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INDLEDNING
Denne rapport er udarbejdet af The Nudging Company for Lyngby-Taarbæk Forsyning.
Projektet er medﬁnansieret af Miljøstyrelsens pulje til implementering af regeringens
ressourcestrategi.

Undersøgelsens formål
Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF) står over for implementering af en ny affaldsordning i
kommunen.
Affaldsordningen består af kildesortering i ﬁre nye fraktioner: papir, glas, blandet plast og
metal – foruden restaffald. Det vil sige fem fraktioner i alt. Forud for implementeringen har
LTF ønsket en undersøgelse af, hvad der sker, fra affaldet produceres i køkkenet, til det ender
i den udendørs skraldespand. Undersøgelsens hovedformål var:
1. At kortlægge borgerens vaner i forhold til affaldssortering – hvad sker der, fra borgeren
har skraldet i hånden, til det lander i den rette beholder.
2. På baggrund af den afdækkede proces at få et indblik i, hvilke konkrete værktøjer LTF kan
bruge til at nudge borgeren – således at så mange som muligt sorterer så korrekt som
muligt.

Målet med undersøgelsen
Til at undersøge dette har The Nudging Company gennem både kvalitativ og kvantitativ
research undersøgt, hvilke udfordringer folk oplever, når de begynder at sortere affald, samt
hvilke typer af affald de oplever som mest problematiske. Denne research danner baggrund
for en liste over mulige nudges, LTF kan afprøve i forbindelse med udrulning af den nye
affaldsordning for at øge korrekt sortering i de fem fraktioner.

Den særlige præmis for rådgivningen
Vi står i den særlige situation, at vi rådgiver om nudges, inden vi kender de udfordringer, som
LTF måtte støde på i selve udrulningen. Normalt vil rådgivning med nudge-løsninger tage
udgangspunkt i den konkrete problemadfærd. Da vi ikke kender den endnu, er det ikke muligt
at konkretisere vores nudge-forslag helt ned til mindste detalje. Men konkretiseringsgraden
er høj, og vi stiller os gerne til rådighed til en workshop eller arbejdsmøde for at konkretisere
dem endnu mere, når vi rent faktisk kender til nogle af de konkrete adfærdsudfordringer,
udrulningen måtte skabe.
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RAPPORTENS OPBYGNING
Rapporten er opbygget i ﬁre kapitler, som også følger faserne i undersøgelsen.

Desk research
Kapitlet præsenterer den indledende research, vi har foretaget
bag skrivebordet, af alt det materiale, der allerede er skrevet om
adfærd omkring affaldssortering. Vi har set på både danske og
internationale undersøgelser og søgt blandt litteratur og forsøg
fra både nudgingverdenen og affaldsverdenen. Kapitlet afsluttes
med en opsummering af vores hovedkonklusioner.

Fotoundersøgelse
I andet kapitel præsenterer vi den kvalitative del af undersøgelsen. Her har vi fået 14 familier til at sortere affald og dokumentere
det via billeder for at få viden om adfærd og udfordringer, når en
husstand får implementeret en affaldsordning. Kapitlet afsluttes
med vores hovedindsigter fra undersøgelsen.

Hypotesetest
I tredje kapitel gennemgår vi den kvantitative del af vores undersøgelse. Vi har ud fra vores indsigter fra fotoundersøgelsen opstillet
en række hypoteser omkring affaldssortering, som vi har testet
kvantitativt på over 140 personer. Hypotesetesen skal kvaliﬁcere
indsigterne fra den kvalitative undersøgelse.

Forslag til nudges
Rapporten afrundes med forslag til nudges. Kapitlet er bygget op
omkring seks udvalgte principper inden for adfærdsdesign, som vi
mener vil være relevante redskaber til at nudge borgerne i LyngbyTaarbæk til at sortere korrekt. Efter hvert princip præsenterer vi
forskellige forslag til nudges, som er bundet op på viden og indsigter fra både desk research, fotoundersøgelse og hypotesetest.
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DESK RESEARCH
Som en del af den indledende research har vi set på eksisterende undersøgelser og rapporter.
Det har vi gjort for at bygge vores viden og indsigter ”on top of knowledge”. Der er allerede
lavet mange undersøgelser af brugere og indsatser, som vi har ladet os inspirere af og forsøgt
at lægge vores research i forlængelse af. I de følgende ﬁre afsnit vil vi kort præsentere vores
tilgang til researchen.
Al anvendt baggrundslitteratur vil også fremgå løbende gennem rapporten og ﬁndes bagerst i
litteraturlisten.

Koblingen mellem affald og adfærd
Det særlige ved denne undersøgelse er, at vi kobler viden om affaldssortering med teori og
empiri om adfærdsdesign. For selvom der ﬁndes mange undersøgelser omkring affaldssortering fra et brugerperspektiv, så behandler meget få, hvad der reelt sker omkring
skraldespanden hjemme hos folk. Det, vi gerne vil med denne rapport, er at undersøge den
speciﬁkke adfærd – ikke hvad folk siger, de gør, men hvad der reelt sker, når mælkekartonen
bliver smidt i skraldespanden. Her mener vi, teori og viden om adfærdsdesign kan bidrage til
nye perspektiver på de problematikker, mange kommuner oplever, når de skal implementere
nye sorteringsordninger hos borgerne.

Viden om brugere og affaldssortering
Der er de seneste år lavet ﬂere kortlægninger og undersøgelser af holdninger og adfærd
omkring sortering af affald i Danmark. Vi har udvalgt og lært af andres resultater og vil
løbende gennem rapporten henvise til den litteratur, vi bygger vores antagelser på. De
vigtigste konklusioner, vi har fundet i undersøgelserne, er:
Danskerne vil gerne sortere deres affald, hvis det er nemt
Der skal være sammenhæng mellem de indendørs og udendørs systemer til sortering
Der mangler instruktioner i sorteringsøjeblikket
Værdien af sorteringen er svær at gennemskue
Kompleksiteten omkring affaldssortering er stor

-7-

Nudging og adfærdsdesign
Da hele baggrunden for dette projekt handler om at lave forslag til nudging-tiltag, har vi kigget
dybt i litteraturen om adfærdsdesign. Vi har researchet på, hvilke adfærdsprincipper der gør
sig gældende i forskellige situationer, hvor brugerne har med affald at gøre og set på, hvilke
biases og heuristikker der kan udfoldes og gøre os klogere på disse situationer. Vi har også
kigget på, hvilke tests og resultater der ﬁndes på internationalt plan, når det handler om
håndtering af affald. Der er lavet ﬂere studier, som kan gøre os klogere på, hvordan brugerne
agerer og kan inspirere os til indsatser, der kan hjælpe til en mere korrekt eller ønsket adfærd
omkring affaldssortering. Vi vil dog nødig give medicin ud fra andres diagnoser.
Da de forsøg, vi har researchet os frem til omkring sorteringsadfærd, er fra andre dele af
verden, hvor man har andre affaldsordninger og muligvis også en anden holdning til sortering,
kan vi ikke sikre os, at en kopi af disse løsninger vil have samme virkning i de danske husstande.
Ikke desto mindre kan de tjene som inspiration til indsatser og illustrere, hvordan adfærdsdesign kan anvendes på selv et så komplekst område som affaldssortering. Teori og litteratur
om adfærdsdesign sættes i spil i fjerde kapitel ”Forslag til nudges”.

Skralderejsen
Udover ovenstående research har vi sammen med medarbejdere fra LTF udarbejdet en
skralderejse, som illustrerer, hvor og hvornår forsyningsselskab, kommune og skraldemænd
er i kontakt med borgerne. Skralderejsen fungerer som en visualisering af timing og
kommunikationskanaler og danner udgangspunkt for at se på, hvordan disse kan udvikles ud
fra et adfærdsdesignmæssigt synpunkt. Analysen af kommunikationskanaler og timing er
lavet for, at vi og forsyningsselskabet kan se, hvordan kommunikationen ser ud i dag. Vi vil i
listen med potentielle nudges bruge denne analyse som udgangspunkt for, hvor og hvordan
der med fordel kan udvikles på kommunikation og kontaktpunkter med borgerne. Skralderejsen ﬁndes bagerst i rapporten.
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FOTOUNDERSØGELSE
I 2013 ﬁk Dansk Affaldsforening lavet en kortlægning af danskernes holdninger til affaldshåndtering.1 Rapporten viser, at langt størstedelen af danskerne gerne vil handle miljørigtigt
og sortere deres affald. De har intentionen. Men vi ved også, at hvad der sker i en travl hverdag, kan være noget helt andet. Derfor er denne undersøgelse bundet op på at undersøge folk
i deres hverdagskontekst.
Den bærende metode i undersøgelsen er indsigter i folks hverdag gennem fotos og dagbogsnoter. Her har vi haft muligheden for at opleve brugerne og deres adfærd i deres eget miljø.
Undersøgelsen foregik som en fotodagbog, hvor deltagerne selv skrev noter og tog billeder af
situationer og objekter og sendte til os dagligt.

