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Abstract  

 

The following thesis sets out to examine how the municipality of Mariagerfjord makes use of 

the three institutional pillars, in order to get the citizens to commit to the public system of 

waste separation. The municipality educates its citizens through use of both employed staff 

members, volunteer “environmental agents” and printed communication material.Therefore 

this thesis will look into possibilities and difficulties with these different channels of 

communication in regard to the three institutional pillars as presented by Scott (2014). The 

analysis is based on qualitative empirical material consisting of interviews with key 

individuals, ethnographic research of public events and printed communication material. The 

main theory of institutional pressure will draw upon Scott’s (2014) interpretation of existing 

theory. Other than that, Weick’s (1995) theory of sensemaking will be included to analyze and 

explain specific, observed situations.  

 

Even though the municipality itself is experiencing a regulatory pressure to commit to waste 

separation, this is not an institutional pillar that is especially used by the municipality. Instead 

the normative pillar is communicated, and it appears to have pressured some citizens to ascribe 

the institution meaning today. However, the public employees experience difficulties in the 

relational system that links them with the citizens and as a result they can not truly affect them 

normatively. Luckily for the municipality, the environmental agents are local community 

members, which means that the relational and symbolic systems place them as ideal 

intermediaries. For citizens experiencing a cultural-cognitive pressure from the institution, the 

public employees are generally held in high esteem as experts that can guide the citizens to 

better categorization. This results in a retypification, that helps the citizens to see both 

materials and actions in a whole new way. The aim for the municipality must be to ensure as 

many citizens who are feeling a cultural-cognitive pressure as possible. Even still, the 

conclusion is that the best way to reach citizens is first through a normative pressure by for 

example the environmental agents, and then later through a cultural-cognitive pressure by the 

municipality’s employees. 
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Problemfelt  

 

I august 2018 satte en hidtil ukendt teenager sig på gaden foran det svenske rigsdag. Ingen 

kunne den dag have forudset, at hun det efterfølgende år ville blive udnævnt til TIME’s 

“person of the year” for sin ukuelige kamp for klimaet, der har gjort hendes navn kendt på 

tværs af hele kloden (Alter, C., Haynes, S. & Worland, J., 2019). På mange måder har Greta 

Thunbergs stille skolestrejke været afgørende for, at klimadebatten i dag brænder som den gør 

og engagerer både almene borgere og verdensledere: “on the second day, a stranger joined her 

(...) They were suddenly a group: one person refusing to accept the status quo had become two, 

then eight, then 40, then hundreds. Then thousands.” (Alter et. al., 2019, s. 11).  

 

På trods af at Gretha Thunberg kan siges at have startet en folkebevægelse i 2018, var der 

allerede i 2016 fokus på problematikken. På det tidspunkt underskrev en lang række lande en 

international klimaaftale i Paris, der blandt andet sigtede efter at holde de gennemsnitlige, 

globale temperaturstigninger under 2 grader celsius. Et ambitiøst mål, der allerede på det 

tidspunkt krævede markante forandringer. Desværre viser netop afsluttede undersøgelser fra 

World Economic Forum, at den nuværende udledning af CO2 er stigende i en grad, der ikke 

antyder at aftalens parter kommer til at opnå deres fælles mål: “The world needs to achieve a 

net-zero emissions level in order to prevent catastrophic climate change effects.” (World 

Economic Forum, 2020, s. 7)  
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Rapporten fra World Economic Forum er lavet som en opfølgning på netop Paris-aftalen, og 

den maler et dystert øjebliksbillede af den globale klimasituation. World Economic Forum 

kalder med rapporten på større handling fra både nationer og organisationer, imens det 

understreges, at netop bevægelser som den Greta Thunberg uforvarende er kommet til at stå i 

front for, er ganske afgørende: “Consumers and voters - and public opinion in general - are the 

ultimate stakeholders of corporations and governments” (World Economic Forum, 2020, s. 

28). Rapporten konkluderer dog at den enkelte borger også har forpligtelser ud over som 

interessent, hvis målene skal nås: “individuals kan impact their own emissions through lifestyle 

choices” (World Economic Forum, 2020, s. 28). Disse valg kan og bør tage mange forskellige 

former. Forskere fra DTU har blandt andet undersøgt det klimamæssige udbytte, når borgere i 

de nordiske lande affaldssorterer. Gennem det de kalder “life cycle assessments” (Hillman, 

Damgaard, Eriksson, Jonsson, & Fluck, 2015), undersøger de forholdet mellem CO2-

udledningen ved henholdsvis produktionen af nye materialer og genanvendelsen af sorteret 

affald. Deres arbejde omfatter hele produktionskæden og indregner også forhold som 

eksempelvis diesel til de lastbiler, der skal hente affaldet ved kantstenen. Resultaterne er samlet 

i følgende tabel (Hillman et. al., 2015. s. 50)  



PROBLEMFELT 
 

 6 

	

Uanset hvilket materiale, der undersøges, bliver det tydeligt, at det er CO2-besparende at 

genanvende materialer i stedet for at producere nyt. Tallene betyder, at der for eksempel vil 

udledes 10.600 kg CO2 mindre pr. ton aluminium, hvis der er tale om genbrugt aluminium i 

forhold til produktionen af helt nyt aluminium. Der er med andre ord ingen tvivl om, at den 

daglige affaldssortering hos den almindelige borger har en positiv effekt på 

klimaudfordringerne.  

	

Den seneste statistik for dansk affald opgør, at genanvendelsen af dansk husholdningsaffald i 

2017 var på 46% (Miljøstyrelsen, 2019). Der er tale om en støt stigning siden 2013, hvor 

genanvendelsen var på 40%, og dermed viser Danmark allerede en positiv udvikling. 

Europaparlamentet har dog vedtaget mål for den cirkulære økonomi, der fastsætter, at EU i 

2035 skal opnå samlet genanvendelse på 65% (Europaparlamentet, 2018). Det er her vigtigt at 

nævne, at EU’s mål indebærer en ny beregningsmetode, hvor man kun medregner den reelt 

genanvendte mængde affald og ikke bare mængden af affald indleveret til genanvendelse. Idet 

Danmark endnu ikke er begyndt at bruge denne nye regnemetode, må det antages, at forskellen 

fra de danske genanvendelsestal til målene i europaparlamentet rent faktisk er større, end de 

umiddelbart her ser ud til. Der er med andre ord stadig rig mulighed for forbedring, når det 

kommer til affaldssorteringen af dansk husholdningsaffald.  
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Overordnet set foregår denne affaldssortering for de fleste danskere hjemme på deres egen 

matrikel. Det er kommunerne der står for den daglige affaldshåndtering, og ifølge et 

debatindlæg skrevet af formanden for Kommunernes Landsforenings (KL) miljø- og 

forsyningsudvalg Jacob Bjerregaard så er kommunerne i den grad bevidste om deres ansvar: 

“(...)der er ingen tvivl om, at alle 98 kommuner har viljen og styrken til at løfte den grønne 

samfundsomstilling” (Bjerregaard, 2019). Han udtrykker videre: “Det er her, vi kan løfte 

opgaven med at (...) genanvende mest muligt og sikre en klogere affaldssortering” 

(Bjerregaard, 2019).  

 

I Mariagerfjord Kommune har borgerne siden 2015 kunnet affaldssortere i dertil indrettede 

sorteringsbeholdere på egen matrikel. Affaldssorteringen er stadig under udvikling, og det er 

endnu ikke muligt for borgerne at sortere samtlige fraktioner uden at skulle forbi en 

genbrugsstation. Alligevel må det antages at borgerne allerede nu har oplevet en markant 

forandring i kommunens forventninger til deres affaldsvaner. Dette betyder, at kommunen har 

været nødt til at søsætte forskellige initiativer i et forsøg på at sikre, at borgerne rent faktisk 

sorterer affaldet, som det er meningen. Både for at kommunen kan nå de EU-fastsatte mål, der 

er en del af den danske affaldsparagraf, men også for at sikre så god sortering, at kommunen 

får størst udbytte, når de sælger de sorterede fraktioner videre. Generelt har Mariagerfjord 

kommunes affaldsstrategi været kommunikeret via forskellige medier og 

kommunikationsplatforme. Sideløbende afholder kommunens affaldsteam oplæg, hvor de 

forsøger at udbrede kendskabet til affaldssorteringen og de bagvedliggende grunde og 

mekanismer. Tilbage i 2015 blev der desuden igangsat et projekt kaldet “miljøagenterne”, som 

stadig er aktivt på nuværende tidspunkt. Projektet går på at frivillige i lokale foreninger 

uddannes til såkaldte miljøagenter og derved tjener penge til foreningernes arbejde, når de 

tager ud til forskellige arrangementer og fortæller om affaldssortering gennem leg og 

konkurrencer. Tanken bag det har været, at borgerne netop skulle høre om sorteringsarbejdet 

fra andre end kommunen, samtidig med at det skulle være en sjov og hyggelig oplevelse, der 

har potentiale til at inddrage alle aldersgrupper. De mange forskellige kommunikationsmidler, 

som kommunen benytter sig af, er alle en del af en samlet pakke, der skal sikre så effektiv en 

kommunal affaldssortering som overhovedet muligt.  
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På baggrund af ovenstående vil dette projekt søge at kortlægge hvilke former for incitamenter, 

der er på spil i arbejdet med affaldssortering i Mariagerfjord Kommune. Gennem interviews 

med nøglepersoner samt observationer i forbindelse med både medarbejderes og miljøagenters 

arbejde vil det blive undersøgt, hvorledes og i hvilket omfang der er tale om institutionelle 

pres, når kommune og borgere vælger at affaldssortere. Det kan med rimelighed antages, at 

netop hele den klima-bevægelse, som erhvervsledere og regeringer generelt og Greta Thunberg 

i særdeleshed puster til, brænder med en varme, der kan mærkes selv i de små hjem i en 

kommune som Mariagerfjord. Men hvilken form for pres skaber dette på den enkelte borger? 

Hvor dybt ligger disse incitamenter hos borgerne, og hvordan kan kommunen udnytte viden 

om disse pres I forsøget på at drive affaldssorteringen endnu længere? Alt dette vil dette 

projekt søge at afdække gennem besvarelsen af følgende problemformulering:  

 

Hvilke former for institutionelle pres kan afdækkes i forbindelse med Mariagerfjord 

Kommunes forskellige former for arbejde for at få borgerne til at affaldssortere, og hvilke 

udfordringer samt muligheder har Mariagerfjord Kommune i udøvelsen af disse? 
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Forskningsoversigt  

 

Videnskabsteoretiske overvejelser 

Problemformuleringen vil blive forsøgt besvaret gennem brug af en pragmatisk 

videnskabsteori. Dette skyldes en række forhold, der gør, at netop pragmatismen og det 

pragmatiske virkelighedssyn er et oplagt valg som afsæt for analysearbejdet.  

 

Pragmatismen som videnskabsteoretisk retning kan ikke siges at være hverken realistisk eller 

konstruktivistisk. Dette er en fordel i dette projekt, idet teoretikere bag to af teoriens tre 

institutionelle søjler historisk set har været mere tilbøjelige til primært at trække på 

henholdsvist realismen eller konstruktivismen: “theorists focusing on the regulative pillar are 

more likely to embrace a social realist ontology and a rational choice logic of action. Theorists 

emphasizing the cognitive pillar are more likely to work from af social constructionist set of 

assumptions (...)” (Scott, 1995, s. 49). Dette projekt vil komme til at arbejde med alle tre 

institutionelle søjler, og det ville dermed ikke være hensigtsmæssigt at lægge sig fast på et 

videnskabsteoretisk ståsted, der kunne besværliggøre dette.  

 

Pragmatismens fokus er på individers specifikke handlinger i konkrete situationer og på de 

erfaringer, der påvirker disse handlinger. Idet problemformuleringen retter sig mod 

institutionelle pres i forbindelse med borgernes affaldssortering i Mariagerfjord Kommune, er 

pragmatismens ideografiske erkendelsesinteresse højst relevant. Også menneskesynet er ideelt, 

da man i pragmatismen ikke tror på, at mennesker på forhånd er bestemte på at 

udbyttemaksimere. I stedet fokuseres der på konsekvenserne ved en given handling og de 

tidligere erfaringer, der spiller ind på handlingens udfald. “Pragmatismen anser menneskers 

intentioner for at være processuelle, relationelle og situationelle og derved både individuelle og 

sociale på samme tid” (Egholm, s. 173). Med dette gøres det klart, at en situation, hvori 

borgerne på én gang er styret af underliggende sociale institutioner og alligevel vælger at 
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handle individuelt i modstrid med disse, er en reel mulighed. Det er netop sådanne forhold som 

problemformuleringen lægger op til en undersøgelse af, for at kunne udrede hvorvidt det er 

muligt at få borgerne til at føle sig endnu mere forpligtede til at affaldssortere.  

 

I pragmatismen er sandhedsbegrebet ikke sort/hvidt, men i højere grad afgjort af de 

videnskabelige funds brugbarhed: “Det centrale er, hvordan den (viden, red.) virker i praksis 

og videnskabens postulater om virkeligheden skal ses som praktiske tankeredskaber” (Egholm, 

2014, s. 140). Dermed kan valget af pragmatismen som videnskabsteori være med til at sikre, 

at undersøgelsen med rimelighed kan konkludere på baggrund af de forestående analyser, uden 

at antage at der ved konklusionernes afslutning er tale om endegyldige sandheder. I 

pragmatismen kan der gøres brug af abduktion også kaldet kvalificerede gæt. Denne 

slutningsmåde er kendetegnet ved, at forskeren anvender observationer og inddrager både små 

og store tegn i arbejdet for at opstille en brugbar hypotese: “Det interessante ved abduktion er 

derfor ikke, at man beviser, at noget er sandt, men at man på en kreativ måde bestræber sig på 

at sige noget om verden (...)” (Egholm, 2014, s. 176). Det metodiske arbejde, der skal lægge 

grund for det kommende arbejde, vil derfor både gøre brug af dybdegående interviews, 

etnografiske observationer og indsamling af trykte kommunikationsmaterialer for med 

rimelighed at kunne gøre sig antagelser om de institutionelle pres, der er på spil i forhold til 

borgernes affaldssortering.  

 

Jævnfør problemformuleringen vil dette projekt gøre brug af den institutionelle analyse, der 

søger at klarlægge, hvilke former for pres individer og organisationer er underlagt, når de 

vælger at handle. Idet Peter Kjær (2000) udlægger disse institutioner som “(...) en bestemt type 

sociale strukturer, der påvirker adfærd” (s. 179), er det interessant at overveje, hvorvidt denne 

institutionelle analyse ville kunne udføres med afsæt i en strukturalistisk videnskabsteori. 

