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Innledning 
 

Forsøpling. Det er et kjent og udiskutabelt faktum at forsøpling er en 

av de største globale utfordringene verden står ovenfor i dag. Der det 

er eller har vært mennesker, så finnes det forsøpling. Likevel så 

fortsetter det, og det øker.  

 

Prognoser fra verdensbanken tilsier at mengden av solid søppel 

kommer til å være nærmere fordoblet innen 2025 (Stormberg, 2013). 

Dette kan føre til at enda flere systemer blir overbelastet og mer avfall 

kommer til å havne på avveie. I løpet av denne rapporten skal vi se 

nærmere på hva slags påvirkning uorganisert søppelplukking virkelig 

har, og hva som skal til for å få med flere på denne praksisen. 

 

Studie presentert her har blitt utført av Klimaantropologen i samarbeid 

med Empact, og med støtte av regionale forskningsfond Oslo. Empact 

og Klimaantropologen så et stort potensial i å undersøke hvordan 

mennesker forstår forsøpling og søppelplukking, og undersøke hva 

som påvirker om folk plukker eller ikke. Bedre innsikt i de 

sosiokulturelle mekanismene som påvirker denne praksisen vil danne 

et solid kunnskapsgrunnlag for å jobbe videre med dette temaet.  

 

Foretaket Empact er en av flere aktører som arbeider for å gi 

forsøpling verdi for folk flest. Nok verdi til å plukke det opp. Ett viktig 

formål er at handlingen, det å oppdage, bevisst velge å plukke opp og 

så fysisk gripe om søppelet, skal påvirke til å unngå å miste og 

forsøple igjen. I tillegg til å organisere rydding og aksjoner, retter de 

seg mot rydding i hverdagen, uorganisert, noen biter her og der, når 

du har tid. Med mobil og appen EMPACT registrerer brukeren 

søppelet og bytter dens verdi mot tjenester, varer og andre goder. I 

tillegg gir appen mulighet å donere verdien av ens plukking til å 

finansiere ryddeaksjoner rundt om i verden. 

 

 

 

 

Problemstillingene vi ønsket å finne ut av var:  

 

• Hvordan forholder beboere i Oslo seg til forsøpling og 

søppelplukking?  

 

• Hvilke sosiokulturelle mekanismer spiller inn i interaksjonen 

med disse?  

 

• Hva er verdigrunnlaget rundt dette temaet? 

 

Vi håper resultatene fra studien presentert her er til nytte for alle 

frivillige organisasjoner, foretak, statlige/offentlige/kommunale aktører 

og individuelle plukkere som jobber med og mot forsøpling.  
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Prosjektet 
 

Forsøpling i urbane rom er et problem som påvirker både miljø og 

samfunn. I det store bilde er både Empact og Klimaantropologen 

opptatt av å stenge kranen for ny forsøpling. Å forhindre forsøpling er 

en stor og komplisert oppgave, og i dette prosjektet har vi tatt for oss 

en mindre, men vesentlig del av søppeldynamikken, nemlig individuell 

og uorganisert søppelplukking.  

 

Dette studie er et antropologisk forskningsprosjekt, basert på 

kvalitative metoder og analyse. Målet med prosjektet har vært å forstå 

dynamikken bak søppelplukking. Ved å forstå konteksten, 

motivasjonsfaktorene, og driverne bak når, hvor og hvorfor folk rydder 

eller ikke-rydder vil Empact kunne fortsette forskningsdrevet 

innovasjon og deres arbeid for å gi søppel verdi.    

Problemstillingen i dette prosjektet har vært tosidig. På den ene siden 

var målet å utforske hvordan folk flest forholder seg til forsøpling og 

søppelplukking i byrommet, og forstå de relevante sosiokulturelle 

mekanismene rundt dette. Det andre spørsmålet gjaldt hva som skulle 

til for å gi søppel verdi i folk sine øyne, og se på hvordan vi kan jobbe 

med å gjøre forsøplingsobjekter verdifulle nok til å plukke de opp.  

 

Prosjektet har som mål å gi dypere innsikt i folk sin faktiske atferd 

rundt forsøpling og søppelrydding, og hvordan denne kan forklares ut 

ifra en sosiokulturell kontekst. Funnene skal anvendes i videre arbeid 

med og mot forsøpling, blant annet i ryddeappen til Empact.  

Fra oppstart av dette prosjektet har samarbeidspartnerne ønsket å 

fremme og dele kunnskap også med andre aktører som jobber med 

forsøpling, både frivillige organisasjoner, andre foretak og statlige 

aktører. Denne rapporten er dermed publisert offentlig og skal være 

tilgjengelig for alle interesserte. 

 

Hvorfor antropologi? 

Forsøpling er et globalt problem. Likevel utfolder den seg i mange 

forskjellige lokaliserte former. Vi har sett på hvordan forsøpling og 

søppelplukking er et tema i Oslo, og i den norske konteksten. Å forstå 

lokale kontekster er avgjørende for å finne bærekraftige løsninger som 

fører til langvarig, bærekraftig atferdsendring. Sosialantropologiske 

metoder er sensitive for kontekst og gode på å fange de lokale 

aspektene. Det er dermed en passende tilnærming for å forstå et 

sammensatt fenomen som dette på en dypere og nyansert måte.  

 

Den største forskningsutfordringen i dette forstudie har vært å fange 

menneskers faktiske holdninger og atferd i forbindelse med forsøpling. 

Spriket mellom det folk gjør og det folk sier de gjør er stort, av 

forskjellige årsaker. Tidligere antropologiske og sosiologiske studier 

har dokumentert dette i detalj (se f.eks.: The Garbage Project av 

Rathje and Murphy (2001)). Spesielt når det kommer til moralsk ladete 

temaer, som forsøpling, blir dette spriket signifikant. Antropologiske 

metoder, som deltagende observasjon og dybdeintervjuer, har blitt 

anvendt i denne studien for å oppnå bedre forståelse av faktisk atferd. 

På denne måten oppnår man mer presis kunnskap om disse temaene 

som går dypere enn selvrapporterte holdninger og atferd, og kan man 

overkomme forskjellene mellom det folk gjør, det folk sier, og det folk 

sier de gjør. Antropologiske metoder gir et unikt dypt innsyn i 

sammensatte problemstillinger ved at man får oppleve utfordringene 

sammen med deltakere, og gjennom deltagende observasjon får kjent 

ting på kroppen som ikke kommer fram i intervjuer eller spørreskjema, 

og selv får opplevd hvilke faktorer som spiller inn i forskjellige 

kontekster. Mye av hverdagslig kunnskap er kroppsliggjort og 

ubevisst. Gjennom disse metodene kan man få innsyn i utfordringer og 

opplevelser man ellers kanskje hadde gått glipp av.  

  

Klimaantropolog Tessa van der Staak har vært hovedansvarlig for 

planlegging og gjennomføring av studien, samt med rapportering av 

funn. Du kan lese mer om hennes arbeid på side 45. 
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Teori og tidligere funn 
 

Definisjonen av individuell, uorganisert søppelplukking 
 

Før vi kan begi oss ut i diskusjonen trenger vi en definisjon av hva som 

er «individuell og uorganisert søppelplukking». Med dette mener vi 

individer som plukker søppel på eget initiativ, ikke som del av en 

aksjon eller ryddedag, heller ikke som del av en dugnad eller annet 

sosialt arrangement. Ryddeaksjoner, av f.eks. den typen Rusken, Hold 

Norge Rent og Empact organiserer bygger på helt andre 

sosiokulturelle mekanismer enn den typen rydding vi tar for oss her. 

For å virkelig kunne se dypt og grundig på temaet begrenser vi studien 

på denne måten. I resten av rapporten vil «søppelplukking», «rydding» 

og «plukking av forsøpling» brukes om hverandre. Med begge disse 

begrepene menes altså denne individuelle og uorganiserte måten å 

plukke på.  

 

Tidligere funn 
 

Søppel og forsøpling er aktuelle tema i mange internasjonale 

forskningsmiljøer. En at de tidligste og mest kjente studiene er Rathje 

og Murphys (2001) undersøkelse fra USA, hvor de sorterte og veide 

husholdningsavfall og fikk illustrert det store spriket mellom hva folk 

rapporterte at de kastet, og hvor mye de faktisk kastet. Videre har 

Robin Nagle gjennomført nå kjente undersøkelser med «sanitation 

workers» i New York (2013). En del litteratur tar opp caser hvor folk 

samler søppel fordi det har en bestemt verdi for de, for eksempel i 

konteksten av dumpster diving (se f.eks.: Strasser, 2000) og 

søppelplukkere i utviklingsland (se f.eks. Dias 2016). Det finnes 

utallige studier på søppel i forbindelse med forbruk, systemkritikk, 

feministiske studier, utviklingen av husholdningsarbeid, 

industrialisering, sirkulær økonomi, elektronikk, og mange flere 

innfallsvinkler.  

(Se https://discardstudies.com/resources/journal-articles/ for en 

utfyllende liste av samfunnsvitenskapelig forskning om søppel).  

 

I Oslo-området har det blitt gjennomført flere undersøkelser om 

forsøpling. Disse har først og fremst undersøkt hva forsøplingen består 

av, hvor vi finner den og hvordan den oppleves av beboere (Mindshift, 

2019; Hold Norge Rent, 2019). Videre undersøkelser har sett 

nærmere på hvordan forsøpling oppstår og drøftet hvordan vi kan 

forhindre det (Æra, 2019; 2020). De som har sett nærmere på 

søppelplukking og rydding har konsentrert seg om organisert rydding 

(se f.eks.: Rusken, 2019; 2020). Uorganisert søppelplukking har (til 

vår viten) ikke vært et tema for studie i Oslo-området tidligere. Med 

denne rapporten ønsker vi å videre utfylle kunnskapen om forsøpling i 

byrom ved å se på et aspekt som så langt har blitt undervurdert i 

søppeldynamikken: Uorganisert, individuell søppelplukking.  

 

Søppelplukking 
I sin bok «Søppel: Avfall i en verden av bivirkninger» skriver Thomas 

Hylland Eriksen:  

 
Tusenvis av forskere studerer forbruk, men nesten ingen forsker 

på søppel. Det er et lite mysterium at forbruksforskningen er blitt 

mainstream mens avfallsforskningen er underground. Det kunne 

like gjerne vært motsatt. Avfallet er jo en logisk implikasjon av 

forbruket: Alt som forbrukes, blir før eller siden til søppel…» 

                                                                       (Eriksen, 2011, s. 7) 

 

Avfallsforskningen har nå funnet sin vei til mainstream. Når det gjelder 

forsøpling er det spesielt mange som har undersøkt hvordan forsøpling 

oppstår og hvilke konsekvenser den har for mennesker, dyr, miljø, 

natur, bomiljø, etc. Mens søppelplukking kanskje nå er det temaet som 

fortsatt befinner seg underground. 

https://discardstudies.com/resources/journal-articles/
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Hvorfor velger vi å arbeide med individuell, organisert søppelplukking? 

Denne aktiviteten hvor folk fjerner forsøpling fra sine nærområder 

behandler kun et symptom og ikke de underliggende problemene som 

forårsaker forsøplingen. For det første er det en aktivitet verdt å se på 

siden det allerede er mange som har gjort dette til en vane, og vi fram 

til nå ikke har hatt særlig kunnskap om temaet. Det andre argumentet 

er at plukking av forsøpling er en aktivitet som vi ønsker å promotere 

og videreutvikle ettersom den har en rekke av positive effekter: Det 

bidrar til et renere bymiljø, bidrar til å beskytte mennesker, dyr og 

planteliv fra forsøplingens effekter, gir folk eierskap over et område og 

oppleves av mange som en positiv og meningsfull aktivitet.  

 

Forsøpling er et problem som i stor grad er kontekstavhengig. 

Løsningene for problemet må derfor være tilpasset konteksten – hva 

slags nudges man kan bruke, hvor mange søppelkasser man trenger, 

hvordan søppelkassene skal være utformet, hva slags innvirkning 

utformingen på akkurat dette spesifikke område har på menneskers 

interaksjoner med området, og hva slags aktiviteter som finner sted i 

området – mange faktorer må tas høyde for. Det finnes ikke én ultimat 

metode for å forhindre forsøpling, ellers hadde alle verdens byer 

implementert den for lengst. Løsningen, som i de fleste sammensatte 

utfordringer, avhenger av konteksten. Det krever tid å teste konkrete 

tiltak og å se hva som fungerer (Hold Norge Rent 2019, s. 43). 

Konkrete og godt tilpassede løsninger oppstår sjeldent over natta.  

 

Løsningene mot forsøpling som er bærekraftige i det lange løpet 

trenger tid for å bli utviklet – lokale kontekster trenger å bli undersøkt, 

metoder må testes før de implementeres – og mens dette viktige 

arbeidet gjøres fortsetter forsøpling å være en utfordring i byrom. 

Individuell, uorganisert søppelplukking er en midlertidig løsning som 

kan settes i gang kjapt og med få ressurser; det bidrar til å forebygge 

at plast og annet skadelig avfall ender opp i natur, næringskjeder og  

 

 

 

hav, og at forsøpling gjør byrommene mindre attraktive å oppholde 

seg i.  

 

Individuell, uorganisert søppelplukking er ikke en ny eller banebrytende 

løsning på forsøplingsproblemer. I det globale sør er søppelplukking en 

normalisert aktivitet som har blitt integrert i lokale økonomier.  

 

Sosiolog og “garbologist” Sonia Maria Dias skriver at: “Waste pickers 

are important actors in addressing a key 21st-century challenge – the 

increasing quantity of solid waste” (Dias, 2016, s. 377). Når det 

statlige og de offentlige strukturene ikke rommer mer, avhenger 

systemet av borgerlige initiativer. Mange steder i verden klarer de 

offisielle systemene ikke å utvikle seg i takt med den stadige økningen i 

mengden søppel. Selv om Norge har solide strukturer ser vi at en del 

av søppelet ikke blir fanget opp av systemet og blir til forsøpling.  

 

Det å stenge krana for ny forsøpling bør være det overordnete målet i 

arbeid med forsøpling og søppelhåndtering, men vi må finne måter å 

håndtere forsøpling på mens vi jobber med dette. Disse prosessene 

kan foregå parallelt.  
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Makro-mikro nivå modell 
Forsøpling og søppelplukking er temaer som omhandler samspillet 

mellom samfunn/system og individer. I samfunnsvitenskapen finner vi 

flere modeller som beskriver interaksjoner mellom makro og mikro 

nivåer i samfunn. For å forstå dynamikken rundt søppelplukking og 

søppelplukkingens påvirkning kan vi basere oss på Colemans modell 

av makro-mikro interaksjoner (Coleman, 1986; Coleman 1994). 

Denne modellen ble anvendt av Beeharry og kolleger for å forstå 

hvordan å opprettholde anti-forsøplingsatferd i kystområder og marine 

miljøer (Beeharry, et al., 2017). Den teoretiske tilnærmingen for denne 

studien bygger videre på deres modell og funn.  