En uge med sortering
Da borgerne i Lyngby-Taarbæk endnu ikke sorterer, giver det ikke mening at undersøge deres
nuværende adfærd. Vi skabte derfor en konstrueret setting, hvor vi implementerede et
system til sortering af affald i deltagernes køkkener. Den konstruerede setting gav os indsigt i
adfærd omkring opstart af sortering – altså ”den svære start”, som borgerrne i LyngbyTaarbæk står over for, hvor de skal tilegne sig et nyt system og nye vaner. Indsigterne brugte vi
til at kvaliﬁcere den videre undersøgelse og få viden til de potentielle nudges; hvad er det, folk
har svært ved, og hvor og hvornår skal vi sætte ind for at ramme dem bedst muligt i gerningsøjeblikket?
Undersøgelsen løb over en uge, hvor der var indlagt forskellige ”benspænd”. Deltagerne ﬁk
dagligt en sms, hvor de blev bedt om at dokumentere forskellige situationer via fotos, korte
tekster eller eventuelt videoer. Det kunne for eksempel være at tage billeder og reﬂektere
over affald, de var i tvivl om.

Metoden: Observationer
Da vi gerne ville ind i køkkenet, hvor affaldet opstår, valgte vi en variation af den klassiske
observationsmetode. Observationer via fotos gav os mulighed for at lave forsøget over en
uge, uden vi skulle være til stede i alle situationer, hvor familierne havde med affald at gøre. Vi
har en tese om, at folk handler mere efter deres intention, når de bliver observeret, end de gør,
hvis de er alene. Vi mente derfor, det ville være en fordel, at de blot skulle tage billeder og

1 Danskernes Affaldshåndtering - holdninger og - værdier. (2013, 1. august)
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sende til os. Samtidig ønskede vi at komme tæt på gerningsøjeblikket og deltagernes reﬂeksion, når de stod bøjet over skraldespandene. Vi bad dem derfor om at sende deres billeder og
kommentarer løbende eller notere dem i den udleverede dagbog.
En af faldgruberne ved denne metode er, at vi ikke kan tjekke eller være sikre på, at deltagerne
”har fået det hele med”. Der kan være gået nogle observationer tabt i situationer, hvor
deltagerne ikke har tænkt, det kunne være interessant for os at få data. Samtidig har vi indtryk
af, at det er tydeligt for folk, hvornår de har problemer med sortering af affald; de ved ikke,
hvor de skal smide en emballage ud, når de står foran deres ﬁre nye beholdere – deres vaner
er i opbrud, og de kan ikke gøre, som de plejer. Derfor ville de være opmærksomme på at få
taget billeder af deres udfordringer. Vi mente også, at billeder er en så stor del af vores
hverdag med smartphones, at det ikke ville føles unaturligt eller som en barriere at skulle
dokumentere sin håndtering af affald gennem billeder. At vi på en uge ﬁk mere end 200
billeder siger også noget om, at det var ukompliceret for deltagerne løbende at sende mms’er
af deres interaktion med affald.

Sådan gjorde vi
Helt konkret opstillede vi skraldespande hjemme hos 14 familier, som skulle sortere affald og
dokumentere det over en uge. Der blev opstillet ﬁre beholdere: papir, glas, plast og metal
foruden deres almindelige skraldespand (restaffald). I en uge skulle de sortere alt det affald,
de ellers bare ville smide i restaffald. De skulle tage billeder med deres mobiltelefoner i de
situationer, hvor de havde med affald at gøre og havde udfordringer med sorteringen.
Deltagerne blev rekrutteret fra forskellige kommuner, og hovedkriteriet for at deltage var, at
de ikke i forvejen havde affaldssortering i hjemmet. Hver dag ﬁk de en sms med en problematik,
de skulle være særligt opmærksomme på og sende os billeder af. De blev samtidig opfordret til
at sende os billeder, hver gang der var noget, de var i tvivl om, hvordan de skulle smide ud.
Deltagerne ﬁk også udleveret en dagbog, hvor de kunne supplere billederne med noter eller
blot notere deres generelle oplevelser med forsøget.
Udover de ﬁre skraldespande og en dagbog ﬁk deltagerne ingen hjælp eller materialer. De var
velkomne til at søge information på nettet (det var der dog ingen, der benyttede sig af), men vi
ville gerne have dem til at handle så intuitivt som muligt, og derfor ﬁk de heller ingen
sorteringsvejledning, som ellers er kutyme hos de ﬂeste kommuner og forsyningsselskaber.
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INDSIGTER FRA FOTOUNDERSØGELSE
Resultatet af fotoobservationerne var over 200 billeder samt løbende iagttagelser, frustrationer og spørgsmål, deltagerne havde noteret i deres dagbøger og sms’er. Af de mange
billeder var der nogle mønstre i deres oplevelser med sorteringen. Det blev tydeligt, fordi de
sendte mange billeder af de samme udfordringer og genstande. De mønstre, vi fandt gennem
fotoobservationerne, kvaliﬁcerede vi først gennem et mere dybdegående interview med en af
deltagerfamilierne. Herefter formulerede vi seks udfordringer, som folk oplever, når de
begynder at sortere deres affald i hjemmet med de ﬁre fraktioner, LTF skal i gang med at
implementere.

De seks udfordringer er:
1. Emballage med madrester
2. Sammensat emballage
3. Pap og karton
4. Plastfraktionen er svær at forstå
5. Ad hoc-systemer til sortering
6. Særlige situationer, hvor der opstår affald

1. Emballage med madrester
Noget af det affald, deltagerne havde sværest ved at sortere, var emballager med madrester.
Må man fx smide et beskidt pestoglas ud i glasspanden? Og hvad med brugte kaffekapsler, som
både består af metal og kaffegrums? En uskyllet kødbakke? Mange af deltagerne var i tvivl, når
de stod over skraldespanden med emballager med madrester:

”Jeg mener at have fået at vide, at det skal skylles, når det er glas fx – men hvor
går grænsen? Det er virkelig svært at skylle en høj tynd ﬂaske, hvor der har været
noget klistret dressing i. Så hvis den skal være helt ren, så bliver den ikke sorteret,
for det kommer ikke til at ske. Så der har vi skyllet den en lille smule – men hvad
betyder det så, hvis man alligevel ikke skyller den helt? Så der har jeg klart været i
tvivl. Det er igen det der med, hvis der er madvarer eller rester, der sidder fast …”
Interview med deltager
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De indsigter, vi ﬁk fra fotoundersøgelsen og gennem vores interview, viste, at når vi er i tvivl,
så smider vi emballage og madrester i restaffald. Flere deltagere spurgte også, om og hvor
meget de eventuelt skulle skylle affaldet, for at det kan genanvendes.

2. Sammensat emballage
Sammensatte emballager dækker over emballager, som består af ﬂere materialer – fx en
mælkekarton, som består af både karton og plast. Eller indpakning til piller af plast og metal.
Deltagerne har været i tvivl om, hvordan disse genstande skal sorteres, og om de overhovedet
må komme i en af beholderne til hhv. plast, metal og papir. Skal man skille det ad? Og hvad hvis
man ikke kan skille det ad? Her bliver det svært at træffe en beslutning.
En anden problematik, som fx gør sig gældende for mælkekartonen, er, at det ligner, den er
lavet af pap eller karton. Især dem uden plastikprop. Her kan vi se på billederne, at ﬂere
deltagere har været i tvivl, men er endt med at smide mælkekartonen ud sammen med
papiraffald. Denne indsigt leder videre til den næste udfordring, deltagerne oplevede.

3. Pap og karton
Der er ﬂere af deltagerne, der har taget billeder af og været i tvivl om, hvordan de skulle smide
karton og pap ud. Især karton ﬁndes der meget af i en husstand, hvor fx emballage til
morgenmad, opvasketabs, kaffekapsler m.m. er emballeret i den tynde papemballage:

”Pap var jeg også meget i tvivl om, så det røg også med der [i papirbeholder].
Fx skotøjsæsker, men egentlig tænker jeg al slags pap kunne komme med der.”
Interview med deltager
De ﬂeste deltagere har sorteret karton som papir, muligvis fordi det virker forkert at smide en
så ren emballage ud som restaffald, og emballagerne er så små, at det ikke falder naturligt at
pakke dem som storskrald. En af deltagerne skriver i sin dagbog:

”Det er ærgerligt, at der ikke er en skraldespand til pap.
Har meget papaffald, som vi ikke kan få sorteret.”
Deltagers noter fra dagbog
Det bliver altså tydeligt med implementering af plast, glas, metal og papir, at der mangler en
løsning i den daglige husholdning til pap og karton.
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4. Plastfraktionen er svær at forstå
Mange deltagere havde udfordringer med plastfraktionen, og hvilke typer af plast der kan
genanvendes. Plast bliver også brugt som emballage til madvarer og i sammensatte produkter,
hvilket gør denne fraktion særlig kompleks. Plastfraktionen var også et tema i interviewet
med en af deltagerne fra undersøgelsen:

”… De ting, vi var i tvivl om fra start, var vi sådan set også i tvivl om til slut.
Så det var mest de ting, vi var i tvivl om, som gjorde, at man ikke lige kunne
overskue det. Og så røg det i den store [restaffalds]spand. Det var oplagt (…)
sådan noget som, hvad er plast? Fx små plastikposer? Indpakninger til
hygiejneprodukter? Er der forskel på blød og hård plast?”
Interview med deltager
Selvom plastfraktionen er svær at gennemskue, nævner deltageren, at den og papirbeholderen blev hurtigst fyldt i løbet af ugen. Netop derfor kan det være interessant at se på
plastfraktionen. Den er svær, men en husstand producerer meget plastaffald, som kunne
genanvendes, hvis vi ikke var i tvivl om, hvad og hvordan det skal sorteres.