Strukturalismen er et eksempel på en realistisk tilgang til videnskab. Formålet med 

strukturalismen er at undersøge de underliggende strukturer, der er styrende for kollektive 

handlinger, og disse strukturer anses for generelle lovmæssigheder, hvormed strukturalismen 

må betragtes som nomotetisk. I forbindelse med en overvejelse af strukturalismens brugbarhed 

i dette projekt er det for det første værd at bemærke, at Kjær (2000) omtaler førnævnte 

institutionelle strukturer som “sociale”. Han fortsætter med at forklare: “de (er, red.) ikke 
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instinktive eller naturgivne, men derimod samfundsskabte strukturer og mønstre” (s. 179) Der 

er altså i den institutionelle teori ikke tale om en realistisk opfattelse af disse underliggende 

strukturer, hvilket ellers gør sig gældende i det meste af det strukturalistiske perspektiv. Også i 

forhold til strukturalismens nomotetiske udgangspunkt opstår der udfordringer, idet den 

institutionelle analyse understreger et fokus på blandt andet kultur som afgørende for 

institutionerne, som dermed må antages at være ideografiske.  

 

Strukturalismens kollektive menneskesyn, hvor individet ikke besidder egne intentioner, men 

udelukkende er styret af den kollektive struktur, står også i kontrast til den institutionelle 

analyse. Her er der i højere grad tale om strukturer, som individet vælger at lade sige styre af i 

et forsøg på at opretholde sin legitimitet (Kjær, 2000). I strukturalismen bliver individer 

nærmere reduceret til brikker, der bevæges af de spilleregler som strukturerne er. Det betyder, 

at der ikke er plads til den individualitet og intention, som er grundlæggende i den 

institutionelle analyse, på trods af at institutionerne til tider fremstår relativt objektive: 

“although constructed and maintained by individual actors, institutions assume the guise on an 

impersonal and objective reality” (Scott, 1995, s. 34). Her fremhæver Scott netop, at det er de 

individuelle aktører, der skaber og opretholder institutionerne, hvorfor strukturalismens 

menneskesyn ikke er foreneligt med den institutionelle teori.  

 

Også en poststrukturalistisk diskursanalyse arbejder med konstruktioner, der på sin vis kan 

være handlingsangivende for aktører. I den poststrukturalistiske diskursanalyse er der fokus på 

sprogets skabende kraft, og den måde hvorpå diskurserne er med til at afgøre, hvad der kan 

betragtes som sandt. Individer betragtes i denne tankegang som repræsentanter for et kollektiv, 

men kan ikke gøres til talerør for hele diskursen. I stedet kan individer her indtage forskellige 

subjektpositioner, der så at sige giver dem magt til at sige noget, hvilket igen kan være 

medskabende på selve diskursen: “we know quite well that we do not have the right to say 

everything, that we cannot speak of just everything in any circumstanses whatever, and that not 

everyone has the right to speak of anything whatever” (Foucault, 1981, s.52). Med tanke på de 

berørte emner i problemafgrænsningen, kunne diskursanalysen have været oplagt at benytte i 

en undersøgelse af den bevægelse, der kan argumenteres for er opstået omkring Greta 

Thunberg. I det tilfælde kunne det have været undersøgt, hvordan hun har indtaget en 
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subjektposition, hvorfra hun har fået magt til at sige noget om klimaforandringerne. For at 

nærme sig den ovenstående problemformulering endnu mere, kunne en diskursanalyse desuden 

have undersøgt, hvilke subjektpositioner der kan identificeres i forbindelse med 

diskursskabelsen og -udviklingen i Mariagerfjord Kommune. Dog fokuserer diskursanalysen 

på, hvordan fænomener tillægges betydning, og ikke så meget hvilken effekt eller funktion 

disse fænomener har. Dermed kunne en sådan analyse have klarlagt, hvordan diskursen om 

klimaforandringer er ved at blive formet og hvem der bidrager hertil. Selvom dette uden tvivl 

ville have været et interessant analysearbejde, er fokus i problemformuleringen i højere grad at 

lave en funktionel analyse med potentiale til at ende ud i en opstilling af brugbare greb i det 

videre arbejde for at bremse klimaforandringerne gennem bedre affaldssortering. Netop derfor 

vil dette projekt ikke gøre brug af den diskursanalytiske videnskabsteori.     

 

Der er hermed redegjort og argumenteret for valget af pragmatismens som grundlæggende 

videnskabsteori i dette speciale. Det er forhåbningen og forventningen at netop pragmatismen 

kan give mulighed for at finde de rette svar til problemformuleringen. I de afsluttende afsnit af 

specialet vil det blive diskuteret, hvorvidt disse forventninger skal anses som indfriet, eller om 

andre videnskabsteorier kunne have bidraget positivt til projektets arbejde.  

 

Anvendt teori 

Institutionel teori 

I det institutionelle analysearbejde kan det undersøges, hvorvidt og i hvilken grad individer og 

organisationer føler pres fra institutioner, når de agerer. “Institutioner defineres indtil videre 

som stabile menneskabte rammebetingelser eller spilleregler for strategizing” (Kjær, 2000, s. 

175). Medmindre andet nævnes er det denne definition der menes, når ordet “institution” 

benyttes i dette speciale. Den grundlæggende tanke i den institutionelle teori er, at strateger – 

som kan være både individer i privat regi eller organisationer - vil forsøge at handle på en 

måde, der anses som legitim ifølge deres omverden. “Legitim betyder her, at noget opfattes 

som gyldigt og acceptabelt i en bestemt sammenhæng” (Kjær, 2000, s. 177). I denne forståelse 

vil en strateg ikke frit handle kun med tanke på at være effektiv, men må også tage med i 
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beregningerne, hvilke former for forventninger omverdenen har til disse handlinger. 

Ovennævnte forventninger er dem, der kaldes for institutioner i dette perspektiv, og de anses 

som forholdsvist stabile, hvorfor de på det nærmeste kan kategoriseres som et fast sæt sociale 

spilleregler, som aktører bør rette sig efter. Institutionerne kan antage flere forskellige former, 

som hver især har forskellig måde at styre strategerne på: “Institutions comprise regulative, 

normative and cultural-cognitive elements that, together with associated activities and 

resources, provide stability and meaning to social life.” (Scott, 2014, s. 56).  

 

De tre forskellige former, der her nævnes, er henholdsvis regulative, normative eller kulturelt-

kognitive. Scott (2014) omtaler dem som teoriens tre søjler, mens Kjær (2000) omtaler dem 

som forskellige perspektiver på institutioner. Forskellige teoretikere har gennem tiden 

fokuseret mere på én søjle end på de andre to, men i dette speciale vil der blive trukket på alle 

tre perspektiver på institutionelt pres i et forsøg på at give et fyldestgørende billede af det 

institutionelle verdensbillede, der er handlingsstyrende for borgere i Mariagerfjord Kommune: 

“vi (kan, red.) kombinere de tre perspektiver, når vi ser på en konkret institution (...) Her 

beskriver perspektiverne altså forskellige aspekter ved institutionen” (Kjær, 2000, s. 183). 

Også Scott fremhæver, at de tre søjler ofte arbejder sammen, og han henstiller til en særlig 

opmærksomhed på deres forskellige effekter og konsekvenser: “Each element is important, and 

sometimes one or another will dominate, but more often - particularly in robust institutional 

frameworks - they work in combination. But (...) each operates through distinctive mechanisms 

and sets in motion disparate processes (...)” (Scott, 2014, s. 56). Derfor vil der i det følgende 

blive redegjort for de forskellige perspektiver samt konsekvenserne af deres institutionssyn. 

Det er her relevant at bemærke, at de anvendte teoretikere – inklusive Scott i tidligere værker –

, omtaler den tredje søjle som den kognitive søjle, og dermed ikke som den kulturelt-kognitive 

søjle, som Scott kalder den her. Dette vil blive kommenteret på i et senere afsnit.  

 

Den regulative søjle 

Den første måde at forstå institutioner på, er som regulative strukturer, der direkte forsøger at 

tvinge individer til at handle på en bestemt måde ved hjælp af regler og love. Der er hermed i 

høj grad tale om udefrakommende strukturer, der pålægges individet. Skulle et individ vælge 

ikke at følge disse regulative strukturer, kan sanktionen komme i form af en bøde eller anden 
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form for straf. Det er tidligere blevet nævnt, at den institutionelle teori dybest set er baseret på 

et generelt ønske fra aktøren om at fremstå legitim. Dette er også gældende i dette perspektiv, 

men bagved dette ligger ifølge teoretikere også den neoklassiske tankegang om det rationelt 

handlende menneske, som altid vil søge at handle effektivt (Knudsen, 2011). På den måde kan 

det argumenteres for, at straffen bør stå mål med et eventuelt brud på den regulative struktur, 

hvis det rationelle menneske skal kunne se det effektive i at følge reglerne. Det er hermed 

ifølge denne institutionelle søjle ikke givet, at aktøren handler ud fra en bagtanke om 

legitimitet, men i højere grad ser sig nødsaget til at følge reglerne, idet det er mest effektivt 

(Kjær, 2000). Det bør dog nævnes, at selve grundtanken om det rationelt tænkende menneske i 

dag står noget svagere end tidligere. Dette skyldes blandt andet Herbert Simons teori om 

“bounded rationality” og Kahneman og Tverskys teori om “behavioural economics” (Knudsen, 

2011). Alligevel er det tydeligt, at den regulative søjle i høj grad baserer sit pres på tvang: 

“force and fear and expedience are central ingredients of the regulative pillar” (Scott, 1995, s. 

36). Brug af regulativer alene kan være en dyr affære for den ledende part, idet et rationelt 

tænkende menneske som nævnt kan vælge ikke at handle i overensstemmelse med reglerne, 

hvis individet anser det for mere effektivt. For at mindske denne risiko kan det derfor være 

nødvendigt at gøre brug af kontrolsystemer i form af for eksempel betalte tredjeparter, der kan 

sikre at aktørerne overholder regulativerne (Scott, 1995). Af den årsag kan det være relevant at 

søge at påvirke aktørerne på andre måder, og det er her de andre to institutionelle søjler 

kommer ind i billedet: “As Weber (1968) emphasized, few if any rulers are content to base 

their regime on force alone; all attempt to cultivate a belief in its legitimacy” (Scott, 1995). 

 

Den normative søjle 

I modsætning til den regulative søjle baserer den normative søjle sig i højere grad på det 

enkelte individs ønske om, at dets handlinger skal fremstå legitime for omgivelserne: “(...) 

institutionerne former adfærden ved, at individer eller grupper udstyres med fælles normer for, 

hvad der er god opførsel i forskellige sammenhænge” (Kjær, 2000, s. 180). Der er tale om 

internaliserede normer, som ikke i samme grad som den regulative søjle kan ses som 

udefrakommende strukturer. I stedet er det for det enkelte individ i høj grad et spørgsmål om at 

vurdere, hvordan den gruppe, individet identificerer sig med, ville forvente, at individet opfører 

sig. Skulle individet vælge at bryde med denne norm, kunne det potentielt resultere i for 
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eksempel en ekskludering af fællesskabet, og det er denne konsekvens, der sikrer at individet 

bliver inden for de normative rammer, der er at finde i gruppen: “Feelings associated with the 

trespassing of norms include principally a sense of shame or disgrace, or for those who exhibit 

exemplary behaviour, feelings of respect and honor.” (Scott, 2014, s. 66). Hvor teoretikere bag 

den regulative søjle fremhæver det rationelt tænkende menneske, fokuserer de normative 

teoretikere som for eksempel March og Olsen i stedet på en tanke om passende adfærd:  

 

To describe behavior as driven by rules is to see action as a matching of a situation to 

the demands of a position. Rules define relationships among roles in terms of what an 

incumbent of one role owes to incumbents of other roles. (March & Olsen, 1989, s. 23).  

 

March og Olsen bruger her den relativt brede term “rules”, men deres fokus på sociale 

forpligtelser er alligevel sigende for den normative tankegang. Scott (2014) forklarer det 

yderligere, når han siger: “The central imperative confronting actors is not ‘what choice is in 

my own best interests?’ but rather, ‘given this situation, and my role within it, what is the 

appropriate behavior for me to carry out?’.” (s. 65).  

 

Den kulturelt-kognitive søjle 

Den tredje søjle er den, der ifølge Scott kaldes den kulturelt-kognitive søjle. Dette perspektiv 

fokuserer på skabelsen af fælles verdensbilleder: “I følge det kognitive perspektiv sker 

påvirkningen ved, at individer og grupper kommer til at opfatte sig selv og omverdenen på en 

bestemt måde, som bevirker, at de ser de samme trusler, handlemuligheder, begrænsninger 

osv.” (Kjær, 2000, s. 181). Disse påvirkninger er svære at iagttage, idet de som oftest er så 

grundlæggende, at individer selv kan have svært ved at sætte ord på dem: “Det kan 

sammenlignes med ‘taken-for-granted knowledge’, altså det tavst virkende grundlag for 

fortolkning og handling” (Mac, 2005, s. 71). At der er tale om antagelser, som individer i høj 

grad tager for givet, betyder, at det er et ønske om ikke at fremstå ufornuftig eller uansvarlig, 

der får individer til at handle i tråd med det institutionelle pres. Scott har med sin tilføjelse til 

den tidligere anvendte term ønsket at understrege, at dette kan kædes sammen med teorier 

omhandlende kultur. Han forklarer: “Our use of the hyphenated label cognitive-cultural 

emphasizes that internal interpretive processes are shaped by external cultural frameworks” 
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(Scott, 2014, s. 67). Han understreger hermed, at dette pres er todelt og består af både eksterne 

og interne forhold for individet. Tanken om, at handlinger er styret af både individuelle og 

sociale forhold på én og samme gang, er i øvrigt godt understøttet af den valgte pragmatiske 

videnskabsteoreti. Da Scotts værk er det nyeste blandt dem, der her anvendes, er det hans term, 

der vil blive benyttet i dette speciale, medmindre der er tale om direkte citering af andre 

teoretikere. 

 

Scott (2014) forklarer videre, hvordan det kulturelt-kognitive perspektiv er konstituerende for 

den virkelighed, individer opfatter. Som del af denne skabende proces udfører individerne en 

kategorisering, der tillader at indordne specifikke fænomener under mere generelle forståelser: 

“Efterhånden, som erfaringer dannes med genstande, personer, relationer og situationer, 

fortolkes disse erfaringer som generaliserede typer, hvorved det bliver muligt senere at 

genkende lignende fænomener, uden at erkendelsesarbejdet skal starte forfra. (Mac, 2005, s. 