Modellen vår tar for seg fire variabler:  

1. Bysamfunn 

2. Forestillinger om forsøpling 

3. Anti-forsøplingsatferd (søppelplukking) 

4. Atferd av det sosiale systemet 

Interaksjonene 

 

Den første relasjonen gjelder påvirkningen samfunnet (variabel 1) har 

på individers persepsjoner (variabel 2). Studien til Beeharry og kolleger 

viser at de sosiokulturelle rammeverkene fra samfunnet (hos de kalt 

«coastal society», og i vårt tilfelle «bysamfunnet») påvirker 

forestillinger folk har om forsøpling og søppelplukking. Tidligere 

rapporter har vist en rekke antagelser folk har om hvordan forsøpling 

oppstår, som har vist seg å være delvis feilaktige (Æra 2019; 2020) 

For eksempel at forsøpling først og fremst oppstår av at andre 

mennesker kaster ting på bakken med vilje, om at «noen andre» har 

ansvar for å rydde byen, og at byen ikke oppleves som «natur», og 

forsøpling i den dermed blir sett på annerledes enn forsøpling i skog 

og langs kysten (ibid.). Vi lærer bestemte historier om hvordan 

verdenen fungerer fra samfunnet vi lever i, og disse stemmer ikke alltid 

overens med hvordan ting virkelig er.  

 

Samfunnet påvirker altså våre forestillinger, og våre forestillinger om 

hvordan ting er eller skal være påvirker vår atferd. Dette er relasjon 

nummer 2. Vi skal se i senere avsnitt på hvor nyansert prosessen er 

fra tanke/forestilling til handling, men for øyeblikket holder det å 

påpeke at handlingene våre blir påvirket av våre forestillinger om 

hvordan samfunnet fungerer. Om vi plukker søppel eller ikke er altså 

påvirket av hvorvidt vi tror at andre også gjør bidrag til dette, i hvilken 

grad vi forestiller oss at denne typen atferd er akseptabelt, og hvorvidt 

vi tror at vår individuelle plukking har noe effekt i det store og hele.  

 

Fordi mennesker i stor grad blir påvirket av hva som skjer rundt oss og 

hva andre mennesker rundt oss gjør, har individuell atferd (variabel 3) 

en tilbakevirkende effekt på hvordan det sosiale systemet fungerer på 

makro nivå (variabel 4). Denne tredje relasjonen knytter altså 

mikronivået, og individuell handling tilbake til makronivået, og viser 

hvordan individuelle bidrag kan påvirke samfunnet på en større skala. 

Tidligere studier har vist at mennesker forsøpler mindre i områder hvor 
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det er lite forsøpling fra før av, og vice versa (Cialdini et al., 1990). 

Studier har også vist at mennesker forsøpler mindre når de har sett 

noen plukke opp søppel (Beeharry et al, 2017, s. 89). Individers atferd 

har potensialet til å ha ringvirkninger. Fridays for Future, initiert av 

Greta Thunberg, er et eksempel på hvordan individuelle handlinger har 

evnen til å spre seg sosialt gjennom nettverk. At ungdom har gjort 

disse fredagene til sosiale arrangement og sprer bilder og informasjon 

på sosiale medier har gjort at barrieren for at andre skal henge seg på 

mye lavere. Å se at andre vi (direkte eller indirekte) kjenner deltar gjør 

det mindre skummelt å gjøre det samme selv.  

 

En mulig fjerde relasjon mellom variabel 4 og 1 har ikke blitt adressert i 

studier så langt. Sannsynligvis fordi det er vanskelig å spore og 

studere konkrete påvirkninger mellom deler av samfunnet på et 

makronivå. Likevel så kan det argumenteres for at disse 

ringvirkningene finnes og påvirker det totale systemet et samfunn 

består av, for å så påvirke individene som lever i samfunnet og deres 

persepsjoner. På denne måten ville påvirkningene fullført sirkelen.  

 

Studiene som bekrefter denne modellen omhandlet marin forsøpling, 

men mekanisme fungerer på lignende måte i forskjellige kontekster og 

vi argumenterer derfor at den kan overføres til å undersøke urban 

forsøpling. Det denne modellen viser er hvordan samfunnet påvirker 

individers persepsjoner, som driver atferd, som igjen kan ha 

ringvirkninger på større sosiale grupper og til slutt samfunnet i sin 

helhet.  

 

Dynamikken mellom samfunnsstrukturer og individers kjerneverdier og 

handlinger er et sentralt tema i sosialvitenskapen og det finnes 

selvfølgelig et mangfold av teorier som tar for seg disse. Våre 

forskningsspørsmål dreier seg i hovedsak om individet, og deres 

motivasjoner og handlinger. Et konsept som kan være nyttig å tenke 

med i denne sammenhengen er Bourdieus konsept om habitus.   

 

Habitus 
 

Selv om habitus er et kjent og utbredt begrep i samfunnsvitenskapene, 

utgjør den ikke en fastsatt teori. Bourdieu selv har argumentert for at 

det bør brukes som et tenkeredskap, noe som inngår i interaktiv dialog 

med empirien (Wilken, 2015, s. 8). I likhet med modellen beskrevet 

ovenfor er habitus et konsept for å adressere påvirkningene mellom 

samfunn og individ. Men i motsetning til modellen er habitus en 

betegnelse på det som har blitt integrert i individet, som individet.  

 
Habitus er et produkt av sosialisering, og særlig den tidlige 

sosialiseringen er viktig for dannelse av disposisjonene som 

individer vil handle i forhold til. I den tidligere barndommen foregår 

det en overveiende ubevisst internalisering av objektive strukturer 

gjennom erfaring snarere enn forklaring. Vi tilegner oss en 

forståelse om hva som er bra og dårlig, rett og galt, mulig og 

umulig, uten at det helt er klart at det er en læringsprosess 

(Bourdieu 1979/84, s. 475). Karakteristisk for disposisjonene i 

habitus er at de er tilegnet, men at tilegnelsesprosessene er glemt 

eller fortrengt. I den forstand er habitus ikke en sinnstilstand, men 

en kroppstilstand (Bourdieu 1980/90). Den kroppslige forankringen 

av habitus betyr at det sosiale er innleiret i kroppen, og det har 

betydning for både erindring og praksis. 

 

På den ene siden betyr det at agenter i minst like stor grad husker 

med kroppen som med hodet. Uttrykket «ryggmargkunnskap» er 

svært treffende, fordi det nettopp impliserer at kulturelle normer, 

f.eks. hvordan man står, sitter og snakker i ulike situasjoner, er 

forankret i kroppen og dermed utenfor bevissthetens grep 

(Bourdieu 1974/84, p. 466). På den andre siden betyr det at 

kroppen formes av habitus, og at kroppen uttrykker habitus.  

                                                                        (Wilken, 2015, s, 37) 
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Habitus er altså en mekanisme som gjenspeiler vår sosialisering i et 

samfunn. Hva vi gjør, og hvordan vi velger å gjøre det, er i stor grad et 

produkt av hva vi har blitt lært, og gjennom våre handlinger og 

væremåter blir samfunnets sosiale forhold reprodusert. Denne 

mekanismen er likevel ikke en enkel og mekanisk måte å interagere 

med verdenen på, og er mer dynamisk enn kulturbegrepet ofte er. 

Habitus forholder seg til det folk gjør med utgangspunkt i deres 

forståelse av den situasjonen de er i (ibid., s. 36). 

 

Habitusbegrepet retter oppmerksomheten mot to samtidige og 

interagerende prosesser:  

 

1. Individets tilegnelse av den kunnskap som gjør det i stand til å 

handle meningsfullt i verden (internaliseringen av de objektive 

strukturer), og  

2. individets omsetting av denne kunnskapen til praktisk handling 

(eksternaliseringen av internaliserte strukturer).  

 

Denne dynamikken gjenspeiler Colemans modell vi så på tidligere. I 

grove trekk kan vi si: Samfunnet påvirker individets holdninger og 

handlinger (det eksterne blir internt), og individets holdninger og 

handlinger påvirker de rundt oss og hvordan samfunnet reproduseres 

(det interne blir eksternt). Det som er fordelen med habitusbegrepet, 

og som skiller den fra Coleman modellen, er at den setter søkelyset 

mot individets erfaring, oppfatninger og tolkninger, og det er nøyaktig 

disse delene som er mest relevant for vår analyse.  

 

Dynamikken mellom internalisering og eksternalisering er verken 

regelbundet eller automatisk. Våre sosiale liv er ikke så forutsigbare, 

og individer improviserer seg i høy grad gjennom tilværelsen. Men 

habitus utstyrer folk med en matrise for hvordan de oppfatter, forstår 

og derfor handler i gitte situasjoner (ibid. s. 36-37). 

 

Fra en tidlig alder dannes det allerede oppfatninger, forståelser og 

naturliggjorte handlinger for hvordan vi interagerer med forsøpling. 

Man blir lært både av foreldre, lærere og andre gjennom en 

sosialiseringsprosess hva som er greit og ikke greit å gjøre. På denne 

måten blir normene vi holder og følger ovenfor forsøpling dannet. Våre 

personlige grenser for hva vi syns er ekkelt og hva vi syns er innenfor å 

ta på av objekter er en del av dette.  

 

Dette kan illustreres med en situasjon som skjedde under feltarbeidet 

for denne studien. På en plukketur langs Akerselva var det mange 

turgåere og barnefamilier ute. To forelde og en liten jente gikk et 

stykke foran oss da jenta plutselig stoppet og ropte «åå nei! Det skal jo 

ikke være der!» og løp fra stien for å plukke opp noe plastemballasje 

som lå på gressplenen. Hun var allerede på vei tilbake til søppelkassen 

før foreldrene rakk å si «Nei, ikke ta på det! Det er ekkelt. Slipp det 

nå».  

 

Jenta virket til å reagere ut ifra den kunnskapen av at forsøpling ikke 

tilhører noe annet sted enn i søppelkassen, og nølte ikke med å rette 

opp i denne feilen. Foreldrene prøvde å lære henne å ikke ta på «ekle» 

ting.  

 

Lignende situasjoner har de aller fleste av oss opplevd på et eller 

annet tidspunkt, selv om vi ikke alle husker de. Det er en norm som 

har blitt internalisert og naturliggjort for oss, vi husker ikke akkurat 

hvordan vi lærte det, vi bare vet «at det er sånn».  

 

Habitusene våre er ikke helt statiske og kan endres over tid ettersom 

vi tilegner oss nye erfaringer. Vi kommer tilbake til dette punktet på 

side 37.  
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Matter out of place 
Som siste teoretiske innspill bør vi nevne «matter out of place». Man 

kan ikke snakke om hva vi opplever som ekkelt og ikke uten å 

inkludere Mary Douglas. Hennes verk blir ofte tatt opp i diskusjoner om 

søppel og forsøpling ettersom det en klassiker innenfor hvordan 

mennesker har tendenser til å kategorisere ting, og hvor stor 

påvirkning samfunnet vi lever i har på denne kategoriseringen. I Purity 

and Danger (2003 [1966]) legger hun fram konseptet «matter out of 

place». Hennes analyse forklarer blant annet hvorfor noen objekter er 

helt greie og harmløse i visse kontekster, men skaper ubehag og tabu i 

andre sammenhenger*. For eksempel syns de fleste det er helt greit å 

ha sko stående i gangen, mens vi fort blir satt ut dersom noen skulle 

finne på å sette de på spisebordet. Kroppsvæsker er også et eksempel 

som ofte blir tatt opp her. Vi har ingenting imot blod eller spytt, eller 

andre kroppsvæsker, så lenge de befinner seg på innsiden av kroppen 

vår. Men med en gang de forlater kroppen vår vil vi helst aldri være 

bort i de igjen, da har de blitt «matter out of place». Vi kan oppleve 

«matter out of place» som farlig og tabubelagt.    

Hvorvidt søppel er ut av plass er et omdiskutert tema. Selv skriver 

Douglas:  

Rubbish is not dangerous. It does not even create ambiguous 

perceptions since it clearly belongs in a defined place, a rubbish 

heap of one kind or another. (Douglas, 2003, s. 160)  

Det kan argumenteres for at forsøpling kan være «displaced», men 

ikke nødvendigvis «out of place». Likevel så opplever mange et 

ubehag i forbindelse med forsøpling, som vi skal se i diskusjon av 

funnene.  

*Konseptet går mye dypere enn dette også og Douglas undersøker blant annet maktmisbruk, 

rasisme og kategoriseringen av mennesker «out of place». Denne delen av analysen er ikke 

relevant for vår case, men er verdt å påpeke for en mer helhetlig forståelse av konseptet 

Her kan det være nyttig å begynne å dra et skille mellom søppel og 

forsøpling. Søppel er gjenstander som ikke har et formål lenger og 

som vi ønsker å kvitte oss med. Søppel finner vi ofte i rom som er 

bestemt for nettopp de: Søppelkasser, gjenbruksmottak, eller 

søppelrommet nede i kjelleren. Forsøpling derimot består av 

gjenstander som likeledes som søppel har fullført sin hensikt eller som 

av andre grunner ikke har et formål for oss lenger, men som ender opp 

utenfor de rommene som er tilskrevet søppel. På den måten er 

forsøpling ute av sin tildelte plass. Objektene kan godt være nøyaktig 

de samme, skillet oppstår i vår mentale kategorisering av hvor søppel 

tilhører og ikke tilhører.  

If we focus on the categorization process that defines trash, our 

attention will be drawn away from the rubbish heap and 

concentrated in human behaviour. Trash is created by sorting.               

                                                                      (Strasser, 2000, s. 4) 

For eksempel blir elsparkesykler kategorisert som forsøpling av 

mange. De blir gjerne sett på som objekter på «avveie», som ikke er 

på sin plass, og som virker forstyrrende i bybildet. På lignende måte 

som forsøpling gjør. Noen deltagere i denne studien reagerte på at de 

ofte blir «slengt fra seg» på lignende måte som folk ville ha gjort med 

forsøplingsobjekter. 

 

Rollen til all denne teorien 

En del av konseptene som har blitt gjennomgått i denne teoretiske 

delen vil komme opp i diskusjonen av funnene, mens andre ikke vil bli 

tatt opp direkte. Grunnen til at de er tatt med her er at de har spilt en 

sentral rolle i analysen og tankeprosessene rundt studien, og 

forhåpentligvis også vil hjelpe leseren å forstå atferden og verdiene 

rundt forsøpling og søppelplukking på en mer nyansert måte. Vi skal 

nå kort se på metodene brukt for datainnsamlingen før vi hopper inn i 

funnene.  
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Datainnsamling 
 

De spesifikke forskningsspørsmålene vi har ønsket å finne svar på var 

følgende:  

Hvordan forholder beboere i Oslo seg til forsøpling og søppelplukking? 

Hvilke sosiokulturelle mekanismer spiller inn i interaksjonen med 

disse? Hva er verdigrunnlaget rundt dette temaet? 

 

Datainnsamling fant sted fra august til oktober 2020 i Oslo. 

 

Litteraturstudie 
Samarbeidspartnerne i dette prosjektet var enige om helt fra 

oppstartsfasen at det var behov for en litteraturstudie for å få svar på 

de spørsmålene vi satt med. I samfunnsvitenskapene finnes det hele 

felt som er tilknyttet forsøpling, søppel og forbruk. «Garbology» blir til 

og med ofte betegnet som en egen akademisk disiplin. Bare innenfor 

konteksten av Oslo har det blitt gjennomført en rekke undersøkelser 

og kartlegginger de siste par årene (Hold Norge Rent 2019; Mindshift 

2019; Rusken 2019; 2020; Æra 2019; 2020). Det var viktig for oss å 

bygge videre på den kunnskapen som allerede finnes og unngå å 

«finne opp hjulet på nytt». Bare på denne måten kan vi komme videre 

og oppnå ny kunnskap. De mest relevante funnene fra litteraturstudie 

er beskrevet i forgående teori-del, og vil bli tatt opp i diskusjonen av 

funnene nedenfor.  