5. Ad hoc-systemer til sortering
I slutningen af forsøget bad vi deltagerne om at tage billeder af alle de steder i og omkring
deres hjem, hvor de indsamlede affald – også det genanvendelige. Her blev det tydeligt, at den
organiserede sortering med de fem spande fungerede i køkkenet som en del af undersøgelsen,
men at der var andre oplagte steder i hjemmet, hvor der kunne sorteres. Hos ﬂere af deltagerne
med små børn blev der ikke sorteret ved pusleområdet, selvom ﬂere nævnte, at det var oplagt
at genbruge de mange plastemballager, der bruges til både indpakning af bleer, vådservietter
og lign. Den samme oplevelse havde ﬂere omkring sortering på badeværelse og toilet, hvor
især pappet fra toiletruller kunne sorteres og genanvendes, men i stedet ryger i en toiletspand
med blandet affald.
Samtidig tog mange af deltagerne også billeder af ad hoc-systemer til sortering; en bunke med
aviser, en spand i garagen med tomme ﬂasker, eller en bunke med pap, som venter på tømning
af storskrald:

”Det er klassisk, at der ligger pap ude i gangen, indtil det bliver hentet. Det ville
jeg fjerne, hvis der kom gæster. Og sådan noget som pant, det har vi også et fast
sted. Men det er en pose, der står bag noget andet. Og så når den er fuld, kan man
tage den med og hænge en ny pose. Eller inden man får gæster og rydder op. Hvis
man laver et system for det, åbner man også op for muligheden for, at tingene kan
ligge rigtig længe uden man rykker på dem. Det er også irriterende.”
Interview med deltager
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Manglen på organiserede systemer til sortering kan skyldes, at der åbnes op for at opbevare
affald i hjemmet, hvilket mange ikke har lyst til. Det er ikke nødvendigvis kun et pladsspørgsmål, men også et spørgsmål om æstetik, at man ikke vil have affald og sorteringsbeholdere stående indendørs.

6. Særlige situationer, hvor der opstår affald
Et af de benspænd, deltagerne ﬁk, var at tage billeder af situationer, hvor der opstår meget
affald. Egentlig var spørgsmålet stillet med henblik på hverdagssituationer, hvor der kan opstå
meget affald – fx omkring madlavning, ved puslebordet el. lign., men deltagerne i undersøgelsen
har i stedet tænkt spørgsmålet i et større perspektiv, som gav nogle sjove indsigter, fx omkring
mængden af affald et takeaway-måltid producerer:

”Efter begravelse i dag var vi udmattede og købte takeaway.
Det laver ret meget skrald! (…) Hver ting har sin egen bakke
og plastpose + menu + kvittering = meget skrald!”
Deltagers noter fra dagbog
Andre deltagere sendte billeder af ﬂyttekasser, ombygninger, havearbejde og lign. I disse
særlige situationer er det ikke kun en ny type affald, der produceres, men ifølge billederne
også store mængder af affald. Disse situationer, hvor der produceres meget affald og nye
typer af affald, som ikke nødvendigvis passer til de fem hverdagsfraktioner, vil vi behandle
under vores forslag til nudges i afsnittet ”Princip 6: Moment of power”.

En afsluttende bemærkning om viden og motivation
De seks tydelige mønstre, vi analyserede os frem til gennem fotos, interview og dagbogsnoter,
gav anledning til en anden interessant indsigt. Når deltagerne fremhæver de samme udfordringer med sorteringen, kan det også sige noget om, hvor stor en viden de har omkring
sortering. Vores formodning er, at der ville være kommet billeder og kommentarer til langt
ﬂere forskellige slags emballager og materialer, hvis vidensniveauet havde været lavt. Altså
hvis deltageren var i tvivl, hver gang der skulle smides en genstand i skraldespanden. Når det
er de samme genstande, der går igen, kan problemer med korrekt sortering eller sortering i
det hele taget derfor antages at være en motivationsudfordring mere end manglende viden
om, hvordan der bør sorteres. Denne antagelse valgte vi derfor også at gå videre med i
hypotesetesten og lave en generel vurdering af, hvor godt folk generelt sorterer, når de bliver
sat over for et antal genstande, der skal sorteres i fem beholdere på relativt kort tid.
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HYPOTESETEST
Som det fremgår af fotoundersøgelsen, fandt vi seks klare udfordringer, deltagerne oplevede
med sortering af deres affald. For at afprøve om disse mønstre var et udtryk for en generel
tendens eller blot en tilfældighed, omdannede vi udfordringerne til hypoteser, vi testede på et
større antal personer. Vi endte med at have 142 deltagere igennem testen – altså over 10
gange så mange som den kvalitative fotoundersøgelse. Dette gjorde vi for at sikre fokus på
reel adfærd og ikke blot konkludere ud fra indsigter fra 14 husstande.

HYPOTESER
Det første skridt i udviklingen af testen var at omsætte indsigterne fra fotoundersøgelsen til
hypoteser, vi kunne teste kvantitativt. Ikke alle udfordringer fra fotoundersøgelsen var mulige
at teste kvantitativt, men ud fra en analyse af de kvalitative data kom vi frem til følgende ﬁre
hypoteser:

1. Folk har svært ved at forholde sig til emballage med madrester og
smider dem ud som restaffald
Vi havde en hypotese om, at folk ser madresterne og forsøger at smide dem ud korrekt. Emballagen bliver ikke rettesnor for sorteringen, medmindre mad og emballage kan skilles ad, så emballagen virker ren. Til at undersøge om dette var tilfældet, valgte vi at teste følgende genstande:
• Juicekarton (hård plast, ren)

• Kødbakke (hård plast, uren)

• Konservesdåse (metal, ren)

• Gulerodspose (blød plast, uren)

• Kaffekapsel (metal, uren)

• Pestoglas (glas, urent)

2. Mælkekartoner er svære at afkode, og fordi det ligner karton, bliver
de sorteret som papir
Vi havde en hypotese om, at folk smider mælkekartoner ud som papir, fordi de ser kartonen
som pap, og at pap må komme i papirspanden. Hvis denne hypotese holdt stik, kunne vi samtidig
teste den anden problematik, vi så i fotoundersøgelsen, nemlig at mange af deltagerne begyndte at smide pap i papirbeholderen. Når der er ordninger til alle de andre dagligdagsfraktioner, laver vi en fortælling om, at så må pap høre til i papiraffaldet. Til at teste denne
hypotese, brugte vi:
• Mælkekarton (karton, plastik, uren)
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3. Plast er svært at afkode og sortere. Det bliver ofte anvendt til
madvarer og sorteres derfor som restaffald
Indsigter fra fotoundersøgelsen viste, at plast er en svær størrelse. Der ﬁndes både hård og
blød plast. Det bliver ofte anvendt til at emballere madvarer, og så er det tit et af elementerne
i en sammensat emballage. Problematikken er således kompleks, og vores hypotese er, at når
det bliver for komplekst eller svært at afkode, bliver det oftest smidt ud som restaffald. Til at
teste denne hypotese anvendte vi ﬂere typer af plast og emballage. Både rene og urene:
• Kødbakke (hård plast, uren)
• Juiceﬂaske (hård plast, ren)
• Gulerodspose (blød plast, uren)

4. Metal er nemt for folk at genkende og sortere som metalaffald
Vi havde efter fotoundersøgelsen en formodning om, at der er mange typer af affald, som folk
sagtens kan ﬁnde ud af at sortere. Når affald ikke bliver sorteret korrekt, er det ikke nødvendigvis et spørgsmål om manglende viden, men i højere grad stor kompleksitet (sammensatte
emballager eller emballager med madvarer) eller manglende motivation for at sortere. Til at
teste denne hypotese valgte vi at teste:
• Konservesdåse (metal, ren)

Design af test
Rammen for den kvantitative test var at afprøve hyppigheden af vores hypoteser – altså hvor
ofte gør deltagerne det, vi antager. Vi opstillede fem skraldespande med de fraktioner,
borgerne i Lyngby-Taarbæk bliver tilbudt, og lavede testen på forskellige locations – bl.a. i
foyeren ved et stort konferencecenter. Herefter bad vi tilfældige forbipasserende om at
deltage i vores test. I hver skraldespand havde deltagerne mulighed for at smide de i alt syv
forskellige genstande ud, som vi havde udvalgt ud fra vores hypoteser.
Deltagerne ﬁk besked på, at de efter bedste evne, men på maks. et minut, skulle sortere de syv
genstande i de fem skraldespande. For at sikre, at alle deltagerne ﬁk en ensartet oplevelse,
lavede vi et talepapir, så de ﬁk en identisk introduktion til testen. En del af undersøgelsesdesignet var ligeledes at få deltagerne til at sortere så umiddelbart som muligt. Hvis
deltageren kom til at tro, at det kunne være en test eller et spil – noget som kunne ”vindes” –
ville det ødelægge den intuitive adfærd, de ellers ville sortere ud fra. Og dermed ville det
udfordre vores setup.
Deltagerne fangede hurtigt ideen om den intuitive sortering, fordi det simple setup lidt
karikeret minder om ”plug a hole” – altså legen, hvor den runde klods skal i det runde hul, og
den ﬁrkantede i det ﬁrkantede hul. Dette betød, at deltagerne sorterede de syv genstande på
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langt under et minut i gennemsnit. Nærmere 15-20 sekunder. Og uden at stille spørgsmål til
setup, skylning af emballager og mange af de andre vurderinger, deltagerne i fotoundersøgelsen havde grublet over.