76-77). Disse typificeringer indgår i et større system af hierarkisk karakter (Scott, 2014), som 

bidrager til stabiliteten i institutionerne. Skulle der ske en omtypificering på baggrund af nye 

erfaringer og oplevelser, så er det netop med til at sætte skub i forandringer i institutionerne: 

“Når gamle erfaringer udfordres af erfaringer, der ikke kan indpasses i de eksisterende 

institutioner, ændres typedannelserne og skaber grundlag for institutionel forandring.” (Mac, 

2005, s. 84). Med tanke på det faktum, at indsamling af fraktionssorteret affald først er startet i 

Mariagerfjord Kommune for fem år siden, er det relevant at undersøge, om der netop er tale 

om institutionelle forandringer.  

 

Problemformuleringen indebærer en undersøgelse af de eventuelle institutionelle pres, som 

Kommunen gør brug af i forsøget på at få borgerne i Mariagerfjord til at affaldssortere. Den 

brede inddragelse af alle tre former for institutionelt pres er blevet valgt med den antagelse, at 

der er mange forskellige facetter i borgerens tilgang til affald, og at det dermed har været 

relevant for kommunen netop at forsøge at presse borgerne fra flere forskellige vinkler. Som 

allerede nævnt i indledningen er Mariagerfjord Kommune selv under et regulativt pres, idet 

man er forpligtet under EU’s samlede mål for blandt andet affaldssortering. Spørgsmålet er 

dog, i hvilken grad dette pres også kommunikeres og opfattes regulativt af borgerne. Desuden 

er det interessant, om den regulative vinkling gør, at borgerne føler sig forpligtede til 



FORSKNINGSOVERSIGT 
 

 17 

affaldssortering. I det tilfælde at de ikke opfatter en eventuel straf, der står mål med den 

ulejlighed, det kan være at skulle sortere sit affald, vil de muligvis ignorere denne regulative 

forpligtelse. Hvis det ikke er et regulativt pres, der driver borgerne i Mariagerfjord Kommune, 

kan det i stedet hænde at være et normativt pres baseret på en følelse af, at dette er den 

forventede opførsel blandt den befolkningsgruppe individet identificerer sig med. Som 

fremhævet tidligere vil individer, der har det sådan, formentlig have et behov for med stolthed 

at fortælle om egne bedrifter. Dette ville være for at sikre, at resten af gruppen ser, at 

vedkommende følger normerne, hvilket igen er med til at styrke normen i gruppen. Hvis det er 

denne form for pres, der er hovedårsagen til borgernes affaldssortering, er spørgsmålet, 

hvordan og i hvilken grad kommunen har mulighed for at påvirke disse normer yderligere 

jævnfør kommunens ønske om en fortsat stigende genanvendelsesprocent. Også den kulturelt-

kognitive søjle tager afsæt i sociale forhold som kultur og fælles verdensbilleder, men samtidig 

er disse så dybt forankrede, at de tilnærmelsesvist bliver taget for givet som sandheder, som det 

kan være nærmest umuligt for individet at se anderledes. Hvis der er tale om denne form for 

pres, må det antages, at borgerne har meget svært ved at forestille sig, at de skulle lade være 

med at affaldssortere, også selvom ingen andre får at vide, hvad de gør. Det er derfor en 

gennemgående antagelse i dette speciale, at de borgere, der er mest dedikerede til 

affaldssorteringen, er dem, der ligger under for et kulturelt-kognitivt pres med budskabet om, 

at det er det eneste rigtige at gøre.  

 

Hvis Mariagerfjord Kommune ønsker at få endnu flere borgere til at tilskrive institutionen 

affaldssortering mening, er det vigtigt, at de er opmærksomme på de tre søjlers forskelligartede 

begrænsninger og muligheder. Anita Mac (2005) forklarer: “For dem, der ikke tilskriver en 

institution mening, er institutionens normative og kognitive meningsindhold uden betydning. 

Det betyder, at institutioners rækkevidde kan afgrænses til at omfatte aktører, der påvirker eller 

påvirkes af institutionen.” (s. 78). Det er derfor ikke givet, at Mariagerfjord Kommune vil 

opleve succes med at basere deres kommunikationsstrategier på normative eller kulturelt-

kognitive institutionelle pres. Det skyldes, at borgere, der ikke tilslutter sig dette indhold, ikke 

vil lade sig påvirke af presset. Kommunen har dog en anden mulighed ifølge Mac (2005): 

“Institutionelle påvirkninger, der udmøntes tvangsmæssigt (love, regler, samt forventninger, 

der ikke er til at komme uden om) påvirker aktørerne, selvom de ikke anerkender institutionens 
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logik, så den institutionelle påvirkning sker kort sagt på betingelse af aktørernes fortolkning af 

påvirkningen.” (s. 78). Det betyder, at borgerne vil blive ramt af regulative pres fra kommune, 

hvad enten de ser meningen med affaldssorteringen eller ej. Idet den kulturelt-kognitive søjle 

på nuværende tidspunkt forudses at være den mest effektive, er spørgsmålet måske i 

virkeligheden, hvordan borgerne kan rammes af kommunens regulative pres til at begynde med 

for sidenhen opleve en bevægelse, hvori de begynder at tilskrive institutionen så meget 

mening, at de også underlægges både de normative og kulturelt-kognitive pres. Netop sådan 

forklarer også Scott, at en institutions udvikling godt kan indebære varierende fokus på de tre 

søjler: “different elements may be dominant at different times in the evolution of institutions” 

(Scott, 2003, s. 881). For forståelsens skyld kan en sådan bevægelse sammenlignes med den 

udvikling, der er sket i danskernes forhold til rygning. Tidligere har det været ganske 

almindeligt at ryge i klasselokaler, offentlige transportmidler og på arbejdspladser. Med 

lovgivning igangsattes et regulativt pres, som danskerne var nødt til at indordne sig under. 

Dette har med tiden udviklet sig formentlig først normativt, men sidenhen også kulturelt-

kognitivt. Det betyder, at mange danskeres i dag har svært ved at forestille sig at skulle ryge 

indenfor eller i børns nærvær, og mange ønsker sig endnu mere lovgivning på området. 

(Kræftens Bekæmpelse, 2020).  

Institutionelle bærere 

Både udvikling og udbredelse af institutioner, uanset om der er tale om regulativt, normativt 

eller kulturelt-kognitivt baserede institutioner, sker ifølge Scott (2014) med afsæt i en række 

forskelligartede carriers, som i dette vil blive omtalt som bærere. Bærerne findes ifølge denne 

terminologi i fire typer, der kan identificeres inden for alle tre søjler omend med forskellig 

form, fokus og indhold. Med dansk oversættelse er der tale om symbolske systemer, 

relationelle systemer, aktiviteter og artefakter (Scott, 2014). Disse bærere tildeles 

opmærksomhed, fordi de er afgørende for institutionalisering: “They point to a set of 

fundamental mechanisms that allow us to account for how ideas move through space and time, 

who or what is transporting them and how they may be transformed by their journey.” (Scott, 

2014, s. 95). Symbolske systemer er de skemaer, individer og organisationer bruger til at kode 

og aflæse forhold: “the symbols of interest include the full range of rules, values and norms, 

classifications, representations, frames, schemas, prototypes, and scripts used to guide 

behavior.” (Scott, 2014, s. 97). Det er her vigtigt at bide mærke i, at der netop er tale om 
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symboler, der altid kræver en afkodning og potentielt en oversættelse. Derfor er det ikke 

irrelevant, hvilke symbolske systemer der trækkes på, og hvordan modtageren opfatter disse 

systemer. Nogle teoretikere benytter termen frames i forsøget på at forklare de 

forståelsesrammer, som henholdsvis afsender og modtager af et budskab trækker på, når de 

koder og afkoder et budskab: “Frames are employed by disseminators to both hold and sharpen 

messages and by recipients to capture and interpret them, so that a critical component of 

successful transmission involves frame alignment” (Scott, 2003, s. 885). Hermed tydeliggøres, 

at en vis form for fælles forståelse er vigtig, hvis et institutionelt budskab skal opfattes korrekt.  

 

Relationelle systemer er baseret på de relationer, der findes mellem både individer og 

kollektiver. Disse relationelle netværk kan udbrede, styrke eller svække institutioner, ligesom 

påvirkningen også kan gå den anden vej: “Institutional categories and norms shape, and are 

shaped by, shifting relational systems” (Scott, 2014, s. 99). Relationen kan være direkte 

mellem afsender og modtager, men der kan også gøres brug af formidlere, der ikke skaber det 

indhold, der sendes afsted, men blot agerer som en slags mellemmand fra afsender til 

modtager. Her viser undersøgelser, at også disse spiller en vigtig rolle: “Recent work suggests 

that such intermediate actors are by no means neutral conduits but active participants in 

shaping and reconstructing the ideas being transmitted.” (Scott, 2003, s. 888). Også aktiviteter 

som vanebaserede handlinger kan ses som bærere af institutioner. Her er blandt andet fokus på, 

hvilke handlinger der forventes i de forskellige situationer individer befinder sig i: “Routines 

are carriers that rely on patterned actions that reflect the tacit knowledge of actors - deeply 

ingrained habits and procedures based on unarticulated knowledge and beliefs” (Scott, 2014, s. 

101). Artefakter er den fjerde og sidste type værer beskrevet af Scott og identificeres bredt set 

som “material culture created by human ingenuity to assist in the performance of tasks” (Scott, 

2003, s. 882). Disse artefakter kan være simple genstande eller komplekse teknologier, og 

forskere har historisk set fokuseret på enten skabelsen eller den efterfølgende brug af disse 

genstande.  

 

Gennemgående for bærerne kan det konkluderes, at de ikke må anses for værende neutrale, idet 

de i høj grad påvirker det budskab, de leverer. Således opsummerer også Scott i dette eksempel 

omhandlende den vestlige kolonisering af Afrika: “It makes a difference (...) whether Western 
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ideas arrived in the guise of missionaries seeking to make converts, merchants looking for 

trading partners, or armies bent on acquisition of booty and territorial conquest.” (Scott, 2014, 

s. 96). På baggrund af dette er det relevant at undersøge, hvilke bærere der kan identificeres i 

forbindelse med Mariagerfjord Kommunes arbejde for udbredelsen af affaldssorteringen, og i 

hvilken grad disse spiller en rolle i arbejdet. Det er for eksempel nærliggende at se mere på 

konceptet om frame alignment i et forsøg på at klarlægge, hvorvidt kommunens og borgernes 

forståelsesrammer passer sammen, eller om budskabet fra kommunen reelt ikke bliver afkodet 

rigtigt at borgerne. Også tanken om de formidlere, der agerer bindeled mellem afsender og 

modtager, kan vise sig at være relevant, idet netop Miljøagenterne kan opfattes som sådanne.  

 

Med afsæt i det gennemgåede er målet for kommunen en reel institutionel forandring, hvor 

flere og flere borgere tilskriver den institution, der på nuværende tidspunkt i projektet blot kan 

kaldes ‘affaldssortering’ så meget mening, at de opfatter det som både normative og kulturelt-

kognitive pres. Som nævnt kan institutionelle forandringer opstå med afsæt i en omtypificering 

af allerede erkendte typer eller grupperinger. Her er det nemt at forestille sig at borgere, der 

tidligere har set husholdningsaffald som en samlet, let genkendelig type, i stedet er nødt til at 

inddele denne gruppering i nye sektioner bestående af eksempelvis plastaffald, metalaffald og 

så videre. Med dette følger potentielt også en omtypificering af den handling borgerne udfører, 

når de håndterer deres affald. Generelt må det antages, at en række bærere kan identificeres i 

forbindelse med udbredelsen af denne relativt nye institution, og spørgsmålet er, hvilke af disse 

der på nuværende tidspunkt kan identificeres i forbindelse med Mariagerfjord Kommunens 

forskellige kommunikationskanaler.  

	

Sensemaking 

Oplevelsen af nye forhold, der ikke kan tilpasses de allerede erkendte, er en af de tydeligste 

muligheder for at undersøge Weicks (1995) teori om sensemaking, som i dette speciale vil 

blive sidestillet med Murphys (2015) danske oversættelse meningsskabelse. I denne teoretiske 

ramme skabes ny mening, når individer oplever forhold, der strider med den tidligere 

etablerede mening. Der er tale om en proces, hvormed der opstilles forståelsesrammer, som 

oplevelser i form af tegn kan indordnes under i et forsøg på konstant at skabe og opretholde 
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mening. Det er netop derfor, at nye oplevelser med tegn, der ikke passer ind i de eksisterende 

rammer, er udgangspunktet for en situation, hvor meningsskabelsesprocessen bliver tydelig og 

nærværende.  

 

Syv forhold fremhæves af Weick som bærende for meningsskabelse:  

 

Betragtet som en væsentlig organiseringsproces udfoldes sensemaking i en sekvens, 

hvori folk, som er optaget af identitet i en social kontekst af andre aktører, er 

opmærksomme på igangværende omstændigheder, hvorfra de udvinder tegn og skaber 

plausibel mening retrospekt, mens de enacter mere eller mindre orden ind i disse 

igangværende omstændigheder (Fra: Murphy, 2015 s. 28).  

 

Weick (1995) tydeliggør, at ikke alle syv forhold nødvendigvis bør tildeles lige stor 

opmærksomhed, og hans opremsning af disse er ment som en generel definition af, hvad 

meningsskabelse er, og hvad det ikke er. I og med at meningsskabelse er en altid igangværende 

proces, er det ikke kun ved nye, overraskende situationer, det sker. Det er blot her det kan vise 

sig mest tydeligt. Det betyder, at også i forventede situationer indordnes ledetråde i de allerede 

opstillede rammer. Teorien om sensemaking kan derfor bruges i enhver situation, hvor 

forskeren kan holde udkig efter enten alle eller enkelte af de syv karakteristika for at forsøge at 

forstå og forklare den meningsskabelse, der er på spil hos individerne i situationen.  