I tillegg har input fra litteratur og tidligere studier vært med å forme 

datainnsamlingsprosessen. Det har bidratt med nye kategorier og til å 

utvide horisonten for undersøkelsene.  

 

 

 

Intervjuer 
For å finne svar på våre problemstillinger har Klimaantropologen 

gjennomført 11 semi-strukturerte intervjuer. Erfaringer fra Empacts 

arbeid tilsier at majoriteten av de som plukker forsøpling er kvinner i 

30-åra, som også har vist seg er den letteste gruppen å rekruttere i 

forbindelse med studien. For å oppnå et mer helhetlig bilde av 

situasjonen har deltagere blitt valgt ut med forskjellige bakgrunner og i 

forskjellige aldre. Deltagerne har blitt selektert på en måte som gjør at 

hele spekteret av ikke-plukkere, tilfeldige plukkere og aktive plukkere 

er inkludert i utvalget. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

*Alle deltagerne i studien identifiserte seg som mann eller kvinne, derfor er ingen videre 

kategorier inkludert i denne grafen. 
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Deltagere har blitt rekruttert gjennom nettverksampling. Ettersom 

målet har vært å forstå hva som både motiverer og hva som hindrer 

folk i å plukke forsøpling har det blitt valgt ut en del deltagere som 

pleier å plukke søppel og en del deltagere som aldri har plukket søppel 

før. Målet var å få en helhetlig forståelse av dynamikken, og begge 

disse gruppene har viktige moment å bidra med til denne forståelsen.  

 

En mindre gruppe deltagere i en kvalitativ studie som denne fører ikke 

til en statistisk representativitet. Likevel har resultatene av denne 

analysen generaliserbar verdi. Deltagerne har blitt valgt ut på basis av 

en teoretisk tilnærming som gir et nærbilde, en detaljert og grundig 

innsikt i få tilfeller som er relevante for og viser til en bredere dynamikk 

(Mason, 1996, s. 92). Relevansen i disse casene ligger i hva de kan 

fortelle oss om søppelplukking som et konsept og som en aktivitet. 

Som sosiologen Michael Burawoy har skrevet:  

 
The importance of the single case lies in what it tells us about 

society as a whole rather than about the population of similar cases.                                                  

                                                                     (Burawoy, 1991, p. 281)  

 

Fordelen med semi-strukturerte intervjuer er at de gjør intervjuene 

strukturerte nok, og dermed like nok, til å kunne sammenlignes mot 

hverandre og finne likheter og forskjeller i cases gjennom analysen. 

Samtidig er formen åpen nok til at deltagere kan ta opp tema som er 

viktige eller relevante, men som forsker muligens ikke hadde vurdert 

ennå. Dermed fører intervjuene til nye spørsmål og åpner opp for 

innsikt og innfallsvinkler som tidligere har vært utenfor forskerens 

originale hypoteser.  

 
 

 

Feltarbeid og deltagende observasjon 
Intervjuene ble holdt i deltagernes nærområde og ble kombinert med 

tur eller en runde søppelplukking. På denne måten har feltarbeideren 

(antropologen) fått lære mer om hvilke faktorer som påvirker 

forsøplingsdynamikken i hvert spesifikke tilfelle. I tillegg gir det å plukke 

søppel selv, og kjenne handlingen på kroppen, en type forståelse som 

ikke lett kan deles gjennom å snakke om et tema. Deltagende 

observasjon, det å gjøre de tingene man prøver å forstå, helst i 

fellesskap med andre, er en grunnstein i antropologien. Intervjuene ble 

altså supplementert med deltagende observasjon. I tillegg har 

antropologen dratt på flere plukkerunder selv for observasjon og 

refleksjon.  

*Kart over områder hvor det ble gjort feltarbeid 
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Analyse 
Alle intervjuene har blitt transkribert og analysert med bruk av 

verktøyet MAXQDA. Analysen av intervjuene, observasjoner fra 

feltarbeid og tidligere funn bestod av en kombinasjon av induktive og 

deduktive tilnærminger. Denne metoden egner seg best for å 

kombinere allerede eksisterende kategorier fra litteraturen og tidligere 

studier med nye kategorier som oppstår gjennom det empiriske 

arbeidet. På denne måten kan man integrere kunnskap som allerede 

finnes med nye innsikter.  

En kvalitativ innholdsanalyse består av tre faser: Forberedelse, 

organisering og rapportering av resultater (Elo, et al., 2014). I 

forberedelsesfasen samler man passende data, utleder mening og 

selekterer enheter for analysen. Formen på organisasjonsfasen 

avhenger av om det brukes en induktiv eller deduktiv tilnærming. For 

den induktive analysen inkluderes åpen koding, oppretting av 

kategorier og abstraksjon. Deduktiv innholdsanalyse innebærer 

utvikling av en kategoriseringsmatrise, noe som betyr at data blir 

gjennomgått for innhold og kodet for korrespondanse med identifiserte 

kategorier. Som nevnt ble det i dette tilfellet anvendt en kombinasjon 

av kategorier som stammet fra begge tilnærminger; noen som allerede 

eksisterte i litteraturen og tidligere forskning, mens andre ble hentet 

induktivt fra innsamlet data i feltarbeidet. Kombinasjonen av de to 

metodene kalles en abduktiv tilnærming (Graneheim et al., 2017). Til 

slutt, i rapporteringsfasen, blir resultatene beskrevet av innholdet i 

kategoriene, og den komplette forsknings- og analyseprosessen er 

rapportert i detalj (Elo, et al. 2014). Dette er selvfølgelig målet med 

denne rapporten. 
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Funn 

1. Opplevelse av byrommet og forsøpling 
 

I makro-mikro modellen handler relasjon 1 om hvordan individers 

persepsjoner blir påvirket av samfunnet de lever i. Relevante punkter 

for vår diskusjon er her:  

1. Ideer om hvordan forsøpling oppstår. 

2. Hvorvidt byen oppleves som forsøplet eller ikke.  

3. I hvilken grad «andre» virker til å bidra. 

Persepsjoner om hvordan forsøpling oppstår  

 

Tidligere studier viser at mange fokuserer mer på mennesker som 

årsaken til forsøpling enn systematiske feil og andre årsaker (Æra, 

2019). I både daglige og offentlige debatter ligger det ofte en 

antagelse om at det er folk «som ikke bryr seg» som er 

hovedproblemet, som fører kjapt til hypoteser om at forsøpling blir til et 

problem i bydeler hvor folk føler lite tilhørighet og hvor mange flytter 

oftere – satt på spissen: I diskusjonene ligger det ofte antagelser om 

såkalte «etnisk heterogene og nyere» bydeler. Antropolog Hylland 

Eriksen tar opp disse antagelsene i hans bok «søppel»: 

 
Et par måneder senere hadde lokalavisen hovedoppslag om 

tilsmussing av Frognerparken, den største og mest populære 

parken i Oslo vest, som året rundt frekventeres av folk fra hele 

byen, foruten ikke så rent få turister. Etterlatte engangsgriller, 

plastposer, sneiper, matrester, ølbokser og utleste aviser gjorde 

det vanskelig å finne et uplettet stykke gress å brette ut piknik-

teppet på. Her kunne ingen skylde på at bydelen var ny og 

etnisk heterogen, at tilhørighetsfølelsen ennå var svak og at 

minoritetene ennå ikke hadde skjønt hvor viktig det var å rydde 

opp etter seg hvis man skulle gjøre seg noe håp om å bli 

integrert. Denne typen forsøpling handler neppe om verken 

klasse eller identitet, men om materiell overflod og en svekket 

pliktfølelse. Hadde ikke de kommuneansatte jevnlig kommet inn i 

parken og sopt sammen folks etterladenskaper, ville japanerne, 

mellom fotosesjonene foran Monolitten, ha fått det bestemte 

inntrykk at de hadde kommet til et samfunn i oppløsning. 

                                                           (Eriksen, 2011, s. 122-123)  

 

Her tar Eriksen et oppgjør med den antatte koblingen mellom dårlige 

sosioøkonomisk posisjon og forsøpling. Litteraturen viser at jo rikere 

man er, desto mer avfall produserer man (Eriksen 2016 s,110). I 

kombinasjon med et overutfordret system og dårlige vaner fører økt 

mengde av avfall til økt forsøpling. Jo mer avfall som sirkulerer i 

systemene, desto større er sjansen for at mer av det havner utenfor 

dem.  

 

For å kunne si noe om hva forsøpling virkelig kommer av kreves en 

grundig og omfattende dokumentasjon som går langt utover rammene 

til denne studien. Heldigvis var vi ikke de første som hadde stilt dette 

spørsmålet. Ifølge faglitteratur og tidligere studier er et av 

hovedfaktorene som bidrar til forsøpling overflod. I perioder hvor det 

har vært mye overflod av ressurser har dette ført med seg bølger av 

kasting og sløsing, mer søppel er en konsekvens av at vi har flere ting. 

Gjennom historien ser vi denne trenden både i steinalder samfunn og i 

tiårene etter Svartedauden (Eriksen, 2011, s. 39). Dagens 

forbrukersamfunn er en bølge av denne typen, og er større og mer 

intenst enn vi har noen gang sett før (ibid., s.40).  

 

Mer forsøpling oppstår når vi har mer ting vi kaster, og systemet som 

skal håndtere søppel og medfølgende forsøpling som ikke er tilpasset 

situasjonen. Uoverensstemmelse mellom folks handlemåter og 

systemet fører til forsøpling (Æra, 2019). En del av systemet kan for 

eksempel være dårlig utformete søppelkasser sånn at fugler og 
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skadedyr kan dra ut søppelet, for lite tømming, eller kontekstuelle 

faktorer som gjør at folk ikke kaster ting riktig. 

 

Som påpekt i sitatet ovenfor er det mer snakk om svekket pliktfølelse, 

en ide om at «noen andre rydder opp», enn et spørsmål om tilhørighet.  

Det finnes også absolutt folk som setter fra seg ting i offentlige rom der 

det ikke hører til. Under feltarbeidet for dette studie har det blitt 

observert en del personer som setter fra seg ølbokser midt på fortauet 

eller på benken på T-bane stoppet. Mange har blitt observert mens de 

kaster fra seg sneiper eller lar pappkaffekoppen stå på en tilfeldig kant 

eller gelender. Noen virker til å glemme seg, mange virker til å ikke bry 

seg. Likevel utgjør disse handlingen altså bare en prosentandel av 

forsøplingen. Nøyaktig hvor stor prosentandel er vanskelig å vite. Men 

nå vet vi at også system og kontekst har mye å si både for folks 

handlinger og for alle andre faktorene som spiller inn i hvordan 

forsøpling oppstår.  

 

Deltagerne i denne studien tilskrev forsøpling til en rekke årsaker, og 

ofte en kombinasjon av disse.  

1. Folk som ikke bryr seg – i likhet med funn fra tidligere studier 

ble «folk» oftest sett på som hovedproblemet.  

2. Uhell – likevel reflekterer mange over at forsøplingen som regel 

ikke skjedde med vilje, eksempel: hundeposer som faller ut av 

lomma, ting som blåses bort av vinden.  

3. Uteliv – i sammenheng med de to punktene ovenfor mener 

mange at uteliv bidrar til mer forsøpling fordi «folk» bryr seg 

mindre og følger mindre nøyere med når de har drukket, og 

fordi nattmat fører til mye emballasje som kan havne på avveie. 

Som bringer oss til neste punkt. 

4. Bruk og kast kultur – blir sett på som en underliggende faktor i 

urban forsøpling. Spesielt take-away kultur.  

5. Fugler og skadedyr – noen påpeker at fugler kan bidra til 

forsøpling ved å dra ting ut av søppelkassene.  

6. For mange, for få søppelkasser, eller for fulle søppelkasser.  

Søppelkasser: Et omstridt tema 

 

Søppelkasser viser seg å være et omstridt tema. Mange deltagere 

argumenterte at det er for få søppelkasser og at det er for lite struktur i 

hvor de er plassert, sånn at de kan være vanskelige å finne. Dette 

oppleves som slitsomt i plukke-konteksten ettersom man da aldri vet 

hvor lenge man må gå «drasse» på forsøplingen man har plukket før 

man finner en passende søppelkasse. Flere har sterke meninger om at 

flere søppelkasser hadde bidratt til at færre setter eller kaster ting fra 

seg (her ser vi en sammenheng med hvordan folk antar forsøpling 

oppstår).   

 

På den andre siden ser vi helt konkrete tilfeller hvor flere søppelkasser 

bidrar til mer forsøpling. I en av parkene på Tøyen hvor det ble gjort 

feltarbeid stod det mange søppelkasser. Med knapt fem meter mellom 

hver søppelkasse virket det nesten ikke mulig å få inn flere i parken, 

dekningen var definitivt veldig god. Likevel var det en del forsøpling i 

parken. Lenger ned i gata fikk vi sett et eksempel på hvordan det 

kunne skje. En søppelkasse midt i en gågate hadde nådd maksimal 

kapasitet (se bilde på neste side), og det kan tenkes at pizzaboksen 

som ble dyttet inn øverst i søppelkassen hadde bidratt til dette. 

Deltageren som viste meg rundt i nabolaget påpekte at noen hadde 

satt fra seg en pose ved siden av kassen siden den var full og at den 

kom til å bli revet opp av fugler før noen rakk å tømme kassen og 

hente søppelet. Hun hadde rett. Når vi var på vei tilbake kun et kvarter 

senere og passerte samme søppelkasse en gang til hadde fuglene 

begynt å gå løs på posen og begynt å lage hull på den.  

 

Søppelkassen det er snakk om her står litt spesielt plassert. Den står 

ikke rett vedsiden av en benk eller sitteplass, ikke i en park, og heller 

ikke rett utenfor en butikk eller lignende. Den står midt i en gate. Som 

deltageren påpekte: Hadde det ikke vært en søppelkasse der, hadde 

folk nok ikke savna den.  
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Bilde 1: Hvordan vi fant søppelkassen. 

 

 

Bilde 2: Deltager som melder inn på «Bymelding» 

om at kassen er full. 

 

 

Bilde 3: Fuglene som fant den før noen rakk å 

komme. 
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De aller færreste hadde satt fra seg en hel pose eller en pizzaeske 

midt i en tilfeldig gate.  

Men fordi søppelkassen var der, inviterte den folk inn til å legge fra seg 

sitt søppel. Den ble til en stasjon for søppel. Når man kombinerer dette 

med ivrige fugler og at tømmingen kom akkurat litt for seint ble 

resultatet at hele gaten var dekket av forsøpling ikke lenge etter. 

 

Igjen ser vi at kontekst har alt å si.  

 

De som satte fra seg søppelet sitt i og ved denne kassen gjorde jo i og 

for seg det som blir sett på som riktig i våre forestillinger om søppel. 

