like

that.
Hvem står til daglig for at skille sig af med den indkommende emballage? Er det en særlig medarbejder
eller alle? Everyone.
Oplever du, at ansatte oplæres i sortering af emballage? Er der udfordringer i forhold til det? Yes of course.

We have a training manual and an employ book. And they have to read it and when they get involved, they
have to understand why we are doing it like that and what we can improve. And after that they can start
helping the others. But first of all, they have to be trained and understand why, and then they can help the
others.
Is it written down in the manual how to sort your waste? It is something we send by email to not waste

paper. When you are hired you receive all the material by email. I can send it to you later if you want to
have a look.
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Do you sort your incoming packaging? I will show you later, it is easier. We have a big bin for the bottled

wine. Another one for the recycled bottles (pant). Another one for coke bottles. One for the cardboard.
One for plastic. So..
Oplever I udfordringer med at skille jer af med jeres indkommende emballage? I så fald hvilke? Not really.

Not at the moment.
Who pick up/collect your disposed incoming packaging? Actually the guy you just saw, he is calling

someone to pick it up. Or if he has time, he brings the stuff away by himself. There is a company, but
actually I don’t remember the name.
How does the collection of you packaging work for you? No problems.

Bæredygtig adfærd
Hvordan bliver emballagespild opfattet her i restaurationen? I think we don’t talk much about the incoming

packaging. We are just trying to find new ideas to reduce or reuse our outgoing packaging. Like at the
moment we have the pizza boxes. They are made by cardboard, but we should find another solution.
Otherwise we have some small boxes of paper. So, we are thinking about other ways to do this.
Okay, so mostly in terms of take away? Yes.
What do you consider to be packaging waste? I don’t know. Maybe some stupid stuff we do with the bread

in the plastic. If we maybe get things one by one, instead of getting bigger amounts of stuff. So when
things are not packed tight enough.
Ønsker I at ændre på den måde I håndterer emballage på i restaurationen? Og i så fald hvad? I think so.

We have to try it. We are working hard to make this restaurant more sustainable. As sustainable as
possible. Just because it is kind of improving our environment. It is better for all if we try to reduce our
waste.
Hvis du tænker på din egen hverdag (eller dine kollegers), hvad ser du som barriererne for at håndtere
emballage bedre? Probably we should start to us. We try to find a supplier of vegetables closer to here, or

maybe even a farmer would be better. If we could just go to the farmer with some bags and take what we
need. They don’t have to come here. We have a bicycle and we can pick it up. It is really easy and we don’t
have to use all these plastic boxes.
So, you would prefer if you could go and pick up your goods yourself? Yes of course, and even because we

use our things daily, so there is no reason to receive boxes, plastic bags, or… We can just go to the farmer
and take the amount we need and come back to the restaurant. It would take you like 30 minutes. It is the
same you spend on smoking 3 cigarettes. They could go to the farmer instead. It is easier.
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Hvad tror du der skal gøres for, at I, i højere grad undgår emballagespild? Eller for at I affaldssortere mere?

Just have more zero-kilometres products. Or maybe if you have some products as a farmer, and you want to
go around on a bike to bring and sell your products, you will make less waste, and you will have more
connection with your customers. The farmer will get the reputation of delivering fresh products. We are not
a big chain, and you cannot do this in a big chain. But we have good products, we invest in good products,
and we take good care of the products.

Private sfære
Tænker du til dagligt over dit personlige emballageforbrug? I don’t use a lot of packaging. I buy from the

farmers. So I just go there and ask them to give me like three apples and I put it in my own bag and bring it
back home. So I don’t use a lot packaging. I try to buy the products from small sellers, just because it is
easier and I don’t trust the big chains. So like with clothes, I only buy the second hand.
Sorterer du affald i hjemmet? Yes of course.
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INTERVIEW NR. 16

Dato: 07.02.2020
Tid: Kl. 10.00
Varighed: 30 minutter
Respondent: Flemming (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 3 (Café og bar)

Introduktion & baggrundsspørgsmål til informanten
Kort om respondenten: Flemming, 61, direktør.
Uddannelsesbaggrund: Ingen.
Hvor længe i stilling? 11 år.
Hvad er dine normale arbejdsopgaver? Stå i kaffen, servere, passe personale og rydde op. Lidt af det hele.
Hvor mange medarbejdere er der? Hvor mange daglige besøgende i cirkatal? -

Typer af indkommende emballage
Emballage er jo rigtig mange ting. Hvad forstår du ved “emballage”? Ting som fx er pakket ind i plastik.

Flasker, dåser og noget i den dur.
Hvilke typer indkommende emballage har I her i restaurationen? Alt hvad man pakker madvarer ind i.

Plastik, papir, pap, glas og en lille smule metal, men stort set ingenting.
Hvilke typer indkommende emballage har I mest af? Vi har mest glasemballage. Altså i form af flasker. Og

så har vi mange papkasser og en del plastik.
Hvornår og hvordan er du i berøring med emballage i restaurationen? Dagligt. Kan være i form af

varemodtagelse. Jeg står jo fx og laver kaffe 4 gange om ugen, så har jeg jo med mælkekartoner at gøre.
Det er jo så min emballage.
Står du også og pakker varer ud, og smider affald ud? Ja det hænder da.
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Hvornår og hvor ofte modtager i forskellige typer af indkommende emballage? Vi modtager emballage

hver dag. Hver morgen.
Hvor kommer jeres indkommende emballage hovedsageligt fra? Jeg tror det hedder AB catering. Det er

den største. De har en nøgle, så de sætter varerne ind på køl.
I bruger bare en leverandør eller hvordan? Nej. Men det er vores hovedleverandør. Så har vi selvfølgelig

nogle underleverandører.
Og det fungerer okay med forskellige leverandører? Ja.
Er det også AB catering, som leverer rengøringsartikler? Hm.. ja det meste af det.
Er der en fast medarbejder til at håndtere indkommende emballage, eller er det alle medarbejderes job?

Nej. Det er alt efter hvem, som er på arbejde.

Udfordringer ved restaurationens indkommende emballage

Hvad oplever I evt. af udfordringer med jeres indkommende emballage? Øh… bare at det fylder… Den

eneste udfordring jeg har, det er Dansk Retursystem. Dem er jeg ikke glad for. Det er fordi, at jeg
importerer og køber sodavand. Coca Cola og et par andre sodavand.
Hvordan giver de jer udfordringer? De gør alt besværligt. Det er dyrt. Det er besværligt. Jeg importerer

sodavand, da jeg synes der er pænere flasker end i Danmark. Jeg betaler pant for at importere dem, hvor
jeg så skal komme pantklistermærker på hver enkelt flaske (Flemming fortsætter med at beskrive sin
frustration. Flemming er blevet informeret om, at alle pantglasflasker ender samme sted som vinflasker,
hvorfor han er frustreret over, at pantflasker og vinflasker skal hvert sit sted hen. Flemming ville foretrække
at have pant på vinflasker også. Samtidig skal han opbevare sine importerede sodavand 1,5 km væk. Der
skal også forskellige pantmærker på de forskellige sodavand. Han har også undersøgt Dansk Retursystem
nærmere, og var chokeret over, at det ikke er et offentligt selskab. Han ville ønske, der bare var én krones
pant på alle skal glasbeholdere, også fx syltetøjs. Så behøver man ikke engang komme pantmærke på, alle
glas skal bare give 1 kr. pant. Flemming udtrykker også frustration over at Dansk Retursystem kun henter én
gang om ugen, og at hvis der er mere pant end man har oplyst, så tager de kun det oplyste med)
Hvilke udfordringer oplever I med håndtering, opbevaring, affaldssortering osv.? Emballage fylder jo. Men

det kan man jo ikke gøre så meget ved.
Er det i lageret og i køkkenet at det er en udfordring at det fylder? Ja, du kan jo se, at vi ikke har ret meget

plads, og lige nu roder det også lidt. Der er jo en udfordring med alt.
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Hvilken type emballage skaber de største udfordringer for jer? Pantflaskerne giver allerflest irritationer.
Er der noget af jeres indkommende emballage, som du vurderer, er unødvendigt? Dvs. emballagespild?

Det tror jeg, at der er rigtig meget, som er. Altså som i rigtig meget. Altså både pap og plastik er vel
egentligt dybt unødvendigt. Tit og ofte.
Har I nogle nuværende tiltag, der tilsigter at forebygge emballage og spild? Hvorfor har I igangsat disse
tiltag? Åh nej… ikke andet end at der kom jo en fra Frederiksberg Kommune for nogle år siden med sådan

noget affaldssorterings noget. Sådan at vi nu har allerhelvedes mange skraldecontainere stående.

Genanvendelse / affaldssortering
Hvad gør I med jeres emballage, efter I har modtaget jeres varer? Vi har en mellemstation med pap og

plastik, og så kommer opvaskeren på et tidspunkt, og så er det som regel ham, som pakker papkasser
sammen og smider ud. Det samme med glas, det er opvasketjansen. Mælkekasser, pant, metal, ølfustager
og paller sendes retur. Vi har ingen leverandøraftaler. Jeg skal ikke være i lommen på nogen.
Hvem står til daglig for at skille sig af med den indkommende emballage? Er det en særlig medarbejder
eller alle? Se ovenstående.
Oplever du, at ansatte oplæres i sortering af emballage? Er der udfordringer i forhold til det? Det giver lidt

sig selv.
Sorterer I jeres indkommende emballage? Madaffald, plastik, pap, glas og restaffald. Jeg tror ikke, at vi har

en metalcontainer (det så Naboskab ved rundvisning, at de havde).
Køkkenet er også indrettet med disse sorteringsmuligheder.
Oplever I udfordringer med at skille jer af med jeres indkommende emballage? Kun Dansk Retursystem.

Ellers ikke.
Hvem afhenter/fjerner jeres indkommende emballage? Et eller andet skraldefirma.

Bæredygtig adfærd
Hvordan bliver emballagespild opfattet her i restaurationen? Det gider vi ikke snakke om.
Ønsker I at ændre på den måde I håndterer emballage på i restaurationen? Og i så fald hvad?

Nej. Jeg ved heller ikke hvad vi skulle gøre. Nu bliver jeg nød til at få mere kaffe.
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Hvis du tænker på din egen hverdag (eller dine kollegers), hvad ser du som barriererne for at håndtere
emballage bedre? (Flemming ryster opgivende på hovedet). Ja… altså det er jo ligesom at spørge mig,

hvad jeg tænker, når jeg skal ned med skraldeposen derhjemme. Er det en barriere... ja det er lidt
irriterende... men det skal jo ud. Nej altså vi har ingen barrierer. Containerne er lige uden for døren.
Hvad tror du der skal gøres for, at I, i højere grad undgår emballagespild? Eller for at I affaldssortere
mere? Altså det nemmeste ville jo være at smide hele lortet i samme skraldespand. Men det ved vi jo godt,

vi ikke kan. Der er mere og mere sortering og vi får flere og flere skraldespande. Og der er flere og flere
skraldevogne. Jeg har aldrig set så mange skraldebiler køre rundt før. Og det er jo blevet privatiseret,
hvilket betyder at du igen i gåseøjne kan smide hvad som helst ud. Fordi hvis de ringer og siger, at du ikke
må smide det der i den container, så siger jeg jo bare, jamen ved du hvad, så finder jeg en anden aftager.
Og så siger de jo, at de nok skal tage skraldet. Så det ved man jo, at det også sker. Den havde man jo ikke
tænkt på, da det blev privatiseret. Og altså det har jeg da set masser af eksempler på. Det nemmeste er jo
bare at smide det hele i småt brændbart.

Private sfære
Tænker du til dagligt over dit personlige emballageforbrug? Ja det gør jeg da.
Hvordan det? Ja jeg tænker lidt over det, og så tænker jeg på noget andet. Altså det var lidt det, jeg

startede hele den her snak med… altså… altså jeg er virkelig, virkelig træt af at høre om det. Det var også
derfor, at jeg først tænkte, at jeg ikke orkede at have en ud og snakke om det her. Men jeg synes DRC er et
rigtig fint foretagende, og da de spurgte, sagde jeg, at jeg selvfølgelig gerne ville. Men jeg synes bare…
hvorfor altså… de her spørgsmål fik jeg jo også af ham kommunemanden. Det er jo … altså til sidst tænker
man så meget over det, at det hele bliver mere og mere indviklet. Altså jeg kan jo ikke slå en skid uden, at
det går ud over et eller andet. Det tror jeg kommer til at fucke med hele menneskeheden. Det er jo alt for
meget allerede nu. Børn og voksne får angst. Der er jo rædselsfuldt. Så når du spørger, om jeg tænker over
det, så ja, men så får jeg det skidt, og så tænker jeg på noget andet. Fordi hvad skal jeg gøre? Andet end
at sortere plastikken. Så jeg tænker, om det har en virkning. Jeg er ikke i tvivl om, at det nok skal få en
virkning, men det er simpelthen for indviklet til mig. Og jeg tror altså, at det er for indviklet for de fleste
mennesker. Vi skal have mindre snak og mere handling. Vi bliver tudet ørene fulde. Men jeg ved ikke, hvad
vi skal gøre. Men problemet er, at så går folk op i hvor mange sugerør, man må have i glasset. Så har folk
lige været på Bahamas og set plastiksugerør i havet, og så kommer de hjem og spørger, om jeg ikke kan
nøjes med ét sugerør i stedet for 2, og om jeg ikke vil være med til at redde verden. Stop det (griner). Du
kan godt høre, jeg bare er gammel og indebrændt. Jeg tænker bare, så brug da hovedet.
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INTERVIEW NR. 17

Dato: 17.01.2020
Tid: Kl. 08:30
Varighed: 35 minutter
Respondent: Stig (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 1 (Restaurant)

Introduktion & baggrundsspørgsmål til informanten
Kort om respondenten: Stig, 52, General Manager.
Uddannelsesbaggrund: Tjener.
Hvor længe i stilling? 8,5 år.
Hvad er dine normale arbejdsopgaver? Jeg er overordnet hovedansvarlig for alt, der foregår. Både i køkken

og restaurant. Budgetansvarlig, skaffer personale og jeg laver det hele.
Hvor mange medarbejdere er der? 35. Deltid og fuldtid. Primært fuldtid i køkkenet. Primært deltid på

gulvet. I køkkenet er der mange, som ikke snakker dansk.
Hvor mange daglige besøgende i cirkatal? Ca. 700 om ugen. 80-100 om dagen. Det er sæsonbaseret. Det

er vores højsæson nu. Vi har nogle døde måneder i juli og august.

Typer af indkommende emballage
Emballage er jo rigtig mange ting. Hvad forstår du ved “emballage”? Det er jo alt, hvad der bliver

transporteret eller der pakkes mad. Alt hvad vi bruger. Det kan være helt ned til de poser, som vi sender
ud. Alt hvad maden bliver pakket ind i.
Hvilke typer indkommende emballage har I her i restaurationen? Der er meget pap og plastik. Alle vores

varer kommer i papkasser. Plastik og flamingo. Glas ikke så meget. Vin og øl. Metal ikke så meget.
Hvilke typer indkommende emballage har I mest af? Pap og plastik.
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Hvilket materiale er jeres indkommende emballage hovedsageligt lavet af? Pap og plastik.
Hvornår og hvordan er du i berøring med emballage i restaurationen? Jeg tager varerne ind. På vores

restaurant er det mig og køkkenchefen, som tager imod varerne. 3-5 paller hver tirsdag.
Hvornår og hvor ofte modtager i forskellige typer af indkommende emballage? Frugt og grønt 4 gange om

ugen. Det kommer i plastikkasser med pant. Der er 24,5 kr. pant. De store kasser omkring 70 kr. og 99%
bliver sendt retur. Fisk modtager vi 3 gange om ugen i flamingokasser.
Hvor kommer jeres indkommende emballage hovedsageligt fra? Årstiderne. Kongsbak fiskehandler.

Vi har et firma, som plukker til lager. Og så bestiller vi derfra. Rengøring, frostvarer og take away emballage.
Harvig kører lager for os, fx vores vinflasker.
Er der en fast medarbejder til at håndtere indkommende emballage, eller er det alle medarbejderes job?

Se ovenstående.

