


Vi skaper gode vaner 



Hjemme 



På skolen 



På jobben 



 
Vi jobber med kommunikasjon  

om kildesortering og gjenvinning  



Holdningsskapende arbeid 
  

Hvordan motivere og inspirere til mer og bedre kildesortering, 
hjemme og på jobben? Blir vi flinkere eller dårligere til å kildesortere, 

og hvorfor slurves det på jobb? 

   
 Hildegunn Bull Iversen

Prosjektleder sortere.no



Mange er positive til kildesortering og mener 
det har en miljøeffekt 

Fra Avfall Norges holdningsundersøkelse 2011

  68 % hevder de kildesorterer mesteparten,  
eller alt avfallet sitt

  8 av 10 mener kildesortering gir stor miljøgevinst

  56 % har tillit til at kildesortert avfall blir gjenvunnet  
i stor, eller svært stor grad



Det store bildet: Mindre til 
materialgjenvinning, mer til forbrenning 

Kilde:	  Sta+s+sk	  Sentralbyrå	  

37 % av avfallet  
ble materialgjenvunnet 

(kompostering og 
biogassproduksjon 

medregnet)



40 % tror at den viktigste årsaken til 
manglende kildesortering er at folk  
”ikke gidder” 
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Folk gidder ikke

Mangelfull tilrettelegging for
kildesortering i kommunen deres

De tror avfallet blandes uansett når
det kommer til avfallsanleggene

Mangler plass til å oppbevare det
kildesorterte avfallet frem til det blir

hentet

Har ikke plass til flere
avfallsbeholdere på kjøkkenet

Total (n=1902)

Mann (n=943)

Kvinne (n=959)



Hva kommer først?  

GIDDER IKKE
MANGELFULL TILRETTELEGGING
TROR DET IKKE NYTTER
PRAKTISKE GRUNNER / PLASS / TID
	  
	  



Folk tror mer kunnskap vil motivere til mer 
og bedre kildesortering 

  Hvor mye blir gjenvunnet

  Hva blir det til

  Miljøeffekt

  Økonomisk gevinst

Men, stemmer det? 



Hvorfor gidder vi ikke? 

  Ikke mangel på kunnskap og fakta

  Ubehagelige fakta

  Teknikker for å dempe ubehag

”Ikke	  noen	  vits	  i	  å	  kildesortere,	  	  
maskinene	  gjør	  det	  like	  bra!”	  

”Alt	  blir	  bare	  brent	  allikevel”	  

”Vinninga	  går	  opp	  i	  spinninga	  
når	  avfallet	  blir	  transportert	  	  
<l	  utlandet”	  

”Det	  monner	  så	  lite”	  



Jeg vet det er dumt, men gjør det likevel 

h4p://www.nrk.no/klima/xl/derfor-‐vil-‐vi-‐ikke-‐hore-‐1.12672968	  
	  



Mennesker er sosiale flokkdyr.  
Hvordan virker det inn på vår motivasjon? 

Fire grupper deltok i et eksperiment der de ble utsatt for 
ulike argumenter for hvorfor de skal endre sin atferd: 

1)  “fordi bærekraft er viktig for planeten” 

2)  “fordi jeg tenker på framtida til barna mine”

3)  “fordi det er dyrt!” 

4)  “fordi naboen gjør det”



Hva gjør naboen? 

h4p://www.nrk.no/klima/xl/derfor-‐vil-‐vi-‐ikke-‐hore-‐1.12672968	  
	  



Atferdsendring 1: Røykeloven 



Atferdsendring 2: Fysisk hindring 



Caser som viser endret atferd   

RfD: Fra bringeordning til henteordning på 
plastemballasje, glass og metall

BIR – fleksibel gebyrmodell

Oslo  - dør til dør besøk



God tilrettelegging og god kommunikasjon 
går hand i hand 



Et godt system… 



Gjør det lettvint å velge kildesortering 



God tilrettelegging hjemme 



God tilrettelegging er også … 

Selskapets ansikt utad

  Personalet på 
gjenvinningsstasjonen

  Renovatørene

  Kundeservice



Hvorfor slurves det på jobben? 

  Mangel på kunnskap
  Ikke like høye krav til kildesortering av næringsavfall
  Overlatt til gårdeier og hvilke avtaler de har
  Avhengig av ”ildsjeler” i bedriften
  Ansvarsfølelse

Miljøsertifisering av bedriften
  Felles ansvar som må prioriteres – gjenta budskap 
  Være stolt av å være sertifisert
  Innføring av rutiner, et system



Sortere Bedrift – lanseres i første kvartal 



Spørsmål? 

hildegunn@loop.no	   	   	  sortere.no 	   	  loop.no	  
	  