 

Det afgørende er altså ikke, om det præcist og i alle tilfælde er disse karakteristika og kun 

disse, som konstituerer sensemakingsprocesser. Det er snarere et bud på nogle aspekter, som vi 

med fordel kan være opmærksomme på, når vi studerer sensemaking (Murphy, 2015, s. 28)  

 

Det er endnu for tidligt at sige, hvilke af de syv karakteristika der vil vise sig at være vigtige i 

forbindelse med dette speciale. Derfor vil de alle syv blive gennemgået kort, for at sikre en 

forståelse for deres forskellige betydninger. Sensemaking af baseret på individets egen identitet 

og konstruktionen af denne. Ifølge Weick (1995) er det centrale i dette aspekt, at alle 

mennesker altid vil have flere definitioner af sig selv afhængig af den situation, individet 

befinder sig i. Også her er der tale om en evig proces, hvor definitionen af selvet er med til at 
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afgøre, hvad der opfattes uden for selvet, men dette er igen med til at påvirke selve definitionen 

af individet selv: “Once I know who I am then I know what is out there. But the direction of 

causality flows just af often from the situation to a definition of self as it does the other way” 

(Weick, 1995, s. 20). Med afsæt i dette er det ikke svært at forestille sig, at netop borgernes 

egen opfattelse af dem selv kan være medvirkende til deres stillingtagen i forhold til 

affaldssorteringen. I forhold til for eksempel det tidligere belyste normative institutionelle pres 

kan det antages, at der må ligge en form for identitetsskabende kraft i beslutningen om enten at 

tilhøre eller ikke tilhøre en befolkningsgruppe, der er optaget af affaldssortering. Desuden er 

meningsskabelsesprocessens næste karakteristika, at den netop er socialt betinget. Individer 

tolker situationer og skaber mening i fællesskab, uanset om fællesskabet er tilstedeværende 

netop i situationen, hvor meningsskabelsen finder sted: “Conduct is contingent on the conduct 

of others, whether those others are imagined or physically present” (Weick, 1995, s. 39). 

Hermed sandsynliggør Weick, at de normer, der er tilstedeværende i den befolkningsgruppe, 

individet identificerer sig med, er medskabende i forholdet til individets mening, selv når 

individet ikke er fysisk sammen med gruppen.  

 

Meningsskabelse er en igangværende proces, der aldrig kan siges hverken at starte eller slutte. 

Det skyldes, at individer konstant er i gang og handler og tænker og skaber mening: “Det er en 

fortløbende proces snarere end et produkt” (Murphy, 2015, s. 39). Der kan opstå en form for et 

flow med igangværende projekter, og hvis disse afbrydes, afføder det en følelsesmæssig 

respons. Netop derfor er meningsskabelse også ofte betinget af følelser. I forhold til borgernes 

affaldshåndtering er det ikke svært at forestille sig et flow, hvor de altid gør det samme på 

samme måde. Med introduktionen af affaldssorteringen bliver dette flow afbrudt, og 

spørgsmålet er, hvilke følelser dette sætter i gang hos borgerne, og hvordan det videre påvirker 

deres meningsskabelse i forhold til denne nye affaldssortering. I meningsskabelsesprocessen 

fokuserer individer på udvalgte tegn: “Af de oplevelser og sanseindtryk, som strømmer om os 

som en brusende flod hver dag, er der hele tiden enkelte elementer, tegn (...) som vi lægger 

mærke til og bruger som byggesten i meningsskabelse.” (Murphy, 2015, s. 34). Det 

interessante her er hvilke tegn der udvælges og tilskrives mening, idet borgerne kan fokusere 

på utilsigtede tegn, i stedet for det der egentlig har været forsøgt kommunikeret fra kommunens 

side. 
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At sensemaking fokuserer på plausible meninger skyldes igen, at der er så mange forhold, et 

individ kan fokusere på, at det er for tidskrævende at skabe helt præcise forståelser. Hele 

meningen med sensemaking er at opnå forståelse nok for situationen til at kunne handle. Det 

betyder, at præcision med en sen handling ikke er nær så god som plausibilitet, der fører til 

hurtig handling: “Because ‘objects’ have multiple meanings and significance, it is more crucial 

to get some interpretation to start with than to postpone action until ‘the’ interpretation 

surfaces” (Weick, 1995, s. 57). I sensemaking forholder det sig sådan at præcision kan være 

fint, men det er ikke som sådan nødvendigt (Weick, 1995). Det retrospektive aspekt ved 

meningsskabelse bunder i, at al meningsskabelse ifølge Weick foregår efter, handlingen har 

fundet sted (Murphy, 2015). Det betyder, at selv planlægning af fremtidige handlinger tager 

afsæt i en forestilling om, at handlingen allerede har fundet sted. Det betyder samtidig, at 

betydningen og tolkningen af tidligere hændelser kan ændre sig et utal af gange med afsæt i 

det, der sker sidenhen: “Whatever is now, at the present moment, under way will determine the 

meaning of whatever has just occurred.” (Weick, 1995, s. 26-27). Med dette åbner Weick op 

for, at kommunen har mulighed for at ændre den meningsskabelse, der er sket på baggrund af 

tidligere hændelser hos borgerne, med afsæt i nye mål og projekter. Skulle der dermed være 

borgere, der har skabt en mening omkring affaldssortering som værende ikke relevant, så er der 

stadig mulighed for at ændre denne opfattelse. Sidst men ikke mindst fremhæver Weick et 

karakteristika kaldet enactment. Der er tale om individer, der med deres egen tilstedeværelse, 

er en bærende del af den situation, de forsøger at skabe mening af. Disse individer er selv med 

til at sætte rammerne for situationen, og deres egne forventninger og indgange til situationen er 

medbestemmende for situationens videre udvikling og udfald: “(...) people are very much a 

part of their own environments. They act, and in doing so create the materials that become the 

constraints and opportunities they face” (Weick, 1995, s. 31). Dette betyder at Mariagerfjord 

Kommune ikke alene er bestemmende for den oplevelse borgerne har i deres møde med 

kommunens repræsentanter, hvad enten de er frivillige eller ansatte. Borgernes forudindtagede 

holdninger og meninger følger også med, og i udvælgelsen af føromtalte tegn kan borgerne 

tilmed vælge dem, der styrker disse holdninger.  

 

Tanken bag brugen af sensemaking i dette speciale er et forsøg på at opnå forståelse for den 

mening, borgere har skabt og til stadighed skaber omkring hele projektet med affaldssortering i 



FORSKNINGSOVERSIGT 
 

 24 

Mariagerfjord Kommune, når de møder kommunens repræsentanter. Specialets hovedfokus er 

til stadighed på de institutionelle pres, som kommunen gør eller bør gøre brug af i forbindelse 

med institutionens udbredelse. Der vil ikke blive tale om totale analyser af en længere række 

borgeres meningsskabelse. I stedet vil observerede forhold i borgernes møde med 

repræsentanter fra kommunen blive holdt op mod de nævnte karakteristika i et forsøg på at 

blotlægge elementer, der kan styrke forståelsen for de institutionelle pres, der er på spil. 

Meningsskabelse er en proces, der falder mennesker så let, at den er til stede alle steder hele 

tiden. Udfordringen er dog, at det i undersøgelsen heraf er nemmere at komme til at fokusere 

på produktet end på selve processen: “(...) effortless sensemaking is also a curse for 

investigators because it means that they are more likely to see sense that has already been made 

than to see the actual making of it” (Weick, 1995, s. 49). Da der ikke er tale om længere 

interviews med borgere, hvorigennem deres retrospektive meningsskabelse kan blive blotlagt, 

er der en reel risiko for, at også denne analyse i visse tilfælde kan komme til at fokusere på 

produktet i stedet for på processen. Det til trods er det alligevel blevet vurderet, at analysen 

med fordel kan trække på teorien om sensemaking for at tegne et mere fyldestgørende billede 

af den situation, som Mariagerfjord Kommune står i.  

  

Metodiske overvejelser 

Grundlæggende materialeforståelse  

På baggrund af problemformuleringen er det blevet valgt, at specialets analyse skal baseres på 

en kvalitativ tilgang til materialeindsamling. Der er flere grunde til, at netop det kvalitative 

analysedesign er ideelt til besvarelsen af problemformuleringen. En kvalitativ 

materialeindsamling fokuserer på forhold, der som oftest ikke er målbare i form af tal. Vægten 

er i højere grad på individers forståelser og fortolkninger af forhold, der omgiver dem: “Med 

andre ord: Resultaterne udtrykkes verbalt” (Andersen, Jensen, Jepsen, Olsen og Schmalz, 

2011, s. 262).  Målet med opgaven er ifølge problemformuleringen, at opnå en forståelse for de 

institutionelle pres der er på spil i forbindelse med Mariagerfjord Kommunes arbejde med at 

udbrede affaldssorteringen til borgerne. Som fremlagt i tidligere afsnit vil dette ske med base i 

en pragmatisk videnskabsteori. Et kvalitativt analysedesign tager ifølge Bryman og Bell (2003) 
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afsæt i en epistemologisk position, der søger en forståelse af den sociale verden samt en 

ontologisk konstruktivistisk position med fokus på, hvordan sociale forhold skabes i 

interaktionen mellem individer. Begge dele er foreneligt med pragmatismen, og der er derved 

ikke noget til hinder for, at det kvalitative analysedesign kan kombineres med en pragmatisk 

videnskabsteori. Pragmatismen fokuserer på ideografisk vis på konkrete individers handlinger: 

“For at kunne indfange transaktionerne og relationerne mellem individer og deres sociale 

kontekst foretages analyserne ofte på mikroniveauet” (Egholm, 2014, s. 184). Analyse på 

mikroniveauet er netop kendetegnende for det kvalitative empiriarbejde, hvor fokus er på 

“small-scale aspects of social reality, such as interaction” (Bryman & Bell, 2003, s. 412).  

 

Et kvalitativt analysedesign kan antage mange forskellige former, og det er ikke unormalt, at 

disse kombineres i et forsøg på at give en mere fyldestgørende besvarelse af en given 

problemformulering. Dette projekt vil således trække på både kvalitative, dybdegående 

interviews, på etnografisk research udført i forbindelse med kommunens og miljøagenternes 

arbejde samt på trykt kommunikationsmateriale af forskellig art. Valget af denne kombination 

er sket med henblik på at sikre en mere dybdegående forståelse af det institutionelle 

verdensbillede, der spiller ind på kommunens opgave. Det er i øvrigt altid vigtigt i et kvalitativt 

analysearbejde at sikre flere kilder, der kan skabe mening ved hjælp af deres sammenhæng: “in 

qualitative research, no single interview stands alone. ‘It has meaning to the researcher only in 

terms of other interviews and observations’ (Whyte 1953:22)” (Bryman & Bell, 2003, s. 465).  

 

Materialeindsamling 

I alt vil der blive udført dybdegående interviews med tre forskellige nøglepersoner i 

forbindelse med kommunens arbejde med affaldssortering. Dette sker i et forsøg på at opnå 

forståelse for deres opfattelser af de institutionelle pres, der omgiver dem. Samtidig vil det 

blive analyseret, hvilke institutionelle pres de selv gør brug af. Her er det vigtigt at holde sig 

for øje, at individer som nævnt ikke altid er opmærksomme på, i hvilken grad de er underlagt 

institutionelle pres. Netop derfor er det nødvendigt med dybdeinterviews: “Interviewerens 

opgave i et dybdeinterview vil typisk være at få uddybet respondentens svar, så et dybt og klart 
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indtryk af respondentens motiver, adfærd eller holdninger fremkommer” (Andersen et. al., 

2011, s. 268).  

 

De tre interviews vil alle tage afsæt i semi-strukturerede interviewguides, der er specielt 

tilpasset til respondentens rolle i forhold til projektet. Den semi-strukturerede interviewform er 

valgt med tanke på målet om at afdække respondenternes egne forståelser og opfattelser. Med 

denne tilgang til interviewet er der mulighed for at følge respondentens egne tanker og 

derigennem opnå et bedre indblik i de motiver, der ligger til grund for deres handlinger. Med 

det semi-strukturerede interview er der på forhånd opstillet relativt åbne spørgsmål, som søger 

at berøre de underemner, som interviewet gerne skal dække uden dog at fastlåse hverken 

formuleringer eller rækkefølge: “the interview process is flexible. Also, the emphasis must be 

on how the interviewee frames and understands issues and events - that is, what the 

interviewee views as important in explaining and understanding events, patterns, and forms of 

behaviour.” (Bryman & Bell, 2003, s. 467). Det er dermed ikke givet at spørgsmålene fra 

interviewguiden stilles på nøjagtigt samme måde eller i samme rækkefølge ved hvert interview. 

Spørgsmålene skal i højere grad ses som en måde at sikre, at vigtige emner alle vil blive belyst 

i løbet af interviewet. De anvendte interviewguides kan alle findes i bilagene (bilag 1, 2 og 3).  

 

I alle interviewguides kan ses en række underpunkter til spørgsmålene. Disse er som 

udgangspunkt kun tænkt til brug af intervieweren, og det er ikke meningen at de skal bruges 

med den konkrete ordlyd. Der er i højere grad tale om en note. De er markeret med kursiv, og 

de tjener to formål. For de første kan de bruges i det tilfælde at respondenten ikke er helt sikker 

på meningen med spørgsmålet. Her kan disse underpunkter potentielt hjælpe respondenten lidt 

på vej. Derudover kan underpunkterne betragtes som en påmindelse om intentionen med 

spørgsmålet, således at intervieweren kan sikre, at respondenten har forstået spørgsmålet som 

ønsket og svarer herefter. På den måde indikerer underpunkterne også det arbejde og de 

overvejelser, der er gjort i forbindelse med forberedelsen af interviewguiden. I dette arbejde er 

der desuden sigtet efter opnåelse af højest mulig reliabilitet og validitet. Ved hjælp af en 

afprøvning af spørgeguiden på udenforstående individer er det blevet testet, om spørgsmålene 

bliver opfattet sådan, som det har været hensigten. Med dette er en vis reliabilitet blevet sikret. 

Fuld ekstern reliabilitet kan dog være svært at opnå, idet sociale situationer og institutioner 
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ikke kan garanteres at være ens på tværs af tid og sted: “it is impossible to ‘freeze’ a social 

setting and the circumstances of an initial study” (Bryman & Bell, 2003, s. 395). Intern 

validitet vedrører sammenhængen mellem det, der observeres, og det teoretiske resultat. Her er 

ovennævnte dybdegående bearbejdning af interviewguiden med afsæt i problemformuleringen 

den bærende del. Den eksterne validitet er også en udfordring, idet det kan være svært at 

generalisere fund, der er opstået med afsæt i problemformuleringen med dens 

situationsspecifikke indhold omhandlende netop affaldssorteringen i Mariagerfjord Kommune.  

 

Teoretikerne Lincoln og Guba har foreslået alternative evalueringskriterier for kvalitative 

undersøgelser. Disse alternativer skulle kunne afhjælpe de udfordringer, der opstår grundet 

realismens tankegang, der er basen i begreberne reliabilitet og validitet (Bryman & Bell, 2003). 