Udfordringer ved restaurationens indkommende emballage

Hvad oplever I evt. af udfordringer med jeres indkommende emballage? Der er meget. Hver tirsdag så går

vi lageret igennem. Bagefter ligger der altid et bjerg af pap, som skal sendes ud. Der er plastik rundt om
pallerne, som skal ud. Vi samler og pakker emballagen, og så kommer der en runner ind, som smider
emballagen ud.
Hvilke udfordringer oplever I med håndtering, opbevaring, affaldssortering osv.? Pantsystemerne fungerer

fint. Carlsberg, plastikkasser og dansk retursystem. Vi har en leverandøraftale med Carlsberg.
Hvilken type emballage skaber de største udfordringer for jer? Hvorfor? Pap. Der er meget af det. Der er

bare rigtig meget pap.
Er der noget af jeres indkommende emballage, som du vurderer, er unødvendigt? Dvs. emballagespild?

Nej jeg synes, at dem som har, fx årstiderne, som kommer med returkasser, det er fint. Jeg synes, at de har
løst problemet.
Kan du komme i tanke om et konkret eksempel, hvor I kunne have været foruden indkommende
emballage? Kan ikke lige komme i tanke om noget nu.
Har I nogle nuværende tiltag, der tilsigter at forebygge emballage og spild? Hvorfor har I igangsat disse
tiltag? Vi har lige ansat en sustainable-medarbejder. Hun står for, at vi arbejder hen imod at være mere

bæredygtige.
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Genanvendelse / affaldssortering
Hvad gør I med jeres emballage, efter I har modtaget jeres varer? Så bliver det sorteret.
Hvem står til daglig for at skille sig af med den indkommende emballage? Er det en særlig medarbejder
eller alle? Vores runner.
Oplever du, at ansatte oplæres i sortering af emballage? Er der udfordringer i forhold til det? Ja. Det er et

paradox. Nu er jeg 52 år gammel og fra en generation, hvor man ikke tænker så meget på sortering. Men
der er meget stort fokus på sortering hos den unge generation, og alligevel har de ikke forstand på det, når
de kommer til os.
Sorterer I jeres indkommende emballage? Pap, plast, glas og dagsrenovation. Fedt og flydende madvarer.
Oplever I udfordringer med at skille jer af med jeres indkommende emballage? I så fald hvilke? Nej. Ikke så

længe vi holder os til containerne.
Hvem afhenter/fjerner jeres indkommende emballage? Henrik Tofteng.
Hvordan fungerer afhentningen af emballage for jer? De Kommer 3 gange om ugen. Det fungerer fint.

Bæredygtig adfærd

Hvordan bliver emballagespild opfattet her i restaurationen? Ikke rigtig. Nogen enkelte kommenterer på

det og spørger, om vi kan gøre det anerledes.
Hvad opfatter du som emballagespild? Hvorfor? Nogle gange er der alt for meget plastik på de her paller.

Der er rigtig meget. Jeg tænker umiddelbart, at man burde kunne finde på noget smartere. Noget man
kunne binde rundt om, som var genbrugeligt.
Ønsker I at ændre på den måde I håndterer emballage på i restaurationen? Og i så fald hvad? Jeg kunne

godt tænke mig... Da jeg startede, stod vi indenfor og sorterede det der, men det røg i samme container. I
dag er der containere til de forskellige ting.
Hvis du tænker på din egen hverdag (eller dine kollegers), hvad ser du som barriererne for at håndtere
emballage bedre? Plads. Det tror jeg er generelt mange steder. Hvis man virkelig går op i sortering, skal

man have meget plads til skraldespande. Det gælder både i restauranten, på lageret og i køkkenet. OG tid.

102

Når tingene går stærkt, så ryger det bare i den nærmeste spand. Når vi har travlt, bliver der sorteret mindre.
Så ryger alt i samme skraldespand.
Hvad tror du, der skal gøres for, at I, i højere grad undgår emballagespild? Eller for at I affaldssortere
mere? Mere fokus på det. Vi kunne være skarpere.

Private sfære
Tænker du til dagligt over dit personlige emballageforbrug? Ja.
Sorterer du affald i hjemmet? Jeg sorterer alt mit affald. Selv mine aluminiumskapsler fra Nespresso bliver

sorteret.
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INTERVIEW NR. 18

Dato: 18.02.2020
Tid: Kl. 16.00
Varighed: 40 min.
Respondent: Rógvi (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 1 (Restaurant)

Introduktion & baggrundsspørgsmål til informanten
Kort om respondenten: Rógvi, 37, køkkenchef.
Uddannelsesbaggrund: Gymnasie og kokkeuddannelse. Derudover ledelseskurser og salgskurser.
Hvor længe i stilling? 7 måneder.
Hvad er dine normale arbejdsopgaver? Sørge for driften er i orden, at alt fungerer, som det skal, og at

gæsterne er glade.
Hvor mange medarbejdere er der? 3 i køkkenet. Vi er i alt 5 på arbejde i de travle dage. 6 med en

opvasker. Kun 1 fuldtid i restaurant. 3 fuldtid i køkkenet. På stille dage kan vi være 2 i det hele.
Hvor mange daglige besøgende i cirkatal? 20-40 på stille dage og omkring 80 i travle dage. I går havde vi

måske kun 6-7 bookinger.

Typer af indkommende emballage
Emballage er jo rigtig mange ting. Hvad forstår du ved “emballage”? Alt det der er rundt om dine

fødevarer, som ikke er organisk. Vi bruger ikke noget organisk emballage endnu. Men det burde man
måske. Det giver jo ikke mening at pakke en appelsin eller bananer ind, de er jo allerede pakket ind. Der er
jo ingen som spiser skralden.
Hvilke typer indkommende emballage har I her i restaurationen? Ved vores grøntleverandør får vi rigtig

meget pap. Men der har vi lavet den aftale, at grønthandleren henter papkasserne dagen efter. Det er kun
dem, vi kan lave aftalen med, da de andre ikke understøtter det.
Hos Hørkram, vores storleverandør, har vi lavet den aftale, at vi får kun varer pakket i plastkasser, som de
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har pant på. Der er dog nogle produkter, fx mozzarellaost, som kommer i en papkasse ved siden af, og de
er “selvfølgelig” pakket ind enkeltvis i plastik nede i kassen. Sådan er det hele vejen igennem. Alt er pakket
ind rigtig godt.
Jeg personligt er meget stor tilhænger af lokalitet og bæredygtighed, men jeg kan ikke udøve det 100%
her, for det er ikke det, som konceptet byder på. Men vi har forsøgt at skære så meget ned på vores
skralderessourcer, fordi vi har ikke særlig meget plads til det. Vi har ikke nogen skraldespande. Der er sådan
nogle fællescontainere nede på hjørnet, som vi deler med alle beboere i området. Så det er en stor
udfordring. Men i køkkenet producerer vi ikke så meget pap, fordi det meste bliver sendt retur, men til
gengæld er der rigtig meget pap rundt om vinen. Det er det største. Det er en pæn mængde. Det er måske
en halv kubik om ugen. Og så har du jo samsvarende i glas bagefter. Men nu har plastdunke fået pant på.
Det er lavet om i 2020. Det er ikke alle, som har fået det endnu, men det er på vej. Fx på citronsaft dunke
er der sat pantmærke med.
Så det kan I sortere med Dansk Retursystem? Ja det er så problemet, fordi vi har kun glasflasker til Dansk

Retursystem, og plastik må ikke komme i poserne til glas. Og det vil måske tage os et helt år at fylde en
sæk til plastik. Men vores leverandør vil ikke tage dem tilbage, fordi de har ingen aftale med Dansk
Retursystem. Så det er lidt et paradoks. De har gennemtænkt det her krav, men ingen tager ansvar på det.
Og det er ikke A-pant, det er C-pant, så det er jo måske 10 kr. hver uge, vi skal bruge på pant, som vi ikke
kan komme af med igen. Vi gemmer det så bare selv, og afleverer det i kiosken. Ikke fordi det besværliggør
vores dag så meget, men det er en lille smule irriterende. Der er ikke tænkt i lige det ekstra.
Har I pant på papkasserne, ligesom med plastkasserne fra Hørkram? Nej der er ikke pant på pap. Det

forstår jeg ikke, hvorfor der ikke er. For min skyld burde der være pant på et cigaretskod. Altså hvorfor ikke?
Hvilke typer indkommende emballage har I mest af? Pap og glas. Et godt eksempel er, at vi har en dessert

med ananaskirsebær. Der får du først en papkasse i den her størrelse (han viser det med hænderne), som vi
så kan sende retur til vores grøntleverandør. Men i den papkasse er der så 10 plastbakker, som de ligger i,
med en plastskærm. Så den skal vi pille af og tage ananaskirsebærene ud af pakken, som naturligt er pakket
ind i deres blad. Så hvis vi fik samme mængde leveret i en papirpose, så ville vi spare 5 minutter af
arbejdstiden og vi ville spare miljøet rigtig meget. Vi bestiller måske 4 sådanne kasser om ugen. Og det er
bare én ting. Avocadoer kommer også i en stor papkasse, hvor de ligger i lag med plastik imellem, og så er
hver enkelt avocado pakket ind i papir. Det er jo fuldstændig tåbeligt.
Hvornår og hvordan er du i berøring med emballage i restaurationen? Vi har den kutyme, at når vi møder

ind om morgenen, pakker vi alt op og kommer det i vores eget plastsystem, som er plastikbeholdere i
køleskabet. Så stabler vi alt pappet nede i kælderen, som vi så bærer op igen om aftenen. Det pap, som
ikke kan leveres tilbage, kommer i kælderen, bliver foldet sammen og samlet i en kasse. Et par gange om
ugen smider vi det så ud. Men fordi det er for alle beboere, er skraldespanden tit fyldt. Nogle har det været
så slemt, at vi har været nødt til at køre det til storskrald.

105

Hvornår og hvor ofte modtager i forskellige typer af indkommende emballage? Vi modtager varer 6 gange

om ugen, fordi vi har meget lille lagerplads. I stedet for at opbevare for vores leverandør, så kommer de
her. Det giver nemhed for os, at vi ikke skal stå med et stort lager.
Hvor kommer jeres indkommende emballage hovedsageligt fra? Hørkram, AC Catering, de tager pap

tilbage og Öxneholm (har pantkasser og nogle gange plastik og pap). Cytex kommer med
rengøringsartikler. Der får vi lidt pap omkring klude og håndklæder, resten er i plast. Vi har mange
forskellige vinleverandører, 8-9 forskellige. Jeg tror måske, vi har en aftale med Hancock til fustager og
flasker. Det er et ganske almindeligt pantsystem.
Er der en fast medarbejder til at håndtere indkommende emballage, eller er det alle medarbejderes job?

Det er alles ansvar.

Udfordringer ved restaurationens indkommende emballage
Hvad oplever I evt. af udfordringer med jeres indkommende emballage? Det er hovedsageligt, at

papcontaineren tit er fyldt. Og man bliver forundret over, hvor meget emballage man får. Så har vi bestilt 4
bundter krydderurter, 10 citroner og 1 blomkål, og alligevel har vi 4 papkasser. Men de tager dem jo så
tilbage, så vi kan ikke blive sure over det.
Er der også en udfordring i at opbevare alt det, som I sender retur næste dag? Ja det kan der godt være. Vi

har plads til det, men vi skal slæbe det ned i kælderen og op, og det er ikke de bedste vilkår. Det er en
meget snæver trappeopgang. Det er mest bare irritation, ikke en udfordring i den forstand. Det fungerer
egentlig meget fint. Jeg tror også, det er lidt fordi, at de måske ikke er super kompetente, dem som pakker
varerne. De har også travlt. Og den hurtigste og nemmeste løsning for at sikre at varerne ikke går i stykker
er bare at bruge en masse emballage. Man kan godt se, de har travlt. Det er absolut ikke et fokus ved
leverandørerne at begrænse emballagen.
Hvilke udfordringer oplever I med håndtering, opbevaring, affaldssortering osv.?
Håndtering: Nej, de hårde papkasser, som kan være svære at folde, bliver taget retur.
Pris: Nej egentlig ikke. Vi betaler ikke for bortskaffelsen af det. Eller det gør vi nok igennem lejeaftalen.
Hvilken type emballage skaber de største udfordringer for jer? Hvorfor? Det er de der bagateller. Et andet

eksempel er med bøgehattesvampe. De kommer i en kæmpestor papkasse. Inde i den er der 40 små
plastbakker, som de sidder i med rødderne nedad, og så er der plastik rundt om. Så der skal vi åbne for
kassen, åbne hver eneste lille plastbakke, tage roden og svamp op, smide plast bakke ud, skære roden af,
og så kan vi bruge svampen. Der er måske ikke en super meget nemmere måde at gøre det på, fordi den
ikke kommer fra Danmark. Det jeg altid har opsøgt er, at mine råvarer ikke behøver at komme længere væk
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fra end 50 km. Så behøves der ikke noget emballage. Emballagen kommer, fordi råvarer kommer langvejs
fra. Så der skal være mere fokus på at få solgt vores danske råvarer, fx æbler i stedet for at fokusere på
import.
Har I nogle nuværende tiltag, der tilsigter at forebygge emballage og spild? Hvorfor har I igangsat disse
tiltag? Nej kun at vi har kontaktet leverandøren og sagt, at vi ikke vil have alle de papkasser. De er begyndt

at komme med papkasser fra Hørkram, så der har vi sagt, at vi vil have plastkasser, som vi kan returnere.
Det satte vi i gang i sidste uge.

Genanvendelse / affaldssortering
Hvad gør I med jeres emballage, efter I har modtaget jeres varer? Vi tager den væk efter lukketid. Hvis de

fyldes i løbet af aftenen, går vi ned med det. Men vi har ikke særlig meget. Vi har 3 skraldespande i
restauranten.
Hvem står til daglig for at skille sig af med den indkommende emballage? Er det en særlig medarbejder
eller alle? Som regel falder det på opvasketjansen. Men hvis der er travl, er det hvem som helt.

Det er som regel køkkenet, der slæber emballagen op og ned ad trappen.
Oplever du, at ansatte oplæres i sortering af emballage? Er der udfordringer i forhold til det? Absolut. Det

foregår med stor, stor tålmodig, fordi vi har lidt vores eget system med de her returpapkasser. Hvilke
papkasser skal genanvendes og hvilke skal sendes retur, det er lidt ”hokus pokus” nogle gange.
Sorterer I jeres indkommende emballage? Vi sorterer pap, glas, restaffald, metal (men har nærmest ikke

noget) og pant. (Der er containere til bioaffald og plastik, men restauranten sorterer det ikke, da de ikke har
plads til alle containerne).
Oplever I udfordringer med at skille jer af med jeres indkommende emballage? Nej.
Hvem afhenter/fjerner jeres indkommende emballage? Københavns Kommune henter det.
Hvordan fungerer afhentningen af emballage for jer? Papcontaineren er tit overfyldt.

Bæredygtig adfærd
Hvordan bliver emballagespild opfattet her i restaurationen? Lidt nonchalent. Den tanke jeg selv har er, kan

vi tage den her kamp op? Fordi jeg tænker måske, at det burde være dem, som laver mad til 3000
mennesker om dagen, som burde tage den her kamp op. Fordi den eneste måde vi kan tage den, er ved

107

selv at købe ind. Så kan vi minimere det. Men vi har rimelig nemt ved at slippe af med det, så det følger
bare med. Og det er ikke en del af principperne her. Men derfor kan man godt blive lidt irriterede, når der
er ekstreme mængder emballage. Så ringer vi og siger: “Come on guys.” Fx med danske ærter, dem kan
man få i papirpose alle steder, når det er sæson. Når det ikke er sæson, skal de leveres fra udlandet, og så
er de pakket godt ind. Det er en stor papkasse med små plastbakker, der har film over. Når vi importerer,
så er det jo pakket rigtig godt ind. Så den eneste gode ting er jo at importere færre ting.
Ønsker I at ændre på den måde I håndterer emballage på i restaurationen? Absolut. Ville ønske alle mine

råvarer kom hjem og var klar til at arbejde på, så man fx ikke først skal tage agurken ud af plastikfilmen.
Får i mange varer indpakket på samme måde, som man ser i supermarkeder? Nej ikke rigtig. Men hvis jeg

går ind på Hørkrams hjemmeside og bestiller agurker, så kan jeg få en dansk agurk uden film til 11,5 kr.,
eller en dansk agurk med film til 9,5 kr. Så den er billigere, hvis den er pakket ind.
Hvorfor? Fordi den holder længere. Men vi tager jo filmen af med det samme. Man burde i stedet sige, at

man skulle producere færre agurker, hvis der ikke er behov for dem. Vi har ikke et menneskekrav på agurker
og avocadoer. Vi forventer, at alt er tilgængeligt for os altid. Den mentalitet tager vi med os. Det er først,
når vi ændrer denne mentalitet, at vi kan spare på emballagen.
Hvis du tænker på din egen hverdag (eller dine kollegers), hvad ser du som barriererne for at håndtere
emballage bedre? Simpelthen fordi løsningerne ikke er tilgængeligt. Fx kunne man have et meget bedre

pantsystem på plastbøtter. Plastikken er ikke fjenden, men genanvendelsen er fjenden. Fordi vi modtager
plastik, som vi ikke kan genanvende. Fx en ny condibøtte, som kunne vaskes, genbruges og fryses. Så
kunne vi sende dem retur og få leveret nye varer, som er helt klar til brug. Løsningen findes i Danmark. Det
er et helt nyt produkt baseret på condibøtterne. I Jylland har man lavet nogle fryseegnede bøtter, som
næsten ikke kan gå i stykker. Jeg tror, de blev lanceret sidste år. Og Hørkram begyndte at bruge dem
sidste uge. Det er et pantsystem, hvor vi kan bruge dem igen og igen. Det er en nem løsning, som virker.
Får I noget emballage, I kan genbruge direkte? Hvis vi bestiller noget fra Condi i Albertslund, kan vi

genbruge condibøtterne. Men de er klassificeret som engangsbøtter, og de går i stykker. Som regel har de
en cyklus på 8-9 gange. Og i rigtig mange køkkener er næsten alt sorteret i blå svampekasser, så de
genbruges direkte i køleskabet. Dog ikke her hos os. Og mælkekasser og slagtekasser til opbevaring, som
bliver brugt alle steder.
Hvad tror du, der skal gøres for, at I, i højere grad undgår emballagespild? Eller for at I affaldssortere mere?