INDSIGTER FRA HYPOTESETEST
Efter at have haft 142 tilfældigt udvalgte personer igennem hypotesetesten, viste der sig også
her nogle klare mønstre i sorteringen af affaldet. Resultaterne præsenteres og diskuteres ud
fra de ﬁre opstillede hypoteser.

1. Folk har svært ved at forholde sig til emballager med madrester og
smider dem ud som restaffald
Vores udgangspunkt efter fotoundersøgelsen var, at emballager der havde indeholdt madvarer
oftest blev smidt ud som restaffald. Dette testede vi med ﬂere forskellige typer af emballager,
men ifølge testen holdt vores hypotese ikke. Når vi bad folk om at sortere intuitivt, sorterede
de i langt højere grad efter det materiale, genstanden var lavet af.

Tallene så efter testen således ud:
• Juicekarton (98 % i plast)
• Konservesdåse (93 % i metal)
• Kaffekapsel (75 % i plast)
• Kødbakke (61 % i plast)
• Gulerodspose (77 % i plast)
• Pestoglas (96 % i glas)

Som det ses, sorteres over 50 % af alle genstande efter materialet – ikke efter, om det er
forurenet med madaffald. I ﬂere af tilfældene sorteres genstandene næsten udelukkende
efter, hvilket materiale de er lavet af – fx juicekartonen, konservesdåsen og pestoglasset.
Kaffekapslen er lidt speciel, da den i 75 % af tilfældene blev genkendt som plast, til trods for at
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Kaffekapsel
Restaffald 2 %
Plast 75 %
Metal 23 %

den var lavet af farvet metalfolie og
indeholdt kaffegrums. Dette kan dog
skyldes, at kapslen var placeret i en
tynd, gennemsigtig pose, for at
deltagerne ikke skulle røre ved
madresterne. Det samme gør sig
gældende for kødbakken, som stadig
var fyldt med kødsaft og derfor også
pakket i en pose.

2. Mælkekartoner er svære at afkode, og fordi det ligner karton, bliver
de sorteret som papir
Mælkekartonen er en kompleks størrelse. I hypotesetesten blev den i 58 % af tilfældene
sorteret som restaffald. 38 % sorterede kartonen som papir, og 4 % mente, mælkekartonen
hørte til i plastfraktionen. Det underbygger ikke fuldt ud vores hypotese, men vidner stadig
om, at den er svær at afkode. Og ligeledes også, at det er svært for nogle at vurdere, hvad der
skal i plastspanden.
Når over 1/3 af alle deltagerne vælger at smide mælkekartonen ud som
papir, mener vi stadig, at der er tegn
Mælkekarton
på, at papir og pap bliver anset som
Restaffald 58 %
det samme. Dette er en vigtig indsigt,
Papir 38 %
når der udrulles nye sorteringsløsninger, hvor pap ikke indgår. Det
Plast 4 %
kan altså betyde, at der vil komme en
del pap og karton i papirfraktionen,
hvis det ikke er tydeligt for borgerne,
hvor de skal gøre af pappet, når det
ikke skal i papirspanden. Især var indsigten fra fotoundersøgelsen, at der opstår meget karton
i mindre emballager, hvor det ikke er naturligt at køre på genbrugsstationen eller sortere det
som storskrald. Volumen er muligvis for lille til at overveje dette alternativ.

3. Plast er svært at afkode og sortere. Det bliver ofte anvendt til
madvarer og sorteres derfor som restaffald
Som det også viste sig i testen af vores første hypotese, skelner folk ikke mellem, om plastemballagerne er forurenet med madvarer eller ej. Hvis det er lavet af plast, bliver det sorteret
som plast. I hvert fald i langt de ﬂeste tilfælde. Dog kan vi også se, at jo mere plasten er
forurenet af madvarer, jo større sandsynlighed er der for, at plastemballagen ender som
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restaffald, hvilket også er den korrekte sortering. Nedenfor har vi forsøgt at rangere
plastemballagerne efter, hvor rene de så ud med det blotte øje.
Juicekartonen var skyllet og tør.
Gulerodsposen var tør og virkede
ren, men var ikke rengjort. Kødbakken var meget forurenet, og
etiketten blev i løbet af testen opløst
af den kødsaft, bakken svømmede i.
Det kan altså sige noget om, at
testdeltagerne har en ide om, at
materialerne skal være relativt rene,
før de kan genanvendes.

Juicekarton
Restaffald 2 %
Plast 98 %

Gulerodspose

En anden indsigt, vi synes, er
interessant, er, at kaffekapslen, som
var lavet af metal, også blev sorteret
som plast i 75 % af tilfældene, ligesom mælkekartonen blev det af 4 %
af deltagerne. Dette underbygger
vores hypotese om, at plastfraktionen er svær, og det kan være her,
der er behov for de ﬂeste indsatser,
når det handler om at lære borgerne
i Lyngby-Taarbæk nye sorteringsvaner.

Restaffald 23 %
Plast 77 %

Kødbakke
Restaffald 39 %
Plast 61 %

4. Metal er nemt for folk at genkende og sortere som metalaffald
Den sidste hypotese, vi opstillede, var ud fra en kvalitativ vurdering af, at der må være mange
ting, borgerne sagtens kan ﬁnde ud af at sortere. Hvis kompleksiteten af affaldet er lav nok, så
er dårlig sortering et spørgsmål om manglende motivation mere end et spørgsmål om
manglende viden. Derfor testede vi en ren konservesdåse, og den havde deltagerne relativt
nemt ved at sortere. 93 % smed dåsen i metalaffaldet. De sidste 7 % smed den i restaffald,
muligvis fordi det fremgik at etiketten, at den havde indeholdt madvarer. Vores kvalitative
vurdering af testen var imidlertid også, at ”plug a hole”-teorien virkede godt på især denne
genstand. Når deltagerne ﬁk præsenteret de syv genstande, de skulle sortere, gik mange først
efter konservesdåsen. Og derefter juicekartonen. Dette virkede som de mest simple og
genkendelige fraktioner. Tempoet på sorteringen faldt løbende i takt med, at deltagerne stod
tilbage med de mere komplicerede genstande.
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Konservesdåse
Restaffald 7 %
Metal 93 %

Pestoglas
Restaffald 4 %
Glas 96 %

Flere deltagere begyndte også at
skrue låget af pestoglasset for at
sortere glas- og metaldele i hver sin
fraktion. Det samme var tilfældet
med mælkekartonen, hvor ﬂere
skruede plastiskproppen af og sorterede til plast.
Denne kvalitative observation, vi
gjorde under testen, vidner om, at
mange mennesker faktisk har kompetencerne til at sortere. Derfor mener
vi, der bør fokuseres langt mere på at
motivere borgere til at sortere end at
bruge kræfter på at uddanne dem i
generel sortering af affald.

Fra indsigter til anbefalinger
Med udgangspunkt i fotoundersøgelsen og hypotesetesten har vi undersøgt borgernes
adfærd omkring sortering. Vi har behandlet en masse kvalitative, dybe indsigter, som vi har
omsat til mere overordnede, testbare hypoteser. Nogle har vist sig at holde stik, andre er
blevet udfordret. Al denne viden vil vi bruge som baggrund for det afsluttende kapitel, hvor vi
præsenterer vores ideer til nudges. Hensigten med vores forslag til nudges er, at LTF kan
udvælge og teste disse efter behov, når de implementerer ny affaldsordning.
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FORSLAG TIL NUDGES
I dette kapitel præsenterer vi vores forslag til potentielle nudges. Vi har valgt at temainddele
forslagene under en række nudging-principper. I hvert afsnit forklarer vi det pågældende
nudgingprincip, underbygger det med cases om affaldssortering og afslutter med forslag til
nudges. Det gør dem både lettere at forstå, og det giver LTF og andre kommuner en mulighed
for at arbejde videre med deres egne oversættelser af nudging-principperne.
Principperne og de potentielle nudges er et produkt af projektets faser. Det vil sige, at de er et
destillat af den indledende research, indsigterne fra den kvalitative fotoundersøgelse, de
opstillede hypoteser og den kvantitative test. Da indsigterne fra vores undersøgelser lægger
op til, at motivation er en af hovedudfordringerne, tager mange af ideerne til nudges udgangspunkt i at motivere borgerne til mere sortering fremfor at informere dem om, hvordan man
sorterer. En del af ideerne går på tværs af afsnittene, da de vil kunne bruges ﬂere steder fx i
kommunikationen af den nye ordning.