De leverte fra seg tingene på et sted om var tilskrevet søppel, sånn 

som blir forventet. I disse situasjonene ser vi kanskje mer en 

ansvarsoverføring, enn en ansvarsfraskrivelse. Individene som bidro til 

den overfylte søppelkassen gjorde det som stort sett blir anset som 

«riktig», og overlot søppel til de som er ansvarlig for det offentlige 

området, men de så kanskje ikke hele bildet av hvor kort veien fra 

søppel til forsøpling er bare på grunn av noen få kontekstuelle faktorer.  

 

Antall og plasseringen av søppelkasser er et sammensatt spørsmål. På 

den ene siden kan de være grunnen til forsøpling ved å fasilitere mer 

og ukontrollerbart søppel inn i byrommet. På den andre siden kan de 

være nødvendige for at folk skal kvitte seg med ting på best mulig 

måte.  

 

Her er det ingen bestemt fasit ennå. I tillegg til antallet og plasseringen 

av søppelkassene kan de forskjellige utformingene på søppelkassene 

diskuteres. Visse design beskytter kanskje bedre mot fugler, men kan 

være vanskeligere å bruke. Noen kan inkludere sneipbeholdere for at 

røykere kan kaste sneiper uten å være redd for å starte 

søppelbranner, men krever da mer vedlikehold. Det er behov for mer 

eksperimentering her for å se hva folk responderer positivt på. Likevel 

finnes det flere argumenter for at utformingen på søppelkassene burde 

vært mer samkjørt enn den er for øyeblikket. 

De mange variantene av søppelkasser i Oslo by kan gjøre det 

vanskeligere for folk å finne de. Folk flest vil skanne landskapet etter 

noe gjenkjennbart og kan bli hindret når hver park, gate eller busstopp 

har søppelkasser med forskjellige farger, størrelser og funksjoner.  

 
*Vi finner stor variasjon innenfor små distanser. Alle disse søppelkassene kan bli 

funnet innen to minutters gåavstand fra Tøyen Torg. 
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Opplevelse av byen 
Det har blitt gjennomført feltarbeid på 12 forskjellige lokasjoner for 

dette studie, og det har resultert i 12 forskjellige svar for hvorvidt Oslo 

oppleves som forsøplet eller ikke. Noen bydeler oppleves som ganske 

eller veldig forsøplet (Tøyen, St. Hanshaugen, Bøler), mens andre ikke 

oppleves som forsøplet i det hele tatt (Frogner, Grünerløkka og 

Vinderen). Med de metodene som ble brukt i dette studie har vi ikke 

noe grunnlag å uttale oss om hvor forsøplet bestemte områder i Oslo 

virkelig er. Det vi kan få innsikt i igjennom de kvalitative tilnærmingene 

brukt her handler om opplevelsen til en mindre gruppe mennesker. En 

opplevelse som er meget subjektiv og varierende. Så hvorfor er dette 

viktig? Hvis vi følger modellen til Coleman kan inntrykket individet har 

knyttes opp mot deres handlinger. Å få dypere innsikt i hvordan folk 

tolker omgivelsene rundt seg (uavhengig av hvor subjektive disse 

tolkningene er) kan fortelle oss noe viktig om plukkedynamikken 

generelt, når vi ser det i lys av deres reaksjoner og plukkevaner. 

 

Et viktig funn her er at de som plukker forsøpling ikke nødvendigvis 

opplever byen som mer forsøplet enn de som ikke plukker. Det er en 

oversimplifisering at ikke-plukkere bare «ikke ser» forsøplingen.  

Det er lett å anta at de som plukker forsøpling er mer bevisste på det, 

men dette er altså ikke nødvendigvis tilfellet. Det er andre faktorer som 

spiller inn i våre plukke eller ikke-plukke vaner, som har mye mer 

betydning enn bevissthet. Det er dessverre ikke sånn at vi kommer i 

mål med å få flere til å plukke forsøpling bare ved å skape mer 

bevissthet rundt problemet.  

 

Deltagere på alle sider av plukke-spekteret rapporterte at Oslo 

oppleves som mer forsøplet enn andre byer i Norge og til dels også 

andre nordiske byer, og sentrum ble tatt opp i mange sammenhenger 

som et av områdene som oppleves som mest forsøplet.  

 

 

«Når jeg tenker på området hvor, når 

jeg skal dit så tenker jeg "åå, stress å 

være der", og det er ofte områder som 

er mer kaotiske og litt mindre stelt enn 

andre områder, som for eksempel på 

Oslo S. eller i Storgata.. Torggata.. der 

er det mye mer enn (her) på Bygdøy 

Allé av søppel. Og da assosierer jeg det 

mer med litt kaos, altså at det ikke er et 

sted jeg har lyst å oppholde meg i, 

lenge.» (Deltager 11)  

 
«Det er det som er med Tøyen at det 

er et slags sånn tynt, jevnt fordelt 

mengde av sånn søppel overalt. Fordi 

det er så mye søppel som bare flyr 

rundt. Så det her er liksom vanlig. 

Hvis man begynner å kikke ned så blir 

man nesten litt trist.» (Deltager 9) 

 

 

Forsøpling i seg selv blir også opplevd på forskjellige måter. Mens 

noen kjenner på en likegyldighet, kjenner andre stor frustrasjon når de 

ser mye forsøpling i byrommet. Frustrasjonen er da ofte rettet mot 

«forsøplerne». En av de som opplevde bydelen sin som veldig lite 

forsøplet følte heller en form for medfølelse, ettersom deltageren antok 

at forsøplingen må ha skjedd med uhell og at det ikke var meningen å 

gjøre av den personen. Vi kan se tendenser til at emosjonene som 

forsøpling vekker i folk har en sammenheng med hva som blir ansett 

som årsaken til forsøplingen.  

 
«Jeg blir ekstremt irritert, fordi det er så egoistisk, jeg tenker.. 

Jeg skjønner meg egentlig ikke på hva folk tenker når de kaster 

søppel.» (Deltager 1)  
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Andres bidrag 

En av de viktigste måtene våre persepsjoner om samfunnet påvirker 

vår handlingsvilje ovenfor forsøpling omhandler i hvilken grad vi tror at 

«andre» også gjør sin del av jobben (Beeharry et al., 2017). Dette 

gjelder både hva vi tenker i forhold til systemnivå og hva våre naboer 

og andre samfunnsmedlemmer bidrar til. Når det kom til andre 

individer mente de fleste deltagerne at det er få/ingen andre som 

plukker forsøpling – dette gjelder både de som plukket og ikke plukket. 

Søppelplukking oppleves som en nisjeaktivitet. Dette synet kan bidra til 

minke motivasjonen for mange «would be» plukkere.  

Når det kommer til systemnivået, finner vi både en del kritikk og en del 

fornøydhet med byens håndtering av forsøpling. Noen er positive og 

noen er oppgitte, men også de som er oppgitte sier ofte at det er en 

enorm utfordring bydelen står ovenfor.  

 

Det er mulighet her for å jobbe mer med persepsjonene om «andres 

bidrag». Forskning viser at bildet vi har av andres atferd kommuniserer 

i hvilken grad denne atferden virker fornuftig og akseptert (se f.eks. 

Cialdini et al., 1990 om deskriptive normer). I tillegg til våre 

forestillinger om andres bidrag påvirker hva vi direkte har observert 

folk å gjøre. Folk forsøpler mindre når de ser at andre frivillig plukker 

opp andres forsøpling i et område (Keizer et al. 2013; Reno et al., 

1993). Sosiale ringvirkninger gjennom disse to måtene å se og forstå 

andres atferd på kan kobles tilbake til relasjon 3 i makro-mikro 

modellen. Individers handlinger og inntrykket vi har av andres 

handlinger bidrar til å skape ringvirkninger og har potensialet til å 

påvirke atferden til større sosiale grupper på et makronivå.   

 

Poenget med denne funn 1 har vært å legge frem hva slags 

persepsjoner om forsøpling og søppelrydding som gjør seg gjeldende i 

konteksten av byforsøpling i Oslo. Disse persepsjonene varierer stort, 

og er viktige fordi de påvirker i hvilken grad plukking er normalisert, og 

til en viss grad hvor motiverte folk er til å plukke selv. I neste del ser vi 

på de konkrete detaljene rundt det å plukke.  

2. Handlingen av å plukke 
Et av de mest sentrale aspektene i denne studien har vært å se på 

konteksten og selve handlingen av å plukke forsøpling. Det er her vi 

finner forskjellene mellom hva folk sier de gjør og hva de faktisk gjør.  

Søppelplukking foregår i mange forskjellige kontekster: På vei til og fra 

jobben, på tur med hunden, når man står og venter på et busstopp. 

Selv om man kan plukke forsøpling på mange forskjellige måter og i 

forskjellige situasjoner pleier folk å ha en mer eller mindre fast rutine. 

Dersom vi vil få bedre innsikt i denne typen individuell og uorganisert 

rydding må vi spørre oss når, hvor, hvordan og hva som plukkes. 
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Når: Folk pleier å plukke forsøpling som en del av en allerede etablert 

rutine: Dagens treningstur, runder med hunden, når man uansett står 

og venter på bussen, og på vei til og fra jobb. Disse periodene er 

relativt tomme og har potensiale for å romme mer aktivitet. En av 

deltakerne påpekte hvordan hun gjerne plukker når hun går tur med 

hunden fordi, i motsetning når hun f.eks. jogger alene og er fokusert 

på treningsutbyttet, de går rolig og hunden går og snuser, og dermed 

har hun tiden til å plukke. Flere av deltagerne påpeker at det å gå med 

hund gjør de mer bevisste på hva som er på bakken foran dem og 

tenker nøyere over hva som kanskje kan skade hundene eller andre 

dyr.  

 

De færreste går ut for å plukke søppel og kun for å plukke søppel, med 

mindre det er snakk om å delta i en ryddeaksjon. Vanen er som regel 

tilknyttet andre aktiviteter.  

 
«Det går alltid i perioder. Noen perioder plukker jeg hver dag, 

noen perioder så orker jeg ikke. Jeg lukker liksom øynene for 

det, fordi man bare trenger en pause. Det er litt deprimerende, 

når du har plukket en dag, og så kommer du dagen etter og det 

er like mye søppel. Det er litt deprimerende noen ganger.»   

                                                                                    (Deltager 7)  

 

I tillegg ser vi en tendens til at plukkeaktiviteten varierer med årstidene. 

Når det er kaldere, og spesielt når det er våtere vær, er mange 

plukkere mindre aktive.  
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Hvor: De som plukker pleier å plukke forsøpling i deres eget nabolag 

eller langs en rute de ofte går. På den ene siden kan det drøftes at 

dette har en sammenheng med eierskap og ansvarsfølelse ovenfor 

området.  

 
«Husk at, ofte gjør jeg det på steder hvor jeg går tur selv. I mitt 

hodet så rydder jeg noe som er mitt allerede, det er min egen 

bakhage. Jeg gjør det mest for min egen del, ikke for andres.» 

(Deltager 1) 

 

På den andre siden kan valg av området også følge rent pragmatiske 

grunner. Det ble nevnt tidligere at forutsigbarheten i hvor man finner 

søppelkasser er viktig for plukkere. For selv om noen gjerne plukker 

søppel og ikke har noe imot å ta på forsøpling, gir de fleste uttrykk for 

at de jo ønsker å kvitte seg med det så fort som mulig. På noen av 

turene under feltarbeidet ble det tydelig at ruten var lagt opp langs de 

stedene det var søppelkasser fordi deltagerne visste at de var der.  

 

Det er viktig for plukkingen å kunne kvitte seg med forsøplingen på en 

ordentlig måte, hvis ikke oppleves hele øvelsen som ganske 

meningsløs. Målet er å kunne ha det i en kasse eller tønne hvor 

forsøplingen tilhører (og blir til søppel igjen). De fleste ryddere ønsker 

at det var mer mulighet for å kildesortere også i det offentlige rom. Når 

man først begynner å plukke samles det fort ganske store mengder og 

det oppleves som for mye til å ta med seg hjem. Likevel har 

kildesortering blitt dypt integrert som en viktig verdi i mange Oslo-

beboere, og plukkerne som var med på denne studien kjente ofte på 

at det var litt vondt å måtte kaste ting i en felles søppelkasse og ikke bli 

gitt sjansen til å sortere. «Det er bedre enn alternativet» - som er å la 

det ligge på bakken og la forsøplingen havne lengre på avveie, men 

det blir ofte sett på som en suboptimal måte å behandle forsøplingen 

på.  

 

For å komme tilbake til spørsmålet om hvor det plukkes så kan vi 

konkludere at grøntområder definitivt er mer populære enn andre 

steder. Selv om det er minimalt med grønt. For eksempel små lengder 

med gress langs et fortau, parkområder, og mindre trafikkerte gater. 

Det har blitt vanlig å plukke opp forsøpling i skog og mark, og langs 

kystlinjer. Mange år med kampanjer og aksjoner har bidratt til dette. 

Det er mindre plukking som skjer i byrommene. For mange så 

oppleves byrommet som fundamentalt annerledes enn naturen. Vi 

kommer til å gå nærmere inn på dette under funn 4 - motivasjon. For 

øyeblikket holder det med å konkludere at også i byrommet ser det ut 

til at folk graviterer mot grønnere områder i plukkingen sin.  

 

En faktor som bidrar til dette er at det som er «grønt» og kan oppleves 

som «natur» fort tolkes som «renere». En av deltagerne reflekterte på 

hvorfor hun syntes forsøpling lenger ned i sentrum var eklere enn 

forsøplingen i det boligstrøket vi befant oss i: 

 
«Det blir jo fort.. nei det er bare det at det er mer skitt, mer 

mennesker som tråkker ved det, det er.. jeg føler alt er så.. 

industrialisert. Det er lettere i parker da, å plukke opp. Men den 

derre, i boligområder i byen, sånn hvor det bare er 

leilighetskompleks. Der syns jeg det er ekkelt å plukke opp ass. 

Du vet ikke hvor det kommer fra, og det er bare en sånn idiotisk 

tanke man har. […] 

 

For det er jo ikke sånn at det er noe mindre skitt eller bakterier på 

den som ligger i parken. Men jeg syns likevel det er eklere i sånn.. 

hvor det er bare mennesker og ikke noe planteliv.. ikke noe natur. 

Jeg tror det må være det. For her, det ligger jo søppel her, syns 

jeg ikke det er like ekkelt som når den er sånn innsausa i sånn 

bymøkk…Og også hvordan jeg sier det blir jo sånn "æsj ass, nei. 

Selvfølgelig plukker man ikke opp det", også blir det en sånn 

generell greie at alle er sånn "nei, selvfølgelig plukker man ikke 

opp det, det er jo så ekkelt". Så det er vel bare noe med hva slags 

inntrykk man har laget selv og da.» (Deltager 10)  
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Hvordan:  

Selve metoden man bruker for å plukke varierer. De fleste plukker for 

hånd, med eller uten hansker. Mange føler seg mer komfortable med 

hansker. Alt fra bomulls og plast til gartner og arbeidshansker blir 

brukt. Flere sier de egentlig kunne tenkt seg en klype å plukke med. 

Likevel rapporterer de som har brukt klyper at de er upraktiske og at 

de har gått tilbake til å bruke hendene.  