Så skulle det være, at man blev bedre til at pakke … nej det ved jeg ikke…

Private sfære
Tænker du til dagligt over dit personlige emballageforbrug? Ikke det mindste. Men sorterer hjemme.
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INTERVIEW NR. 19

Dato: 19.02.2020
Tid: Kl. 11.00
Varighed: 30 min.
Respondent: Rolf og Anders (bemærk at der benyttes pseudonymer)
Interviewer: Naboskab
Arketype 3 (Café & Bar)

Introduktion & baggrundsspørgsmål til informanten
Kort om respondenterne: Rolf, 28, Distriktschef, Anders, 21, Assistant Venue Manager
Uddannelsesbaggrund: Gymnasial.
Hvor længe i stilling? Rolf: 3 år, Anders: 2,5 måneder
Hvad er dine normale arbejdsopgaver? Rolf: Jeg er det store tandhjul mellem en masse afdelinger, øvre

drift og ud til vores venues. Jeg refererer fra vores HR-afdeling, PR og marketing ud til vores venues.
Mellemleder. Hjælper med ansættelse af nye. Varebestilling. Økonomi.
Anders: Jeg er en af brikkerne, som Rolf kan bruge til at gøre noget. Jeg driver den daglige drift. Vi er Rolfs
minions (griner). Jeg står for regnskaber, varebestillinger, og hvad der nu skal fikses. Jobsamtaler,
vedligeholdelse og fornyelse.
Hvor mange medarbejdere er der? Lige over 40. 4 er fuldtid, og resten er deltid til weekendarbejde.
Hvor mange daglige besøgende i cirkatal? 500 på en nat.

Typer af indkommende emballage
Emballage er jo rigtig mange ting. Hvad forstår du ved “emballage”? Anders: Det der holder på produktet.

Og så tænker jeg, det er marketingsmæssigt, så det er det, der brander produktet.
Rolf: Det der holder sammen på produktet. Ting der har et indhold. Og det er også en brandting. Fx
Denice-vand og Små Sure som står skrevet på emballagen. Det er plastik, pap og papir.
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Hvilke typer indkommende emballage har I her i restaurationen? Anders: Plastpaller, papkasser, plastik

rundt om red bull, glas, plastikkasser, øl fustager i papkasser og mælkekasser.
Rolf: Carlsberg, hvor vi har en leverandøraftale. Aftalen er lavet på koncernniveau, hvor vi kan benytte os af
merchandise fra Carlsberg.
Anders: Mælkekasserne sender vi retur, når vi har for mange. Vi bruger nogle i baren til at bære op og ned
fra kælderen. Så ringer jeg bare til leverandøren og spørger, om vi må låne dem lidt. Når vi så får for
mange, ringer jeg til leverandøren og siger, at der står nogen i vores elevator, som han gerne må tage med
retur. Jeg snakker tit med vores leverandør.
Hvilke typer indkommende emballage har I mest af? Begge: Pap. Det er rigtig mange papkasser.

Og så det der plastikfilm rundt om varerne.
Hvilket materiale er jeres indkommende emballage hovedsageligt lavet af? Se ovenstående.
Hvornår og hvordan er du i berøring med emballage i restaurationen? Anders: Hver gang vi har

varemodtagelse. Og ellers når vi har åbent.
Hvornår og hvor ofte modtager i forskellige typer af indkommende emballage? Anders: Vi modtager kun

varer onsdag. Det bliver leveret om formiddagen.
Hvor kommer jeres indkommende emballage hovedsageligt fra? Anders: Carlsberg, drinks og Bunzl.
Er der en fast medarbejder til at håndtere indkommende emballage, eller er det alle medarbejderes job?

Anders: Altid mig og nogle gange med hjælp fra et team.

Udfordringer ved restaurationens indkommende emballage
Hvad oplever I evt. af udfordringer med jeres indkommende emballage? Anders: Hvis det regner, er det

irriterende at rende rundt med pap. Det kan gå i stykker. Så løfter man en papkasse og alle varerne ryger
ud af bunden. Men vi har ikke nogen problemer.
Hvilke udfordringer oplever I med håndtering, opbevaring, affaldssortering osv.? Anders: Jeg synes, det er

meget luksus, det vi får. Nogle spiritusflasker får vi i papkasser med 6 i hver, og de er nemme at stable og
nemme at håndtere. Breezer fx får vi i en pap bund med plastik omkring. Det er ikke et stort problem, men
de er ikke så nemme at stable.
Pris: Rolf: Ingen udfordringer - vores system fungerer okay.
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Hvilken type emballage skaber de største udfordringer for jer? Hvorfor? Begge: Glas. Fordi de kan smadres.

Glasskår. Det er irriterende at samle sammen.
Rolf: Men altså det er bare, hvis vi skal nævne noget. Vi har jo ikke rigtig udfordringer, så det er bare for at
finde et eller andet.
Er der noget af jeres indkommende emballage, som du vurderer, er unødvendigt? Dvs. emballagespild?

Anders: Nej det tænker jeg ikke over.
Har I nogle nuværende tiltag, der tilsigter at forebygge emballage og spild? Hvorfor har I igangsat disse
tiltag? Anders: Vi begynder at få et system med at få mere system på hylderne. Så nu sætter vi

spiritusflasker på hylderne i kasser. Så har vi mere overblik, og alt af samme slags står samlet.
Vi laver ugentlige statusser på, hvad vi har. Så på den måde mindsker vi svind.
Rolf: Vi har en masse tiltag, som vi har taget tidligere, fx sortering i baren. Vi har restaffald, dåser og pant,
og så glasflasker med pant. Så det sorteres i baren.

Genanvendelse / affaldssortering
Hvad gør I med jeres emballage, efter I har modtaget jeres varer? Anders: Vi tager pappen i elevatoren og

så op i papcontaineren.
Hvem står til daglig for at skille sig af med den indkommende emballage? Er det en særlig medarbejder
eller alle? Anders: Det er hver enkelt stations ansvar, og så er der en overordnet ansvarlig hver nat.
Oplever du, at ansatte oplæres i sortering af emballage? Er der udfordringer i forhold til det? Anders: Ja.

Dem, som lærer andre op, skal vise hvordan, det skal gøres. Ingen problemer i det. Der vises fysisk og ikke
kun på skrift.
Sorterer I jeres indkommende emballage? Anders: Pap, glas, pant og dagsrenovation. Vi sorterer ikke

plastik.
Oplever I udfordringer med at skille jer af med jeres indkommende emballage? I så fald hvilke? Rolf: Ja

altså plastik, fordi vi ikke kan. Der er ikke en plastikcontainer. Og det er dem, som vi lejer lokalerne af, som
står for affaldshåndteringen.
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Hvem afhenter/fjerner jeres indkommende emballage? Begge: Aner det ikke.
Hvordan fungerer afhentningen af emballage for jer? Anders: Vi har ikke meget plads i glascontaineren. Så

jeg har da oplevet, at jeg må holde en pose med glasflasker i baren en dag eller to ekstra.

Bæredygtig adfærd
Hvordan bliver emballagespild opfattet her i restaurationen? Rolf: Det er ikke noget, vi italesætter, men alle

er orienterede i forhold til sortering. Personalet er gode til at bruge de sorteringsmuligheder, vi har.
Anders: Vi går mere op i det, end vi aner. Vi italesætter det ikke, men alligevel ved vi nøjagtig, hvor alt skal
være.
Ønsker I at ændre på den måde I håndterer emballage på i restaurationen? Begge: Nej. Jeg synes faktisk,

vi gør det meget godt.
Hvis du tænker på din egen hverdag (eller dine kollegers), hvad ser du som barriererne for at håndtere
emballage bedre? Rolf: Jeg synes, vi sorterer ret godt. Jeg synes ikke, vi mangler noget.

Vi har ret god affaldshåndtering i forhold til andre. Jeg har hørt om steder, der samler organisk affald og
glas. Det gør vi ikke her.
Hvad tror du, der skal gøres for, at I, i højere grad undgår emballagespild? Eller for at I affaldssortere mere?

Rolf: Jeg ved ikke, hvad der skulle kunne gøres. Vi er vant til den måde tingene er pakket på. Vi ved
nøjagtig, hvordan alt er pakket, så det er nemt at arbejde med.

Private sfære
Tænker du til dagligt over dit personlige emballageforbrug? Anders: Ja. Jeg ved ikke så meget om det der

miljø-halløj. Men til enhver tid vil jeg altid vælge det mere miljørigtige produkt, hvis det står på produktet.
Sorterer du affald i hjemmet? Rolf: Sorterer en lille smule.
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FELTNOTER NR. 1

Dato: 06.01.2020
Tid: Kl. 08-09:00
Varighed: ca.1 time
Respondent: Maria (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 3 (Café & bar)

Vi startede interviewet lidt over kl. 7:00, da Maria var færdig med at gøre cafeen klar til åbning. Den første
halve time servicerede Maria de få gæster, som kom ind, mens vi interviewede hende. Derefter kom en
kollega, som tog over. Maria kendte de fleste gæster og vidste nøjagtig, hvad de skulle have. Maria
fremstod standhaftig og initiativrig. Hun har fuldt ud styr på de to cafeer, som hun er manager
for. Undervejs i interviewet kom en levering fra Catering Engros. Leveringen kom på en høj vogn, som
leverandøren trak gennem hoveddøren. Han tømte vognen for papkasser og mælkekasser, der blev
placeret ved siden af disken. Naboskab tog billeder af forløbet. Leverandøren fik udleveret en nøgle af
Maria til affaldsrummet. Han trak sin vogn gennem cafeen ud gennem bagindgangen. I affaldsrummet
hentede han mælkekasser, som skulle med retur. Maria bad hendes kollega lade varerne stå, så vi kunne se
med, når de blev pakket ud. Efter interviewet gik Maria i gang med varerne. Hun åbnede kasserne, tømte
dem og foldede papkasserne sammen i en imponerende fart. Det var tydeligt, at hun har gjort det mange
gange før. Mange af papkasserne så ud til at have stort set samme størrelse. De tomme og foldede
papkasser blev placeret fint i en bunke på bagdisken. Maria siger, det ikke betyder noget, at gæsterne ser,
hvad der foregår. Men mælken skal gerne hurtigt på køl, og hele udpakningen af varer går stærkt. Maria
bruger ingen værktøjer for at åbne kasserne, men hun har kollegaer, som bruger en kniv. Sæbekompagniet
kører selv pallen med varer ind i elevatoren og ned i lagerrummet i kælderen. De tømmer pallen med det
samme og tager den med retur. Der leveres både grønne og sorte mælkekasser. De sorte er nye, og Maria
mener, de er bedre for klimaet end de grønne. Maria åbner en papkasse med to lange pakker skiveost. Hun
ryster på hovedet, tager osten op og viser, hvordan det ligeså godt kunne være fragtet i toppen af en
mælkekasse, der også kun var halv fyldt. Maria viste os en åben papkasse, som var ca. halvt fyldt, men
Maria oplevede, at den var meget fyldt i forhold til normalt. Avocadoerne havde en kasse for sig, og der var
klistermærke på hver enkelt avocado. Maria satte klistermærkerne på kanten af papkassen, hvorefter kassen
røg på toppen af papbunken. Hun vidste ikke, om klistermærkerne måtte komme med. Bag disken har de
to store skraldespande som det meste affald ryger i. Under espressomaskinen har de en skraldespand, der
er beregnet til madaffald. De bruger sorte sække i skraldespanden. Maria har spurgt renovationsarbejderen
flere gange, om der skal bruges specielle poser, men har fået at vide at de godt kan bruge plastikpose. Bag
disken har de en Nettokurv, hvor hårdplast, metal og andet, som skal sorteres, ryger i (når folk husker det).
Mens Maria pakker varerne ud, får de leveret juice. Det bliver leveret i en lille papkasse som det eneste.
Juicen har kort holdbarhed, så derfor får de leveret juice ofte. I forbindelse med holdbarhed ser vi også,
hvordan de får leveret skinke, fløde og mascarpone i små indpakninger. Maria fortæller, at det er
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nødvendigt for at undgå madspild. De har prøvet sig med større flødekartoner og større skinkepakker, men
de måtte smide for meget mad ud. I køleskabet ser vi, at der bruges glas til opbevaring.
Vi får lov at kigge i skabe, køleskabe, toilettet og lageret. Take away emballagen er af papir og i en
brun/naturlig farve. De bruger rigtig mange plastikhandsker. Ved toilettet er der to sæbetuber, som er
skruet fast, ellers bliver de stjålet. Sæberne bliver påfyldt. Personalet selv bruger enegangs sæbeflasker.
Lageret er stort, rummeligt og varmt. I forgangen er der placeret paller, som Maria fortæller, er nabocafeen,
der ikke får afhentet paller med det samme. I lageret er der rengøringsmidler, gamle stole, viskestykker til
tørring og emballage til take away. Maria fortæller, at de vist egentlig ikke må have en åben pose med
plastiklåg liggende i lagerrummet, fordi det samler støv, men det har de alligevel.
Til sidst ser vi affaldsrummet. På vejen ud henter Maria mælkekasser og pap fra morgenleveringen. Hun
balancerer med 4 mælkekasser stablet ovenpå hinanden. I toppen er der løs pap, som ude i vinden blæser
hen og hviler op ad Marias hoved. Mens hun balancerer med det hele i én arm, bruger hun den anden til at
låse affaldsrummet op og åbne døren. Her er 3-4 papcontainere, 3-4 dagsrenovation, metal, glas, PVCplastik, genanvendeligt plastik, gasflasker (med en palle ovenpå, som Maria mener, de vil få skæld ud for),
mælkekasser og to poser med pant fra deres juice. Da Maria ser poserne, siger hun: “Jeg har ikke fået
formidlet det nye pantsystem godt nok til alle medarbejdere”. Juiceleverandøren har tilføjet pant på
glasflaskerne. Derfor skal de nu returneres. Løsningen er dyrere for cafeen, end da de smed dem i
glascontaineren. Maria kender ikke forskellen på de to plastikcontainere og smider for det meste hård plast
i PVC-containeren. Containeren til genanvendeligt plast er skjult mellem PVC-containeren og gasflaskerne.
Vi smyger os ind mellem de to containere for at se den sidste container. Det er ikke let at komme ind til
den. Over hver container står der et skilt, med hvad det er for en slags. Der er ingen forklaringer til
affaldsrummet. Mens vi arbejdede notaterne igennem efter interviewet, kom Maria og viste os 3 store poser
frysepomfritter, som var blevet fejlleveret til dem. Det sker ofte. Nogle gange giver Maria det til gæsterne,
men oftest bliver fejlleveret mad smidt ud.
Alle leverandører er mænd. Maria har kun set én kvinde. De er alle under 40. Mange taler ikke dansk.
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FELTNOTER NR. 2

Dato: 07.01.2020
Tid: Kl. 10.00
Varighed: 1,5 time
Respondent: Peter (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 1 (Restaurant)