Det foreslåede alternativ er at bruge troværdighed og autencitet som kriterier. Her er 

troværdighed modsætningen til både reliabilitet og validitet, mens autencitet i højere grad 

handler om den bredere virkning ved undersøgelsen. Troværdighed kan blandt andet ske 

gennem triangulering, hvor flere forskellige undersøgelsesmetoder bruges til at belyse det 

samme emne, hvilket netop er tilfældet her, hvor interviews, etnografisk research og 

dokumentanalyse vil blive sammenholdt. Derudover kan det ske gennem en tilgang, hvor alle 

delelementer forefindes sammen med det endelige resultat, og hvor selve det 

forskningsmæssige arbejde lægges frem til eftersyn i et forsøg på at sikre nogenlunde 

objektivitet, og at personlige holdninger og forventninger ikke farver resultaterne (Bryman & 

Bell, 2003.). Netop samarbejdet med en specialevejleder kan betragtes som et eksempel på 

dette. En række forhold fra Lincoln og Gubas forslag er hermed gældende i dette projekt. Det 

er dog til stadighed usikkert, hvor stor effekt disse kvalitative evalueringskriterier egentlig har: 

“although qualitative researchers have sought to develop what they deem to be appropriate 

criteria, the impact on evaluation of research is not as great as might be expected” (Bryman & 

Bell, 2003, s. 399)  

 
Det første interview udføres med Kirstin Bjørnbak, som er miljøarbejder med fokus på 

affaldssortering hos Mariagerfjord Kommune. Bjørnbaks arbejde som affaldsplanlægger 

betyder, at hun er med til at tænke fremad i forhold til kommunens affaldssortering og forsøger 

at lægge planer, der skal bringe kommunen tættere på de fastsatte mål for affaldssortering og 
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genbrug. Det er forhåbningen at dette interview vil kunne give et indblik i kommunens 

baggrunde til affaldssortering. Ydermere at det kan give et indblik i de institutionelle pres, der 

både er rettet mod kommunen, og de pres som kommunen ønsker at rette mod borgerne via 

blandt andet egne oplæg og miljøagenternes arbejde for at udbrede kendskabet til 

affaldssortering.  

 

Det næste interview udføres med Charlotte Speich, der er biolog og ansat som projektleder for 

miljøagenterne hos Mariagerfjord Kommune. Speich har ikke på samme måde som Bjørnbak 

det store kendskab til den bagvedliggende del af affaldssorteringen. Til gengæld har hun 

gennem sit daglige arbejde med miljøagenterne et specifikt kendskab til deres udfordringer og 

muligheder. Med dette interview vil der formentlig kunne opnås viden om de institutionelle 

pres, som kommunen ønsker at rette mod borgerne via miljøagenterne samt en bred forståelse 

for miljøagenternes opfattelse af borgernes respons på disse pres.  

 

Som det kan ses i interviewguiden, vil både Speich og Bjørnbak også blive spurgt ind til deres 

egne forhold til affaldssortering. Disse spørgsmål er inddraget for at opnå forståelse for deres 

egen tilgang til affaldssortering i et forsøg på at klarlægge, om dette har betydning for deres 

arbejde i kommunen. Det er ikke utænkeligt at folk, der i høj grad er med til at udbrede viden 

om affaldssortering, selv oplever de institutionelle pres som enten normative eller kulturelt-

kognitive. Derudover kan der af respondenternes svar på disse spørgsmål muligvis ses nærmere 

på den meningsskabelsesproces, de til stadighed oplever. Sidst men ikke mindst er det helt 

grundlæggende i den kvalitative tilgang, at man ved at komme bredt rundt om emnet kan opnå 

en dybere forståelse for de interviewedes bevæggrunde og tankemønstre. Dermed er det blevet 

vurderet, at der ved at spørge ind til også ansatte medarbejderes private vaner har været 

mulighed for at opnå forståelse, der ellers kunne være gået tabt.  

 

Det tredje og sidste interview udføres med en erfaren miljøagent, der har en længere række 

arrangementer bag sig. Der er tale om Vibeke Samuelsen, hvis arbejde i forbindelse med 

projektet baseres på foreningen FDF Hadsunds tilknytning hertil. Gennem dette interview vil 

det blive klarlagt, hvilke former for institutionelt pres miljøagenterne ifølge hendes erfaringer 

forsøger at udøve på borgerne, samt hvordan respondenten oplever at disse bliver modtaget af 
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borgerne. Det er desuden relevant at undersøge, om Samuelsen kan pege i retning af en 

udvikling i de institutionelle pres i forbindelse med projektet, og i forlængelse heraf også 

hvorfra en potentiel udvikling kommer. Med dette vil det forhåbentligt være muligt at pege på 

særligt effektive institutionelle pres, der med fordel kan udnyttes i højere grad, hvis 

affaldssorteringen skal udbredes endnu mere.  

 

Alle tre interviews er blevet transskriberet fuldt ud, og disse transskriberinger kan findes som 

bilag (bilag 6, 7 og 8). I løbet af analysearbejdet vil der blive refereret til netop 

transskriberingerne. Idet disse er relativt lange, er samtlige kommentarer blevet kronologisk 

nummererede. Referncerne af citater fra interviewene vil henvise til den interviewede, årstallet 

for interviewet samt til det kronologiske nummer på den kommentar i transskriberingen, som 

citatet er taget fra.  

 

Der vil blive gennemført etnografisk research i forbindelse med to situationer, hvor 

kommunens repræsentanter møder borgerne. Det er i den forbindelse relevant at notere sig, at 

etnografisk research i dette projekt vil blive sidestillet med termen participant observation, 

selvom etnografisk research både kan hentyde til metoden og til det skriftlige resultat heraf. 

Derudover kan også termerne deltagerobservation eller etnografisk observation benyttes. I en 

etnografisk research vil forskeren observere og/eller deltage i specifikke sociale omgivelser og 

herigennem notere sig, hvad der er på spil i interaktionen (Bryman & Bell, 2003). Dette gør 

den etnografiske research relevant i forhold til besvarelsen af problemformuleringen og dens 

ønske om at belyse institutionelle pres. Med denne form for undersøgelsesmetode vil forskeren 

få mulighed for at komme helt tæt på interaktionen mellem borger og kommune og ved selvsyn 

se og opleve, hvordan der gøres brug af institutionelle pres, når der tales med kommunens 

borgere om affaldssortering. Det er desuden relevant at forsøge at finde frem til, hvordan disse 

pres bliver kommunikeret, og hvordan de bliver modtaget.  

 

De etnografiske observationer tager praktisk afsæt i en længere række overvejelser 

omhandlende deres udformning. Spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt for forskeren at få 

adgang til relevante situationer, er én af disse overvejelser. I forhold til miljøagenternes arbejde 

var eneste begrænsning oprindeligt, at det er miljøagenterne selv, der planlægger de 
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begivenheder, hvor de vil være til stede. Dette betyder at selvom projektleder Charlotte Speich 

har været en meget imødekommende “gatekeeper” (Bryman og Bell, 2003, s. 428), så har hun 

ikke kunnet planlægge begivenheder specifikt til dette formål. Der har med andre ord ikke 

været garanti for, at miljøagenterne ville have nogle begivenheder i kalenderen i løbet af den 

oplagte periode, hvori materialeindsamlingen ellers har fundet sted. I forhold til kommunes 

egne foredrag om affaldssortering, så er disse offentligt tilgængelige, og det har derfor også her 

mest handlet om at finde passende arrangementer. Derudover er der gjort overvejelser 

omhandlende forskerens rolle i forbindelse med udførelsen af etnografien. Denne går som 

oftest på en skala fra observer til participant alt efter graden af involvering i situationen 

(Bryman & Bell, 2003). I dette tilfælde har ønsket været, at forskeren kunne træde helt tæt på i 

et forsøg på at få den klarest mulige opfattelse af de anvendte institutionelle pres. Samtidig er 

det blevet vurderet nødvendigt ikke at skjule forskerens rolle, således at denne også ville kunne 

tage noter og eventuelt stille opfølgende spørgsmål til deltagere, oplægsholdere og 

miljøagenter. Det kan derfor konkluderes, at forskerens generelle tilgang til situationen er som 

“participant-as-observer” (Bryman & Bell, 2003, s. 437). Der skabes hermed mulighed for at 

opleve situationen så tæt på det normale som overhovedet muligt, det vil sige sådan som 

situationen ville have set ud, også hvis der ikke havde været en observatør med, samtidig med 

at denne er tæt nok på situationen til at kunne stille opfølgende spørgsmål om nødvendigt.  

 

Den første etnografiske research udføres i forbindelse med en gruppe miljøagenters arbejde 

ved et lokalt loppemarked i en mindre landsby i Mariagerfjord Kommune. Miljøagenterne er i 

dette tilfælde medlemmer af foreningen KFUM/KFUK Fyrkatgruppen. Der er både børn og 

voksne fra foreningen til stede, alle med erfaring i rollen som miljøagenter. Ligesom det oftest 

er tilfældet, er der tale om et mindre arrangement, hvor langt de fleste deltagende borgere er 

lokale, der kender flere af miljøagenterne i forvejen. Der er ikke på forhånd forberedt 

spørgsmål til hverken miljøagenter eller borgere i denne situation, men i stedet bliver der 

observeret og noteret nøje. Disse noter kan findes i bilagene (bilag 4). Den næste etnografiske 

research udføres ved en såkaldt “affaldscafé”, hvor blandt andre kommunal affaldsplanlægger 

Kirstin Bjørnbak fortæller om affaldssortering. Dette arrangement har udelukkende fokus på 

affaldssortering og -håndtering, og de deltagende borgere har forventeligt ikke andet formål 

med at deltage end at høre om dette emne. Arrangementet afholdes som led i en længere række 
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arrangementer rundt omkring på bibliotekerne i kommunen. Der er reklameret for dette 

arrangement via sociale medier, avisartikler og nyhedsbreve, og det er gratis deltagelse for alle 

interesserede borgere. Også her udgør observationer og tæt notetagning det primære 

etnografiske arbejde. Den foredragslignende situation gør, at det ikke er muligt at stille 

opfølgende spørgsmål til de deltagende borgere. Også noterne fra dette observationsarbejde 

kan findes i bilagene (bilag 5). 

 

Som det sidste lag er der indsamlet forskelligt kommunkationsmateriale fra kommunen til 

borgerne. Der er tale om:  

• Det lille skilt der hang på sorteringsspanden, da den først kom ud til borgernes hjem i 

2015. (Bilag 9) 

• Den første sorteringsguide, der blev gældende i 2015. (Bilag 10) 

• Et husstandsomdelt postkort fra 2016 vedrørende det faktum, at borgerne nu også måtte 

aflevere blød plast og ikke kun hård plast. (Bilag 11)  

• Den seneste sorteringsguide, der har været gældende siden 2018. (Bilag 12) 

• Et skilt der har været monteret på siden af affaldsbilen, der tømmer 

sorteringsbeholderen (bilag 13) 

 

Ovenstående er alt sammen udtryk for kommunens direkte kommunikation til alle eller store 

dele af kommunens borgere. Det er forventningen at kommunen også med dette materiale 

forsøger at kommunikere institutionelle pres, og at materialet derfor kan understøtte den ellers 

indsamlede empiri. 

 

Overordnet kan det konkluderes, at den indsamlede empiri kommer til at dække to af de ben, 

Mariagerfjord Kommunes information om affaldssortering står på. Der er tale om den direkte 

kommunikation fra kommune til borger, som går via affaldsteamet repræsenteret ved Kirstin 

Bjørnbak. Det er hende, der planlægger kampagner, afholder affaldscaféer, og generelt arbejder 

med at planlægge en større og bredere forståelse for og tilslutning til affaldssorteringen i 

kommunen. Interviewet med hende er efterfølgende understøttet ved hjælp af en etnografisk 

research i forbindelse med affaldscaféen for kommunens borgere. Det er ydermere understøttet 

af det indsamlede kommunikationsmateriale fra kommunen til borgerne. Det andet ben er den 
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mere indirekte borgerkommunikation, der går via de frivillige miljøagenter fra de lokale 

foreninger. Dette er undersøgt gennem først interviewet med Charlotte Speich, der er leder for 

projektet med Miljøagenterne. Hun er foreningernes direkte tilknytning til kommunen og den, 

der står for at uddanne deres medlemmer til miljøagenter og udvikle det materiale, de bruger i 

mødet med borgerne. Hendes udlægning af disse forhold er understøttet af dels en etnografisk 

research i forbindelse med miljøagenternes arbejde, og dels et interview med en miljøagent. 

Det er hovedsagligt disse to ben kommunens, kommunikation om affaldssortering står på, og 

derfor er det dem, der er inddraget i det kommende analysearbejde for at besvare 

problemformuleringen. 

 

Generelt i forbindelse med empiriindsamlingen bør det nævnes at situationen i forbindelse med 

covid-19 har umuliggjort afholdelsen af arrangementer til etnografisk research samt interviews, 

som ellers var planlagt. Dermed er emipirien heller ikke så omfangsrig, som det oprindeligt var 

planlagt til at være. Konsekvenserne af dette vil blive vendt i forbindelse med diskussionen.  

	

Analysestrategi 

Den kommende analyse vil blive bygget op omkring grundstrukturen fra den institutionelle 

analyse. Forud for dette ligger en grundig kodning af interviewet med affaldsplanlægger 

Kirstin Bjørnbak, idet hun antages som værende den, der på mest grundlæggende vis kan 

redegøre for de kommunikationsplatforme, kommunen generelt set gør brug af. Kodningen har 

været bygget op over tre runder. Først er hvert enkelt citat eller kommentar blevet tildelt en 

overskrift, som kunne siges at være sigende for netop denne kommentars indhold. Herefter er 

alle disse blevet samlet under i alt seks grundlæggende tematikker, som kan anses for at være 

gennemgående emner i interviewet. Disse seks tematikker er sidenhen blevet indplaceret i 

forhold til den institutionelle teori med fokus på, hvorvidt citaterne fra hver tematik var sigende 

for de enkelte institutionelle søjler. Den efterfølgende kodning af de resterende interviews, 

observationer og skriftlige kommunikationer har betydet, at også observationer og citater 

herfra kunne placeres under hver af de etablerede overskrifter.  
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Det første, overordnede analyseafsnit omhandler den regulative søjle. Fokus er ved hjælp af 

citater og betragtninger, at belyse hvorvidt og i hvilket omfang kommunen gør brug af 

regulativer i forsøget på at få borgerne til at affaldssortere. Der trækkes på alle dele af empriren 

i det omfang, det giver mening. Det vil i øvrigt blive undersøgt, hvorvidt det eventuelt kunne 

give mening for kommunen, at benytte den regulative søjles pres mere end den gør på 

nuværende tidspunkt. Det efterfølgende hovedafsnit fokuserer på den normative søjle.  