 

Metoden og tilbehøret som blir brukt er ofte avhengig av hva som blir 

plukket og i hvilken tilstand det er. Men at folk foretrekker å skape en 

form for barriere mellom seg og forsøplingen, enten i form av hansker 

eller klyper, er ikke overraskende. Som nevnt ovenfor oppleves 

forsøpling ofte som skittent, og deltagerne viste stor bevissthet over at 

denne antagelsen kanskje er mer forestilt enn noe annet. 

 

Denne studien ble gjennomført midt i koronapandemien, og hvorvidt 

korona hadde påvirket hvordan folk plukket søppel var et naturlig 

diskusjonspunkt i møtene.  

 
«det burde kanskje ha gjort det, men nei, det har ikke det. 

Men.. det korona situasjonen har gjort er at jeg er mye mer 

bevisst på hvor jeg putter henda mine. Så hvis jeg er ute og 

har tatt på noe som ikke er mitt, så er jeg veldig forsiktig 

med å ikke ta meg selv i ansiktet før jeg har vaska henda 

mine. Det er noe annet. Før kunne jeg vært idiot, plukka 

opp søppel og tatt meg i ansiktet.» (Deltager 1) 

 

 

«Jeg tror jeg burde si ja. […] Jeg tenker ikke så mye over det. 

Ikke i forhold til søppelplukking. Det er kanskje det med 

munnbind og sånn, som man jo aldri så før. Også mye mer 

engangsting da […] Men ikke i forhold til hva jeg plukker nei» 

                                                                                (Deltager 7) 

 

 

Spekteret brer seg hele veien fra de som har sluttet å plukke pga. 

korona, de som er ekstra forsiktige med håndvask og hansker, de som 

unngår å plukke munnbind og engangshansker, til de som ikke er 

bekymret i det hele tatt og plukker alt direkte med henda (inkludert 

f.eks. munnbind). Korona har endret vår tankegang på mange 

hverdagslige interaksjoner, så det er ikke overraskende at folk har 

tenkt over risikoen i sammenheng med søppelplukking. Det bør heller 

ikke komme som en overraskelse at folk har nådd forskjellige 

konklusjoner i den risikovurderingen. Dette er et mønster som vi ser i 

forbindelse med de fleste av smittevernstiltakene og reglene.  

Det understreker igjen hvor subjektiv vår forståelse av en situasjon er, 

og hvor varierte holdningene ovenfor en og samme ting kan være.  

 

 

Hva: 

Siste punktet vårt her er hva folk plukker. Vi har ikke målt eller telt hva 

som plukkes i en kvantitativ forstand. Drøftingen her er basert på hva 

folk forteller om det de plukker og hva som feltarbeider har observert.  

 

I samtalene var plast som regel det første konkrete eksempelet folk 

ville ta opp når de snakket om forsøpling. Problemene med 

plastforsøpling ligger høyt i vår bevissthet. Det virker også til å være en 

av de mest vanlig tingene å plukke.  

 

På den ene siden den ene siden kan dette være tilfellet fordi vi vet at 

plast er skadelig. Vi har en nokså klar historie med oss om at plast er 

dårlig for miljøet. 

 

På den andre siden kan plast være et høyt aktuelt tema i 

plukkekonteksten fordi plast har bestemte egenskaper som gjør den 

meget plukkevennlig.  
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Noen objekter har kvaliteter og egenskaper som gjør de mer 

«plukkbare» enn andre.  

 

Alle objekter har bestemte «affordances»; egenskaper som tillater 

bestemte handlinger og interaksjoner, men ikke andre. En stol kan for 

eksempel sittes på eller løftes, men den kan ikke rulles (ikke de fleste 

stoler i alle fall). Begrepet affordance ble først brukt av psykologen 

James J. Gibson (1979).  

 

En affordance er en egenskap som oppstår i møtepunktet mellom et 

subjektivt syn og de objektive kvalitetene til et objekt. En stein for 

eksempel har affordances til å kunne være en papirvekt, en bokstøtte,  

en hammer, eller en del av et pendulum. Den kan også tillate å bli 

stablet opp på andre steiner til å bygge en liten mur eller en vegg, 

avhengig av hvordan subjektet oppfatter denne steinen.  

 

Gibson observerte også at noen objekter er mer «grasp-able» enn 

andre – de tillater oss lettere å gripe de enn andre ting. For å være 

teknisk har «gripbare» objekter minst to siden som er innenfor spennet 

av en hånd. Kaffekopper og snusbokser er eksempler på meget 

gripbare objekter. Mens skoesker og volleyballer gir de fleste en større 

utfordring og heller er «løftbare» objekter. Ettersom mange plukkere 

gjerne går med en pose eller et hundebånd i den ene hånda blir de 

objektene som er mest gripbare og er lettest å få tak i med én hånd 

gjerne de som blir plukket underveis.  

 

Affordances går først og fremst på størrelser og former på objektene. 

Likevel har de objektene vi vurderer å plukke flere egenskaper som 

påvirker dens «plukkbarhet».  

 

 

 

 

Objekter med harde overflater – som glassflasker og metallbokser - 

oppfattes gjerne som renere. Og selv om snus ansees som ekkelt er 

snusbokser som regel kategorisert som greie å plukke. Hardplast 

oppfattes i stor grad som greit å ta på. Plastemballasje og papir 

oppleves også ofte som greit – så lenge det er tørt.  

 

Ting som er myke; stoff, snus, sneip, vått papir – er ting de fleste 

plukkere helst ikke tar på. Ting som potensielt er våte eller fettete 

overskrider en barriere mellom oss og tingen som de fleste er 

ukomfortable med å krysse. Her er en av responsene jeg fikk når jeg 

spurte en deltager hva han syntes var greit å plukke:  

 
«Hvis jeg vet at jeg tar på det og får et eller anna igjen på 

hånda..haha.. som jeg kan kjenne eller lukte eller whatever, da 

plukker jeg det ikke opp. Men hvis jeg vet at ok, jeg kan plukke 

det her opp, kaste det, klappe henda og så er det gone, det 

fikser jeg.» (Deltager 1) 

 

 

Istedenfor å kategorisere all forsøpling som enten «displaced» eller 

«matter out of place» trenger vi muligens å nyansere bildet litt her. 

Mens objekter som ansees til å være relativt rene (enten på grunn av 

deres plassering, eller materialet de er laget av) oppfattes de bare som 

«misplaced», og plukkere bidrar gjerne til at denne forsøplingen finner 

sin vei tilbake til hvor det skal være. Mens ting som blir oppfattet som 

tilsmusset eller ukategoriserbare oppfattes som «ekle» og behandles 

mer som «matter out of place». En deltager kalte disse objektene for 

ting med høy «æsj-faktor».  
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Noen forsøplingsobjekter blir ansett å være «for smått og for mange» 

til å håndtere. Plukkeren blir ofte overveldet av antallet av disse små 

objektene og det føles som en håpløs oppgave å begi seg ut på. Dette 

gjelder for eksempel snus og sneip.  

Den siste egenskapen til forsøplingsobjektet som er avgjørende for 

dens «plukkbarhetsgrad» handler om hvordan objektet har blitt brukt 

før det ble forsøpling (eller hvordan plukkeren forestiller seg det kan ha 

blitt brukt, man har selvfølgelig sjeldent bevis for sånt). Det er på 

akkurat dette punktet plukkerne våre var mest splittet. Egenskapen vi 

snakker om her er hvor nært et objekt har blitt brukt av noen, og i 

hvilken grad plukkeren opplever at det av den grunn skaper ubehag å 

ta på det objektet. Snus og sneiper er igjen typiske eksempler her. 

Men også munnbind og plasthansker (som har vært spesielt typiske 

for koronaperioden), og sprøyter blir tatt opp her.  

Disse type objektene skapte sterke, og sterkt delte, meninger. Noen 

ville aldri plukke disse tingene, andre mente de kunne gjøre det 

dersom de hadde hansker og/eller en god konteiner for objektene som 

opplevdes som skadelige (for eksempel en plastflaske å ha en sprøyte 

i), mens andre ikke vegret seg for noen ting. Under feltarbeid ble det 

faktisk observert noen som plukket både brukte munnbind og sneiper 

uten hansker.  

Hva vi anser om uhygienisk eller ekkelt er høyt subjektiv. Det avhenger 

både av vår erfaring og konteksten vi finner objektene i. Hva som 

oppleves til å overskride våre grenser avhenger derfor selvfølgelig helt 

av hvor disse grensene går. Hva som ansees som «matter out of 

place» blir sterkt påvirket av kulturen vi har vokst opp i, men er altså 

ikke helt universelt.  

 

Kategoriene som former hva tilsvarer røft sagt: Størrelse, materiale, 

mengde og nærhet. Disse er overlappende og interagerer med 

hverandre. Visse egenskaper blir mest avgjørende i noen kontekster, 

mens de er mindre viktige i andre kontekster.  

I denne delen har vi gått nøye gjennom handlingen av å plukke i 

forhold til når, hvor, hvordan og i forhold til hva slags objekter 

plukkinger typisk skjer. Vi har sett hvor variert denne praksisen er, 

men at vi også finner noen felles tendenser. Disse detaljene bidrar til 

en bedre forståelse av plukkepraksisen.  

Nå som vi har snakket om handlingen kan vi ta en nærmere titt på hva 

det betyr «å være» plukker.  
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3. Om det å være «plukker» - 

Selvidentifisering 
 

Et utgangspunkt for dette studie var at vi ønsket å samarbeide med 

både «plukkere» og «ikke-plukkere». Antropologens antagelse var at 

de fleste Oslobeboere måtte være ikke-plukkere ettersom hennes 

inntrykk var at dette ennå ikke er en spesielt utbredt vane. Det kom 

som en overraskelse da den første deltageren viste seg å være det vi 

har kalt en «snik-plukker». Deltageren pleide ikke å snakke om 

forsøpling eller plukking, plukket aldri sammen med andre, men det 

skulle vise seg at plukking var en del av hans daglige rutine.  

 

Flere av deltagerne som i utgangspunktet virket til å være nøytrale 

ovenfor søppelplukking eller som kategoriserte seg selv som «ikke-

plukker» viste seg å plukke søppel relativt ofte. I den utvalgte gruppen 

fantes det mennesker som plukket søppel daglig – og noen av de 

identifiserte seg selv som plukkere, og noen som ikke-plukkere.  

 

Mange sitter med et inntrykk av at «å være en som plukker søppel» 

innebærer ikke kun en bestemt frekvens og omfang man bør bidra 

med, men også at intensjonen bak plukkingen skal være den «riktige». 

Noen deltagere fortalte i forkant av studien at de definitivt ikke var 

typen som plukket søppel, mens det under intervju og feltarbeid kom 

fram de jo ryddet vekk forsøpling flere ganger i uken. Noen mente selv 

at deres plukking «ikke teltes» fordi de kun ryddet i den lille parken 

utenfor blokken deres, eller fordi de kun plukket i sitt eget nærområde. 

Vi finner en ide om at plukkingen må være av stort omfang og ikke skal 

være drevet av ens egne interesser for å telles som virkelige bidrag til 

samfunnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitetene til plukker og ikke-plukker er flytende (som identiteter er 

forøvrige). Og hvorvidt en anser seg selv som plukker avhenger av hva 

man mener bør være intensjonen bak plukkingen, og hvor, hvor mye 

og hvor ofte det bør plukkes. Denne selvidentifiseringen reflekterer 

ikke alltid de faktiske handlingene som blir gjort. Noen vil kanskje kalle 

seg selv plukkere og ta seg en plukke runde en gang i uken, mens 

andre plukker opp forsøpling annenhver dag og sier at de ikke egentlig 

bidrar til plukking av forsøpling. Det ene er ikke mer eller mindre riktig 

enn det andre. Poenget her er at om man skal nå ut til enten nye eller 

erfarne ryddere for aksjoner, for dannelsen av nye plukkevaner 

gjennom app e.l., så er det lurt å være klar over hvordan folk plasserer 

seg selv i dette bildet.  

 

Identiteter er flytende tilstander og er aldri helt fastsatte, de formes 

ikke bare av ens faktiske handlinger, men også av forestillingene en 

har om hva en som plukker søppel er.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuer: «Pleier du å plukke søppel eller er det ikke noe 

du...» 

Deltager: «Uhm.. nei. Jeg bruker ikke å plukke søppel.» […] 

(samtalen fortsetter) 

 

(5 minutter senere:) 

Deltager: «Jeg plukker litt søppel i parken her […]  

Og da tar jeg på meg gummihansker og plastpose, så går 

jeg ut og plukker opp.»  

                                                                      (Deltager 8)  
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Hvordan ser vi på de som plukker 

Selv om en del av de som virket til å være ikke-plukkere viste seg å 

plukke forsøpling likevel, var det fortsatt en del som virkelig ikke 

plukket (i alle fall ikke i byrommet som vi snakker om her). Hva slags 

syn hadde disse ikke-plukkere på de som plukker forsøpling?  

 

Alle deltagere mente enstemmig (og uavhengig av hverandre) at de 

hadde positive syn på de som plukket.  

 
«Jeg tenker at de viser jo samfunnsansvar, og at det er 

beundringsverdig, og at alle kanskje burde være mer bevisste på 

det. Vi er lært opp til, i hvert fall så er jeg lært opp til at vi ikke 

kaster søppel, annet enn i søppelkassen og sånt noe, men vi har 

ikke blitt lært opp til å plukke opp på samme måte.» (Deltager 4) 

 

Det bør selvfølgelig tas høyde for at deltagere er mer positive ovenfor 

meg (en som studerer søppelplukking) enn de ellers ville ha vært. 

Likevel var de ikke helt ukritiske. Noen deltagere påstod at det var 

meget kontekstavhengig hva de ville tenkt om de så noen plukke 

forsøpling. Hvis noen hadde plukket forsøpling i en jobbsammenheng 

ville de ha stusset på det. Andre mente at de fort fikk assosiasjoner 

med det å plukke søppel og hjemløshet. Aktiviteten er altså ikke helt fri 

for stigmatisering.  

 

I praksis opplever likevel plukkerne kun å få positive tilbakemeldinger. 

Flere ganger i løpet av feltarbeidet gav forbipasserende personer 

deltagerne komplimenter for deres plukking og viste de støtte. For å 

være en aktivitet som fortsatt ansees som nisje, er de fleste meget 

positive og støttende av den.  

  

Noen plukkere opplever at folk som går forbi mens de plukker vil ha en 

tendens til å unngå øyekontakt, og vil gå litt ut av veien – dette tolkes 

gjerne som mistanke om dårlig samvittighet fra de som ikke plukker.  
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4. Motivasjon 
 

Så langt har vi sett på blant annet: Når, hvor, hvordan, hva – og delvis 

hvem. Vi har bevisst unngått spørsmålet om hvorfor fram til nå.  

Dette spørsmålet er såpass sammensatt at det fortjener et eget 

avsnitt.  

 

Klima/miljø og samfunnsperspektiv 

Motivasjonen for å plukke søppel viser seg å være todelt. På den ene 

siden forklarer noen et ønske om å bidra til 

klima og miljøutfordringer, og bidra til å hindre 

at søppelet i byrommet havner i naturen. 

Mange lager en mental kobling mellom 

forsøpling og miljøpåvirkning, men når det 

diskuteres nøyere viser denne koblingen seg 

ofte å være ganske abstrakt og ikke 

konkretisert. Det kom fram i intervjuer at de 

fleste ikke vet direkte hvordan forsøpling i byen 

kan havne eller påvirke naturen. Dette 

stemmer overens med funn tidligere studier 

(Æra 2019; 2020). Klima og miljø oppleves ofte som fjerne  

og abstrakte problemer (van der Staak, 2019). 