Vi startede interview kl. 10 og snakkede i ca. 45 minutter. Efter interviewet viste Peter os rundt i køkkenet,
affaldsområdet, lager og kælderrum. De får leverancer fra mange forskellige leverandører. Alle leverer i
lagerrummet. Køle-/frysevarer sættes på køl. Resten placeres på et bord. Alle rullevogne tages med retur
sammen med Arla-mælkekasser. Leverandørerne har selv nøgler og koder til at komme ind i lagerrummet
og leverer varer. AB catering, som er deres primære leverandør, leverer typisk kl. 3 om natten, så de ser
dem aldrig. Der leveres om natten blandt andet af hensyn til trafikken. Der leveres meget sjældent varer på
paller, kun ved indkøb af store ting, fx. ny ovn. Mens vi gik rundt, blev der blandt andet leveret øl fustager
og gamle fustager blev taget retur, og Condi leverede en stor kasse mandler. Mandlerne leveres i løs vægt
i en stor papkasse uden plastik omkring. Tidligere blev de leveret i små pakker, men nu leveres de i større
mængder. Peter er positivt stemt omkring dette. Han fortæller senere, at der også er varer, som helst
leveres i mindre mængder, fx. Flormelis. For store pakker er sværere at håndtere i køkkenet, og hvis de går
i stykker, er der meget spild. Som det første bliver vi præsenteret for condibøtter, som går igen mange
gange. I barområdet står der condibøtter til tørre stablet ovenpå hinanden. Nogle bøtter har gamle
mærkater på, da de har fået leveret varer i disse og derefter genbruger dem. Hvis bøtterne er brugt til at
levere røget salt, karry eller lignende, kan de ikke genbruges, da smagen og farven sætter sig i plastikken.
Langt de fleste er købt hjem til opbevaring af mad, da de ikke får leveret tilstrækkeligt med varer i disse
bøtter. Peter fortæller, at condibøtter er et velkendt udtryk i branchen, og at de bruges i stor stil rigtig
mange steder. Peter udtaler: “Hvis vi fik leveret flere [condibøtter] med mad i, kunne de genanvendes, og
vi behøvede ikke at købe dem.” Han ser det som en gevinst, når de får mad leveret i condibøtter, men “jeg
ville brokke mig voldsomt, hvis der kom pant eller pris på. Mine chefer ville brokke sig til mig, hvis jeg
bestilte dem.”
Der er forskel på plastikbøtterne, som der leveres mad i. Plasttykkelse, holdbarhed og hvor nemme de er at
stable. Det hele skal kunne stables af hensyn til plads og overskuelighed. Hvis det er uoverskueligt, kan
madvarer blive gemt, glemt og for gammelt. Runde plastikspande genbruges meget sjældent (kun til
service i opvasken), da de er for svære at stable. Condibøtter og andre firkantede plastbeholdere, som ikke
holder til mad længere, da de er revnede eller utætte, bliver brugt til opbevaring, fx. opbevaring af
kopper. Tidligere har de brugt en trækasse, som de har fået leveret vin i, til opbevaring af brød i baren.
Fødevarestyrelsen har pointeret, at den ikke må genbruges, da der er tale om ubehandlet træ.
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Peter er meget begejstret for Arlas mælkekasser. “De er super godt lavet, holdbare, nemme at håndtere,
og kan bruges til mange ting.” Han pointerer også, at der ikke bliver opkrævet pant på dem, og alligevel
kommer de retur, og der er mange i omløb. Vi observerer dem blive brugt til opbevaring mange steder
både på lageret, køkkenet og i kælderrummet. De bliver også brugt til at komme en affaldssæk i, hvis
noget skal hældes over i sækken. De får paté leveret fra Frankrig i porcelænsskåle. Skålene kan ikke sendes
retur, men restauranten bruger dem til at servere mad på bordene.
De indkøber glasvandflasker til servering af vand ved bordene. Peter fortæller at mange andre steder
bruges gamle vinflasker til servering af vand, men det gør de ikke.
De har haft stor udskiftning af rengøringsartikler. Den primære fordel ved dette er, at der spares plads i
både køkkenet og på lageret. Fx. sæbe ved vasken fylder meget mindre end store plastbøtter, både på
lageret og i skraldespanden. Har indkøbt system som automatisk kommer den rette mængde sæbe og
afspændingsmiddel i opvaskemaskinen. Nu kan en lille blok med afspændingsmiddel gøre det ud for 3
store dunke flydende afspændingsmiddel. Har også lavet ændringer på toiletterne. Toiletpapir hives ud i
stykker ad gangen, så der ikke flyder toiletruller rundt på gulvet. Håndtørrepapir tages en ad gangen, så der
bruges mindre. Sæbedispenseren fyldes med små plastposer med sæbe, som fylder mindre på lageret og i
skraldespanden. Lige uden for køkkenet er der placeret skraldespande til glas, metal og plastik. Hvis
køkkenpersonalet skulle gå helt ud til affaldsområdet, hver gang de havde affald, der skal sorteres, ville det
ikke blive gjort. Nu bliver det sorteret lige uden for køkkenet, og i løbet af dagen/aftenen kommer det i
containerne. Alle er ansvarlige for at tømme affaldsspande, men det er oftest rygere, som tømmer dem,
mens de tager sig en rygepause.
Affaldsområdet er delvist under halvtag, ude og aflåst. I et aflåst skur er containere til porcelæn, bioaffald
og dagrenovation. Udendørs er der containere til hård plast, metal, elektronik, pappresser, storskrald og
glas. Containeren til glas er aflåst med runde huller i toppen, da den kun er til hele flasker. Efter en travl
aften trækker de en container med hen til køkkenet for at fylde den der. I elektronikcontaineren fandt vi
også metalaffald, og i porcelænscontaineren var der også glasskår. Da Peter så fejlsorteringen
kommenterede han, at han må tage det med rengøringsfirmaet/opvaskefirmaet (ekstern). Flere fra
rengøringsfirmaet taler ikke engang engelsk, så der kan opstå sproglige udfordringer. I affaldsområdet står
også 4 store blå plastikspande, hvor restaurationer ud til baggården kan hælde fritureolie i. Senere bliver
fritureolien hentet og restaurationerne bliver belønnet med fx plastfolie. Peter ved ikke, hvad fritureolien
bruges til.
I lagerrummet stod en levering fra AB catering på bordet. Det var primært mælkekasser, pap og plastik.
Peter viste os eksemplet med koriander, som pakkes i 50 g. engangsplastikbeholdere. Han ville foretrække
at få en større beholder med koriander, som evt. kunne genbruges. Det tager tid at åbne mange små
beholdere. En anden problematik var lag-på-lag-emballage. Som eksempel får de nogle gange leveret
forårsløg i en papirspose, i en plastpose, i en papkasse og så i en mælkekasse. I dag var forårsløg i en
papirspose i en mælkekasse sammen med honningbøtter. I interviewet fortalte Peter, at agurker leveres
pakket ind i plastik stykvis. I dag var alle agurker samlet i en stor pose i en papkasse. De får 10 kg. smør i en
stor blok i en plastikpose i en papkasse. Tidligere fik de små smørpakker i folie. Det er måske ikke så
håndterbart i 10 kg., men det er billigere og økologisk. De er også gået over til CO2-neutrale æg. Både
fordi det er bedre, men også billigere.
Peter er positivt stemt overfor en universalkasse til levering. Fx. opdelt med små rum, så den kan indeholde
flere varer.
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Deres kaffemaskine, fadølsanlæg, køleskab og sæbedispenser er betalt er leverandører forudsat, at de så
bruger deres produkter. Fx. Illy kaffe, Coca Cola i køleskabene, Tork sæbedispenser. Diverse aftaler med
større brands, der leverer produkter hvorimod restauranten derimod forpligtiger sig til at bruge deres
produkt. F.eks. Illy kaffe. Til gengæld får de gratis espressomaskiner og kaffekopper. Eller Coca Cola, der
leverer gratis køleskabe mod at restaurationen udelukkende sælger cola. Eller Tork, der leverer gratis
sæbedispenserer, til gengæld skal Peter bruge Torks sæbe. Fylder han dem selv op, kan han risikere en
reprimande eller en bøde. à Hvad har det af betydning for lysten/motivationen til at overgå til mere
bæredygtige alternativer. Peter lægger dog også vægt på, at de ikke føler sig pressede. Det er bare en
slags ekstra service.
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FELTNOTER NR. 3

Dato: 08.01.2020
Tid: Kl. 11-12:00
Varighed: ca. 1 time
Respondent: Stefano, Solveig og Ulyana (bemærk at der benyttes pseudonymer)
Interviewer: Naboskab
Arketype 5 (Buffet)

Efter en times interview med Stefano, Solveig og Ulyana på 1. sal, blev vi taget med rundt i de krogede
opgange, lagerrum, loftsrum og køkken. Vi startede i øl lageret. Der var for nyligt blevet leveret ølfustager,
så der stod papkasser med øl fustager af plastik i restauranten på 1. sal. Stefano fortæller at Carlsberg
netop er skiftet fra at bruge de klassiske metalfustager til plastikfustager. Han undrer sig over, at det er
bedre for miljøet med plastik. Han gætter på, at det muligvis har noget at gøre med vægt og transport, da
metalfustagerne er meget tunge. I baglokalet ligger brugte papkasser fra Carlsbergs fustager snorlige på
en hylde med en plastikpose tapet op til at beskytte for regnen. Vi spørger, om han har ryddet op, fordi vi
kom på besøg, men sådan ser det altid ud, siger han. Solveig bekræfter det. I baglokalet er også et stort
kølerum, hvor fustager og sodavand sirup er koblet til hanerne nedenunder i baren. Sodavand (fx Coca
Cola, Fanta og Sprite) leveres også af Carlsberg. Det er en sirup, som leveres i plastikposer, og som
blandes med vand ved tapning. Når poserne er tomme, er de helt sammenkrøllede og fylder ikke meget.
Der er en papkasse omkring, som Stefano ligger i sin sirlige papbunke. Plastikken lægges i en pose fra
Carlsberg, som returneres til dem ved næste levering. Det samme gælder plastikfustagerne. Når de er
tomme, er de også helt tomme for luft. De er lavet af en hård, mørkegrøn plastik med et sort låg, som skal
åbnes, når den skal sættes på systemet. Der kan være 5 tomme fustager i Carlsbergs genbrugspose.
Carlsberg har også givet fadølsanlægget. Derfor kan de udelukkende sælge Carlsbergs øl fra systemet. De
har også tilbudt at give glas, men der har restauranten sagt nej tak.
Efterfølgende går vi ned i baren. Vi ser fadølsanlægget, sodavandsmaskinen og kaffemaskinen.
Kaffemaskinen har de selv købt. De har ingen serviceaftale på den, og de betaler meget for at få den fikset.
Der er en skraldespand i baren, som er mast ind i et hjørne. Stefano siger, at det er et spørgsmål om plads i
baren. Den er lille, og der er knap nok plads til den ene skraldespand, så det vil være svært at affaldssortere
i baren. Han mener også, at det er begrænset, hvor blandet det er det affald, der kommer i baren. Solveig,
som til dagligt styrer baren, mener dog, at det er ret blandet.
Bag baren går vi videre ud i køkkenet. Ulyana skal noget, så hun går. Det er tydeligt, at det er mennesker,
som har meget at se til, og de har ikke hele dagen til at gå rundt med os. Der er stadig meget ivrighed for
at vise os ting, men ikke tid til at stille alt for mange opfølgende spørgsmål.
I denne del af køkkenet er opvasken. For enden er der en skraldespand, som stort set alt ryger i. Det er
mest madaffald, men posen ryger i skraldesuget ude på gaden. Under opvasken står 4 mælkekasser stablet
på siden. Her placeres pant- og vinflasker. Bag opvasken er der en hvid spand, som der tidligere er blevet
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leveret varer i. I denne samlet knust glas og porcelæn. I opvasken står også stofposer fra DFD (De Forenede
Dampvaskerier), hvor beskidt tøj og viskestykker samles. Når det er vasket, returneres det i et loftrum. Det
er strøget, foldet og samlet i en plastikpose med en plaststrip omkring. Solveig siger, det er nødvendigt
med plastikken, da det ofte afleveres på gulvet og for at holde tøjet rent og pænt. I denne del af køkkenet
står også klare glasflasker, som bruges igen og igen til hjemmelavet brændevin. Bag køkkenet er et lille
lagerrum med rengøringsartikler, servietter, klude, stearinlys osv. Varerne i dette lokale er primært fra
Sæbekompagniet, som leverer ca. en gang om ugen. Karkludene leveres i en kæmpe pose, hvilket de er
godt tilfredse med. På samme vis kunne stearinlys og toiletruller leveres i større pakninger i stedet for at
modtage mange små. Mens vi går gennem køkkenet, ser vi Emmerys plastikkasser til brød. Disse kasser
tager Emmery retur ved næste levering. Her har de også et drikkevandssystem med Thoreau vand. Thoreau
har levet et system og flasker, hvor flaskerne fyldes med still/sparkling vand. Thoreau kommer, når noget
ikke virker. Restauranten har besluttet denne løsning for at undgå at bruge så mange flasker, og det sparer
også plads i køleskabet. Andre restauranter, som bruger Thoreau, reklamerer med at dette er et
bæredygtigt valgt, og at Thoreau også støtter Red Barnet. Det markedsfører de sig ikke så på i denne
restaurant. Solveig uddyber, at de ikke har en ren økoprofil, men en meget bred målgruppe. Det er mere
klassisk silde-buffet-bord, og ikke så bæredygtig en profil. I den lille baggård er der et lille bænke-bordesæt til personalet. Rundt om det er en stor brændestabel, som er pakket i orange plastik net. De har
tidligere forsøgt at få brænde leveret uden poser/net. Men det var for besværligt og langsommeligt at
håndtere. Brænde bruges til pejsen i restauranten. Der ligger en lille bunke pap ved bordet, og da vi
spørger ind til det, siger Stefano hurtigt: “Det er ikke noget, bare lad det ligge.” Det føles som om, Stefano
er ved at have travlt og vil skynde sig videre. Han har et møde kl. 12. I baggården samles pant til Dansk
Retursystem. Stefano har lavet sin egen opsætning med poser og strips til pant i et skur, og der hænger
udførlige retningslinjer. I baggården samles også træ-, plast-, pap- og flamingokasser, som er blevet brugt
til levering af varer i køkkenet. Disse returneres og hentes af leverandør i baggården. De fleste kasser, som
kommer ind i køkkenet, bliver returneret. Stefano viser os hans kontor, som er fyldt med vin- og
spiritusflasker. Vi ser i en kasse med flasker, hvor der er en papform, som holder vinflaskerne på plads. Der
er en bunke pap på gulvet, og en pose med fyldt med foldet pap. Når Stefano har tid, pakker han pappet i
plastposer. Han viser os sin oversigt, over hvornår der skal gøres hvad i løbet af ugen - fx hvornår der skal
sættes pap ud, hvornår der kommer varer og retursystemer. Herefter må Stefano gå til møde. Han har en
rød yndlingspapkasse af ekstra hård pap, som han genbruger til at transportere vin ned i
restauranten. Solveig viser os et lagerrum i toppen af bygningen. Her opbevares ekstra service og glas. En
vogn med vinglas fra nytårsaften står med plastikkurve fyldt med glasset og pakket i plastikfilm, for at
undgå at de går i stykker og bliver beskidte. Her leveres også rent vasketøj. Restauranten er en af de største
restaurationer i koncernen, så de får sjældent helt nyt service/stel. Der er et fjernlager, hvor de kan hente
gamle tallerkner. Det er mest glas, som bestilles hjem, da disse går i stykker oftere. Herefter må Solveig
også gå. Vi går ned i køkkenet og møder Ulyana, som viser os køleskabe og skraldespande. Ulyana
foretrækker at få leveret varer i store kasser med løs vægt frem for små plast pakker, fx gulerødder, persille
og plastikindpakkede agurker. Hun så hellere, at det leveres i en stor kasse, som kan returneres, hvilket hun
kan med de fleste leverancer. Optimalt vil Ulyana helst have leveret mad uden plastikfolie omkring. Mens vi
snakker bipper ovnen. Ulyana må tage brød ud. Hun er, ligesom de andre, ved at få travlt. Ulyana oplever
et pladsproblem i køkkenet, hvis de skal have flere skraldespande til sortering. Der sorteres ikke affald i
køkkenet. Herefter popper en madbestilling op, og Ulyana må i gang med arbejdet.
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FELTNOTER NR. 4

Dato: 13.01.2020
Tid: Kl. 12:15-13:00
Varighed: ca. 45 minutter
Respondent: James (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 2 (Quick Service Restaurant)