 

Med brug af den samlede empiri vil det blive undersøgt, hvordan kommunen gør brug af 

normative pres for at få borgerne til at affaldssortere. Det vil ydermere blive undersøgt, hvilke 

forhold der er fordrende for kommunens brug af netop de normative pres, samt hvor de møder 

udfordringer med dette. Denne del knytter sig blandt andet op på de institutionelle bærere som 

kommunen benytter sig af og den forskellighed, der er iblandt disse. Teorien om 

meningsskabelse vil blive inddraget for at belyse specifikke situationer, hvor netop denne teori 

kan tilbyde et grundigere indblik i de forhold, der er på spil. Det tredje hovedafsnit vil 

undersøge de områder, hvor empirien viser tegn på kulturelt-kognitivt betingede pres. Idet 

denne søjle viser sig som viden, der tages for givet, kan de til tider være svære at påvise, men 

med afsæt i den gennemgåede teori skulle det alligevel gerne vise sig muligt. Igen vil det blive 

undersøgt, hvilke institutionelle bærere kommunen lykkes med at trække på, og hvilken 

betydning dette har for udbredelsen af institutionen. Der peges på tegn i empirien, der tyder på 

omtypificering af både genstande og handlinger, og sensemaking-teorien inddrages til at 

forklare denne proces.  

 

De tre udlagte afsnit følger de tre instutionelle søjler og inddrager alle de relevante vinklinger, 

der ifølge den gennemgåede teori med rimelighed kan indordnes herunder. Efter denne del vil 

yderligere to emner blive analyseret. Der er indledningsvist tale om en analyse af de 

institutionelle bærere, der ikke i empiri-indsamlingen er blevet fokuseret på. Alligevel har det 

gennem analysearbejdet vist sig, at de kan have stor betydning, uden at de af den grund med 

rimelighed kan tilskrives kun én af de institutionlle søjler. Tegn på og refleksioner over disse 

bæreres betydning vil derfor i dette afsnit blive gennemgået og analyseret med fokus på at 

belyse dette potentielt vigtige emne. Efterfølgende har kodningen af blandt andre interviewet 

med Kirstin Bjørnbak sat fokus på vigtigheden af sandfærdige opfattelser hos borgerne set i 
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modsætning til konsekvensen af rygter, fejlagtige opfattelser og skiftende situationer. De dele 

af empririen, der sætter fokus på dette emne, tillader ikke umiddelbart, at det kan regnes som 

en del af udelukkende én af de tre instutionelle søjler. Derfor vil tematikken i dette afsnit blive 

undersøgt og analyseret i et forsøg på at kaste lys over den konsekvens, disse misforståelser 

måtte have for kommunen og for borgerne.  
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Analyse 

 

Indledende institutionsforståelse 

Som den gennemgåede teori viser, er et fokus på udbredelsen af institutionelle pres måske 

netop et fokus på institutionel forandring og skabelsen af nye institutioner. Derfor er det 

udfordrende på nuværende tidspunkt at navngive og dermed rammesætte den institution, der 

her er tale om, idet det potentielt netop er forandringen af den, der er det interessante. Det til 

trods fremstår det alligevel formålstjenstligt her på forkant af analysen at forsøge at navngive 

den institution, der skal undersøges i det følgende om ikke andet så blot med en foreløbig 

betegnelse. Institutionen er allerede på et tidligere tidspunkt i dette speciale blevet omtalt som 

“affaldssortering”, og heri ligger netop det nye, at der er tale om en sortering af affaldet og ikke 

blot en aflevering eller en håndtering. Med denne foreløbige betegnelse vil det være nemmere 

at holde fokus på det rette sted gennem analysearbejdet, og samtidig kan det medvirke til at 

sikre en bedre forståelse For læseren af specialet. Det er dog vigtigt at fastholde at denne 

institutionelle betegnelse netop kun er vejledende på dette tidspunkt, og der tages forbehold for 

at der vil vise sig en udvikling, nuancering eller måske endda en ændring i løbet af det 

kommende analysearbejde.  

 

Den regulative søjle 

Ifølge den gennemgåede teori er det nemmest at ramme individer via den regulative søjle, idet 

de ikke her behøver tilskrive institutionen egentlig mening for at lade sig påvirke af dens pres 

(Mac, 2005). I stedet kan de vælge at følge institutionens forskrifter, idet det er blevet dem 

påbudt. For det første bliver det tydeligt gennem interviewet med  affaldsplanlægger Kirstin 

Bjørnbak, at det netop er regulativer, der har gjort, at Mariagerfjord Kommune er gået i gang 

med affaldssorteringen til at starte med: “Men der kom den nye affaldsbekendtgørelse, og det 

var selvfølgelig ud fra et EU-direktiv om, at vi skal kunne genanvende 50% i stedet for at 
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brænde 100% af” (Bjørnbak, 2020, 68). Der er ifølge dette tale om mål, som kommunen er 

blevet forpligtet på at nå inden udgangen af 2022. Som nævnt er der den udfordring med 

regulative pres, at en sanktion gerne skal stå mål med det arbejde, der ligger i at opfylde de 

opstillede regulativer. I dette tilfælde er der ingen tvivl om, at det har været omkostningsfuldt 

for kommunen at forsøge at blive i stand til at leve op til regulativerne. Bjørnbak nævner: “(...) 

vi var jo med sammen med Jammerbugt Kommune og Aalborg Kommune til at lave det der 

plast- og metalsorteringssystem inde i Aalborg. Og det er bare et kæmpe projekt, og det har 

bare været kæmpe dyrt.” (Bjørnbak, 2020, 70). Lige præcis i Mariagerfjord Kommunes 

tilfælde har der været stor velvilje til at nå disse mål, selvom andre kommuner ifølge Bjørnbak 

har tøvet lidt mere i deres engagement: “Jeg ved at Rebild (Kommune, red.) var træt af, altså 

de ville gerne være med, men alligevel kunne de ikke rigtig finde ud af at komme i gang.” 

(Bjørnbak, 2020, 98). Den manglende sanktionspraksis har formentlig været medvirkende til 

denne tøven:  

 

(...) man skal have den der genanvendelsesprocent på 50 inden udgangen af 2022, så ja. 

Og så kan man også sige, hvad, der er jo en masse som så sikkert ikke når det, men 

hvad er sanktionspraksissen? Der er jo ikke noget (Bjørnbak, 2020, 88).  

 

Samtidig kan der også være tale om forskellige måder, hvorpå kommunerne har tolket de 

symbolske systemer, der er bærere af institutionens regulative pres:  

 

Laws and regulations are among the more influential and widely recognized modes of 

symbolic systems. While conventional approaches assume that such systems are readily 

transmitted and straightforward, requiring no translation, law and society scholars have 

taught us that laws are often ambiguous. Laws can be obscure in their meaning and 

contested in their interpretation (Scott, 2003, s. 886).  

 

Selvom der er tale om nedskrevne love, er der med andre ord stadig stor risiko for, at 

kommunerne har tolket og behandlet disse ganske forskelligt.  
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Der er også lagt op til et regulativt påbud til borgerne, når Mariagerfjord Kommune informerer 

om affaldssorteringen. Bjørnbak svarer således, når direkte adspurgt om borgerne ‘må’ eller 

‘skal’ affaldssortere: “Nej, de skal jo affaldssortere. Men mere kan vi jo ikke sige.” (Bjørnbak, 

2020, 151). Igen er der tale om et regulativ uden egentlig sanktionsmulighed, et institutionelt 

pres der ifølge teorien ikke har den store basis for at virke, hvis det står alene. Alligevel 

udtrykker Bjørnbak ikke stor interesse i flere sanktionsmuligheder, der kan forsøge at presse 

borgerne til bedre affaldssortering: “Nej (...) Vi må appellere til folk, altså” (Bjørnbak, 2020, 

166). Hun ønsker i højere grad at motivere borgerne til selv at ville gøre noget frem for at true 

dem med påbud og sanktioner. En del af dette skyldes nok også, at det kan være svært at 

sanktionere, hvis man ikke vil have folk ansat med den opgave at gennemgå borgerens 

affaldsbeholdere. Visse steder anvendes et vægtsystem, som kunne udføres sådan at borgerne 

betaler en kilopris for afhentning af restaffald, mens tømningen af sorteringsbeholderen fortsat 

er indordnet i den normale renovationsafgift. Derved kan borgerne muligvis motiveres til at 

tage glas, metal, pap, papir og plastik ud af beholderen til restaffald og placere det i den 

billigere sorteringsbeholder eller i glaskuberne. Bjørnbak er dog ikke overbevist om, at det vil 

have lige stor indvirkning på alle:  

 

Dem der lige som ikke vil (...) Jeg tænker ikke at de bliver motiveret til at tage glas og 

plast og metal og pap og papir ud af den der, jeg tænker bare de bliver motiverede til så 

at kyle restaffald i den anden beholder også. (Bjørnbak, 2020, 178).  

 

Bjørnbak går med andre ord ikke ind for i højere grad at gøre brug af regulative pres, og derfor 

må der i stedet gøres brug af normative og kulturelt-kognitive pres. Denne tilgang lader til at gå 

igen i kommunens officielle kommunikation, hvor der ikke nogen steder findes direkte påbud 

til borgerne. I den første affaldsguide fra 2015 ses det i stedet, hvordan der bruges termer som 

“vi håber, at du vil være med til at hjælpe vores vision på vej” (Bilag 10, s. 3). Der står videre 

at “Danmark har et ambitiøst mål om, at halvdelen af husholdningernes affald skal 

genanvendes i 2022. Så lad os sammen gå på jagt efter genbrugsguldet” (Bilag 10, s. 3). Med 

dette har kommunen valgt en positiv vinkling om et ambitiøst mål i stedet for at fokusere på 

det, nogle ville kalde direkte påbud fra EU. På det lille skilt, der hang på sorteringsbeholderen, 

da den ankom til borgerne, kan man læse at kommunen skal være grønnere, og “Derfor skal 
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alle husstande i kommunen fremover sortere deres affald (...)” (Bilag 9). Formuleringen 

antyder et påbud, men idet det ikke er fulgt op af sanktioner, er det svært at se, at det skulle 

blive opfattet som et regulativt pres af borgerne: “regulatory processes involve the capacity to 

establish rules, inspect others’ conformity to them, and, as necessary, manipulate sanctions - 

rewards or punishments - in an attempt to influence future behaviour” (Scott, 2014, s. 59) 

Heller ikke miljøagent Vibeke Samuelsen spår flere regler og hårdere sanktioner en stor 

fremtid: “Generelt tror jeg ikke regler eller forbud i den forstand. Men jeg synes idéer eller 

løsninger. Nemme løsninger. Er bedre, end forbud for eksempel.” (Samuelsen, 2020, 64). 

Hendes oplevelse er desuden at borgerne heller ikke på nuværende tidspunkt opfatter 

affaldssorteringen som noget, der er blevet dem pålagt: “Jeg tror ikke man oplever det som et 

påbud, vel?” (Samuelsen, 2020, 66).  

 

For at samle trådene så lader det til, at selvom der er tale om regler, som borgerne egentlig skal 

følge, så er det ikke kommunens hensigt at gøre brug af institutionelle pres, der er baseret på 

den regulative søjle. På trods af at det ifølge teorien kan være nemmest at ramme borgerne med 

denne type pres til at starte med, så er det blandt andet for svært for kommunen at kontrollere 

borgernes handlinger for at kunne sanktionere eventuelle brud med påbuddet. Samtidig lader 

det til at også kommunen er nået frem til den generelle antagelse, at borgerne vil føle sig mere 

personligt forpligtede til at gå op i affaldssortering, hvis der ikke udelukkende er tale om tvang. 

Som udtrykt af både Bjørnbak og Samuelsen er målet mere at hjælpe borgerne til at finde en 

personlig motivation, hvilket potentielt kan ske gennem den normative søjle og i endnu højere 

grad gennem den kulturelt-kognitive søjle.  

	

Den normative søjle  

Kommunen som afsender 

Den normative søjle udøver et institutionelt pres gennem fællesskaber, som individer 

identificerer sig med, og som de ønsker at handle som for at fremstå legitime (Scott, 2014). Det 

kunne for eksempel være det fællesskab, der er på tværs af en kommune. Således kan det ses 

som et udtryk for normativt pres, når der i Mariagerfjord Kommunes affaldsguide fra 2018 
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står: “I Mariagerfjord Kommune er vi rigtig gode til at sortere affald til genbrug. 

Genbrugsbeholderen til papir og småt pap og metal og plast bliver brugt flittigt, og 

genbrugspladserne modtager hver dag store mængder affald til genbrug.” (Bilag 12). Når 

direkte adspurgt hvorvidt netop fællesskaber er en del af argumentationen, når Kirstin 

Bjørnbak holder oplæg om affaldssortering, så svarer hun ja, men samtidig er det med en vis 

forsigtighed:  

 

Vi prøver også at sige, I er skidegode, og vi ligger over Aalborg (...) men jeg prøver at 

passe en lille smule på. For den kan have den der effekt med I er skidegode - Jamen så 

gider jeg faktisk ikke rigtig lige. (Bjørnbak, 2020, 124-126).  

 

Denne reaktion kan ses i relation til det miljøagneternes kommunale leder Charlotte Speich 

forklarer, om oplevelsen af borgerens reaktioner, når de møder kommunens ansatte:  

 

At sige jamen prøv at høre, det er dit arbejde, du laver ikke andet end at sidde og 

fordybe dig i det her, og selvfølgelig ved du en masse om hvordan man gør det. Det er 

jo ikke det samme som, at jeg kan finde ud af det (Speich, 2020, 32).  

 

Der hersker med andre ord en overordnet fornemmelse af, at det kan være svært for 

kommunens medarbejdere at formidle et normativt pres på kommunens borgere, uden at 

borgerne reagerer med trods og modstand. Det kan skyldes, at bæreren af det normative pres er 

baseret på et symbolsk system, hvor afsender og modtager ikke er enige om afkodningen af 

budskabet, idet deres situationer er forskellige:  

 

If ideas are to move from place to place and time to time, they must be encoded into a 

more generalized form that allows transmission, and then decoded by recipients who 

are necessarily embedded in different situations and possessed of different agendas 

(Scott, 2003, s. 884).  

 

Afsenderen i de omtalte situationer er kommunale medarbejdere, der har som øverste punkt på 

den professionelle dagsordenen at udbrede viden om og forståelse for affaldssorteringen. I den 
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anden ende står modtagerne, kommunens borgere, for hvem budskabet påvirker deres private 

liv. Der er med stor tydelighed forskel på de situationer budskabet henholdsvist kodes og 

afkodes i. Generelt kan det siges, at de symbolske systemer i den normative søjle fremhæver et 

fokus på “shared values and normative expectations” (Scott, 2014, s. 97), men hvis der ikke er 

tale om værdier og normer, der deles mellem kommunen og dens borgere, så kan det vise sig 

ganske udfordrende for kommunen at gøre brug af denne type pres. I så fald er der ikke 

tilstrækkelig frame alignment (Scott, 2003) mellem de to parter, og budskabet risikerer at falde 

til jorden.  