De seks nudging-principper
De seks nudging-principper, som vi mener, er relevante for de udfordringer, vi har iagttaget, er:

1. Feedback

Vi har brug for vejledning i gerningsøjeblikket

2. Social proof

Vi er tiltrukket af at følge normen

3. Loss aversion

Vi hader at tabe, mere end vi elsker at vinde

4. Konsistens

Vi ønsker sammenhæng mellem det, vi gør, og det, vi siger

5. POLR

Vi er tiltrukket af lette løsninger

6. Moment of power

Vi er enormt påvirkelige af timing

I de kommende seks afsnit vil hvert princip blive udfoldet med teori, relevante cases og
eksempler på best practice. Hvert afsnit afsluttes med ideer til mulige nudges, LTF kan indarbejde i deres udrulning af ny affaldsordning.
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PRINCIP 1: FEEDBACK
Vi har brug for vejledning i gerningsøjeblikket
Princippet om feedback handler om, at vores adfærd skal være ledsaget af sanselige, mærkbare og øjeblikkelige konsekvenser, så vi bliver guidet i den rigtige retning. På den måde bliver
vi hjulpet til at forstå, om vi gør det rigtigt – og om vi gør det godt. Samtidig er det en implicit
reminder til os om, at der er nogen, der følger med. Det er effektivt.
Feedback som adfærdsprincip ﬁndes mange steder, uden vi egentlig lægger mærke til det:
karakterer i skolen, medarbejderudviklingssamtaler, eller når en knap, vi trykker på, siger
"bip" for at fortælle os, at trykket er registreret. Grundlæggende fungerer feedbackprincippet
ved konstant at fortælle brugeren, hvordan de klarer sig. Feedbackmekanismer kan også være
med til at skabe den motivation, som vi mener, er vigtig for at få borgerne til at sortere affaldet
bedre. Og feedback har vist sig at være afgørende for at fastholde, udvikle og ændre adfærd.
Det er derfor også et kerneelement i vaneforskningen, hvor feedback menes at være et af de
helt centrale elementer i at skabe en ny vane.
I forhold til affaldssortering er problemet den totale mangel på feedback. Ingen fortæller
borgeren, hvordan de har sorteret, hvordan andre har gjort det, eller hvor godt de gør det.
Oplevelsen for borgeren bliver, at ingen følger med – og konsekvensen er, at borgeren ret
hurtigt kan trække på skuldrene og nedprioritere opgaven. Det oplevede vi også med
deltagerne i fotoundersøgelsen, som sagde, at de var i tvivl om de samme ting i starten af
undersøgelsen som til sidst i undersøgelsen. De oplevede en bevidst, men fuldstændig mangel
på feedback igennem hele undersøgelsen. Og det gjorde, at opgaven kunne føles uoverskuelig,
og at genstande, som kunne være blevet sorteret, endte i restaffald.
Manglende feedback er en udfordring, som hele miljøområdet lider under. Derfor er der
faktisk lavet mange nudgingtiltag2 på området, som skal gøre det mere tydeligt for os, hvor
meget strøm vi bruger, og om vi køber en energirigtig bil eller et energirigtigt køleskab. Det
kan nemlig være usynligt, hvad strøm, el eller varme koster, når vi kun ser en regning en gang
om måneden, i kvartalet eller om året.
Ét sted i affaldssorteringsfeltet er feedback dog implementeret med stor succes: returpantsystemet. Her giver variationer af feedback og veltimet information stor effekt. Når vi
sorterer ﬂasker, er der et pantmærke, der kan fortælle, om ﬂasken kan aﬂeveres i en pantautomat, og hvor mange penge den er værd. Når pantﬂaskerne kører igennem automaten,

2 Hansen, M., & Kristiansen, S. (2013)
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fortæller en lille biplyd, om ﬂasken er godkendt eller ingen pant giver. Hele seancen afsluttes
med en kvittering, der fortæller, hvor meget bidraget var værd. Disse variationer af feedback
hjælper hele tiden til at holde borgeren på sporet og vise dem, om de er på rette vej. Flere
store nudging-inspirerede forsøg kan hjælpe os endnu tættere på praktiske forslag.

CASE 1: Feedbackpostkort
I et stort forsøg lavet i Manchester testede man netop effekten af variationer
over feedback hos en gruppe borgere, der ﬁk introduceret nye sorteringsordninger. I 2008 undersøgte en gruppe forskere, hvilke typer af feedback der
har den største virkning på at få borgere til at sortere deres genanvendelige
affald fra. Rationalet bag at teste feedbackmekanismer var, at mennesker har en
tendens til at undervurdere deres omgivelser og dermed sætter meget lave
standarder for dem selv. Med andre ord tror vi mennesker altså, at vores naboer
er dårligere til at sortere, end vi selv er – og det er en belejlig undskyldning for
ikke at gøre det særlig godt selv.
I de to forsøg i Manchester testede
forskerne, hvordan feedback via postkort ville ændre borgerens sorteringsadfærd. I forsøget havde man set på,
hvor stor sorteringsprocenten af
madaffald var på forsøgspersonernes
veje. Herefter ﬁk de et postkort med
en glad eller sur smiley alt efter, hvor
godt husstanden sorterede deres
affald i forhold til gennemsnittet.
Kortene blev uddelt to gange, og
efter hver gang blev der målt på, hvor
godt husstandene sorterede. Tallene
efter de to målinger viste, at husstande, der sorterede madaffald fra,
steg med 3 %, og at kurven var stigende.3

3 John, P., & Cotterill, S. (2011)
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KONKRETE FORSLAG TIL FEEDBACKPRINCIPPET
Flere af de kommende cases har feedbackelementer i sig, så dette princip kan ikke
undervurderes. Vi foreslår derfor at gå meget målrettet efter at ﬂytte konsekvens og
kommunikation tættere på borgeren. Her er to forslag med forskellige variationer:

1. Højere frekvens på synlighed af regninger og anden information
Borgeren har brug for ﬂere kontaktpunkter end usynlige regninger
og justering af affaldsgebyret. Den vigtigste pointe er her, at der
skal mere kommunikation ud til borgeren, så vi forkorter tiden
mellem handling (sorteringen) og konsekvens/feedback, som er
bøden, afhentningen, kommunikationen etc.
At man skal sende mere kommunikation ud, er et farligt råd at give.
Og ofte vil det ikke have en effekt. I dette tilfælde er det tænkt som
kommunikation, der giver feedback til borgeren om, hvordan det går. Punkter i brevene kan
være:
• Hvordan de klarer sig
• Hvordan de klarer sig i forhold til nabokommuner
• Ros og anerkendelse for deres indsats
• Alt ovenstående kombineret med bittesmå, handlingsorietenterede råd og reminders
Vi vil under andre principper komme med ﬂere konkrete ideer til kommunikationen ved de
forskellige kontaktpunkter.

2. Udvikling af feedback på spande fra renovatørerne
En central opgave for at få udrulningen til at lykkes og fastholde gode, rene
fraktioner, er et tæt samarbejde med renovatørerne. De er ofte det første
kontaktpunkt mellem kommune og borger. Det er dem, som er ude hos hver
enkelt borger. Det er dem, som tager bestik af skraldesituationen og i sidste
ende er det dem, som afgør, om affaldet skal hentes. Derudover er det også
dem, der fysisk er helt konkret ude hos borgerne, og det giver dem
mulighed for at påvirke borgerens miljø. Og det er det langt mest effektive
greb.
I Lyngby-Taarbæk Kommune kan man allerede nu opleve ikke at få hentet sit affald og få en
besked om det på sin skraldespand. Vi foreslår at udvide dette kontaktpunkt, da det er en
guldgrube for adfærdspåvirkninger. Feedbacken kan variere i mange forskellige former.
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Renovatøren kan have ﬂere forskellige sedler at gøre brug af:
• Rosende sedler, der fortæller, hvad borgeren gør godt
• Guidende sedler, der hjælper der, hvor sorteringen kan blive bedre
• Sorteringsvejledninger målrettet det affald, borgeren har udfordringer med
• Smileyordninger
• Små historier, som kan motivere borgeren til bedre sortering
• Personlige reﬂeksioner fra renovatøren
Det drejer sig dels om at fastholde borgerens fokus på, at der skal sorteres korrekt, dels at give
feedback for at hjælpe dem. I andre sammenhænge har man haft rigtig god effekt af at bruge
princippet om at være "personlig". Et rigtig interessant nudge kunne være at fortrykke
breve/sedler, så renovatøren blot skulle putte sit eget og borgerens navn på for at kunne give
dem en personlig besked.

Hej! Det er Jens.
Jeg kan se, at du er kommet til at smide pap i papirbeholderen.
Husk, at det skal aﬂeveres på genbrugsstationen eller til storskrald.
På forhånd tak :)

PRINCIP 2: SOCIAL PROOF
Vi er tiltrukket af at følge normen
Vi er fra naturens side draget mod at gøre, hvad andre gør. Dette psykologiske princip kaldes
”social proof”, og det betyder grundlæggende, at når vi er usikre på, hvad vi skal gøre, bruger vi
stikord fra de sociale omgivelser til at beslutte os. Vi har lært næsten alle fundamentale
færdigheder ved at kopiere folk i vores nærmiljø. Uanset om vi taler om at spise med kniv og
gaffel eller forstå en mødekultur på vores nye arbejdsplads. Det sociale bevis styrkes især, når
man tilføjer to parametre:
1. Mængde: Hvis mange andre gør det, bliver jeg mere påvirket
2. Hvis jeg kan identiﬁcere mig med de andre, der gør det, bliver jeg mere påvirket.
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CASE 2: Don’t Mess with Texas
Social proof er tidligere blevet anvendt til at ændre folks adfærd omkring affald –
og med gode resultater. I 1980’erne havde staten Texas i USA store problemer
med henkastet affald langs vejene. Til at ændre denne uhensigtsmæssige adfærd
blev der udviklet en kampagne, som netop spillede på social proof. Kampagnen
hed ”Don’t Mess With Texas” og spillede på den stærke identiﬁkation, folk fra
Texas har med deres stat. I kampagnen brugte man kendte sportsstjerner og
skuespillere 4, der var vokset op i Texas. I reklamespottet talte de direkte ind i
kameraet og sagde: ”Stop messing with Texas”, mens de smed affald i en
skraldespand. Den store identiﬁkation med de Texasfødte stjerner og den
patriotisk-inspirerede ide om at passe på sin stat virkede så godt, at henkastet
affald ved vejene faldt med ca. 70 % over fem år. 5

4 Don't mess with Texas Ad [Television broadcast]. (2008, 30. maj)
5 Payne, O. (2012, 12. maj)
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Genbrug i Manchester
I princippet om feedback beskrev vi forsøget med affaldssortering i Manchester, som også
udnyttede social proof-princippet på postkort, som blev omdelt. Her blev den enkelte
husstands affaldssortering sammenlignet både med resten af gaden, og med kvarterets
affaldssortering. Og i postkortet, som blev omdelt med smileyen, var der vedlagt lidt enkel
social proof-inspireret kommunikation:

”Did you know: X percent of homes on A
Street recycle their food waste? The average
for the area is Y percent.”