Efter ca. 45 min. interview viste James rundt i køkken, bryggeri, lager, affaldsområdet og kølerum. Først fik
jeg lov at se malten, som bruges til øl. De har et helt rum udelukkende til opbevaring af malt. Malten
leveres i store papirposer eller hvide sække, som føles som en blanding af plast og stof. Sækkene leveres
på en palle med film omkring. James har ikke meget med brygningen at gøre, så ved ikke om denne
leveringsform giver udfordringer. Malten hældes fra sækkene over i store plastkasser med låg, som er købt
hjem til opbevaring af malt. En Coca Cola kasse bruges som skammel til at nå op til maltkværnen. Efter
brygning hældes det kogte malt i store blå plastik baljer. Der brygges 3-4 gange om ugen, så det er rigtig
meget malt, de kan samle. For at aftage malten har de lavet en aftale med en landmand, som bruger det til
at fodre sine dyr. James fortæller, at landmanden behandler det på en eller anden måde for at sikre at
dyrene ikke får bakterier. James er i tvivl om løsningen er lovlig, men den giver rigtig god mening for både
dem og landmanden. Der er ingen penge involveret. Det fungerer, fordi det er en hjælp eller tjeneste for
begge parter. De har mange blå plastikbaljer, og de opbevares i skralderummet.
Herefter går vi i køkkenet. Jeg ser, at de ved håndvasken har en Tork sæbedispenser, og jeg spørger ind til
leverandøraftaler (fx omkring kaffemaskiner, ølhaner og rengøringsartikler). De har ingen leverandøraftaler.
De har tidligere haft aftale med Tork om sæbe, men de mener det er alt for dyrt, og Tork bruger mere
plastik omkring deres produkter end deres leverance på tørrepapir og sæbe fra MC Supplies.
Sæbedispenseren fylder de med flydende sæbe, som leveres i store dunke. Ved industrivasken opbevares
sæben til sæbedispenseren. Plastikbøtter fra mayonnaise genbruges til opbevaring af fx børster og svampe
under vasken. Til opvaskemaskinen bruges sæbe, som leveres i en pose med en papkasse omkring. Der går
en slange direkte fra posen til maskinen. Det er nyt, at de er gået over til dem, og James er i tvivl om
hvorfor. I opvasken bruges en brugt mayonnaise spand til ødelagte glas og en bruges til bestik. En
mælkekasse bruges til at samle pant.
Kokketøj sendes til rens ved DFD. Beskidt tøj sendes retur i en stofpose. Det rene tøj returneres med en
plastikstrip omkring (der bruges ikke plastikpose).
Maden serveres ofte i pap-engangsbægre. Det kræver meget plads til opbevaring. James nævner, at det
kunne pakkes/leveres smartere. Nu er det ruller med plast omkring, som samles i en papkasse. Han har ikke
forslag til bedre løsning, men tænker det er meget emballage.
De laver mange chilisovse og dressinger selv, som hældes på plastiktuber der genbruges. Det gør det nemt
at håndtere. Specielt tørvarer tager lang tid at pakke ud. Ved stor leverance kan de bruge en hel time på
det. Når de får tørvarer, skal det hældes i plastikbeholdere. Først skal det gamle hældes i en anden
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beholder, for at få det nyeste nederst, for derefter at hælde det gamle ovenpå igen. De går igennem alle
tørvarer en gang om ugen, for at se om noget kan hældes i en mindre condibøtte, for at spare plads på
hylden og frigive en condibøtte til andre varer. Tørvarer kræver bare meget tid. Mange tørvarer leveres
også i små poser. Dvs. mange små poser skal åbnes, det tager tid. James viste et eksempel med hvide
bønner, som var kommet i dag. I en papkasse leveres 15 poser af 900 g. De bruger utrolig mange hvide
bønner, som derfor opbevares i en stor grå plastbeholder på hjul. For at fylde denne beholder skal der
derfor åbnes rigtig mange små poser. James har undersøgt, om der kan leveres i større poser/beholdere.
Men efterspørgslen er ikke tilstrækkelig, så det er ikke muligt. På samme vis har de forsøgt at få sirup
leveret i større beholdere. Den specifikke sirup de vil have leveres kun i ½ liters plastflasker, fordi der ikke er
efterspørgsel til at levere i større. Modtager mange varer, som gerne kunne leveres i større beholdere.
Condibøtter bruges overalt (til tørvarer, i køkkenet, i kølerummet, i fryserummet og i bryggeriet).
James viser krydderibøtte, som ligner en mælkekarton. Der er et lille rundt “vindue” i kartonen, hvor man
kan se krydderiet. James er frustreret over at beholderen er en kombination af materialer, så det er for
besværligt at sortere. James bestiller klistermærker “hjem helt fra England” (der lægges tryk på helt - han
ved det er skidt og langt væk), fordi han ikke har fundet nogen i Danmark, som sidder godt nok fast, og
som er vandtætte og kan gå i vaskemaskinen.
I køkkenet hænger en “Daily routines” liste. Fra kl. 15.30-16.00 hver dag skal skraldespandene tømmes.
Kød leveres vakuumpakket i røde plastkasser. Kasserne sendes retur til slagteren. Røde kødkasser skal de
selv vaske, inden de sendes retur, ellers bliver de opkrævet betaling for opvask. De får leveret mange
kødkasser. James fortæller, at det, jeg ser nu, ikke er meget i forhold til, hvor mange de får om sommeren.
Modtagelse og retur af røde kasser fungerer godt. Kødet leveres vakuumpakket i de røde kasser, så de er
lige til at sætte ind i kølerummet. Der er ikke noget, som skal pakkes ud eller pakkes om først.
Smør leveres i almindelig størrelse. Da jeg spørger, om det kunne være en fordel med større pakker,
forklarer James, at det ønskes ikke af hygiejniske årsager. De vil ikke have en åben pakke smør, som der er
taget af flere gange. De tilpasser opskrifterne, så der bruges hele antal pakker smør hver gang.
Der er et helt kølerum bare til humle. Den meste humle leveres fra USA, da det er noget meget specifikt
humle, som bruges i øllene. Humlen leveres i vakuumpakkede sølvposer, som opbevares i papkasser. De
fustager de benytter til øl, kan ikke genbruges. De arbejder sammen med koncernen om at finde en bedre
løsning. Når paller sendes retur, samles de i en høj stabel, som pakkes ind i sort plastikfilm.
De tilbereder kød i store ovne som opvarmes med brænde. Brænde leveres som et tårn på en palle. Der er
bygget træstativ rundt om pallen, og der er plastiknet omkring stativet. Det tager dem ca. 3 måneder at
bruge et brændetårn. Affaldsrummet er bagved restauranten. James har enten glemt at vise mig det, eller
muligvis er han ikke interesseret i det. Jeg spørger, om jeg må se det, og han svarer, at han lige skal se, om
han kan finde en nøgle til rummet, for det har han ikke. Der hænger en nøgle ved bagindgangen, og han
åbner garageporten til rummet. De deler rum med en anden restaurant, men har hver deres containere. Der
er ret rodet og beskidt i rummet. I midten står en høj og lang række med blå baljer til brugt malt. Ved siden
af står en grå container til pant (Dansk Retursystem). De har en hel container til pap. Det er kun deres
restaurant, som benytter den, og den bliver tømt 1 gang om ugen, hvor den er helt fyldt hver gang. Jeg
spørger, mens vi står der, hvad de gør med hård plast affald, som James nævner i interviewet, at de
sorterer. James svarer, at han ikke rigtig ved det og peger på en blå container, som står lidt tilfældigt
bagerst i rummet, at plastaffald kommer i den. Containeren er tom. Der er knækket et stort stykke af den
ene side. Det ligner ikke, den er blevet benyttet for nylig.
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FELTNOTER NR. 5

Dato: 13.01.2020
Tid: Kl. 14:30-15:00
Varighed: 30 minutter
Respondent: Søren (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 2 (Quick Service Restaurant)

Søren var ikke så begejstret for at blive interviewet. Han var meget venlig, høflig og hjælpsom, men selve
opsætningen med et interview faldt ham ikke naturligt. Han ville helst bare vise mig rundt og vise mig
affaldsområdet. Søren har ikke ansvaret for at tjekke leverancer, bestille, pakke ud eller skille sig af med
emballage. Han har kontakten på affaldsaftagerne og ellers er han driftschef, så han kommer ud til
restauranterne, når noget ikke kører - fx hvis en vask er stoppet. Han virker derfor ikke til at vide meget om,
hvordan det præcis foregår, når der leveres og pakkes varer ud. Efter ca. 30 minutters interview, gik vi ud i
køkkenet. Først viste Søren, hvordan de får leveret bøffer. Bøfferne er allerede formet og leveres i en sort
plastikbakke med gennemsigtig film over. Mellem bøfferne ligger også et klart stykke plastik for at skille
dem fra hinanden. Da der sorteres imellem hård og blød plast i restauranten, tager det tid at pille filmen af
for at sortere det fra den hårde plastikbakke. Søren forsøger at huske, hvad plastbakken er lavet af, men
han husker det ikke. Han mener dog, det er en af de bedre typer. En blanding af forskellige materialer gør
det vanskeligt at sortere. Søren kommenterer, at det ikke altid er lige nemt at få alle medarbejdere til at
sortere. Der arbejdes under tidspres. Kødet leveres i røde plastkasser, som Hørkram tager med retur, når de
leverer nye varer. Burgerboller får de leveret i en plastikpose i en papkasse. Når posen er åben, opbevarer
de boller i condibøtter, for at de ikke bliver tørre. Pomfritter leveres også i poser i papkasser. Papkasserne
går direkte ind i køleskabet uden at blive pakket om først.
I skraldespandene i køkkenet ser jeg flere steder, at der er pap. Deres pap kommer derfor ikke altid i
papcontaineren. I baggården er der affaldscontainere. Det er også herigennem varer leveres. I gården har
de vogne stående med plastkasser, som sendes retur. De har 3 store blå spande til fedt og olier. En
container til hård plast. Da vi kigger ned i containeren, pointerer Søren igen, at det er svært at få alle til at
sortere hårdt plastik fra, når det er sat sammen med andre typer plastik. Han siger, at i dag er en af de
bedre dage. Blødt plast samles i en stor plastikpose i gården. Mens vi står ved posen, fisker Søren et stykke
pap op og kommer det i papcontaineren.
Biocontaineren er stort set tom. Det eneste der er i containeren, er en vinduesskraber og kost i bunden.
I gården står også en papkasse med 10 plastindpakkede toiletbørster, som de lige har været i Ikea og købe.
Søren knytter en kommentar til, at så tager de alligevel selv emballage med engang imellem (han havde
lige sagt i interviewet, at det gjorde de aldrig).
I gården står også et par paller, som skal sendes retur (Søren siger i interviewet, at de ikke får paller), og to
vogne med plastkasser, som sendes retur.
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I kælderen har de et lagerrum. Da alt mad og drikke i kæden serveres i engangsservice, har de i
lagerrummet mange store papkasser fyldt med take away service.
Der er få varer, som Søren tænker kan leveres eller pakkes anderledes. Jeg spørger ind til nogle
rengøringsartikler. Nogle rengøringsartikler leveres i plastflasker på ca. 1 liter, mens andre leveres i dunke af
ca. 3-5 liter. Søren pointerer, at ikke alt kan leveres i store dunke, da det da bliver sværere at håndtere.
I køkkenet har de en bioskraldespand. Der står ”bio” skrevet med lidt utydelig skrift på siden af spanden.
Det er nyt, at de har fået biocontainer, og det er ikke rigtigt kommet op at køre endnu. Biospanden i
køkkenet har en sort sæk, og affaldet i skraldespanden er ikke kun bio. Søren forklarer, at affaldet og posen
bliver adskilt, når det er blevet afhentet, og at de derfor godt kan komme bioaffald i sorte sække. Men
alligevel nævner han flere gange, at de gerne vil forsøge at få fat i grønne sække.
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FELTNOTER NR. 6

Dato: 14.01.2020
Tid: Kl. 11-12:00
Varighed: 1 time
Respondent: Morten (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 4 (Storkøkken)

Efter interview viste Morten mig rundt i husets imponerende lokaler, snørklede baglokaler og elevatoren fra
krigstiden. Han var meget ivrig. Først gik vi til det ‘kolde køkken’, hvor smørrebrød og andet kold mad
tilberedes og anrettes. Det er også her, tjenerne kommer ind og ud. Lige ved indgangen stod sodavand og
ølkasser stablet, så det er let for tjenerne at komme af med pantflasker. Ved siden af står en skraldespand til
mad. De har en fast blomsterleverandør, som leverer blomster i sorte plastikspande. Spandene bruger de til
opbevaring og til at anrette blomster i, og når blomsterleverandøren beder om spandene, får han dem
tilbage. Der er ingen fast aftale om returneringen, det er bare når blomsterhandleren mangler dem.
Morten viser mig de store dunke med sæbe og afspændingsmiddel. Han er forarget over, at man ikke kan
fylde dem op igen i stedet for bare at smide dem ud. Han foreslår, at sæbeleverandøren skulle køre rundt
med en mini tankbil rundt til restaurationer. Han siger, at det vil skabe job og det er bedre for miljøet. Så
kan restauranterne komme ud med deres sæbedunke og få dem fyldt op igen. Morten er frustreret, især
fordi det er spild af plast, men også fordi det kræver meget plads. Vi bevæger os nedenunder til det ‘varme
køkken’, hvor maden tilberedes. De har næsten lige fået varer hjem, så der står et par vogne i køkkenet
med varer, som kokkene er ved at pakke ud. På gulvet flere steder ligger små bunker med papkasser. De er
ikke foldet sammen, men kommer senere ud i pappresseren. Kasserne er stablet i en bunke op ad væggen,
så det er fortsat nemt at komme rundt i køkkenet. Morten viser mig, hvordan forskellige varer er pakket ind.
Salathoveder er pakket ind enkeltvis, kød er vakuumpakket og i papkasser eller røde kød kasser, løg i net
og så i papkasse. Morten kommenterer at tingene ikke må være for tunge, det skal gå hurtigt, og også skal
være lette at håndtere for leverandørerne. Han har en forståelse for leverandørerne.
Her bruges der også mange condibøtter. Tørvarer pakkes over i condibøtter, for ikke at have åbne pakker
liggende på lageret og for at sikre at det ældste bruges først. Morten er godt tilfreds med condibøtterne.
De bruger selvfølgelig nogle penge på dem årligt, men de genbruges også rigtig mange gange. De
tilbereder og sylter rigtig meget mad, som skal holde sig længe. Til opbevaring af tilberedt og syltet mad i
køleskabet bruges der også condibøtter eller store hvide plastspande, som er købt hjem til formålet.
I kølerummet viser Morten et eksempel på emballagespild. I en papkasse får de leveret butterdejsstykker,
som er pakket med bagepapir mellem hvert lag, og samlet 5 og 5 i blå plastposer. Morten siger
bagepapiret er nødvendigt, for at de ikke klistrer sammen, men de kunne sagtens leveres i en stor pose.
På lageret viser Morten mig igen de store dunke med sæbe og afspændingsmiddel. Han er tydeligt
frustreret over spildet og pladsen, de optager.
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Der bruges hvide karklude, som Morten pointerer, er uden microplast. De har haft andre tidligere, men har
valgt at skifte for at undgå microplast. Det ligner almindelige karklude. De genbruges ikke. De bruges en
dag, og smides derefter ud.
Grønne mælkekasser bruges rigtig mange steder til at opbevare diverse ting og sager, fx skuresvampe,
stearinlys, vinflasker.
Inden Morten viser mig rundt i hele huset, går vi ud i affaldsområdet. Herfra er der en port ud til indkørslen.
Ved varelevering kører varebilen helt op til porten, leverandøren tager derefter vogne og paller med ind,
kører det op med den gamle elevator og leverer det helt oppe i køkkenet. Nogle varer bliver leveret ude i
gården, som er delvist overdækket, fx. vin og sæbevarer. I gården opbevares også alt, som skal sendes
retur af plastkasser og vasketøj, paller, pant, glasflasker og presset pap. Tynde grønne plastkasser fra
grøntsager (dem vi har set med svampe i tidligere, hvor vi har hørt, at de ikke kan returneres), sender
Morten også retur.
Først viser Morten mig affaldscontainerne til fedt og olier. De står i et hjørne med en stor bunke vasketøj
ovenpå. Umiddelbart ser det ikke ud til at være nemt at komme til og hælde olie ud.
De har en pappresser i gården. Den har de fået ejerne af huset til at købe, men så får de også nogle penge,
når pappen bliver hentet. Morten husker ikke hvor meget, men de får lidt for hver stabel pap. Det pressede
pap opbevares i indbundne stabler i regnen.
De har også utrolig mange vinflasker, som samles i træstativer og sættes sammen af flere og flere led, så
den bliver højere og højere jo flere vinflasker, der er. Lige nu har de 4 stativer stående i gården. De bliver
hentet på et tidspunkt, og så får de en ny palle og led til at bygge stativet op igen.
De har et transportabelt fadølsanlæg, som de kan sætte op i salene ved behov. Fustagerne er de samme,
som vi har set hos andre restauranter, hvor plasten samles i en returpose som hentes af Carlsberg.
Når vasketøj returneres, er de hvide duge indpakket i plastik for at holde dem rene. Forklæder og
personaletøj er samlet med en strip omkring. Her bruges der ikke plastik.
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FELTNOTER NR. 7