 

På den andre siden viser minst like mange til bomiljø og trivsel i 

nabolaget som grunnen til å plukke forsøpling. De peker på 

forsøplingen som lite hyggelig og frustrerende for beboere, for det 

generelle inntrykket av nabolaget og til dels, livskvalitet. Her finner vi 

en gjenspeiling av dugnadsånden og et ønske om å bidra til 

fellesskapet.  

 

 

 

 

 

Noen plukkere lener seg sterkere mot den ene eller den andre siden 

av disse motivasjonsfaktorene. Som illustrasjonen her viser: Enkelte 

tenker først og fremst på påvirkning på samfunn, andre tenker natur, 

og noen befinner seg i overlappen og vurderer begge deler. 

  

Søppelplukking er noe som typisk har blitt argumentert for i retning av 

å beskytte naturen. De fleste kampanjene og aksjonene bruker denne 

innfallsvinkelen. Likevel viser funnene fra våre analyser at en stor del 

av de som plukker forsøpling er mest opptatte av bomiljøet og 

nabolaget, og først tenker på miljø når dette 

ble tatt opp av intervjuholder.  

 

Dette er spesielt viktig i konteksten av urban 

plukking. Det ligger ganske dypt i oss at byen 

ikke er natur. Det er derfor folk i Oslo gjerne 

sier at de skal ut i Marka. Overalt i Norge drar 

man for så vidt ut i skogen eller ut på fjellet. 

Naturen er noe som finnes der ute. Vi finner en 

bevissthet hos de aller fleste at forsøpling er 

dårlig for naturen. Det kommer nå naturlig for 

veldig mange å plukke forsøpling i skogen, på fjellet eller på stranda. 

Problemet i byrommet er at vi ikke er vant til å tenke på byen som en 

del av et større landskap. Interaksjonene mellom by og hav, eller by og 

mark, fortsetter å være abstrakte for de aller fleste. Det er derfor ikke 

sikkert man kan eller bør bruke samme tilnærming til plukking og 

rydding av urban forsøpling som de vi bruker for forsøpling i skogen og 

langs stranda.  

 

 

 

 

 

Samfunn
Trivsel
Bomiljø

Klima
Natur
Miljø



 
29 

 

På kort sikt kan det være hensiktsmessig å bygge på 

samfunnsperspektivet som kommer fram her, og fokusere på hvordan 

forsøpling påvirker beboere i byen, våre bomiljøer, våre kjæledyr og 

vår fysiske og psykiske helse. For det lange løpet vil det være anbefalt 

å satse på en holdnings og persepsjonsendring som er mer holistisk 

og som kan utvide forståelsen om byrommet som en del av 

interaksjonen med natur, miljø og klima (for eksempel i type kampanjer 

som «Havet starter her» (Loop 2019)). En mer holistisk tankemåte 

hvor mennesket og menneskelig atferd blir sett i relasjon med disse 

spørsmålene er viktig for fremtidig bærekraftig utvikling på de fleste 

områdene. Men å endre denne typen grunnleggende ideologi tar lang 

tid. Siden vi ser her at motivasjonsgrunnlaget varierer, er det 

hensiktsmessig å jobbe videre med begge aspektene.   

 

Individuelle og sosiale plukkere 

Å gjøre noe som en fellesaktivitet kan være en motiverende faktor. 

Som med de andre aspektene vi har diskutert i denne rapporten er folk 

også veldig forskjellige i hvor sosiale de liker å være i sin plukking. 

Noen er meget individuelle plukkere. De snakker som regel ikke om at 

de plukker forsøpling med andre. Noen av deltagerne i denne studien 

forteller at de plukker søppel hver dag på tur, men at de aldri snakker 

med venner eller deres partner om det. For de er det en implisitt del av 

en daglig rutine og noe de liker å gjøre for seg selv. Mens andre 

plukkere kan være veldig åpne om at de plukker søppel og gjerne 

sender en melding til venner eller bekjente når de finner noe uvanlig, 

morsomt eller litt sjokkerende. Sosiale plukkere har oftere tendensen til 

å dra på ryddeaksjoner og plukke sammen med andre, eller bruke 

sosiale medier eller apps til å dele om sine plukkeeventyr. Det er greit 

å være bevisst over hvor store forskjellene her er dersom man ønsker 

å nå hele spekteret av potensielle plukkere. Det varierer veldig hvor 

private eller åpne folk ønsker å være om plukkingen sin.  

 

Det er tydelig at, som med de fleste praksiser som angår klima og 

miljø, søppelplukking fort blir assosiert med en form for moralitet. I 

disse sammenhengene er det noe som blir oppfattet som «riktig» og 

noe som er «galt». Noen plukkere plukker aldri foran andre (som de 

kjenner) fordi de er bekymret at dette oppfattes som overlegent, som 

om de viser fram en god vane. De frykter å gjøre andre forlegne.   

  

Det å ikke ville vise fram våre gode vaner for mye er noe som er veldig 

vanlig i den norske konteksten og vi finner lignende sosiokulturelle 

dynamikker på andre området som gjelder klima og miljø (van der 

Staak, 2019). Mange som gjør klima/miljøvennlig tiltak i deres 

levemåte og hverdag, som f.eks. å spise mer plantebasert, kjøpe 

brukt, bytte til offentlig transport, osv., snakker lite om disse 

endringene med andre i sine sosiale kretser i frykt av å bli oppfattet 

som «høye på pæra». Min tolkning av denne tendensen er at 

janteloven lever i beste velgående og kommer til uttrykk gjennom at 

folk mer eller mindre bevisst unngår temaer som kan være ladet med 

moralitet. Ettersom det er en usagt enighet om at det å plukke 

forsøpling er en «god» ting å gjøre følger implikasjonen at å ikke delta i 

aktiviteten er en «dårlig» ting.  

 
«Jeg plukker søppel, men jeg har aldri gått og sagt til NOEN at 

jeg gjør det. Og jeg tror de færreste vet at jeg gjør det, for det er 

sjeldent at jeg gjør det foran andre. Men det jo ikke.. uff.. jo det 

er jo kanskje pga. jantelov, det har jeg ikke tenkt på. Hvis du 

hadde spurt meg: "tror du du ikke sier det for du ikke vil virke 

bedre enn andre?" Så ville jeg svart ja.» (Deltager 1) 
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«Eller jeg føler det i alle fall. Det blir nesten sånn type... hvis jeg 

hadde gått tur med deg da. Og hver gang det var noe søppel så 

plukket jeg det opp. Så hadde nesten jeg fått deg til å føle deg 

dårlig, fordi du ikke gjør det samme. Og da føler jeg at jeg 

presser mitt moralske kompass og meninger på deg. (ler) Det 

blir nesten sånn jantelov. sånn "ja se på meg! jeg plukker opp 

søppel og det gjør ikke du!"» (Deltager 1) 

 

 

En annen, mindre privat, plukker var også klar over denne 

dynamikken, men brukte det istedenfor til å oppfordre og utfordre 

andre: 

 
«Ja, det er ikke sånn at jeg tenker "nå skal vi ut og plukke 

søppel". Det blir jo på en måte noe man plutselig gjør når man er 

ute på tur med hundene eller, sånn som nå da, vandrer mens 

man tar en kopp kaffe liksom. Så har ikke jeg noe problem med 

å plukke foran andre altså.  

 

Og da får de, fordi det er litt guilt-tripping og, selv om jeg ikke 

sier noe […] da får de litt sånn "åå shit" jeg burde også plukket», 

og det er nok innflytelse det egentlig altså. Det trenger ikke være 

noe mer. Det er jo det med kildesortering også. Du kan bare 

komme med en liten kommentar "kildesorterer du ikke?", også 

blir man sånn "åå shit det burde jeg gjort, søren".» (Deltager 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opplevd påvirkning 

En viktig faktor i motivasjonspuslespillet er i hvilken grad man opplever 

å kunne påvirke en situasjon – eller for å si det på en typisk måte – om 

man føler man gjør en forskjell. 

«Ja.. jeg må jo tro det (med optimistisk tone). Hvis jeg plukker fem 

søppel, så er det jo fem søppel mindre. Og det vil da si at det 

kanskje er et dyr som kanskje ikke får i seg en plast.. begynner å 

tygge på en plast og svelger det f.eks. eller får det i systemet eller 

at det flyter til havs. Jeg tror det. Men altså, at det har en stor 

global effekt har det ikke. Men jeg tror på det lille. Hver enkelt kan 

gjøre sin lille ting.» (Deltager 5) 

  

Mange argumenterer for at deres plukking ikke kommer til å redde 

verdenen (miljøperspektiv) eller at det ikke kan løse alle 

forsøplingsproblemene (samfunnsperspektiv), men også for at «alle 

biter hjelper».  

«Jeg tror ikke at den ene biten plast jeg plukker opp her 

kommer til å påvirke klima. Det er mange flere og større ting 

som må få til den endringen. Så jeg gjør det først og fremst for å 

få hyggeligere omgivelser. Og hvis det også hjelper klima og 

miljøet, da er det en bonus!» (Deltager 6)  

De fleste stiller seg kritiske til deres påvirkningsevne på det store 

bildet. Likevel har de fleste stor tro på at man kan påvirke de rundt 

seg, og med deres plukkevaner skape sosiale ringvirkninger. Og 

forskning bekrefter at denne antagelsen stemmer. Det er mer 

sannsynlig at folk adopterer gode vaner når de ser andre gjøre det 

samme (Beeharry et al. 2017). Her ligger det mye potensialet for å 

gjøre plukking mer mainstream.   
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Indre vs. ytre motivasjonsfaktorer 

 

Når vi undersøker hva som påvirker valgene folk gjør, og hvordan de 

handler i helt konkrete situasjoner bør vi se på tre aspekter:  

Hvilke mål personen har i den konkrete settingen, hvilke personlige 

verdier personen tilskriver seg til, og de kontekstuelle og situasjonelle 

faktorene som er relevante i den spesifikke settingen de er i (Steg et 

al., 2015).  

 

La oss begynne med den første. Ifølge Steg og hennes kollegaer 

finnes de tre overordnete mål som er relevante for miljørelatert atferd: 

Hedonistiske mål, gevinst mål, og normative mål (Steg, et al. 2015).  

Ifølge denne teorien kan hver av målene påvirke personer til å ta 

miljøvennlig valg. For eksempel kan folk velge å sykle til jobben fordi 

de syns det er morsommere å sykle enn å kjøre bil (et hedonistisk 

mål). Noen kan bli motivert til å sykle for å spare penger på bil eller 

offentlig transport, eller pga. treningsutbytte (gevinst mål). Normative 

mål blir formet ut ifra hva vi oppfatter som «passende» og «riktig». De 

som sykler til jobb fordi de mener at dette er den riktige tingen å gjøre 

av miljøhensyn (eller i denne tiden: av smittevernshensyn) blir motivert 

av et normativt mål.   

 

Normative mål kan være både miljøorientert og samfunnsorientert – i 

de aktuelle studiene så de først og fremst på miljøvennlig atferd, derfor 

begrepet «miljø» bli brukt oftere i dette avsnittet. Men 

samfunnsorientert motivasjon, som vi har definert tidligere i denne 

rapporten, kan på samme måte som miljøvennlig atferd være motivert 

av å gjøre det som oppfattes som riktig, på tross av ulemper for en 

personlig, og innebærer en mer holistisk tankegang i forhold til hvilke 

handlinger er mest positive i en større sammenheng.   

 

 

 

 

 

 

I en gitt situasjon vil alle disse forskjellige målene spille inn på valget 

noen forsøker å ta samtidig, men noen vil spille en sterkere rolle enn 

andre. Hvilken av målene som blir sterkere avhenger av våre verdier 

og av situasjonelle faktorer.  

 

Verdier blir betraktet av samfunnsvitere som mer stabile over tid enn 

situasjonsbetinget mål (Steg at al., 2015, s. 185), de er mer 

grunnleggende for en persons egenbestemt identitet (van der Werff et 

al., 2013). Om personer identifiserer seg sterkt med miljøorienterte 

verdier vil de oftere og mer stabilt over tid velge miljøvennlige 

alternativer selv om de er mer ressurskrevende.  

 

Likevel er atferd alltid situasjonsavhengig og selv med sterke 

normative verdier vil folk ofte velge alternativer som tilfredsstiller andre 

mål først. For eksempel dersom alternativer er mye dyrere, mer 

tidkrevende eller de er i en situasjon som krever mye kognitive 

ressurser (Steg et al., 2015). Ens ønske om å plukke forsøpling kan for 

eksempel bli utkonkurrert av et mål om å komme på tide et sted eller å 

fokusere på samtalen med turpartneren sin.  
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Forskningen viser til to strategier en kan anvende for å promotere 

valget av normative mål. Se Steg et al. (2015) for mer detaljer på disse 

strategiene.  

 

1. Å redusere eller fjerne konflikten mellom hedonistiske,  

gevinst og normativ-baserte mål. 

 

Man kan styre folk mot en ønsket atferd ved å tilskrive en straff eller 

belønner i forbindelse med atferden (f.eks. bøter, skatter eller 

finansielle belønninger). Fordelen med denne strategien er at den kan 

få folk til å prøve ut en atferd som gjør at de oppdager andre positive 

sider ved atferden som de ikke hadde forventet (Steg et al., 2015, s. 

189). Likevel viser studier at å implementere tiltak som kun 

tilfredsstiller hedonistiske eller gevinst mål (som for eksempel å gi 

belønninger for å plukke forsøpling) er en ustø base for langsiktig 

atferdsendring (ibid., s. 190). De kan få folk til å overfokusere på de 

kortsiktige kostnadene og fordelene av handlingen og dermed endre 

hva slags rammeverk personen bruker til å vurdere handlingen i. Det 

kan endre noens tankegang fra «jeg vil gjøre dette fordi det er riktig» til 

å oftere stille spørsmålet «hva får jeg ut av det?». Studier viser at 

individer som i utgangspunktet deltok i miljøvennlige praksiser fordi de 

mente det var «det riktige å gjøre» sluttet å fokusere på dette 

normative aspektet når finansielle insentiver ble introdusert (Deci et al., 

1999; Frey 1997). Dette kan bidra til å hindre miljøorienterte 

handlinger (Evans et al., 2012; Handgraaf et al., 2013; Schwartz et al., 

2015; Steinhorst et al., 2015 og Steg et al., 2015). 

 

De fleste plukkerne i studien vår var motivert av normative mål og 

verdier. Den generelle holdningen ovenfor initiativer som belønner 

søppelplukking var av typen «det er fint for andre, men jeg vil ikke ha». 

Flere mente at belønninger var fint for å nå ut til nye ryddere og for å 

motivere bestemte målgrupper som f.eks. barn og unge, men at de 

selv ikke ønsket belønninger. 

Insentiver kan likevel være effektive dersom de blir oppfattet til å støtte 

opp under det normative målet (Burger og Caldwell, 2003; Jakovcevic 

et al., 2014). I Empact appen for eksempel er brukere mest positive til 

alternativet om å kunne donere deres poeng til finansieringen av 

ryddeaksjoner andre steder i verdenen. På denne måten føler de at 

deres plukking bidrar til renere miljø også andre deler i verden og at 

deres bidrag blir amplifisert. Dette alternativet støtter opp under deres 

allerede eksisterende normative mål og ønske om å bidra til en positiv 

utvikling.  