Som nævnt havde denne strategi en mærkbar effekt. Fra tidligere forsøg har det vist sig, at
længden af en gade eller størrelsen på et boligkvarter har stor effekt på beboernes adfærd.
Mennesker, der bor på kortere gader (under 15 huse) og mindre kvarterer, bliver i højere grad
påvirket af deres naboers adfærd til at sortere affald end folk, der bor på længere gader eller i
større boligkvarterer. Dette er formodentligt netop et spørgsmål om, at beboere på kortere
veje kender hinanden bedre – og derfor føler en større identiﬁkation.

KONKRETE FORSLAG FRA SOCIAL PROOF-PRINCIPPET
Vi har allerede indirekte dækket et par af dem gennem vores foregående cases. Og
mulighederne for effektive nudges ligger i klar forlængelse af feedbackprincippet.

3. Kommuniker, at majoriteten gør det
Find forbilleder, borgeren kan identiﬁcere sig med, og kommuniker, hvordan de har haft
succes med introduktionen af affaldssortering.
Det kan fx være andre kommuner, der ligger tæt på. Men det kan også være arbejdspladser,
skoler eller fritidsordninger,
hvor de har indført
sortering med
succes.

- 33 -

4. Sammenlign borgerens indsats med nærmiljøet
Giv borgeren løbende feedback fx på breve, jeres site og
jeres andre kontaktpunkter, hvor I inkorporerer et sammenligningsgrundlag. Det kunne være:
• Hvordan de klarer sig i forhold til vejen
• Hvordan de klarer sig i forhold til kommunen
• Hvordan de klarer sig i forhold til landsgennemsnittet
Jo mere personligt og identiﬁcerbart sammenligningsgrundlaget
er, jo mere effektivt.

PRINCIP 3: LOSS AVERSION
Vi hader at tabe, mere end vi elsker at vinde
”Loss aversion” betyder, at vi mennesker hader at tabe, mere end vi elsker at vinde. Fra et
rationelt synspunkt tilskriver vi potentielle tab langt større værdi end potentielle gevinster,
når vi skal beslutte os for at gøre noget – eller ikke at gøre noget. Ifølge loss aversion-logikken
vil det derfor ikke have den store effekt, hvis man påpeger, at borgerne får en besparelse på
renovationsgebyret ved at sortere bedre, eller at de hjælper miljøet. Det er alt sammen
såkaldte beneﬁt-scenarier.
Så selvom vi ved, at næsten 90 % af danskerne gerne vil sortere deres affald 6, er der intet, der
nødvendigvis tyder på, at de rent faktisk vil gøre noget ved den intention, hvis man tilbyder
dem værdiorienterede eller logiske argumenter for at gøre det.
Tværtimod ligger der ret god data på, at loss aversion kan fungere effektivt i forbindelse med
affaldssortering. Især et forsøg i den canadiske by Calgary 7 viste interessante resultater.

6 Danskernes Affaldshåndtering - holdninger og - værdier. (2013, 1. august)
7 Rigo, M. (2013, 13. februar)
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CASE 3: Door hangers i Calgary
I forsøget testede en professor fra University of British Columbia forskellige
typer af ”door hangers” – altså informationsmaterialer til at hænge på folks
dørhåndtag. Det ene materiale fokuserede på de positive konsekvenser af at
sortere affald kombineret med generelle betragtninger om, hvorfor det er vigtigt
at sortere (beneﬁt-scenarie). Selvom denne type informationsmateriale ﬁk
beboerne i testen til at sortere mere affald, så var en anden type informationsmateriale langt mere effektiv: Det informationsmateriale, der fokuserede på de
tab, der er forbundet ved ikke at sortere (loss-scenariet). Faktisk sorterede ca.
25 % ﬂere beboere deres affald i det område, hvor de negative budskaber blev
testet, end i det område, hvor de positive budskaber blev testet.

En vigtig detalje i det negative informationsmateriale var, at der samtidig var nogle klare
instruktioner på bagsiden til, hvordan affaldet skulle sorteres. Vigtigheden af klare
instruktioner vil blive udfoldet under princip 5: POLR (path of least resistance).

KONKRETE IDEER FRA LOSS AVERSION-PRINCIPPET
Med udgangspunkt i researchen og teorien om loss aversion kan man forestille sig ﬂere
brugbare scenarier.
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5. Fokuser på tabet ved dårlig sortering i jeres kommunikation i
kontaktpunkterne
I stedet for at skrive: Sorter X, Y og Z for at hjælpe miljøet, skal man overveje at vende den
rundt. LTF kan givetvis generere en lang liste af tab eller negative konsekvenser ved dårlig
eller ingen sortering. Et par kunne være:
• Økonomiske incitamenter: Du mister det lave affaldsbegyr
• Logistiske incitamenter: Du mister muligheden for at få hentet dit affald ﬂere gange
• Miljømæssige tab: Vi mister ressourcer, som kunne have været brugt igen

6. Lav door hangers
Door hangers er naturligvis ikke en metode, der kun kan bruges i relation til
loss aversion, men LTF kan overveje at inkorporere dette redskab, da
erfaringerne ved at koble door hangers og loss aversion er gode.

PRINCIP 4: KONSISTENS
Vi ønsker sammenhæng mellem det, vi gør, og det, vi siger
Princippet om konsistens siger, at vi mennesker har brug for at være konsistente i både
holdning og handling. Der skal være sammenhæng mellem det, vi gør, og det, vi siger. Når vi
ikke lykkes med det, oplever vi en ubehagelig følelse, der kendes som kognitiv dissonans.
Nøglen til at skabe konsistens er derfor forpligtelse i alle mulige former. Når først jeg har
forpligtet mig til en adfærd, er der langt større odds for, at jeg rent faktisk gennemfører den.
Konsekvensen er samtidig, at vi elsker at gøre mere af det samme. Det er trygt, det er sikkert,
og det kræver minimal energi. At gøre mere af det samme er dermed både let, og samtidig er
det en bekræftelse af, at vores vaner og prioriteter er rigtige. Der ligger derfor et effektivt
redskab, hvis man kan vise, at folk allerede er i gang med at sortere, fremfor at fokusere på, at
det er noget nyt.
I forbindelse med sortering af affald har vi ﬂere gange oplevet, at folk ikke tror, de sorterer
affald. Alligevel går de ned i supermarkedet med pantﬂasker, samler gamle aviser til papirbeholderen, eller som her, hvor en deltager fra fotoundersøgelsen i forvejen har sorteret
affald uden overhovedet at tænke over det:
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”Jeg er overrasket over, at det ”kun” er de her fraktioner, vi skal frasortere. Jeg
havde slet ikke deﬁneret de ting som en del af vores husholdningsaffald. Vi har
igennem mange år sorteret papir, pap, ﬂasker/glas og dåser fra. Så det tænker vi
slet ikke på som en del af vores affald. Det kommer jo på genbrugspladsen.”
Deltagers noter fra dagbog
Konsistens kan bruges til at vise folk, at de allerede er i gang. Ved at gå ned med pantﬂasker er de
allerede en del af det segment, der sorterer affald. Når vi føler, vi er i gang, bliver det nemmere
for os at bygge videre på denne adfærd. Når vi har sagt A, er det naturligt også at sige B.

CASE 4: Dør-til-dør-canvas
Bare det at bruge tid på at tale om sortering skaber en forpligtende effekt
gennem bl.a. konsistens. I Manchester, hvor de gennemførte forsøget med feedbackpostkort lavede de også et andet interessant eksperiment, der bygger på
ﬂere af vores omtalte principper, blandt andet konsistens.
I dør-til-dør-forsøget opdelte de et område af byen
i to dele: Den ene gruppe skulle fortsætte sorteringen som de plejede, den anden halvdel var en
del af dør-til-dør-forsøget. Disse husstande ﬁk i
starten af forsøget besøg af en “canvasser”: en slags
informant. Canvasseren havde et talepapir, der
indeholdt tre faktorer, som man forventede, havde
betydning for øget sortering. Disse var: “awareness,
attitudes and structural barriers”. Canvasseren
talte med husstanden om deres sortering, hjalp
med at løse eventuelle barrierer og opmuntrede
beboerne til at sortere. Kort tid efter husstandene
havde haft besøg af en canvasser, viste tallene, at
canvasindsatsen havde fået 5 % ﬂere husstande til
at sortere affald. Et halvt år efter forsøget blev der
lavet en ny måling for at se, om effekten af
dør-til-dør-metoden virkede på lang sigt. Denne
måling viste, at der stadig var en lille stigning i
antallet af husstande, der sorterede affald på to
procentpoint, men at kurven ﬂadede ud over tid.
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Casen viser effekten af en forpligtende samtale. Der er både fokus på konsistens gennem
forpligtelse, da borgeren bruger tid og energi på samtalen, hvor de forpligter sig på forskellige
værdier og adfærd. Men samtalen adresserer også et andet kerneelement, som vi gennemgår
i næste afsnit, nemlig hvordan man kan gøre det lettest muligt at sortere.