Dato: 15.01.2020
Tid: Kl. 13:30-14:00
Varighed: ca. 30 minutter
Respondent: Stefanie (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 2 (Quick Service Restaurant)

Både under interviewet og efter nævner Stefanie mange gange, at dette jo ikke er en grøn restaurantkæde.
Samtidig er der ikke mange ting, hun tænker kunne laves om i deres emballageforbrug. Dog synes hun, der
bruges for meget emballage til deres take away. Da vi ser lageret med take away emballage, nævner
Stefanie igen, at det er noget, de arbejder på, og det er en stor udfordring. Det fylder en stor del af deres
lagerrum.
Deres menuer er lavet af papir, hvor gæsterne selv krydser af, hvad de ønsker at spise. Det er derfor
engangsmenuer. Stefanie siger, at det selvfølgelig ikke er særlig miljørigtigt, men det er en del af
konceptet, og derfor ikke noget, de lader til at have et ønske om at ændre.
Det første man møder, når man går ind i køkkenet, er opvaskestationen. Her stiller tjenerne opvasken fra
sig, og sorterer affald fra tallerknerne i madaffald og restaffald. Restaffaldsspanden er hovedsageligt fyldt
med papir og engangsmenuer, da jeg kigger ned i den.
Stefanie viser mig forskellige typer madvarer, og hvordan de er pakket ind. Burgerbollerne leveres i
papkasser. I papkasserne er der to-tre poser med burgerboller. Mellem hver pose ligger et stykke pap.
Stefanie forstår ikke, hvorfor alle bollerne ikke kan være i en pose, eller hvorfor der skal være pap i mellem.
Derefter viser Stefanie mig bøfferne. Hun mener ikke, de kunne pakkes på en anden måde. Hendes kollega,
kokken, har lyttet med og afbryder, med en kommentar om at kødpakkerne er tåbelige. Stefanie spørger
hvorfor. Hun påpeger, at de sagtens kunne pakkes i meget større pakker, da de bruger utrolig mange hver
dag, og der kun er 6 bøffer i hver pakke. (Stefanie har nævnt i interviewet, at det er virker til at være meget
opmærksomhed på bæredygtighed blandt hendes medarbejdere. Det lader der også til at være, og måske
endnu mere hos hendes medarbejdere end hos hende selv.)
De får leveret varer ind ad bagdøren i køkkenet. Herfra bliver varerne pakket op og sat på køl. Ved
bagindgangen har de en skraldespand på hjul til folie, som de frasorterer. Ved døren samler de også
papkasser, som de har foldet sammen, skraldeposer, halvpaller og plastkasser, som skal retur, og hvad der
der ellers skal med ud i skralderummet. De har en container til madaffald og en til bioaffald til at stå lige
indenfor døren. Så når skraldespanden med madaffald fra køkkenet skal tømmes, kommer det over i
containeren. Når den er fyldt, kører de den ud i skralderummet, hvor den vil blive hentet. I skralderummet
har de 2 tomme madcontainere, så de har en klar til at komme ind i køkkenet, når madcontaineren er fyldt.
Deres klude system er en kæmpe rulle blå engangsklude, hvor man kan rive en klud af. A Stefanie fortæller,
at den kan skylles op til 5 gange. Hun fortæller det, som om det er en positiv ting, at den kan genbruges 5
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gange. Da jeg spørger ind til, om den så kommer med til rens, forklarer hun, at den ikke kan vaskes, den
kan bare skylles op 5 gange i løbet af dagen, hvorefter de smider den ud.
Deres rengøringsmidler til opvaskemaskinerne er systemet med blokke (lignende det vi så ved 2 andre
restauranter). Det er Stefanie meget begejstret for. Det fylder mindre på lageret, og den rette dosering sker
automatisk.
Alle grøntsager storkøkkenet modtager til burgere og salatbaren er skåret ved levering. Alt leveres derfor
klar i plastikposer - fx. kål, løg, svampe, gulerødder og agurker. Agurker leveres i en sortbakke, som ligner
dem til kød. Resten leveres i plastposer. Stefanie mener ikke, dette kunne gøres anderledes. Hun tager ikke
stilling til, at de kunne have skåret det selv. Og hvis pakningerne var større, ville de have udfordringer med
at få maden brugt, og det ville være et spørgsmål om holdbarhed. Kødet leveres også vakuumpakket,
samlet i en stor plastikpose, pakket ned i en papkasse.
Viskestykker og personale tøj sendes til rens og kommer retur. Viskestykkerne leveres med en strip omkring.
Personaletøjet leveres pakket i plastik og med strip omkring. Der er indsat navn i personaletøjet.
Stefanie fortæller, at der er et system for alt. På lageret er det meget tydeligt afmærket, hvad der skal
hvorhen. Plastkasser, som også kan blive sendt retur, bliver brugt på hylderne til at skabe orden, og fx
filmruller og sorte affaldssække tages ud af papkasserne ved levering og samles i en plastkasse på
hylderne.
De har opsætning med sirupsodavand i plastposer i papkasser. Og Royal (leverandøraftale) fustagerne står
på rullebånd, så det er lette at flytte rundt. Fustagerne er af metal og sendes retur til Royal.
De har rengøringsfirma til alt rengøring, og et lille hjørne på lageret er dedikeret rengøringsfirmaet, deres
vogn og rengøringsartikler. De står selv for at købe rengøringsartikler, så Stefanie har ikke kommentarer til
emballagen.
Storkøkkenet deler baggård med lejligheder, men har sit eget affaldsområde. Der er containere til folie,
porcelæn (hvor jeg også spotter knust glas), glas (hvor jeg spotter sorte affaldssække), madaffald, fedt,
pant, plastik og glas adskilt, mælkekasser med pant fra personalet, pap og restaffald (her er mest sorte
sække og et par store plastik dunke). Her samles også paller, fustager, plastkasser og vasketøj til retur. Ved
panten til Dansk Retursystem er der opsat skilte, med hvad der skal hvor. Stefanie tilføjer, at så er ingen i
tvivl, om hvordan det skal gøres - fx plastflasker, nikolineflasker (glasflasker), store og små pantposer.
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FELTNOTER NR. 8

Dato: 16.01.2020
Tid: Kl. 09:30-10:00
Varighed: ca. 30 minutter
Respondent: Isabella (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 3 (Café & Bar)

Mens vi går rundt, er Isabella forbi køkkenet et par gange for at hjælpe kokken og svare på spørgsmål. Hun
har kokketøj på, og så snart vi er færdige, skal hun ud og købe nogle grøntsager, som de mangler i
køkkenet. Jeg holder observationen kort, da jeg kan mærke, at hun skal tilbage til arbejdet. Alligevel tager
hun sig tid til at vise mig rundt og svare på mine spørgsmål. Hun vil gerne hjælpe, og beklager flere gange
hendes begrænsede engelsk. Jeg forsikrer hende om, at det ikke er noget problem.
Først viser Isabella mig hvor deres take away emballage opbevares på lageret, og hvordan det er pakket
ind ved levering. Alt er pakket i ruller i plastikposer, som er samlet i en papkasse. Hovedparten af deres
take away emballage er af pap, hvilket Isabella er godt tilfreds med. De har små plastbøtter med låg til
dressinger og koriander. Isabella er frustreret over, at de er nødt til at bruge plastik her. De bruger rigtig
mange af dem. Men hun siger, der ikke er en bedre løsning endnu.
De får leveret meget på frost, fx avocado stykker og avocadomos. Det bliver leveret fra Sverige i små
plastposer, som opbevares i fryseren. Af hensyn til holdbarhed foretrækker Isabella, at pakningerne ikke er
større. Så behøver de ikke åbne mere, end de har brug for.
I køleskabet har de også de store sølvfarvede metalbaljer, som grøntsagerne kommes over i efter levering
(så grønthandleren får alt emballage med retur). Alle grøntsager, som skal være på køl, er i en balje for sig.
De har et helt fryseskab udelukkende til tortillas. Tortillas leveres i vakuumpakkede poser med ca. 10 i hver.
Isabella ser ikke noget problem i at få dem leveret i meget større pakninger.
Selvom Isabella nævner i interviewet, at de ikke har noget plastikemballage, er rigtig mange af deres
fødevarer og produkter indpakket i plastik. Vakuumpakket kød, frosne grøntsager og frugt, folieruller,
rengøringsartikler osv.
Flere steder ser jeg halvpallerne af plastik, som Isabella nævner i interviewet, og som hun ikke ved, hvordan
hun kan sende retur. De bruges til at sætte ting på, for at løfte det fra gulvet. Så selv om mange smides ud,
har de fundet en funktion til få glæde af dem.
Affaldsområdet er i baggården, som de deler med lejligheder. Tidligere delte de containere med alle
lejlighederne, men beboerne har været utilfredse og brokket sig flere gange, så nu har de deres egne
containere. Problemerne har blandt andet været lugtgener fra containerne. Nu deler de kun glascontainer
med resten af beboerne og Isabella fortæller at, hvis deres egen er fyldt, kommer de deres affald i
beboernes containere. Jeg løfter låget til alle containerne. Isabella synes, det er ulækkert, at jeg løfter låget
til fedtcontaineren. I plastcontaineren er der kun plast fustager fra deres øl. De kan ikke genbruges, og de
fylder rigtig meget i containeren.
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Til sidst går vi i køkkenet. De har en mælkekasse, som de bruger som skammel til ting, som ikke må røre
gulvet. Fx deres kasse med majs chips. Jeg ser også, hvordan de får leveret koriander. Det er anderledes
end hvordan, vi har set andre restauranter få leveret koriander. Her får de en stor blå pose fyldt med
koriander, med et enkelt stykke papir i midten af posen. Isabella tilføjer, at de bruger rigtig meget
koriander. I køkkenet udpeger Isabella eddikedunken, som de genbruger til at lave salsa i (hun nævner den
i interviewet).
På bardisken har de skilte, som hentyder til, at det er en klimabevidst restaurant.
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FELTNOTER NR. 9

Dato: 16.01.2020
Tid: Kl. 12:15-13:30
Varighed: ca. 45 minutter
Respondent: Rasmus (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 1 (Restaurant)

Jeg møder op ved restauranten og spørger efter min oprindelige interviewperson, men ingen har set ham i
løbet af formiddagen. En af kokkene beder mig sætte mig, mens han finder ud af, hvor han er. Rasmus,
souschef ved restauranten, ringer til ham, som har glemt alt om interviewet og er hjemme for at flytte.
Rasmus springer hurtigt til, og siger at han bare kan deltage. Alle kokkene mødes i køkkenet til et 10
minutters statusmøde over, hvad som skal laves og fordeling af arbejdet. Bagefter er Rasmus klar til
interview, og resten af kokkeholdet går i gang med arbejdet. Interviewet har været i gang i ca. 10 minutter,
da Rasmus fortæller, at de netop har fået varer hjem, og alt køkkenpersonalet nu er i kælderen i gang med
at sætte varer på plads. Jeg griber chancen og spørger, om vi kan gå ned og se det. I køkkenet arbejder
alle i stationer, og alle ved præcis, hvad de skal bruge i deres station. Når varerne pakkes ud, ser det derfor
meget struktureret ud. Personalet har hver især en vogn, hvor de placerer de varer, som de skal have med
op i køkkenet. Resten bliver sat på hylder og i køleskab. Det hele går meget hurtigt, og det er tydeligt, at
de har gjort det mange gange. Der er god stemning, mens der pakkes ud. Der grines og snakkes sammen,
og ingen virker frustrerede eller stressede. Varerne er blevet leveret på vogne. Der er brugt mange
mælkekasser, og ellers er det en blanding af træ, flamingo og papkasser. På en lille palle er der leveret øl
fustager. De er pakket ind med en masse sort plastikfolie omkring. Mens der pakkes ud, går en stor pose
med sukker i stykker. Der jokes med, at det sner. Igen går det meget hurtigt, og der er fejet og ryddet op
på ingen tid. Rasmus nævner, at mange grøntsager er pakket enkeltvis, fx kål. Han oplever ikke, at det er en
udfordring, fordi det tager tid. Han ryster bare på hovedet af, at det ikke giver nogen mening at pakke
grøntsager i plastik enkeltvis. Mange varer i kølerummet er leveret på samme vis, som man køber det i
supermarkedet, fx. gær og oste. Da varerne er pakket ud, viser Rasmus mig rundt i lagerrummet i kælderen
og kølerummet. På paller opbevares papkasser med vin og spiritus, og Coca Cola kasser. Rasmus har ikke
meget med drikkevarerne at gøre. Der virker til at være en klar opdeling mellem bartenderne/tjenerne og
køkkenpersonalet. De bestiller ikke mange varer sammen. Hvis bartenderne skal bruge lime/citron, beder
de køkkenpersonalet bestille det, og omvendt hvis køkkenet skal bruge lidt vin eller spiritus, får de det af
bartenderne. Restauranten har for nylig skiftet over til andre rengøringsartikler. I stedet for store dunke og
almindelige opvaskesæber, har de et system med poser, som selv doserer, hvor meget sæbe der skal
bruges. Dette kræver meget mindre plads på hylderne og Rasmus er godt tilfreds med det. De har stadig
gamle sæbetuber stående. I det gamle system fik de tilsendt en spray til hver enkelt tube. De genbrugte
ofte den samme spray igen og igen, og har derfor en masse sprays liggende, som de ikke kan bruge til
noget længere. En anden fordel ved det nye system, er at det ikke er så giftigt som det tidligere. Rasmus
viser mig et ar i sin pande fra deres gamle ovnrens. Den var så kraftig, at den ætsede huden, hvis man blev
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ramt af det. Den nye ovnrens er lige så effektiv, men meget mildere. Nu behøver de ikke engang at have
handsker på. Han siger dog, at siden systemet hænger i kælderen, er nogle medarbejder stadig ved at
vænne sig til, at de skal gå i kælderen, for at fylde deres sæbedispensere. Men han er positiv, og mener
bare det handler om tid. De genbruger mange af de røde kødkasser og mælkekasser til opbevaring på
lageret. Rasmus forklarer også, at mange af disse forsvinder. De er nærmest fast inventar i alle hans
tjenervenners hjem. Så det er ofte medarbejdere i branchen, som tager dem med hjem. De genbruger
også mange papkasser til opbevaring af varer, fx ruller med affaldssække. Når varerne er pakket ud, samles
emballagen på vogne, som bruges til at fragte det ud i gården, hvor det sorteres. Her har de spande til fedt
og friture. Containere til glas - der er lås på, med huller i låget, da det kun er til hele vinflasker. I
containeren til porcelæn er der en blanding af porcelæn og glasskår. Der er containere til hård plast,
madaffald, vogne til returemballage og en helt masse pap. De deler pappresser med andre i området,
blandt andet en slagter, som har rigtig meget pap. Under et halvtag er det fyldt med blokke af pakket pap,
som slagteren står for at bestille afhentning af. De har en meget stor metalcontainer til småt brændbart.
Den deler de også med andre i området.
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FELTNOTER NR. 10

Dato: 20.01.2020
Tid: Kl. 13-14:00
Varighed: ca. 1 time
Respondent: Henrik (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 1 (Restaurant)