 

Man kan altså bruke finansielle og hedoniske belønninger til å støtte 

opp under miljøorientert atferd så lenge disse belønningene er med på 

å  bygge opp under et normativt rammeverk i tolkningen av denne 

atferden (Steg et al., 2015).  

 

2. Å styrke det normative målet 

 

Den andre strategien man kan ta i bruk er å styrke det normative målet 

og normative verdier. Denne tilnærmingen krever mer tid og en mer 

omfattende prosess. Steg og hennes kollegaer (2015, s. 192) foreslår 

blant annet å ta i bruk verdi-relaterte symboler i de aktuelle 

kontekstene hvor miljø-relaterte valg gjøres (eller ikke gjøres) – 

symboler som kan minne brukeren/individet om deres verdier, f.eks. 

grønne farger og illustrasjoner av ting vi forbinder med natur. (Videre 

forskning er nødvendig for å avgjøre hva slags type nudges er 

effektive, men i en ny rapport har United Nations Environment 

Programme, GRID-Arendal and Behavioural Insights Team (2020) 

kommet med gode forslag som har blitt dokumentert i campus-

settinger). Promotering av miljøvennlig atferd gjennom bruk av 

symboler kan ofte bikke over til en form for grønnvasking (Miller, 2018; 

Stoknes 2019) som bør passes nøye på. Det er enormt viktig at de 

atferdene som promoteres er undersøkt og har vist seg å være 

oppriktige bedre valg for miljø/klima.  
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Andre metoder Steg og hennes kollegaer foreslår er å endre å 

persepsjoner om kostnadene av miljøvennlig handlinger. I vår kontekst 

kan dette for eksempel være å kommunisere at plukking av forsøpling 

ikke trenger å være en ny vane, som kommer i tillegg til alt det andre 

folk allerede har å gjøre. De fleste opplever å ha mer enn nok å gjøre 

og opplever tid som en knapp ressurs. Å understreke søppelplukking 

som en aktivitet som kan integreres i allerede eksisterende rutiner 

(vente på bussen, gå tur med hunden, osv.) istedenfor å framstille det 

som en tilleggshandling kan gjøre den oppfattede kostnaden (nemlig 

tid) av denne handlingen mindre.  

 

Å begrense hvor mye kognitiv kapasitet en handling krever kan også 

bidra til å styrke miljøvennlig vaner (Steg et al., 2015, s. 193). Vi har 

sett at mange velger å plukke forsøpling i områder der de er kjent og 

hvor de har oversikt over hvor søppelkassene står. Å kunne plukke 

uten å måtte aktivt lete etter en søppelkasse reduserer hvor mye 

mental kapasitet man trenger å bruke på plukkingen. En universal 

utforming på søppelkasser er et eksempel på et tiltak som bidrar til at 

det krever mindre kognitive ressurser av folk å kaste søppel riktig og 

for plukkere å finne fram.   

 

Å bidra med informering, spesielt målrettet og relevant informering, 

kan også bidra til å styrke miljøvennlig vaner. Dette krever likevel mye 

ressurser ettersom informeringskampanjer trenger å balansere 

forskjellige former for formidling, og man skal være forsiktig at 

kampanjen ikke fremkaller en boomerang-effekt. 

 

En metode å styrke normative mål på er ved å la andres atferd påvirke 

brukeren/målgruppen. Vi har snakket om potensialet i forståelsen og 

observasjonen av andres atferd tidligere, men det er noen flere poeng 

som bør tas med her. Å informere om andres miljøvennlige atferd kan 

bidra til å motivere individer til å velge å delta i samme atferd selv, det 

kan senke barrieren for å prøve ut nye ting. Både informasjon av en 

beskrivende type (descriptive norm information) og av typen som 

sammenligner (social comparison feedback) kan være effektive for å 

styrke miljøvennlig atferd (Abrahamsen og Steg, 2013, i Steg et al., 

2015, s. 194). Disse metodene bør likevel anvendes med forsiktighet, 

siden det er sjanse for at det oppstår en moteffekt dersom individer får 

vite at deres atferd er mer miljøvennlig enn andres. I studier har det 

blitt påvist tendenser til at de som gjør det over gjennomsnittlig bra vil 

redusere deres innsats dersom gjennomsnittet ligger lavere (Schultz et 

al., 2007).  

 

Folk blir ikke bare påvirket av andres atferd, men også av deres egen. 

Å minne folk på deres tidligere miljøvennlige atferd kan forsterke 

normative verdier (Steg et al., 2015, s. 194). Videre kan miljøvennlig 

atferd styrkes ved å lage en forpliktelse for seg selv. I vår case kunne 

dette vært å si seg enig til å plukke hver dag i en uke, eller fem biter 

forsøpling hver gang man skal ta t-banen. Folk misliker å bli oppfattet 

som lite konsekvente, både av seg selv og andre, og det å forplikte 

seg til en utfordring av denne typen kan virke motiverende for noen. 

Steg og kolleger påpeker at disse type forpliktelsene er spesielt 

effektive dersom de innebærer en såkalt «implementeringsintensjon» 

(Steg et al., 2015, s. 195). Dette betyr egentlig en «hvis-så» plan. 

Personen blir oppfordret til å tenke på potensielle hindringer som kan 

oppstå i gjennomføringen av handlingen de ønsker å forplikte seg til, 

og allerede på forhånd tenke gjennom hva man kan gjøre dersom den 

situasjonen skulle oppstå. For en plukkeutfordring om å plukke 5 biter 

forsøpling hver gang man skal ta T-banen kan man for eksempel drøfte 

at situasjonen vil oppstå hvor T-banen akkurat står i stasjonen og man 

gjerne vil rekke den. Dersom en på forhånd tenker gjennom «hvis jeg 

får dårlig tid, så kan jeg heller plukke 5 ting på vei fra T-banen 

etterpå», har man en plan. Dette bidrar til at det er mindre sannsynlig 

at personen vil gi opp på hele forpliktelsen når de møter motstand. 

Studier har vist at flere lykkes med å realisere deres mål om en ny 

miljøvennlig vane dersom de på forhånd forestiller seg barrieren de 

kan møte på og hvordan å overkomme disse (Bamberg, 2002; 

Sheeran et al., 2005 i Steg et al., 2015, s. 195).  
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     Emosjoner  

 

Emosjoner spiller en sentral rolle i de handlingene og vanene som 

utgjør hverdagen vår. Det er naturlig å tenke at vi ønsker å gjøre 

mer av det som får oss til å føle oss bra og mindre av det som får 

oss til å føle oss dårlig. Relasjonen mellom hva vi føler på og hva vi 

velger å gjøre er likevel ikke så rett fram.  

 

Vi har sett at iboende motivasjon er den typen motivasjonen som 

påvirker våre handlinger mest over lengst tid. Den typen motivasjon 

er stort sett basert på to typer av emosjoner: Enten forpliktelse, 

eller fornøyelse (Steg, 2016, s. 281). Det er også disse to faktorene 

vi har funnet i vår studie. Folk plukker forsøpling fordi de føler det er 

den riktige tingen å gjøre, eller fordi det gir de glede.   

 

Men mange plukker altså ikke fordi det får de til å føle seg bra:  

 
«Jeg synes det er irriterende når folk snakker om 

søppelplukking som aktivitet og at det er så "gøy"… jeg 

føler ikke det. Jeg føler det er dumt. Jeg vet at jeg gjør en 

bra jobb, men synes det er slitsomt.» (Deltager 2) 

 

Å plukke forsøpling forbindes her med irritasjon og frustrasjon. 

Likevel kan det å handle i tråd med sine personlige verdier oppleves 

som positivt fordi det bekrefter identitet, og i visse tilfeller kan gi 

status. Normative handlinger kan kommunisere til både andre og 

oss selv hva slags person vi er eller ønsker å være (Steg et al., 21-

23). 

 

Andre plukkere opplever glede og god samvittighet over å kunne 

bidra til samfunn og miljø i hverdagen. Selv om selve handlingen 

forbindes med negative emosjoner fremkaller sluttresultatet og viten 

om at man har gjort et bidrag positive emosjoner. 

   

Emosjoner forbundet 
med plukking

Frustrasjon

Glede

God 
samvittighet



 
35 

 

Ansvar 
En forutsetning for å handle etter normative verdier er ofte å føle et 

ansvar. Spørsmålet om ansvar er mer komplisert i en urban setting 

enn i områder som oppleves som «natur». Både blant våre plukkere 

og ikke-plukkere forklarte folk at de opplever at noen andre tar ansvar i 

byen, og at de dermed føler mindre på det selv.  

  
«Så jeg tenker at her (i byen) må det være flere som tar opp, så 

jeg overlater det kanskje litt til andre, mens på fjellet tenker jeg at 

her er det så få som går så her må jeg ta det jeg ser.»  

                                                                                    (Deltager 5) 

 

Folk føler mer ansvar over de områdene de ofte bruker. Her har vi et 

sitat fra en selvklassifisert ikke-plukker om den ene gangen hun husker 

hun ryddet to ølbokser: 
 

«Det var ved oppgangen til leiligheten og da var det nok også noe 

som hadde satt fra seg på en lørdagskveld. Da ble jeg irritert. Men 

det var nok fordi jeg følte en viss eierskap til den inngangen, fordi 

den var min, og da vil jeg ikke ha det der. Mens jeg hadde nok 

ikke gjort det hvis jeg hadde gått forbi, tre kvartaler lenger opp, 

det hadde jeg ikke gjort.» (Deltager 4) 

 

Noen deltagere husket overgangen fra de selv fraskrev ansvar og 

prosessen hvor de begynte å ta på seg mer ansvar for de områdene 

de selv bruker:  
 

«Det er fordi.. jeg gjør det ikke fordi jeg tror det vil hjelpe naturen. 

Jeg gjør det fordi jeg er der. Det er et sted jeg ofte drar til, det er 

liksom mitt. Jeg føler eierskap til det. Det tror jeg er forskjellen.  

Det var det jeg sa også; siden jeg har fått hund, siden jeg har blitt 

mer glad i friluftsliv og det å nyte naturen, så tar jeg mer eierskap og 

ansvar til det enn før når jeg bare tenkte "jaja, dette er byen, 

bydelen min rydder opp. Politikere og folk som er ansatt for det har 

ansvar» (Deltager 1).  

 

 

Det er utfordrende å få folk til å føle på et ansvar dersom de ikke gjør 

det fra før av. Det man kan gjøre er å bygge videre på de tingene de 

allerede føler et ansvar for. Et eksempel her som vi diskuterte tidligere 

og sikte for mer bredde i motivasjonsfaktorer og inkludere både ønsker 

om å bidra til miljø og ønsket om å gjøre noe fint for samfunnet, for 

nabolaget og for bomiljø.  

 
 «Jeg tror at vi må bevisstgjøre at det betyr noe at jeg plukker opp 

den papirlappen der. Det blir renere, det blir hyggeligere rundt 

oss. Det er et felles ansvar. Vi må tenke.. at vi ikke alltid kan kjøpe 

oss ut av problemene, kjøpe oss til tjenester, men tenke at det er 

alles ansvar. Kollektivt skal vi sørge for at vi har det bra i byen.» 

                                                                                       (Deltager 5)  

 

Følelsen av ansvar kan være en konsekvens av mer bevissthet rundt 

et problem. Men da er det viktig at det ikke spilles for mye på dårlig 

samvittighet som et verktøy for å oppfordre til handling. Denne 

strategien fremkaller ofte negative responser fra folk (van der Staak, 

2019).   

Ansvar er et utfordrende konsept, og vi har ikke mange konkrete råd 

for hvordan å få fram en følelse av ansvar for forsøplingsproblemet. Vi 

deler likevel våre observasjoner her og anbefaler heller å fokusere på 

strategiene forklart ovenfor. Den beste måten å få folk til å delta i 

bestemte praksiser er ikke å endre holdninger eller persepsjoner. Den 

mest effektive måten er å invitere de med inn i handlinger og få de til å 

gjøre.  
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5. Fra holdning til handling 
 

Hvis det er én ting vi kan lære fra årevis med atferdsforskning og 

klimaundersøkelser, så er det at holdninger ikke tilsvarer handlinger. 

Menneskelig atferd er sammensatt og hvis holdninger hadde tilsvart 

handlinger hadde alle sosialvitenskapene blitt drevet ut av business.  

 

I mange diskusjoner får man høre at «bevissthet» er det som mangler. 

Hadde det bare vært mer fokus og mer bevissthet rundt dette 

problemet så hadde folk handlet annerledes. Men hvordan vi handler 

blir påvirket og formet av mange flere faktorer enn kun bevissthet. Vi 

har diskutert mange av de i avsnittene ovenfor. I hvilken grad man 

føler eierskap og ansvar ovenfor problemet (og løsningen!) spiller inn. 

Hvor mye påvirkningsevne man mener å ha gjennom sine handlinger. 

For eksempel, så vil de fleste ikke plukke sneip fordi de finnes i så 

store mengder i byrommet at det føles fullstendig overveldende, og at 

man ikke kan påvirke den totale mengden i det hele tatt. I tillegg spiller 

sosiale normer inn – i hvilken grad oppfatter man det som vanlig at folk 

plukker forsøpling i byrommet, og hva sier det om de som plukker?  

 

Selv om noen er sterkt overbevist om at en handling (som plukking av 

forsøpling f.eks.) er det riktige å gjøre – er dette i seg selv ikke nok 

verken til å sette i gang med den, eller opprettholde den over tid. 

Beste måten å overkomme start barrieren på er å bli med invitert inn 

av andre, og det å prøve én gang er med å bryte ned barrieren til å 

gjøre noe igjen i stor grad. 

 

 

 

 

 

 

De fleste plukkere jeg samarbeidet med husker ikke nøyaktig når, 

hvordan eller hvorfor de begynte å plukke. Det var ikke snakk om et 

tipping-point eller en dramatisk overgang. De forklarer at det å plukke 

har bare blitt en vane. Denne atferden har blitt naturliggjort.  

 

De som ikke plukker har som regel heller ingen sterke meninger eller 

motargumenter mot å plukke søppel. Det blir ikke sett ned på eller 

tabulagt i særlig grad. Folk flest ser det som en positiv ting.  

 

På grunn av disse funnene tror vi ikke at Ikke-plukkere trenger å bli 

tilnærmet med en stor holdningsendrende kampanje. De fleste er ikke 

i-for-seg imot å plukke søppel, de har bare ikke tenkt på det som en 

mulighet, som et mulig ansvar eller en måte å bidra til samfunnet på. 

Istedenfor å tilnærme oss temaet med en innstilling om at vegger 

trengs å brytes ned, hadde det heller vært mer effektivt med en 

invitasjon til handling.  

 

Det å begynne på nye handlinger, nye vaner, er utfordrende. Første 

gangen man gjør en ny ting vil alltid være den tøffeste. Men det finnes 

forskjellige måter å invitere folk inn på. En kan invitere til handling 

gjennom sosiale nettverk. En kan motivere med belønninger og 

konkurranser (som promoterer riktig type motivasjon som vi har 

diskutert på et tidligere punkt). En kan påvirke gjennom nudges i 

omgivelsene.  
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Jo oftere noen deltar i aktiviteten, desto større sannsynlighet for at en 

vane begynner å utvikle seg og at handlingen til slutt blir integrert som 

en naturlig del av ens hverdag og væremåte. Handling er den beste 

måten å endre ens habitus på – gjennom det å gjøre blir våre vaner 

sakte, men sikkert forvandlet.  