7. Vis folk, at de allerede er i gang
Som vi har forklaret, elsker mennesker at gøre mere af det samme. Hvis man viser dem, at de
allerede er lidt i gang, og at der er andre end dem, som også er i fuld gang, bliver det meget
nemmere at overbevise folk om, at de gør det rigtige. I stedet for at sige, at NU kommer der en
NY ordning, kan man arbejde med kommunikationen og vise, at folk allerede er i gang:

”Fra den 1. januar skal vi til at sortere lidt mere. I
Lyngby-Taarbæk Kommune sorterer vi allerede glas
og papir. Nu skal vi også sortere metal og plast.”

Når sorteringsordningen bliver rullet ud, er det vigtigt at holde fokus på, at sortering hos
borgeren ikke er noget nyt. Faktisk har rigtig mange borgere sorteret længe. De har fx kørt
deres papir og glas på genbrugsstationen eller aﬂeveret det i kuberne på gaden. Det skal
kommunikeres meget klart ud til borgerne, at de skal ikke i gang med noget nyt, de skal bare
putte lidt ekstra ovenpå det, som de allerede gør. Nyhedsværdien kan bruges til at skabe
omtale og opmærksomhed, men kernen i den løbende kampagnekommunikation skal være
orienteret mod konsistens.

8. Canvas
Overvej at hyre et par studerende til at canvasse et område, som vi så det fra casen. Det kan
dels give LTF værdifuld viden fra de berørte borgere i den første del af udrulningen – så de kan
iterere på de næste dele af udrulningen til kommunen. Og dels vil det skabe forpligtelse og
mere effektiv sortering.

9. Frame den nye sortering
Ved at frame indsamlingen af de ekstra fraktioner som en service samt at spille på, at borgerne
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allerede er i gang, bliver det meget nemmere at begynde at sortere. Det er ikke længere noget
nyt eller besværligt, vi skal ikke ændre vores vaner særlig meget:
• ”Vi udvider vores service og kommer nu hjem til dig og henter glas og papir. Vi vil også
meget gerne tage dit metal og plast med”
• ”Nu henter vi endnu mere affald ved din hoveddør”
• ”Nu skal du også sortere metal og plast – men bare rolig, vi henter det hjemme ved din
hoveddør”
Vi vil anbefale LTF at bruge dette princip som et generelt kampagneelement de steder, hvor
borgerne færdes. Især kunne følgende steder være oplagte i den udstrækning, det er muligt:
• Containere og skraldespande hjemme hos borgeren
• Genbrugsstationen
• Flaskecontainere og kuber i byrummet
LTF kunne endda overveje at bruge det som generel kampagne-frame. At der ikke er tale om
en ny ordning, men en ordning, der bygger videre på borgernes adfærd og har den gevinst, at
langt mere affald bliver hentet på deres matrikel.

Tak for dit bidrag. Husk at vi pr.
1. januar henter glas og papir
helt hjemme ved din hoveddør.
GLAS TIL GENBRUG

GLAS TIL GENBRUG

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
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PRINCIP 5: POLR
Vi er tiltrukket af at gøre lette ting
”Path of least resistance” betyder, at mennesker elsker lette ting. Fast food, Nemlig.com og
levering fra aarstiderne.dk for blot at nævne et par eksempler fra den kulinariske verden. Alle
initiativer, projekter og strategier, der besværliggør vores hverdag, vil derfor være udsat for
stor adfærdsmæssig modstand.
Løsningen er at simpliﬁcere, fjerne friktion og gøre det rigtige valg til det lette valg. I relation
til affaldssortering drejer det sig om konstant at vende tilbage til spørgsmålet: Hvordan gør vi
det lettest muligt for borgerne at sortere? Og hvordan fjerner vi så mange barrierer som
muligt?

10. Historier bag på låget på skraldespanden
Skraldespanden er nok den genstand, som bliver brugt mest af borgeren, når der skal sorteres
affald. Her er der rig mulighed for at bruge låget til at kommunikere enkle principper til
borgeren. Det kan enten være historier om, hvordan det går med indsamlingen i kommunen,
eller tips til, hvordan man nemmest sorterer en bestemt genstand. Hovedsagen er, at låget på
skraldespanden er en mulighed for at ﬂytte kommunens historier tættere på borgerne.
Disse historier kan variere, og det kan være en god ide at køre forskellige temakampagner.
Borgeren vil nemlig ret hurtigt vænne sig til det, der står på bagsiden, og så vil effekten
mindskes. LTF har allerede indtænkt dette kontaktpunkt med enkle instruktioner på bagsiden
af låget. Vi er meget enige i den disposition, og vi mener, der er mere at hente. Grundlæggende
er det et kontaktpunkt, hvor man kan bruge mange af de allerede anførte ideer:
• Brug af den tidligere smileyordning på toppen af låget
• Temakommunikation i forhold til årets udfordringer – jf. Princip 6: Moment of power
• Præsentation af enkle, handlingsorienterede råd
LFT har i øjeblikket lagt op til at præsentere 5-6 gode råd til hver fraktion. Man kunne overveje
udelukkende at kommunikere de problematiske produktgrupper, som vores undersøgelse har
fremdraget. Vores indsigter viste, at især plastfraktionen, sammensatte emballager og
materialer med madvarer var svære for deltagerne at håndtere. Det er oplagt at fokusere på
disse udfordringer og vejlede folk i, hvordan de sorteres korrekt. Tag én problematik ad
gangen, og kommuniker den tydeligt. Her er det helt centralt, at nudging handler om at guide
til en mere hensigtsmæssig adfærd. Det er derfor uhensigtsmæssigt, men desværre ret
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udbredt i affaldsverdenen at fortælle folk, hvad de ikke må. Formuler budskaberne positivt.
Fortæl borgerne, hvordan de gør det rigtigt. For de vil rigtig gerne. I hvert fald 90 % af dem,
hvis vi skal stole på de landsdækkende undersøgelser.

11. Giv borgerne indendørs spande, klistermærker, skraldeposer el.lign.
Et af de helt store problemer, vi har stødt på, er, at indendørs og udendørs sortering ikke altid
stemmer overens. Med andre ord: Jo mere den indendørs logistiske løsning til sortering ligner
den, som er udendørs, jo større succes. Vores undersøgelse viser ikke overraskende, at
sorteringen skal foregå lige der, hvor affaldet opstår. Ellers bliver det ikke sorteret. Hverken
ved puslebordet, på badeværelset og dermed nok heller ikke foran den udendørs
skraldespand, når alt affaldet er havnet i den samme pose.
Det er for besværligt. Og det er stadig vores tese, at motivationen er den største udfordring
for sorteringen. Det er et unødvendigt benspænd for borgeren, og det er ikke realistisk at tro,
at man vil opnå særlig rene fraktioner, hvis man ikke afhjælper borgeren med disse centrale
barrierer. Ved at give borgeren materiale, som kan hjælpe med sorteringen både indendørs og
udendørs, minimeres dette benspænd. Flere kommuner har gode erfaringer med at udlevere
spande til borgerne, heriblandt Morsø og Brøndby Kommune. Men mindre kan også gøre det.
Borgeren har brug for best practice-modeller til, hvordan de skal løse den indendørs sortering.
Her er et par forslag:
• Udlever skraldespande til borgerne, som matcher de udendørs fraktioner
• Udlever skraldeposer i forskellige farver, klistermærker, som matcher dem på de udendørs
beholdere, eller andre hjælpemidler, som kan visualisere, at der er behov for et indendørs
system
• Udlever guides til, hvordan de bedst samler det – og vis dem, hvordan andre har gjort det
med succes
• Udlever guides til de hyppigste problemer med den nye sortering – og hvordan de undgår
dem
• Udlever en guide, der viser 10 innovative løsninger på indendørs sortering

12. Udvælg speciﬁkke problemgenstande, og kommuniker dem en ad
gangen
Det er fristende at trykke en masse sorteringsvejledninger og så blot sende dem ud. Men det
vil ikke være effektivt. Tænk langt hellere i kampagneperioder, hvor I adresserer én problemgenstand ad gangen. Hvis der er mange problemgenstande, kan de roteres. Således at man
skifter mellem, hvilken problemgenstand der fokuseres på.
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13. Oversæt skraldeværdier til penge eller andre konkrete værdier
Det kan være helt umuligt at overskue, hvorfor det er så vigtigt at sortere sit affald, da
værdien er helt utrolig abstrakt og virkelighedsfjern for mange mennesker. Denne frustration
oplevede vi også i forbindelse med vores undersøgelse:

”Det er også frustrerende ikke at vide, hvad det bliver til. Man ville nok
være mere motiveret undervejs, hvis man vidste, hvad det blev til.”
Interview med deltager
Et nudge kunne være at oversætte affaldet til reelle værdier eller fun facts, så borgerne i
højere grad kan sætte pris på affald, og se det som den ressource, det er.