Der blev byttet rundt på rækkefølgen i dag, så jeg startede med rundvisning og observation, og sluttede af
med interview. Da personalet fortsat var i gang med at pakke ud og rydde op efter varelevering, gav det
mest mening at starte med observation. Allerede da jeg cykler op imod bygningen, bliver jeg overvældet
af, hvor stort et sted det er. Langs siden af bygningen holder der en række varebiler, som alle er ved at
blive tømt af personalet. Ved hver port og dør bliver der transporteret emballage ind eller ud. Jeg ringer til
Henrik, som ikke svarer. Jeg spørger en kollega, om han kan føre mig til Henrik. Jeg forstod senere, at det
var naivt af mig at tro, at alle medarbejdere ved, hvor hinanden er hele tiden. Stedet er enormt. Der er 9
forskellige køkkener, kølerum til vareindlevering, pakkehal, vareudlevering, omklædning og gigantisk
lagerrum i kælderen. Jeg blev vist ned til Henriks skrivebord i kælderen, og medarbejderen forduftede.
Efter lidt tid ringede jeg igen til Henrik, som mødte mig i kælderen. Stedet har 9 forskellige køkkener. Der
er også et køkken, hvor der tilberedes mad til sygehuset. Man skal have specielt tøj på derinde af hensyn til
hygiejnen, så der går vi ikke ind. Der tilberedes mad til kantiner, selskaber, bagere og supermarkeder. Der
tilberedes tusindvis af kuverter hver eneste dag. Det første Henrik viser mig er vareindleveringen.
Leverandørerne kommer kl 3-4 om natten. De låser sig ind i et meget stort kølerum, hvor varerne leveres i
vogne eller paller. Herfra kommer kokkene, som også ofte møder ind omkring 4-tiden, fra de forskellige
køkkener og henter, hvad de har bestilt. Hvert køkken er selv ansvarlig for at bestille, hvad de har brug for.
Der bestilles varer hjem hver dag, og der bestilles kun det, som skal benyttes næste dag. Der er derfor ikke
et stort lager til tørvarer og den eneste mad i køleskabet er noget, som skal bruges i løbet af dagen. Henrik
viser mig en vogn i køkkenet fyldt med mel og siger, at det nærmest er det eneste, de har af tørvarer på
lager. Da vi ser kølerummet, hvor varerne leveres, er det stort set tomt. Alle køkkener har hentet, hvad de
skal bruge og er godt i gang med at tilberede mad. Mange er også allerede færdige. Henrik fortæller, at
hver morgen ved 7-tiden er kølerummet fyldt op helt til loftet. Vi er velkomne til at kigge forbi en morgen,
hvis vi vil se hvor utrolig meget mad, der kører igennem hver eneste dag. Uanset hvor vi gik, var der stabler
af paller, vogne, papkasser, plastik foldekasser og skraldespande. Der var emballage overalt. Det var ikke
rodet, men ryddeligt og struktureret. Og der er god plads overalt. Der er stort set intet madlager eller
tørlager. Der bestilles hjem hver dag, hvor meget der skal bruges. I kølerummet er der en stor stabel paller,
som er klar til returnering ved næste levering. Der er sat skilte op på væggene, som viser med billeder, hvor
hvilke returvarer skal placeres. Der er også få varer i papkasser på paller eller retur foldekasser på vogne,
som ikke er hentet af køkkenerne endnu. Derudover opbevares mad, som de har tilberedt, som skal sendes
ud af huset senere. Henrik viser mig en lang række med vogne og grønne foldekasser, som alle er fyldt med
risengrødsportioner pakket i plastikbakker med film. Det skal sendes ud til et hospital. Den emballage, som
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køkkenets tilberedte mad sendes ud i, er primært den emballage, Henrik har med at gøre. Han har ikke
noget at gøre med fødevarer, men står for at bestille emballage hjem til madudlevering. Han viste mig
forskellige madvarer i kølerummet, og hvordan det var pakket. Han havde ikke en oplevelse af, om det var
fornuftigt pakket eller ej. Men han synes, at der kommer rigtig meget emballage ind hele tiden. Han synes
også, at det virker åndssvagt at broccoli og salathoveder er pakket i plastik enkeltvis. Da det meste
emballage fra dagens levering er fjernet, er det mest emballage til ud af huset, som jeg kan se i
kølerummet. I den anden ende af bygningen er der endnu et kølerum. Her opsættes den tilberedte og
pakkede mad, så det er klar til afhentning næste morgen. Ved siden af dette kølerum er der rum til
afhentning af varer. Her er der en stor port, hvor varebilerne kører op til for at læsse ind i bilen. Det er
utrolig struktureret, og hver varebil har et nøjagtigt interval for, hvornår de skal være der. Dette står skrevet
på en stor køledør. Lagerrummet i kælderen er gigantisk. Det er dette lagerrum, Henrik primært styrer. Her
opbevares emballage, som køkkenerne pakker maden i. Det er rengøringsartikler, servietter, papir,
kemikalier, affaldsposer, nyt og gammelt service, gasflasker, som bruges til at pakke maden, gamle stole og
køleskabe fra tidligere kantine aftaler, retur foldekasser og i hjørnet står biocontaineren/tanken/siloen. En
række hylder på lageret er lejet ud til et kontor i nærheden. Henrik har været ansat i 1,5 år, og har fortsat
ikke nået at gå det hele igennem, fordi der er så meget. De har for nylig skiftet returkasser til udlevering af
mad. De er gået fra blå plastkasser (magen til kødkasserne, vi har set andre steder) til grå/grønne
foldekasser. De har netop købt et ekstra lagerrum, men de ved fortsat ikke helt, hvordan det skal bruges.
Nu bruges det til opbevaring af alle de blå plastkasser, som de ikke længere benytter. I forhold til
emballagen til udlevering af madvarer står Henrik for at bestille hjem, nøjagtig den emballage kunderne
efterspørger. For at gøre det nemmere for løsarbejdere, som ofte ikke taler dansk, har Henrik lavet et
farvekodesystem, som viser hvilken type emballage, der skal bruges til hvad. De bruger plastikglas med låg
til, fx skyr og mysli. Disse er pakket i ruller, som er samlet i en papkasse. Henrik forklarer at plastikposerne,
som er rundt om emballagen, maksimalt må være åben i 24 timer af hensyn til bakterier og hygiejne.
Derefter skal resterende emballage i pakningen smides ud. Biotanken er forbundet til det ene køkken, hvor
der står en kværn. Alle køkkener transporterer deres madaffald til denne kværn, som kværner maden og
opsamler det i tanken. Tanken tømmes ca. hver 14. dag. Der er en lille luftventil, som gør, at der kan lugte
lidt omkring tanken. Jeg kan ikke lugte noget, da jeg er der. Resten af affaldet sorteres uden for. Lige uden
for det ene køkken og udenfor opvasken er der placeret en lille pappresser, containere til pap, plastik, glas
og småt brændbart. Når disse er fyldte transporteres de ned på en anden parkeringsplads, hvor der
opsamles affald fra alle, som lejer sig ind på grunden. Dette har restauranten ikke ansvaret, da de betaler til
aftalen. Henrik forklarer, at de får så store mængder, at det kun giver mening at sortere. Fx kan de få 50
kæmpe dåser tomatpure. Det vil nærmest være mere besværligt at smide dåserne i den almindelige
skraldespand, da den vil være fyldt med det samme.
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FELTNOTER NR. 11

Dato: 20.01.2020
Tid: Kl. 15:30-16:00
Varighed: ca. 30 minutter
Respondent: Carla (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 2 (Quick-Service Restaurant)

Jeg bliver mødt af Carla, som er klar til interview. Mandage er hendes administrative dage, hvor hun ikke
passer gulvet, men har tid til at fikse møder, arbejdsplan, bestilling osv. Hun har et møde igen kl. 16, så jeg
sørger for at holde det kort. Hos denne restaurant bliver varerne leveret om formiddagen. Leverandøren
kommer ind gennem hoveddøren, og varer bliver leveret før restauranten åbner, så der er tid til at pakke
det meste af vejen, inden der kommer gæster. Tjenerne sørger for at bære alt, hvad køkkenet skal bruge op
til dem, og resten bæres ind bag bardisken. Når varerne pakkes ud i baren, foldes papkasserne sammen og
samles i et hjørne. Der er ikke altid tid til at gå ud med pap og skrald før cafeen åbner, så ofte står det i
hjørnet af baren hele dagen. Ofte er tjenerne alene på gulvet, og kan derfor ikke gå i baggården i løbet af
dagen. Man skal gå gennem cafeen for at komme ud med skrald, så de vil heller ikke gå med skrald, mens
der er gæster. Det er en del af lukke rutinen at gå ud med skrald. En rød plastikkasse bruges til at samle
pant, som også tages med ud bagved efter lukketid. Carla husker ikke, hvor kassen kommer fra (det ligner
en rød kødkasse, vi har set andre steder). De bruger en masse condibøtter til opbevaring af krydderier,
kakao og andre tørvarer. De er købt hjem til formålet. De laver en del take away, så lagerrummet bag baren
rummer meget take away emballage. Det opbevares i papkasserne, som de leveres i. Ellers er der en smule
rengøringsartikler og skraldeposer i lagerrummet bag baren. Carla har ikke mange kommentarer til
emballagen. Bagefter viser I Carla mig tørlager til køkkenet. Det er også her tjenerne placerer varerne til
køkkenet. Først viser Carla mig selleripakkerne, som hun også nævner i interviewet. De er i en åben
papkasse og pakket i bundter i plastikposer ligesom i supermarkederne. De står på en bænk under trappen,
som fører op til gæstetoiletterne. Fordi gæsterne går op og ned ad trappen, mener Carla det er fornuftigt,
at sellerien er pakket i plastik. Under trappen er også store grå plastikspande på hjul. Her opbevares
nødder, korn, frø og andre tørvarer, som bruges i køkkenet. Der er ikke meget lagerplads, og hvert et ledigt
hjørne er udnyttet. Ovenpå rullespandene under trappen er der opsat hylder. Affaldet kommer ud i en
baggård mellem denne og en anden restaurant, der begge er en del af koncernen. De deles om
containerne. Her er containere til hård plast, metal, elektronik, bio, glas, småt brændbart, pant og en
pappresser. Da jeg kigger i containeren til hård plast, er der kun plastikposer og film i den. Jeg spørger ind
til biocontaineren, da Carla nævner i interviewet, at de ikke sorterer bioaffald. Carla fortæller, at den nok
kun er til beboerne, som bor rundt om baggården, men hun virker ikke sikker.
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FELTNOTER NR. 12

Dato: 28.01.2020
Tid: Kl. 10:30-11.30
Varighed: ca. 1 time
Respondent: David og Simone (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 2 (Quick-Service Restaurant)

David og Simone starter med at vise mig den sending af fødevarer, som de netop har modtaget fra
Hørkram her til morgen. Varerne, der skal på køl og frys, har chaufføren fra Hørkram selv båret ned i
kælderen og lagt i køleskabe og frysere. Det drejer sig bl.a. om kød på køl og pommes fritter på frys. Men
oppe i stueetagen står der burgerboller pakket i plast og igen pakket i lette papkasser. ”De der er bedre”,
siger David og peger på papkasserne med burgerboller. De er bare limet let, så de er nemme at folde
sammen og smide ud. På gulvet står 6-8 papkasser med agurker. ”Så mange til én dag?”, spørger jeg.
”Nej, nej”, siger David. Det er fordi, de skal syltes, så de holder længe. På disken står endnu en papkasse
og en Arla-kasse i plast. Nede i ligger løse plastdunke og noget sennep i glas. Under øltapperne er en Arlakasse fuld af glas med rester af stearin i bunden. Efter lyset er brændt ned, smider de glasset ud.
Leverancen i dag er lille. ”Det er tirsdag”, siger Simone. ”Og det er sidst på måneden”, tilføjer David.
Jeg spørger ind til, om de har nogle leverandøraftaler, hvor de får gratis service/udstyr, hvorimod de så
køber produktet fast fra samme leverandør. ”Ja” siger David og peger på øl- og sodavandstapperne.
Carlsberg leverer til dem. Jeg spørger senere i interviewet ind til, om det forhindrer dem i at vælge en
anden leverandør. ”Næh, slet ikke. Vi kunne sagtens bare vælge en anden stor øl-leverandør. I så fald ville
Carlsberg komme og fjerne alt udstyret gratis, men jeg ville skulle bruge rigtig meget tid på det, så det gør
jeg ikke. Man ´committer’ sig ligesom. Altså man skal i hvert fald planlægge 5-10 år frem med den nye
leverandør, hvis man skal skifte” siger David. Jeg spørger, om de har andre leverandøraftaler, men det
afviser David. Jeg får derefter øje på en Tork sæbedispenser. ”Ja, den leverer de også, og så køber vi til
gengæld deres sæbe”. David fortæller mig, at de for 1 ½ år siden gik over til at bruge Hørkram. Før det
brugte de Kornerup Catering og Sæbekompagniet. ”Jamen det handlede om, at vi vækstede rigtig meget,
og da vi for alvor blev landsdækkende, så kunne den mindre leverandør ikke rigtig levere til tiden, så af og
til stod vi og manglede varer. Og så er det smart, at de kan levere et hele på én gang” siger David. Han har
hovedsageligt kontakt til én person i Hørkram, som han ændrer bestillinger hos efter behov. Senere i
interviewet fortæller Simone og David, at de meget sjældent snakker med chaufførerne fra Hørkram, der
dagligt leverer varer. Chaufførerne taler næsten altid dansk. ”De har nogle skrappe krav til sådan noget”
siger David. Han fortsætter: ”De er jo uddannet i at overholde fødevaretemperaturer og sådan noget”. I
weekenderne er det ofte skiftende chauffører, der måske ikke lige ved, hvor tingene skal hen, men i
hverdagen er det stort set altid de samme chauffører, og de kan lide at levere samme sted og tid og måde
hver dag. De kører en meget fast rutine. De har selv koder/nøgler og ved præcis, hvor hvilke ting skal hen
og hvordan. Det var kun i starten, at der var problemer med, at chaufførerne ikke vidste, hvor de specifikke
varer skulle hen. Hørkram leverer mellem kl. 5-10 om morgenen. David tilføjer: ”Hørkram skal overholde
sikkerhedskrav og sikre, at fødevarerne holder en temperatur på 2 grader”. David viser mig flere papkasser
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med burgerboller. Der er seks i hver plasticpose, og de er pakket i lave papkasser efterfølgende. Tidligere
fik David bollerne i poser med 60 stk. i hver, men han kan bedre lide den anden model med 6 i hver pose.
”De kan bedre holde sig, for de kan faktisk holde sig 48 timer, hvis man husker at lukke posen til. Det
handler jo rigtig meget om madspild. Hos os kalder vi det ikke madspild, vi kalder det i stedet
’vareforbrug’, og det handler om at holde det så lavt som overhovedet muligt. Jo bedre styring, jo bedre
business”. David viser mig, at de er overgået til at bruge engangsviskestykker i stedet for de normale. ”Nåh
ja, vi har jo også DFD som leverandør. Det var meget smartere med engangsklude, så vi ikke skal sende
retur til vask”. Der ligger et rigtigt viskestykke ved siden af os og David tilføjer: ”Vores køkkener må maks
bruge 5 om dagen”. David viser mig deres ”mel-spande”, som er restaurant-jargon for de høje
skraldespande i plast. ”Så putter du en ’hund’ nedenunder”, siger David. Han peger over på en række
metalrammer med hjul under. ”Ja, det kalder man det” siger han. Han forklarer mig, at der slet ikke ville
være plads til melspande med hunde under, hvis man også skulle sortere plast og bio: ”Vores køkken er alt
for lille til alle de spande”. Vi går ud i gården, hvor der står 6-8 containere på hjul. ”Vi deler dem med den
lille biks ved siden af os” siger David. 2/3 af containerne har røde låg, resten lilla. Vi kigger i de røde, og de
er fyldt med store sorte sække. Vi kigger i de lilla papspande, hvor der ligger masser af pap – men også
restaffald. ”Ja, jeg skal så ikke lige kunne sige, om det er os, der har gjort det der”, siger David. Han
fortsætter: ”Vi får penge for vores pap, men vi skal betale for at komme af med vores restaffald. Altså, vi
betaler også for papafhentning, men vi får også penge for pap”. David ved dog ikke hvor mange. ”Ikke ret
meget”, siger han. Vi bevæger os ned i kælderen, hvor der flyder med papkasser, der endnu ikke er foldet
sammen og smidt til sortering. David viser mig et lille lager af sodavand og øl. Sodavandene er pakket i
rammer af 6. ”Det er virkelig dumt, for det er jo pakket til detail, og så skal vi stå og pakke alt det ud. Vi
sælger jo gerne 2 stk. til to-go. Jeg ville meget heller have Carlsberg system med lim på siderne. Til
gengæld skal øllene så laves i Polen, hvor denne her lim-maskine er, og så er der jo ekstra transport, i
stedet for at det bliver brygget i Danmark”. David og Simone viser mig øl fustagerne i kælderen. Så snart
man har tømt 5, skal de pakkes i en særlig pantpose, som Carlsberg selv afhenter. Der er 30-40 kroner pant
på 5 stk. Tidligere var fustagerne i metal, som de bare smed i restaffald. Så blev de i plastik, som de også
bare smed til rest, men så kom der pant på, så det efterkommer de nu. Simone siger: ”Og det er fint. Før lå
de og flød på gulvet, nu lægger vi dem direkte i pantposerne og lukker til, når der er fem i. Det er nogle
fantastiske mennesker de gamle ølkuske fra Carlsberg. De er søde og går helt ned med det. Er det nogle af
de nye chauffører, så stiller de det bare foran restauranten, og så skal vi selv gå ned med det”. Oppe i
restauranten runder vi af. David slutter af med at fortælle mig, at han den 20. december 2019 bliver
kontaktet af Hørkram der forklarer, at afgiften på visse plastprodukter netop er steget med 300 % med
virkning fra 1. januar 2020. Jeg spørger, om det får betydning for hans valg af to-go-kop?. ”Næh, for der er
jo vores logo på, og vi har for længst bestilt dem fra Kina. Det tager 6 måneder at lave ændringer, så jeg
betaler bare. Men det er dumt. Det handler bare om, at politikerne vil være den første til at trumfe et
forslag igennem, og så er det rigtig dumt at stigningen på 300 % også rammer service i bæredygtigt
plast/materialer” siger han.
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FELTNOTER NR. 14