 

Forholdet mellem de to parter kan også være medvirkende til borgernes reaktion, ligesom også 

de relationelle systemer kan undersøges som værende en bærer af institutionen. Her er 

situationen som nævnt sådan, at afsenderen fremstår som ansatte, mens modtagerne skal 

inddrage budskabet i deres private hverdag. I flere tilfælde er også medarbejderne selv borgere 

i kommunen, men idet de i den specifikke situation indtager rollen som medarbejdere, ser 

modtageren dem kun som sådan, og de er dermed ikke relationelt på linje med hinanden. 

Charlotte Speich forklarer, hvordan det formentlig ville være nemmere at udbrede kendskabet, 

hvis modtageren også var lønnede medarbejdere: 

 

Hvis det nu var ti mennesker vi snakkede om, og de var på en arbejdsplads så kunne 

man sige: I dag er reglerne sådan. Om to uger er de sådan. Det er dit arbejde og du skal 

være opdateret på det! (Speich, 2020, 42). 

 

 I stedet udfordres budskabet af relationen, og der er risiko for, at borgerne reagerer med trods. 

Dette sker muligvis, fordi det ligger implicit i den relation, de har til kommunen og dens 

ansatte som autoritetspersoner. Forskning viser dog, at forskellige parter med tiden kan opnå 

fælles forståelser og arrangere deres forhold til hinanden på ny: “(...) actors possessing 

different kinds of capital and driven by different logics find ways to gradually make sense of 

their world, resolve ambiguities, and develop mutually reinforcing modes of interacting” 

(Scott, 2014, S. 99). Bjørnbaks og Speichs udlægninger af forholdet mellem kommune og 

borger tyder på, at dette endnu ikke er opnået til fulde, omend de begge udtaler, at der har 

været tydelig udvikling på området:  
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Jeg er stort set også ude hver måned og fortælle om et eller andet, et eller andet sted. 

Det gjorde jeg ikke for to år siden (...) Der kunne jeg sådan ligge og vride og tigge og 

bede, om der ikke var nogen der havde lyst at høre om det her, haha, det var der så ikke. 

(Bjørnbak, 2020, 198-200).  

 

Der er hermed stadig mulighed for, at kommune og borgere kan udvikle endnu større fælles 

forståelse og enighed på netop dette område. I så fald ville det blive nemmere for kommunens 

ansatte at træde ind i det normative fællesskab og være med til at påvirke borgernes via deres 

ønske om at fremstå legitime.   

 

Meningsskabelse i mødet med kommunens medarbejdere 

At visse borgere alligevel holder fast i en generel modstand mod kommunens tiltag og 

medarbejdere kan bunde i mange dybereliggende årsager for eksempel politiske 

overbevisninger, historik eller noget helt tredje. Omend de negativt ladede reaktioner omtales 

af både Bjørnbak og Speich, så opleves det kun specifikt én gang i løbet af den samlede empiri, 

at en borger fremstår negativt overfor affaldssorteringen og kommunens forventninger til 

borgerne. Det sker til den observerede Affaldscafé på ét af kommunens biblioteker, og 

situationen kan analyseres ud fra teorien om sensemaking. Det er dog vigtigt at holde sig for 

øje, at situationen kun er observeret, og at den kvindelige borger i centrum ikke er blevet 

interviewet med henblik på at opnå endnu større forståelse for hendes oplevelse.  

 

Som det ses i beskrivelsen af situationen (bilag 5) fremstår kvinden kritisk i sin fremtoning og 

stemmeføring. Hun gør det selv klart, at hun er én af dem, der føler, at kommunens ansatte står 

i en helt anden situation som medarbejdere, end den hun er i som privatperson, i det hun siger 

“Jeg har altså andet at gå op i end affald” (Bilag 5), hvormed hun placerer sig selv som kontrast 

til det, der opleves, at Kirstin Bjørnbak er og står for. Dette kan aflæses som et tegn på 

kvindens opfattelse af egen identitet i netop denne situation. Ifølge Murphy (2015) er der netop 

gensidig påvirkning mellem identitet og situation: “Når vi skaber mening i en bestemt 

situation, overvejer vi mere eller mindre bevidst, hvilken mening der vil være i 
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overensstemmelse med de antagelser, vi gør os om os selv lige nu.” (s. 30). Idet det er tydeligt 

af kvindens spørgsmål og i øvrigt af hendes blotte tilstedeværelse ved affaldscaféen at hun 

allerede sorterer og har en generel interesse for at vide mere, er det nærliggende at tro, at hun i 

nogle situationer ville se sin egen identitet som værende én, der affaldssorterer. I den 

pågældende situation ser hun dog nok mere sig selv som en, der råber vagt i gevær overfor 

kommunen og myndighederne, og hendes spørgsmål og de svar, hun modtager, styrker hende i 

dette. Weick forklarer, at en given situation også påvirker udvælgelsen og tolkningen af 

ledetrådene “First, context affects what is extracted in the first place (...) Second, context also 

affects how the extracted cue is then interpreted” (Weick, 1995 s. 51). Det kan antages at 

kvinden aktivt udvælger de ledetråde, der passer med hendes antagelser om situationen, og 

derfor stiller opfølgende spørgsmål hver eneste gang, hun ser en potentiel udfordring eller 

besværlighed for borgerne. Der er desuden tegn på enactment, hvor hun aktivt handler på 

baggrund af de antagelser, hun har gjort sig på forhånd. Det ses blandt andet da hun spørger ind 

til rengøringen af plast til sortering. Svaret lyder, at det blot skal skylles, så hun selv kan holde 

ud at have det i sin køkkenspand, til der bliver afhentet affald igen. Hun behøver ikke bruge 

sæbe, og eventuelt kan hun stille det i vasken, og så bliver det skyllet rigeligt, når hun vasker 

sine fingre i løbet af madlavningen. Hun svarer “Så går det jo ud over min private økonomi i 

stedet for samfundets.” (Bilag 5). Svaret hun fik virkede ellers forholdsvist åbent og med plads 

til at hun kunne fortolke det, og bruge rådene som hun ville. I stedet fremstår det som om, 

kvinden på forhånd har regnet med, at de forventninger, kommunen har til hende i forbindelse 

med affaldssorteringen, er både besværlige, dyre og indviklede. Hun ser det umiddelbart som 

et forsøg på at sende arbejde, der ellers falder under kommunens ansvarsområde, videre til 

hende som borger, og hun ender med at føle sig bekræftet i alle sin antagelser. Igen er det her 

værd at nævne at ovenstående meningsskabelsesanalyse udelukkende er funderet i 

observationer, og dermed også en række sandsynlige, men ubekræftede antagelser.  

 

Relationen mellem kommunen som offentlig instans og borgerne som enkeltpersoner kan med 

andre ord være medvirkende til, at kommunens medarbejdere benytter de normative pres med 

en vis forsigtighed. Bjørnbaks tidligere erfaringer viser, at borgerne netop kan handle med 

trods. Dette kan blandt andet bunde i det forhold, at de to parters situationer er så forskellige og 

uden tilstrækkelig frame alignment (Scott, 2003). Derfor bliver kommunen ikke opfattet som 
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en gruppe, borgeren på normativ vis kan identificere sig med. Borgere, der allerede er prægede 

af en negativ opfattelse af kommunens forventninger til dem, udvælger til stadighed tegn, der 

bekræfter dem i dette, og dermed kommer affaldssorteringen til at virke som endnu et urimeligt 

krav fra kommunens ansatte til borgerne.  

	

Miljøagenterne som formidlere 

Det lader til at Mariagerfjord Kommune kan have fundet en vej uden om kommunens 

udfordringer med det normative pres. Gennem projektet med miljøagenterne mener Bjørnbak, 

at der er opstået en mulighed, idet børnene har en indgang hos kommunens borgere, som 

kommunen ikke selv har:  

 

(...) det betyder noget når der står sådan en lidt forstokket ældre mand og tænker dét 

der, det kommer simpelthen ikke til at ske hjemme hos mig. (...) Men når der så står 

sådan et barn der, så gør det bare noget. De kan nå ind til nogle, og formidle noget. 

(Bjørnbak, 2020, 108).  

 

Måske er det netop et normativt pres baseret på tanken om et fællesskab i lokalsamfund, eller 

på tværs af generationer: “(...) pludselig så er han jo bedstefar, og det er jeg helt sikker på, så 

tænker han også over det, når det er.” (Bjørnbak, 2020, 112). Charlotte Speich bakker også op 

om, at netop miljøagenterne har en særlig vej ind til borgerne, som kommunens medarbejdere 

aldrig vil kunne benytte. Hun fortæller:  

 

Men de (miljøagenterne, red.) kan noget andet, fordi de ikke er kommunen. Når de 

møder folk, så har de ikke en kommunekasket på hovedet. De er tværtimod, fordi de nu 

er geografisk fordelt over hele kommunen, og arbejder i deres lokalområder, så når man 

møder en miljøagent, jamen så er det måske naboens datter, eller ens venners barnebarn 

(...) (Speich, 2020, 26).  

 

Med denne forklaring udtrykker Charlotte Speich, at kommunen kan have svært ved at nå 

borgerne, mens de frivillige miljøagenter kan agere via relationelle systemer, der placerer 



ANALYSE 
 

 44 

miljøagenterne tættere på de borgere, de møder i deres virke. På den måde kommer 

miljøagenterne til at være bærere af institutionen i form af formidlere, der agerer bindeled 

mellem kommune og borger.  

Ifølge Scott (2003) er der tale om en opgave der potentielt kan have stor betydning for det 

institutionelle arbejde: “intermediaries may operate to summarize or compile information and, 

thereby, themselves become influential actors.” (s. 890). I dette tilfælde er miljøagenterne 

uddannede af kommunen i et forsøg på at sikre, at de kommunikerer viden om affaldssortering 

korrekt, men samtidig er det ganske forventeligt, at de selv påvirker det budskab, de skal 

formidle. Om netop dette siger Kirstin Bjørnbak: “Og så er der jo også den begrænsning at vi 

kan formidle en masse ting, til dem, men det er jo ikke sikkert at de nødvendigvis kan formidle 

det videre.” (Bjørnbak, 2020, 11) Ifølge miljøagent Vibeke Samuelsen er der da også en følelse 

af, at de tekniske budskaber træder lidt i baggrunden, og at fokus i stedet bliver på den legende 

tilgang, som miljøagenterne i høj grad gør brug af: “(...) det er hyggeligt, og folk bliver draget 

af det, og synes det er sjovt og spændende. Og det giver altid anledning til en god snak.” 

(Samuelsen, 2020, 10). Det er med andre ord aktiviteterne, der tiltrækker borgerne og danner 

grobund for den efterfølgende snak om de faktiske forhold.  

 

At en af projektets styrker er det lokale kendskab til formidlerne, er også tydeligt i 

observationen af miljøagenternes arbejde (Bilag 4). Her bliver det klart ved flere lejligheder, at 

borgerne først og fremmest opsøger miljøagenterne, fordi de kender enten børnene eller de 

voksne, der står her, og først på baggrund af dette får miljøagenterne mulighed for at formidle 

budskabet om affaldssortering. Igen er det tydeligt, at relationen mellem parterne er essentiel 

for udbredelsen af institutionen. I rollem som formidlere kunne det dog også forventes, at 

miljøagenterne selv tager kontakt til forbipasserende borgere, de ikke kender, men det bliver 

klart i løbet af den observerede situation, at det ikke sker i udpræget grad. Umiddelbart kan 

dette bunde i to forskellige forhold. Enten kan det skyldes, at børnene ikke har nok gåpåmod til 

selv at opsøge voksne borgere, som de ikke kender, eller at disse voksne borgere ikke til fulde 

anerkender børnenes forsøg på kontakt, hvis det er nogle de ikke kender. Begge muligheder 

forekommer plausible på baggrund af det observerede. Det er desuden også en bekymring 

Bjørnbak har, når hun omtaler miljøagenternes succes i kommunen: “(...) det gør noget, når 

børnene går ud og snakker. Min oplevelse er så, at de skal hjælpes af de voksne til at komme 
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derhen (...)” (Bjørnbak, 2020, 108). Til gengæld er der, især i de mindre byer, der ses på tværs 

af kommunen, tale om relativt små lokalsamfund. Det betyder, at det interne kendskab mellem 

borgerne er forholdsvist stort. Der er tale om stærke relationelle systemer, som kommunen har 

fundet ud af at udnytte i deres forsøg på at udbrede institutionen affaldssortering ved hjælp af 

normativt baserede pres.  

 

Det kan være svært at konkludere præcist, hvilke former for pres, borgerne er under, når de 

vælger at tilskrive institutionen så meget mening, at de går i gang med at affaldssortere. På 

tværs af den indsamlede empiri findes der ikke tilfælde af borgere, der helt har valgt at lade 

være med at affaldssortere, selvom Bjørnbak bestemt mener at disse personer også findes:  

 

Men vi har simpelthen ikke fået indberettet nogen, der ikke gør det (affaldssorterer, 

red.). Og det er altså ikke det samme som at der ikke er nogen der ikke gør det. Der er 

helt sikkert nogen der ikke gør det. (Bjørnbak, 2020, 160).  

 

Det til trods lader det til, at rigtig mange af kommunens borgere på nuværende tidspunkt 

affaldssorterer. Generelt gennem de observerede situationer og interviews bliver det klart, at 

borgere, der affaldssorterer, ofte føler og udtrykker en stor stolthed herved. Både ved 

miljøagenternes arrangement (bilag 4) og kommunens affaldscafé (bilag 5) er flere borgere 

tydeligt stolte og fortæller gerne ganske detaljeret om, hvordan de har indrettet sig derhjemme, 

for at få affaldssorteringen til at køre så gnidningsfrit som muligt. Også Vibeke Samuelsen har 

oplevet dette:  

 

Jo men altså udtrykker stolthed over at det (affaldssorterer, red.) gør vi sandelig også 

meget mere end vi nogensinde har gjort (...) Gamle mennesker som siger det troede vi 

ikke, men vi gør det, efter vi har lært det, så er vi rigtig gode. Så en stolthed over at de 

er med på vognen. (Samuelsen, 2020, 36).  