CASE 5: Genbrug er guld
Flere kommuner og affaldsselskaber har de seneste år lavet sorteringskampagner med brug af fun facts. Fx har man i Københavns Kommune kørt kampagnen ”Genbrug er guld”, hvor man bl.a. kunne læse på skraldebilerne, at der i 60
plastikﬂasker er nok plast til en ny ﬂeecetrøje. 8

8 Genbrug er Guld. (2012, 2. december)
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PRINCIP 6: MOMENT OF POWER
Vi er enormt påvirkelige af timing
Moment of power dækker over værdien af timing. I denne sammenhæng betyder det, at det
ofte er væsentligere at tænke på, hvornår en information bliver præsenteret, end hvad der
står i den.
I forhold til affaldssortering har man set, hvordan ﬂere kommuner har et afsenderorienteret
forhold til indsatsen. Den bliver rullet ud, når den er politisk godkendt, når forsyningsselskabet er klart, eller når sorteringsvejledningerne er blevet trykt. I stedet for bør man
interessere sig dybt for borgernes livscyklus – både på en dag, et år og et liv.
Det er nemlig altafgørende at servere sit budskab på det rigtige tidspunkt. Det er for
eksempel, når vi mennesker står i en uvant situation, hvor vi ingen vaner har at læne os op af.
Når vinduet åbner, sker det kortvarigt – men til gengæld sker det en stor håndfuld gange i alle
menneskers liv. Vi kalder det moment of power, og det kan indtræffe i stor eller lille skala. Det
kan være mindre tilfælde, som når man allerede er i gang med at sortere, som fx i vores
fotoundersøgelse, hvor mange var i tvivl om, hvad de skulle gøre af pap og karton, da de ﬁk
mulighed for at sortere andre hverdagsfraktioner fra. Et oplagt moment of power. Det kan
være i større tilfælde, når man fx ﬂytter til kommunen, bliver skilt eller får børn. Andre
lavprioritetsområder som forsikring og pension har haft stor gevinst af at tænke i disse baner
og time deres tilbud, information og forklaringer, når borgerne rent faktisk gider høre fra dem.
At timing og affaldssortering hænger sammen, underbygges ﬂere steder bl.a. af en undersøgelse fra CargoCollective:

”Flere af respondenterne gav udtryk for, at de manglede viden om, hvilke
affaldstyper der skal i hvilke fraktioner. To nævnte, at der var gode instruktioner
på containerne i gården, men at man manglede denne information i selve
udsmidnings-/sorteringsøjeblikket i køkkenet. Vi observerede, at disse
fejlvurderinger – foretaget i mangel på viden/oplysning – havde
som konsekvens, at borgerne sorterede forkert.” 9

9 Bedre affaldssortering starter hos borgeren. (2014, 2. maj)
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14. Tænk i timing
LTF har allerede gjort sig nogle tanker på dette felt, da de blandt andet planlægger at placere
vejledninger på bagsiden af skraldespandslågene. Vi mener, at der ligger endnu ﬂere effektive
muligheder og kontaktpunkter, hvor folk er fokuserede på affald og sortering:
• Genbrugspladsen – når man tænker affald
• Flaskecontainerne – når man tænker affald
• Tilﬂytning – når man er påvirkelig
• Nye sæsoner – når man står med en ny type affald

15. Lav små kampagner, når I har fundet jeres tidspunkt
De få gange, borgere rent faktisk er påvirkelige overfor at få nye vaner, skal udnyttes
maksimalt. Eksempelvis ved en tilﬂytning til kommunen bør man få langt mere gennemtænkt,
repeteret og massiv kommunikation. Et tænkt eksempel kunne være:
• Velkomstbrev med sorteringsvejledning og guide til at indrette den indendørs sortering
• Efter 7 dage: Note på skraldespanden fra renovatøren, der ønsker velkommen
• Efter 30 dage: Nyt brev med de seks ting, borgerne har sværest ved at sortere
• Efter 60 dage: En door hanger med, hvordan man klarer sig ift. andre i kommunen
Ud fra vores research er der også noget, der tyder på, at årets sæsoner og højtider kan udgøre
moments of power. Fx er det oplagt at kommunikere ordninger for haveaffald i den første
forårsweekend. Eller hvordan man sorterer gavepapir, -bånd og pap op til juleaften. Det kunne
også lægges sammen med information om de mange indsamlingsordninger for ﬂasker til nytår.

Illustration af nudges og skralderejse
Afslutningsvis vil vi summere vores forslag til nudges og de mulige kontaktpunkter op i to
graﬁske illustrationer. Vi håber, disse kan anvendes som inspiration til kommunikationen med
borgerne. Det står frit for at mixe og matche mellem kontaktpunkter og budskaber, så
indsatsen passer til netop den udfordring og kanal, I ønsker at arbejde med. Det eneste, LTF og
andre inspirerede kommuner skal være særdeles opmærksomme på, er at insistere på at teste
de forskellige tiltag. Vores ideer er kvaliﬁcerede af stor research, teori og kvalitative indsigter –
men det er i en test, at de skal stå deres prøve. God fornøjelse.
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13.

1d

5b

5c

1a

Hvordan de klarer sig

9e

Genbrugsstationen

1b

Hvordan de klarer sig i forhold til nabokommuner

9f

Flaskecontainere og kuber i byrummet

1c

Ros og anerkendelse for deres indsats

1d

Alt ovenstående kombineret med bittesmå,
handlingsorietenterede råd og reminders

10a
10b

2a
2b
2c

Rosende sedler, der fortæller, hvad borgeren
gør godt
Guidende sedler, der hjælper der, hvor
sorteringen kan blive bedre
Sorteringsvejledninger målrettet det affald,
borgeren har udfordringer med

2d

Smileyordninger

2e

Små historier, som kan motivere borgeren til
bedre sortering

2f

Personlige reﬂeksioner fra renovatøren

4a

Hvordan de klarer sig i forhold til vejen

4b

Hvordan de klarer sig i forhold til kommunen

4c

Hvordan de klarer sig i forhold til
landsgennemsnittet

5a
5b
5c

9a

9b
9c

9d

Brug af den tidligere smileyordning på
toppen af låget
Temakommunikation i forhold til årets udfordringer – jf. Princip 6: Moment of power

10c

Præsentation af enkle, handlingsorienterede råd

11a

Udlever skraldespande til borgerne, som
matcher de udendørs fraktioner

11b

11c

11d

11e

Udlever skraldeposer i forskellige farver,
klistermærker, som matcher dem på de udendørs beholdere, eller andre hjælpemidler,
som kan visualisere, at der er behov for et
indendørs system
Udlever guides til, hvordan de bedst samler
det – og vis dem, hvordan andre har gjort
med succes
Udlever guides til de oftest poserede problemer med den nye sortering – og hvordan de
undgår dem.
Udlever en guide, der viser 10 innovative
løsninger på indendørs sortering

14a

Genbrugspladsen – når man tænker affald

14b

Flaskecontainerne – når man tænker affald

14c

Tilﬂytning – når man er påvirkelig

14d

Nye sæsoner – når man står med en ny type
affald

15a

Velkomstbrev med sorteringsvejledning og
guide til at indrette den indendørs sortering

”Nu henter vi endnu mere affald ved din
hoveddør”

15b

Efter 7 dage: Note på skraldespanden fra
renovatøren, der ønsker velkommen

”Nu skal du også sortere metal og plast - men
bare rolig, vi henter det hjemme ved din
hoveddør”

15c

Efter 30 dage: Nyt brev med de 6 ting,
borgerne har sværest ved at sortere

15d

Efter 60 dage: En doorhanger med, hvordan
man klarer sig ift. andre i kommunen

Økonomiske incitamenter: Du mister det
lave affaldsgebyr
Logistiske incitamenter: Du mister muligheden for at få hentet dit affald ﬂere gange
Miljømæssige tab: Vi mister ressourcer, som
kunne have været brugt igen

”Vi udvider vores service og kommer nu hjem
til dig og henter glas og papir. Vi vil også
meget gerne tage dit metal og plast med”

Containere og skraldespande hjemme hos
borgeren
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SKRALDEREJSE MED KONTAKTPUNKTER
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1

Højere frekvens på synlighed af regninger og anden information

2

Udvikling af feedback på spande fra renovatørerne

3

Kommuniker, at majoriteten gør det

4

Sammenlign borgerens indsats med nærmiljøet

5

Fokuser på tabet ved dårlig sortering i jeres kommunikation i kontaktpunkterne

6

Lav doorhangers

7

Vis folk, at de allerede er i gang

8

Canvas

9

Frame den nye sortering

10

Historier bag på låget på skraldespanden

11

Giv borgerne indendørs spande, klistermærker, skraldeposer el.lign.

12

Udvælg speciﬁkke problemgenstande og kommuniker dem en af gangen

13

Oversæt skraldeværdier til penge eller andre konkrete værdier

14

Tænk i timing

15

Lav små kampagner, når I har fundet jeres tidspunkt
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