Dato: 06.02.2020
Tid: Kl. 11-12:00
Varighed: ca. 1 time
Respondent: Sofie og Luna (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 1 (Restaurant)

Jeg møder Luna foran hovedindgangen, hvorefter vi går ind i madhallen og møder Sofie ved restauranten.
Under interviewet viser Sofie mig eksempler på for små emballeringer, som hun udtrykker frustration over.
De får leveret koriander i små plastikposer, og da de bruger rigtig meget koriander, oplever Sofie, at det er
spild af tid og ressourcer at få leveret i så små pakker. Bagefter viser Sofie os rundt i skralderum, kælderen
og lagerrummene. Først ser vi biokværnen, som går ned til en 14.000 liter stor biotank. Vi så desværre ikke
selve tanken, men vi så hvor maden fra madhallen hældes i. Kværnen står i et lille aflukket rum i modsatte
ende af restaurationen. Sofie gentager, at hun ikke tror, den bliver brugt særlig meget, måske kun af
restauranterne, som ligger lige ved siden af. Men den er besværlig at komme ind til. Under madhallen er
der en meget stor kælder. Her er der lagerrum, fryserum og kølerum til alle restauranterne. Der er
vareindlevering og et meget stort skralderum. De individuelle lagerrum, fryserum og kølerum er inddelt af
et metalgitter med hængelås. Det virker trangt, og mange rum er fyldt godt op. Sofie fortæller, at det kan
være en udfordring, hvis folk ikke rydder op med det samme, da det hurtigt kan hobe sig op med varer og
papkasser i den smalle gang. De fleste af Sofie varer er pakket ind i papkasser med plastik indvendigt,
enten som fødevareemballage eller som beskyttelse i papkassen. Fx. er hummere pakket i et net, i en blå
plastpose og så i en papkasse. Pomfritter er også pakket i store plastikposer og derefter i en papkasse. I
kølerummet har Sofie gemt de papkasser, hun har fået leveret i dag, så jeg kunne få lov at se dem. Først
viser hun mig hvilke varer, hun har fået leveret i dag. Der er tale om 2 poser koriander, 1 pose citrusfrugter,
2 poser salatblade, 2 poser snittet kål og 1 pose sesamfrø. Sofie fortæller, at det er en lille leverance, de har
fået i dag, men hun er overrasket over, at leverandøren alligevel har brugt 3 store papkasser til så få varer. I
kølerummet har de også fritureolie, som de bruger rigtig meget af. Hver dag skal de slæbe 2-3 dunke op i
køkkenet for at fylde frituren. Tidligere har de fået leveret friture i metal, nu kommer det i plastikdunke. De
er nemmere at håndtere, derfor må de heller ikke leveres i større pakninger, da det i forvejen er meget
tungt at løfte en stor dunk friture op til gryden. Sofie har også fået leveret pantposer, pantskilte og
vaskeklude i dag. Disse ting er leveret fra koncernens eget fjernlager og det leveres i koncernens egne
plastik foldekasser. Kasserne sendes retur, og koncernen har mange af disse kasser i cirkulation hele tiden. I
skralderummet i kælderen er der containere til småt brændbart, fritureolie, flasker, plastik, metal, deponi og
Dansk Retursystem. Det er hård plast, der sorteres i skralderummet. De har rigtig mange containere til hver
ting, da de er mange, som deles om rummet. Mast ind mellem pant, glascontainere og småt brændbart
finder jeg også en porcelænscontainer. Den er udelukkende fyldt med knust glas. I naborummet er der 2
pappressere, hvor der også står en pose til blød plast. De bliver primært brugt til den film, som er kørt
rundt om varerne på en palle. Det er også her alt emballage, som sendes retur, samles. Her er paller,
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mælkekasser, koncernens foldekasser, bure og mørkeblå plastikkasser.
De sidste rum, vi ser i kælderen, er til fadølsanlægget og fustager. Fustagerne bliver sat til i kælderen og er
koblet på direkte i køkkenet ovenpå. Fustagerne er af metal og sendes retur. I restauranten har de en
leverandøraftale med Royal Unibrew, ligesom i resten af koncernen. Gennem deres leverandøraftale med
Royal får de også ølglas, oplukkere og deres menuer. Da restauranten lavede menuer, satte de et lille
Royalogo i hjørnet, hvilket gør at Royal gerne vil betale for deres menuer. Fra deres vinleverandør på Fyn
får de også leveret oplukkere og vinkølere. Sofie fortæller, at det er meget attraktivt for leverandører at få
en fod indenfor i koncernen. Det er et stort marked at få en leverandøraftale med, og der er mange som
forsøger at komme inden for. I køkkenet bruges mange condibøtter. Derudover har de 3 skraldespande på
hjul, som kører rundt i restauranten hele dagen. Den ene pose er inddelt med 2 plastikposer. Den ene pose
er til pant, den anden til glasflasker. Man kan ikke se, hvad der er hvad. Man må derfor kigge i poserne, hvis
man er i tvivl. Restauranten er kun 2,5 måned gammel. De overtog køkkenet fra et konkurs, og kunne derfor
købe alt køkkenudstyr og maskiner med.
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FELTNOTER NR. 15

Dato: 06.02.2020
Tid: Kl. 13:30-14:00
Varighed: ca. 30 minutter
Respondent: Guiliana (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 1 (Restaurant)

Guiliana viste mig først kølerummet bag restauranten. Her opbevares oste i store plastkasser, som sendes
retur. Flere af ostene ligger i en lage i kasserne. Derudover har de primært en masse mælkekasser i
kølerummet, som også sendes retur. Bag baren har de et mindre lagerrum, som benyttes til opbevaring af
drikkevarer og tørre fødevarer. I lagerrummet viser Guiliana mig et eksempel på emballagespild. Når der
leveres champagne, kommer der en papkasse med 6 flasker. De 6 flasker er samlet i en flamingoform med
6 huller. Selvfølgelig skal flaskerne beskyttes i fragten, men Guiliana mener, der er brugt rigeligt med
emballage. I baren står der også 3 store kasser med friske basilikum planter. Restauranten har altid friske
basilikum planter på bordene, som gæsterne kan plukke af til deres pizzaer. De bruger derfor utrolig mange
planter. Normalt kommer grønthandler ofte, men han skulle på ferie, og derfor var der leveret ekstra
mange, som Guiliana forklarede også var pakket ekstra godt ind med plastik omkring hver plante. Det er
ikke standard, men nødvendig når de skal holde sig længere. Mel leveres i store papirsække, som står åbne
ved siden af pizzaovnen. Restauranten har egen gærkultur, som både bruges til brød og pizza, men der
afleveres også gær til et bryggeri, som bruger det til at brygge øl til restauranten. Restauranten deler et
større fjernlager med deres søster bar. Det ligger ikke i nærheden, og jeg har mulighed for at se det. De
sender også mad fra deres køkken til tapas i søsterbaren. Maden pakkes i pizzabakker eller med plastfolie
omkring. Ved bagudgangen står en stor kølevogn, som benyttes til opbevaring af grøntsager og
drikkevarer. De fleste grøntsager er i mælkekasser eller ‘svampekasser’. Enkelte ting er pakket i net eller i en
papkasse. I baggården er der flere områder med containere til diverse restaurationer, som deler baggård.
Denne restaurant har en stor metalcontainer til småt brændbart. Her er der en stor blanding af sorte sække
og ikke-pressede papkasser. Ved siden af containerne står et par stabler med take-back kasser, pant og
paller. Og bag containeren er mange mindre plastcontainere til sortering. Her er en metalcontainer fyldt
med sorte plastsække, en tom papcontainer, og en glascontainer.
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FELTNOTER NR. 16

Dato: 07.02.2020
Tid: Kl. 10:30-10:50
Varighed: ca. 20 minutter
Respondent: Flemming (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 3 (Café & Bar)

Derudover er han, som direktør for restauranten, ikke den med den primære håndtering af emballage. Vi
kommer igennem et ca. 30 minutters interview og en kort rundvisning af stedet. Først viser Flemming mig,
hvor de samler pant. De har en stor pose til plastflasker og en mindre pant pose til glasflasker. Derefter
viser han mig de små sodavandsflasker, som de importerer fra Italien og uddyber endnu engang, hvor
frustrerende det er, at de skal stå og sætte klistermærke på hver enkelt flaske. Mellem køkkenet og
bagindgangen opbevares pantposerne. Her er der også en mellemstation til pap. Alle varer pakkes ud her i
baglokalet. Her står en skraldespand til blødt plast og papkasserne presses sammen og lægges ved siden
af døren. Senere på dagen kommer en opvasker, som bærer pappet ud i containerne uden for døren.
Køkkenet og lagerplads er begrænset. Flemming forklarer, at de bestiller varer hver dag pga. pladsmangel,
friskhed og fordi man med et stort lager har mange penge ude at svæve. I køkkenet har de en skraldespand
til madaffald og en til restaffald. Der er netop kommet grøntsager hjem, som står på køkkenbordet. Alt er
leveret i papkasser, hvor flere af grøntsagerne er samlet i en tynd blå pose i papkassen. Lige uden for
bagindgangen står affaldscontainerne på stribe. Flemming er ikke klar over, hvad de forskellige containere
er til. Som han siger, er han direktør og derfor heldig ikke at gå med skrald længere. De har containere til
småt brændbart, madaffald, pap og hård plast. Jeg holder besøget kort, da Flemming ikke er interesseret i
at tale om dette emne længe.
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FELTNOTER NR. 18

Dato: 18.02.2020
Tid: Kl. 16:30-16:50
Varighed: ca. 20 minutter
Respondent: Rógvi (bemærk at der benyttes pseudonym)
Interviewer: Naboskab
Arketype 1 (Restaurant)

Efter ca. 35 minutters interview viste Rógvi mig rundt i restauranten, kælderen og ud til skraldespandene.
Han skulle tilbage på arbejdet, så rundvisningen blev kort. Først gik vi gennem baren, hvor Rógvi viste mig
3 skraldespande (en til pant, glasflasker og restaffald). Derefter gik vi hurtigt gennem køkkenet, som er
meget småt, og hvor den ene kok stod og arbejdede. De har 2 køleskabe i kælderen, og ellers opbevares
alt mad i køkkenet. De er derfor afhængige af daglige leveringer, fordi deres plads er meget trang. Bag
køkkenet er et lille rum til opvasken, hvorfra der går en meget stejl vindeltrappe ned i kælderen. Trappen er
smal og gammel. I kælderen opbevares vin, øl fustager og take-back emballage. Her er der en stabel med
papkasser og en enkelt trækasse, som AC Catering (deres grønt leverandør) tager retur dagen efter. Dagligt
skal de bære pant, take-back kasser og vinkasser op og ned ad den stejle trappe. I kælderen er også en
stor trærammekasse til opbevaring af pap, som leverandørerne ikke tager retur. De går sjældent ned med
pap, da det er besværligt, og da papcontaineren ofte er fyldt. Der opbevares rigtig meget vin i kælderen,
da det er en vin restaurant. Rógvi forklarer, at de får vin fra mange forskellige leverandører og meget
sendes fra udlandet. Det er derfor umuligt for dem at returnere papkasserne fra
vinleverancerne. Restauranten deler skraldespande med alle beboerne i området. Det er nedgravede
containere på hjørnet af vejen. Hullet til restaffald er ikke stort, og de kan derfor ikke slæbe store sorte
sække med derned. Det samme gælder papcontaineren, som kun har en lille revne, hvori presset pap kan
stoppes ind. Rógvi fortæller, at det kan tage dem en halv time at bortskaffe pap, da containeren er
overfyldt og med et alt for lille hul. Derfor kører de det ofte selv væk.
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FELTNOTER NR. 19

Dato: 19.02.2020
Tid: Kl. 11-12:00
Varighed: 1 time
Respondent: Rolf og Anders (bemærk at der benyttes pseudonymer)
Interviewer: Naboskab
Arketype 3 (Café & Bar)

Rolf møder mig ved lågen, hvor leverandører kører varer ind. I baggården står 5 paller med varer, som er
blevet leveret om formiddagen. Rolf fortæller, at han ikke har meget med emballagen at gøre, men der er
andre på arbejde, som kommer ud snart og pakker varer ud. Der er 3 halvpaller og 2 store paller. De får kun
leveret varer om onsdagen. På alle pallerne er der stablet en masse papkasser, som er pakket ind i en
masse sort eller klar film. Øl-leverancen fra Carlsberg består af grønne Tuborg på flasker og plastfustager til
fadøl. På toppen af kasserne er der placeret en stor træplade, som beskyttelse mod regnen. Rolfs kollega
Anders fortæller, at mange af leverandørerne er gode til at lægge en plade over varerne, så de ikke går i
stykker i regnen. Da de ikke har noget mad i baren, består leveringen udelukkende af drikkevarer og
rengøringsartikler. I gården står også en række affaldscontainere. Der er til bio, restaffald og glas. Baren
sorterer ikke bioaffald. Rolf forklarer, at det er her, de smider affald ud (det viser sig så senere, da jeg taler
med en kollega, at det kun er glascontaineren, de benytter. De resterende containere er låst af i et skur
længere inde i baggården). Glascontaineren er fyldt til randen med sorte sække med spiritusflasker. Baren
er indrettet med forskellige stationer. Der er 2 forskellige barer med hver deres barchef, opvaskere og
tjenere. Baren har ikke åbent om onsdagen, men medarbejderne møder ind for at tage imod varer, pakke
ud og gøre klar til torsdag. Baren har en elevator fra gården og ned i lagerrummet i kælderen. Når der er
leveret varer i gården, fylder de derfor elevatoren med papkasser, som de tager med i kælderen og sætter
på hylderne. De fleste drikkevarer tages ud af papkasserne, mens andre sættes på hylderne i papkasser.
Anders foretrækker at have varerne i papkasserne, da han oplever, at det skaber mere overblik over, hvad
de har på lager. Når de er færdige med at pakke ud, samles alt pappet i elevatoren og tages derfra ud i et
skraldeskur, hvor de har 3 containere til pap. Ved siden af skuret til pap er der 2 skure til dagrenovation.
Alle containere deler de med andre virksomheder og borgere i gården. Kælderen er inddelt i små rum til
forskellige drikkevarer. Der er et primært til spiritusflasker, et til sodavandsanlægget, fadølsanlægget og
fustager, og i gangen opbevares kasser og poser til pant og hvad der ellers ikke er plads til på hylderne.
Flere steder på gulvet på stole og hylder ligger der tomme papkasser, og i enkelte hjørner står der sorte
affaldssække. Onsdage bliver brugt til oprydning fra weekenden. Carlsberg leverer plastikfustager med øl til
baren, hvorefter baren returnerer de tomme fustager. Anders fortæller, at der må være 6 tomme fustager i
hver pant pose. I hver barstation har de 1 skraldespand til restaffald, 1 til glasflasker til pant og 1 til
plastikflasker og dåser med pant. Der er sat skilte på skraldespandene for at vise, hvilken som er til hvad.
Samtidig har de helt faste pladser under baren, så medarbejderne altid ved nøjagtig, hvad hver
skraldespand er til, når de har travlt. På bardisken står der 3 mælkekasser med ting, som skal bæres ned i
kælderrummet. Til at bære spiritusflasker og andre drikkevarer fra kælderrummet til baren benyttes grønne
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mælkekasser. Når de har mange grønne mælkekasser, ringer Anders til leverandøren, og beder ham tage
dem med retur.
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