  

 

Hvordan kontekstuelle faktorer påvirker handling 

 

I motsetning til det som ofte er antatt er ikke orden den viktigste 

faktoren for å motivere folk til å rydde. Den sterkeste effekten kommer 

av å se andre mennesker oppføre seg på en måte som signaliserer at 

de respekterer normene av å ha det ryddig i offentligheten (Keizer et 

al., 2013). I gjentatte forsøk har det blitt vist at folk viser mer normativt 

atferd (plukker opp en sykkel som har falt overende, hjelper noen med 

å plukke opp matvarene de mistet) dersom det er tegn til at andre 

også ivaretar byrommet (ved at noen plukker opp en flaske de mistet 

for eksempel). Den sterkeste effekten, mer enn 100 % mer effektivt 

enn uten tegn eller nudges, var at noen stod og feide gaten (ibid., s. 

3). Rådet disse forskere kommer med til bydeler og andre offentlige 

aktører er: «Don’t just keep it clean but clean up when people see it 

and display some effort in doing so» (Keizer et al., 2013, s. 3). 

 

Forskning viser at handling fører til mer handling (Beerharry., 2017; 

Keizer et al. 2013;, Steg et al., 2015; Steg, 2016; van der Werff., 

2013) og bekrefter at handlinger på et mikronivå kan ha ringvirkninger 

til større sosiale grupper. For at søppelplukking skal bli en ny normativ 

handling er det viktig at så mange om mulig ser andre plukke. Dette 

kan skje både gjennom sosiale medier, apper og i person. 
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6. Søppelets verdi 
Et av våre originale forskningsspørsmål var: Hva skal til for å gi 

forsøpling verdi i folks øyne? 

 

Bestemte objekter som vi har avskrevet som søppel kan komme 

tilbake inn i økonomien på uventede måter – av og til en høyere verdi 

enn de hadde i utgangspunktet, som vintage biler, klassiske hjem, eller 

antikke møbler (Thompson, 1979). Forsøplingen vi finner i Oslos gater 

og parker er dessverre sjeldent av denne typen. 

 

Søppel og forsøpling kan gi verdi på forskjellige måter. Søppel, ved å 

være kildesortert og gå inn i nye prosesser, kan ha en ren økonomisk 

verdi. I tillegg til at riktig kastet søppel gir verdi ved å spare miljøet.  

I samfunn hvor profesjonelle søppelplukkere samler inn papp eller plast 

fra gater og fyllinger, for å selge materialene videre til lokale selskap, 

har forsøpling og plukkingen av den også en ganske konkret 

økonomisk verdi (Dias, 2016).  

 

Hva som ansees som verdifullt avhenger ikke bare av den økonomiske 

verdien en ting kan tilskrives, men også hva slags sosiale og kulturelle 

verdier som kan knyttes til det. (og hvis vi skulle gått enda dypere på 

dette: Hva som tilskrives ren økonomiske verdi avhenger sterkt av 

sosiokulturelle syn. Derfor er maleriene til bestemte personer 

millionervis av ganger mer verdt enn malerier til andre personer. På 

samme måte er det også sosiokulturelle grunner til at noen gamle 

møbler ansees som vintage, mens andre ansees som skrot.)  

 

Forsøpling i seg selv vil som oftest bli sett på som «verdiløst», med 

mindre den blir gjort om til søppel – en ressurs med  

gjenvinningspotensiale – gjennom å plukke den og kaste den riktig 

sted. Kildesortering er ideelt i en plukkekontekst.  

 

Utover det så er selve handlingen av å plukke tilskrevet verdi. Mange 

plukkere tilskriver plukking verdi ikke fordi det skaper merverdi, men 

fordi det unngår at den forsøplingen havner i hav eller natur. Her ser vi 

at det blir skapt verdi gjennom å unngå noe, heller enn å tilføye noe. 

Og det i seg selv kan gjøre en handling verdifullt. Det har blitt skrevet 

at forurensningsloven: 

 
«[…] er et uttrykk for at det vi kaller «natur» er noe vi tillegger en høy 

verdi. Verdifulle ting må vi verne om. Dagens lovverk har for øvrig 

erstattet ordet «natur» med et begrep som betegner noe enda mer 

omfattende og verdifullt, nemlig «miljø».»  

                                 (Torstenson, i Brudvik og Skajaa, 2013, s. 152)  

 

Grunnen til at vi tilskriver søppelplukking verdi i en miljøkontekst ligger 

i våre forestillinger om «natur», «miljø» og i nyere tid «klima», som 

verdifulle og beskyttelsesverdige. Vi ser en lignende dynamikk i 

hvordan folk snakker om å plukke forsøpling for å bidra til et godt 

bomiljø. Det å fjerne forsøplingen er med på å beskytte nabolaget. 

Dette er eksempler på hvordan forsøplingen i seg selv ikke blir 

tilskrevet verdi, det er tvert imot dens fravær som har verdi.  

 

Hva individer anser som verdifulle handlinger å bruke tid og energi på 

henger også sammen med hvordan disse handlingene speiler tilbake 

på de som person. Her er et eksempel på reaksjonen til en av 

deltagerne i studien når han ble spurt om hva slags påvirkning han 

mente hans plukking hadde: 

 
 

«Her er greia: Jeg tror egentlig, ikke en dritt. Jeg tror at siden 

jeg er hundeeier at jeg ser det mer. Jeg tror om det er der eller 

ikke, folk vil ikke legge merke til det. Men! når jeg ser andre 

plukke opp søppel som ikke er deres, så blir jeg så sykt happy. 

Så jeg har lyst å være den personen. Så når jeg gjør det, så føler 

jeg meg bra.» (Deltager 1) 
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Plukking av forsøpling kan vekke positive emosjoner i oss siden vi føler 

at det er det riktige å gjøre. Den kan også være en måte å håndtere 

frustrasjon med forsøplingen på. Begge disse emosjonene gjør 

plukking til en verdifull handling for plukkeren. For noen så gjenspeiler 

plukkingen noe enda dypere, og går inn på et nivå av handlinger som 

representerer identitet. Dette er oftere tilfelle for de som plukker av 

miljø og klimahensyn, som tar en mer holistisk og eksistensiell 

tilnærming til handlinger som kan bidra til en bedre framtid og et bedre 

samfunn. For noen er plukking av forsøpling en av flere bidrag en kan 

gjøre i dette bildet:  

 
 

«Vi har et ansvar, mine etterkommere skal ikke si at "min 

bestefar han prøvde ikke en gang han. Når det kom den 

miljøkrisa, nei han bare fortsatte som før han." Jeg vil jo de skal 

vite at.. det lille jeg prøver, jeg prøver da.» (Deltager 5)  
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Konklusjoner og anbefalinger 

 
1. Løsningene som forebygger forsøpling trenger tid for å bli 

utviklet – lokale kontekster trenger å bli undersøkt, metoder må 

testes før de implementeres – og mens dette viktige arbeidet 

gjøres fortsetter forsøpling å være en utfordring i byrom. 

Individuell, uorganisert søppelplukking er en midlertidig løsning 

som kan settes i gang kjapt og med få ressurser. Det bidrar til 

å forebygge at plast og annet skadelig avfall ender opp i natur, 

næringskjeder og hav, og at forsøpling gjør byrommene mindre 

attraktive å oppholde seg i.  

 

 

2. En viktig faktor i om vi rydder og hva vi rydder er ens tolkning 

av hva som er rent og hva som er urent (uavhengig av faktisk 

skittenhet, men i den forstand av hvordan ting oppfattes). Fra 

antropologifeltet kan vi lære at kontekst har mye å si for denne 

tolkningen (se avsnittet om «matter out of place» og side 22-

25), og at våre innebygde vaner og handlemåter kan endres 

over tid gjennom nye erfaringer (se side 37). 

 

 

3. Forsøplingsproblemer blir ofte lagt fram som et miljøproblem. 

Men mange plukker forsøpling fordi de ønsker å ivareta 

nabolaget, fremme et godt bomiljø og ha det mer trivelig i 

nærområdet sitt. Disse «samfunnsorienterte ryddere» må også 

tas høyde for om man ønske å nå og inkludere flere i 

ryddemiljøet (se side 28 for detaljer). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mange plukker forsøpling som en del av en allerede 

eksisterende rutine: Mens de venter på bussen, når de går tur 

med hunden, mens de er ute og trener, på vei til og fra jobb.  

I kommunikasjon med nye potensielle plukkere kan det være 

hensiktsmessig å kommunisere at rydding kan være en del av 

hverdagen uten at det skal ta mer tid, tid som mange kanskje 

føler de ikke har. Aktiviteten kan gjøres parallelt med andre 

ting. Innsikten i når, hvor, hvordan og hva folk plukker kan 

bidra til å nå nye målgrupper (se side 20-25 for detaljer).  

 

 

5. I denne rapporten har vi sett at mangfoldet er stort blant 

ryddere. Det finnes frustrerte ryddere og glade ryddere, 

samfunnsorienterte ryddere og miljøryddere, snikryddere og 

sosiale ryddere, aktive ut-på-tur-med-hunden-ryddere og 

venteryddere. Det finnes ikke én mal som fungerer for alle. 

Med de forskjellige strategiene vi har drøftet her har vi et godt 

utgangspunkt å inkludere flere av disse forskjellige gruppene. 

 

 

6. Som tidligere studier har vist vet vi nå at fravær av forsøpling 

og uorden ikke er den faktoren som påvirker normativt og 

prososialt atferd mest. Det som har mest positiv effekt på folks 

atferd er at de observerer andre aktivt ivareta offentlige rom. 

Rådet til alle aktører som jobber imot forsøpling er derfor ikke 

«hold det rent», men heller «vær synlig mens du rydder og vis 

all innsats og anstrengelse som går inn i det»  

(se side 37 for detaljer). 
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7. Mange som rydder forsøpling identifiserer seg ikke 

nødvendigvis som «en som plukker forsøpling», det ligger en 

antagelse om at man må plukke en viss mengde, gjerne utover 

sitt eget nabolag, med en bestemt hensikt, og med en viss 

hyppighet for at plukkingen skal «telles» (se side 26).  

 

8. Belønninger for søppelplukking kan både stimulere og 

undergrave plukkerens indre motivasjon. Finansielle og andre 

eksterne former for belønninger kan hjelpe å nå nye ryddere. 

Likevel viser studier at atferden de fremmer ikke er bærekraftig 

over lengre tid. I tillegg kan disse formene for belønninger 

motvirke indre motivasjon og undergrave normative verdier av 

de som rydder fordi de føler det er «riktig». Belønninger som 

bygger opp under dette normative rammeverket (for eksempel 

at poeng fra ens rydding doneres for å sponse ryddeaksjoner 

andre steder i verdenen) er med å forsterke indre motivasjon 

og hjelper med å opprettholde atferden over lengre tid. Det er 

altså viktig å undersøke hvilke verdier belønningene er med å 

forsterke (se side 32-33).  

  

 

9. For å forstå atferd er det sentralt å se på hvordan personens 

mål, verdier og de kontekstuelle faktorene interagerer i en gitt 

situasjon. De miljø/samfunnsorienterte verdiene folk allerede 

har må imøtekommes av kontekstuelle faktorer og ikke bli 

utkonkurrert av andre verdier. Kun mål eller verdier er ikke nok 

for å opprettholde en god vane (som det å plukke forsøpling). 

 

 

10. Funnene fra denne studien viser at ikke-plukkere i og for seg 

ikke er imot å plukke forsøpling, men de mangler som regel 

erfaring med det selv. Det anbefales derfor ikke å bruke 

kampanjer som sikter på holdningsendring, ettersom meget få 

ville føle at budskapet er rettet mot dem. En mer effektiv måte 

å få folk til å delta i denne aktiviteten er å invitere de inn 

gjennom aksjoner, sosiale nettverk, apper, osv. Det å gjøre en 

ting aktivt senker barrieren betraktelig for at noen deltar oftere i 

handlingen – at vaner forvandles over tid og nye vaner bygges. 

Holdninger er en dårlig indikator for faktisk atferd.  

Det er heller handling som fører til mer handling. 

 

 

11. Studier viser at dannelsen av en «hvis-så» plan hjelper folk 

opprettholde nye vaner. Ved å forutse mulig motstand kan en 

planlegge hvordan å overkomme utfordringer og gjør det mer 

sannsynlig at folk holder seg til planen. Denne typen planer kan 

implementeres på forskjellige måter for å få flere til å 

opprettholde nye plukkevaner over lengre tid (se side 33 for 

detaljer).  

 

 

12. Søppelplukking er en praksis som kan gi verdi på flere måter. 

Handlingen kan bekrefte identitet og verdier, gi glede eller 

fjerne frustrasjon, og gi god samvittighet. Beskyttelse av noe 

som verdsettes gjør aktiviteten verdifullt for noen (som å 

beskytte natur, dyreliv, skape et bedre bomiljø, et triveligere 

nabolag). Videre gir søppelplukking verdi i form av ressurser 

som kan gjenbrukes (dersom kildesortering er en mulighet 

med plukkingen).  

 

 

13. (Synlig) individuell rydding har en tilbakevirkende effekt på 

større sosiale grupper og kan føre til sosiale ringvirkninger. Det 

gjør at praksiser på et mikronivå kan påvirke samfunnet på et 

makronivå. Uorganisert, individuell søppelplukking er derfor en 

aktivitet med effekt og verdt å delta i.  
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Om Klimaantropologen 
 

Sosialantropolog Tessa van der Staak opprettet Klimaantropologen 

med mål om å formidle de menneskelige sidene av klima og 

miljøutfordringene. Ved å bruke antropologiske metoder jobber hun for 

å forstå kontekster og handlinger, og forsker hun på sammensatte 

sosiokulturelle spørsmål. 

Klimaantropologen bruker verktøy fra UX design til å utforme løsninger, 

produkter og tjenester som promoterer klima/miljøvennlig atferd og 

som er tilpasset brukernes behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettside: www.klimaantropologen.no  

Sosiale medier: @Klimaantropologen 

Kontakt: tessa@klimaantropologen.no 

Om Empact 
 

Empact ble stiftet høsten 2018 med det formål om å gi avfall verdi nok 

til at det plukkes opp. Foretaket bidrar på arrangement, gjennomfører 

ryddeaksjoner og andre piloter, blant disse en mobilapplikasjon for å 

belønne uorganisert rydding. All aktivitet bidrar til å rydde opp lokalt, i 

områder der deltakerne har et eierskap. Bredden av prosjekter og 

fysisk tilstedeværelse er inspirerende og viktig for foretaket for å bedre 

forstå hvordan folk tenker om forsøpling, særlig urban forsøpling, og 

kontinuerlig hvordan nå flere; trigge «folk flest» til å rydde litt, av og til. 

 

(Fra venstre til høyre: Emil H. Blattmann, Iver Bjerkestrand, Truls Johansen) 

Nettside: www.empact.eco  

Sosiale medier: @Empact.eco 

Kontakt: emil@empact.eco  
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