 

Netop dette behov for at dele deres egne bedrifter kan tages som et tegn på, at disse borgere 

handler på baggrund af normative pres: “Feelings associated with the trespassing of norms 

include principally a sense of shame or disgrace, or for those who exhibit exemplary 
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behaviour, feelings of respect and honor” (Scott, 2014, s. 66). Når borgerne med stolthed 

fortæller, hvordan de selv affaldssorterer, sker det, fordi de føler, at det normativt er det rette at 

gøre. Det er netop normative pres, der får individer til at handle på en bestemt måde, fordi de 

føler, det er, hvad der forventes af dem i den givne situation. Denne adfærd er i øvrigt med til 

at styrke det normative pres, der rettes videre mod andre individer. Det sker fordi jo flere folk, 

der åbenlyst tilskriver institutionen normativ mening ved med stolthed at fortælle vidt og bredt 

om egne normative handlinger, jo stærkere står institutionens pres for dem, der oplever det.  

 

At den normative søjle i høj grad bæres videre i sociale situationer, tilbyder en forklaring af, 

hvorfor der ikke umiddelbart har vist sig borgere, der ikke på nuværende tidspunkt 

affaldssorterer. Det er ganske sandsynligt, at disse borgere føler det normative pres, men 

alligevel vælger at handle i strid hermed. To forhold forsøger ifølge den institutionelle teori at 

afholde individer fra at gøre dette: “(...) enten truslen om at blive udelukket af fællesskabet 

eller udsigten til at gå rundt med dårlig samvittighed.” (Kjær, 2000, s. 181). Det kan derfor 

antages, at borgere, der ikke affaldssorterer, på trods af følelsen af at være påvirket af et 

normativt pres har gjort disse “trusler” op med sig selv. Frygten for at gå rundt med dårlig 

samvittighed er potentielt noget, borgeren kan håndtere med sig selv. Truslen om at blive 

udelukket af fællesskabet træder derimod først i kraft, hvis fællesskabet opdager at 

vedkommendes handlinger strider mod normen. Derfor er det heller ikke underligt, at de, der 

ikke affaldssorterer, ikke lader sig drage af for eksempel miljøagenternes stand i forbindelse 

med lokale arrangementer eller sådan noget som en affaldscafé på biblioteket. Begge er 

situationer, hvor disse borgere hurtigt kunne risikere at blive konfronteret med deres brud på 

normen. Som Vibeke Samuelsen fortæller:  

 

(...) hvis vi står som sagt på en gågade, så er det jo ikke alle der går hen. Og hvis der er 

tre eller fire i gang, så er der jo masser der går forbi imens. Og specielt dem der er 

ligeglade med at se hvad der foregår. Så jeg tror ikke at 100% er interesserede i det her. 

Der er bare aldrig nogen der har udtrykt op i mit åbne ansigt, at de syntes det var forkert 

eller ligegyldigt. (Samuelsen, 2020, 32).  
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Med miljøagenternes deltagelse ved forskellige lokale begivenhed kan det med andre ord 

konkluderes, at der udøves et dobbeltsidet normativt pres. For det første fungerer 

miljøagenterne som normative formidlere, idet deres personlige relation til mange af deltagerne 

placerer dem som en befolkningsgruppe, borgerne i høj grad identificerer sig med. De er med 

andre ord borgere på lige fod med dem, de kommunikerer til, og deres tilgang er ikke 

specialiseret i en grad, hvor forbipasserende føler sig hægtet af. Samtidig tilbyder de et rum, 

hvor netop de forbipasserende kan få udtrykt deres egne holdninger og tilgange til 

affaldssortering. Noget de kun gør, når de rent faktisk tilskriver institutionen normativ mening. 

På den måde er også de deltagende borgere med til internt imellem hinanden at løfte den 

normative formidling på miljøagenternes stand.  

 

Normative pres arbejder videre 

Indtil nu er de normative pres blevet analyseret med udgangspunkt i kommunen som den 

egentlige afsender. Idet problemformuleringen fokuserer netop på kommunens anvendelse af 

institutionelt baserede pres, er dette ikke forkert. Alligevel er det vigtigt at holde sig for øje, at 

kommunen ikke nødvendigvis står alene i kampen om at få flere til at affaldssortere. Som 

allerede nævnt i problemfeltet er en større bevægelse ved at rejse sig, og udviklingen af denne 

må antages også at presse på. Samtidig breder de normative pres sig som ringe i vandet, og 

hver gang én person tilskriver institutionen mening og begynder at affaldssortere, har det 

potentiale til at påvirke individer i denne persons omgangskreds. Således fortæller flere af de 

interviewede, hvordan de også i deres private liv er med til at udbrede institutionen til deres 

omgangskreds. For eksempel oplever Kirstin Bjørnbak, hvordan snakken om affaldssortering i 

hendes hverdag lader til at påvirke bekendte: “(...) der er én af mine venner (...) han var sådan 

ej, nu er jeg simpelthen snart også nødt til at begynde at affaldssortere.” (Bjørnbak, 2020, 28). 

Med denne formulering lader det ikke til at denne ven på kulturel-kognitiv vis ser 

affaldssortering som den eneste mulighed. I højere grad har han formentlig følt et normativt 

pres fra en venneflok, hvor flere og flere affaldssorterer i hverdagen. Dette pres fra venner kan 

enten ske ved handling alene eller nogle gange ved direkte at italesætte vigtigheden af at 

affaldssortere over for andre. Charlotte Speich fortæller, hvordan dette ikke er en uvæsentlig 
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del af den succes, hun mener, projektet med miljøagenterne er. Således er det ikke kun, når 

børn og voksne er direkte engagerede som miljøagenter, at de fortæller om det, de har lært:  

 

(...) bare alle de tusinde, nu er det primært børn (...) der er uddannet. Deres engagement 

i det her, tænker jeg også breder sig som ringe i vandet. Fordi hjemme hos dem der 

tænker jeg også at det absolut er no-go at smide en plastikflaske over i restaffald, altså. 

Det får forældrene ikke lov til (...) Så jeg tror de har fået en helt anden bevidsthed ind 

under huden, som de formentlig tager med sig igennem resten af livet. Og derudover så 

påvirker de i sig selv deres omgivelser. (Speich, 2020, 26).  

 

Dette bakkes op af Vibeke Samuelsen, der giver udtryk for, at hun også selv gør mere for 

affaldssorteringen, efter hun er blevet miljøagent: “Altså jeg har da fået en viden som jeg ikke 

havde (...) jeg er da bestemt blevet bedre på den front, end jeg var før jeg blev bekendt med 

miljøagenterne. Absolut. Og min familie og min husstand.” (Samuelsen, 2020, 52). Desuden 

svarer hun således, når direkte adspurgt om hun udbreder viden om affaldssortering til sin 

personlige omgangskreds: “ Ja, det gør jeg nok.” (Samuelsen, 2020, 54). Med dette må det 

antages, at alle de enkeltpersoner, som kommunen aktiverer i et forsøg på at styrke borgernes 

dedikation til affaldssorteringen, også selv bliver afsendere på institutionen, når de bringer 

deres nye viden med sig i hverdagen. Netop i disse situationer, når institutionen udbredes 

direkte fra én person til den næste, er der ganske rig mulighed for, at der er frame alignment 

(Scott, 2003). Dette er med til at sikre en større forståelse idet de to personer står sammen i 

situationen og kan sikre at budskabet bliver afkodet korrekt. 

 

Der er med andre ord ingen tvivl om, at den direkte normative udbredelse af institutionen fra 

individ til individ har potentiale til at brede sig som ringe i vandet. Dermed kan den have stor 

indvirkning på det arbejde, som kommunen gør for at udbrede institutionen affaldssortering. 

	

Den kulturelt-kognitive søjle  

Den kulturelt-kognitive søjle baserer sig på skabelsen af fælles verdensbilleder: “Not rules or 

normative expectations, but taken-for-granted beliefs and shared conceptions and logics of 
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action are seen to underlie social order” (Scott, 2003, s. 881). Det betyder, at personer, der 

tilskriver en institution mening på baggrund af denne form for pres, slet ikke kan forestille sig 

at lade være. Netop derfor må denne type borgere være nogle af dem, der sorterer mest og 

bedst, idet de ikke kan forestille sig at tage den lette udvej ved at lade være :“compliance 

occurs in many circumstances because other types of behaviour are inconceivable” (Scott, 

2014, s. 68). Kirstin Bjørnbak selv er umiddelbart et meget godt eksempel på en person, der 

har et kulturelt-kognitivt baseret syn på affaldssortering. Hun fortæller om egne 

sorteringsvaner: “jeg får ikke affaldssorteret det hele, men jeg får måske affaldssorteret 98% af 

alt mit affald. (...) Det prøver jeg også at lære mine tre børn.” (Bjørnbak, 2020, 24-26). Hermed 

må hendes egen adfærd antages at være en godt eksempel på den indstilling til affaldssortering, 

som hun arbejder for, at alle kommunens borgere gerne skulle tage til sig for at nå EU-målene. 

Om den daglige tilgang forklarer hun:  

 

Så står du hjemme ved køkkenbordet og så laver du mad, og så ser du hvor lidt affald, 

hvis du udsorterer i alle fraktioner som jeg ved der eksisterer, (...) Hvor meget affald 

har jeg så tilbage? (...) Og nogle gange, så har jeg jo ikke haft andet affald tilbage end 

papiret omkring en maki-terning. (Bjørnbak, 2020, 30).  

 

Der er med andre ord ikke i tvivl om, at hun er en glimrende fortaler for konceptet, og ved flere 

lejligheder ytrer Bjørnbak også selv sin totale overbevisning: “Og det er jo ikke spor 

besværligt. Og det er jo simpelthen så meningsfuldt (...) Hvor meget energi der kan spares, 

CO2 og så videre. Hvordan det kan genbruges, og klodens ressourcer bruger vi alt for mange 

af” (Bjørnbak, 2020, 38-40). I dette udtaler Bjørnbak sig så direkte, at det bliver tydeligt, at 

hun er styret af de opfattelser, som hun tager for givet, netop som det er tilfældet i den 

kulturelt-kognitive søjle. 

 

Kulturelt-kognitivt baseret kommunikation 

Når Bjørnbak forsøger at udbrede institutionen affaldssortering på kommunens vegne, gør hun 

også brug af kulturelt-kognitivt baserede argumenter:  
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(...) hvis man så hiver det op, i helikopterperspektivet, og verden, og klodens 

ressourcer, og (...) i '18, da havde vi jo allerede brugt vores andel af ressourcer, da vi 

kom til juli måned, ikke? Kan vi blive ved med det? Nej, det tror jeg ikke vi kan. 

(Bjørnbak, 2020, 116-118).  

 

Der er tale om et forsøg på at kommunikere konsekvenserne på en indiskutabel måde, så det er 

svært at sætte sig i mod. Således forsøger hun at stille de to muligheder for affaldshåndtering 

over for hinanden i et forsøg på at få borgerne til at forstå, hvor stor en forskel det egentlig gør 

for miljøet om en dåse forbrændes eller genanvendes:  

 

(...) det er meget sådan, enormt visions-ting. Altså det er jo noget der virkelig giver  

mening, fordi kan du kigge på dine børn eller dine børnebørn, og så smide den her dåse 

(...) ned i brændbart? Hvor den skal køres op, og så bliver den forbrændt, og så ryger 

det bare ud, og så er det væk? Frem for at den kan blive omsmeltet til en ringeklokke, 

og så sparer du jeg ved ikke hvor meget CO2 og fossile brændstoffer og vand og 

kemikalier og transport og transport og transport, og forbrænding, fordi du alternativt 

skulle (...) udvinde det af bjergene. (Bjørnbak, 2020, 114).  

 

Med denne kommunikationsform er det tydeligt, at hun søger at opstille et verdensbillede, som 

borgerne ikke kan argumentere imod, og som forhåbentlig vil fortsætte med at præge deres 

opfattelse, indtil de står i netop den situation, hvor de skal beslutte, om en brugt dåse skal i 

affaldsbeholderen eller i genbrugsbeholderen. Det er den samme retorik, der går igen i 

Mariagerfjord Kommunes trykte affaldsguides. Her står der:  

 

Når du afleverer dit affald til genbrug, gør du en direkte indsats for at passe på vores 

fælles ressourcer og miljø. Vi kan ikke hente metal, olie og andre råstoffer op af jorden 

for evigt. Hvis alle gør en indsats for at genbruge affaldet, kan vi sikre, at de fælles 

ressourcer også rækker til de kommende generationer (Bilag 12, s. 3).  

 

Igen er der tale om et forsøg på at fastslå vigtigheden af forandring baseret på en overbevisning 

om problemerne ved det nuværende ressourceforbrug. For individer, der endnu ikke er 
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overbeviste om, at det nuværende forbrugsniveau er en reel trussel for kloden og for mange 

menneskers aktuelle levestandard, er det bærende argument i affaldssorteringens kulturelt-

kognitive pres ikke synderligt hårdtslående. Derfor har kommunen, hvis ønsket er, at endnu 

flere borgere skal tilskrive institutionen kulturelt-kognitiv mening, en opgave i først og 

fremmest at få den pointe igennem. Målet er i så fald at få borgerne til at forstå, at den gamle 

tilgang til ressourcer ikke længere er bæredygtig, og at store forandringer er nødvendige. Det er 

netop det, Kirstin Bjørnbak forsøger at kommunikere til borgerne.  

 

Til Affaldscaféen gør Kirstin Bjørnbak meget ud af at få de faktuelle forhold på plads. Hun 

adresserer de negative rygter vedrørende affaldssorteringen og afkræfter blandt andet, at 

Kommunen skulle blande det sorterede affald ved afhentning, eller at sorteret plast sendes til 

udlandet uden kontrol med videre behandling. Hun gør det meget tydeligt, at der ingen risiko er 

for, at plast afleveret til sortering i Mariagerfjord Kommune ender i de såkaldte skraldebjerge 

på strandene i Asien. Derudover går der en hel del tid med tekniske beskrivelser i forhold til 

selve sorteringen. Dette emne omhandler, hvordan borgeren kan sikre størst mulig 

genanvendelighed af de materialer, de afleverer, ved at dele dem op i mindre dele af samme 

materiale. Udfordringen på dette område er, at mange emballagetyper er sammensat af for 

eksempel forskellige plasttyper. I interviewet med Kirstin Bjørnbak benytter hun et eksempel 

med en specifik plastikflaske til kakaomælk, hvor selve flasken er lavet af én type plast, 

etiketten omkring er lavet af en anden type plast mens låget er lavet af en helt tredje type plast:  

 

(...) når NIR-scanneren skal scanne, så læser den, så ser den jo det plastik der er 

udenomkring, som er en blød plastikform der hedder LDPE, og så skyder den ud til at 

den skal over til LDPE, men det er jo primært hård plast, altså HDPE'en, eller PP'en 

(...) Og problemet er at til den videre genanvendelse, der vil du gerne have de rene 

plastformer, fordi deres egenskaber de forurener hinanden (Bjørnbak, 2020, 141).  

 

Det vil sige at den bedste genanvendelse opnås, ved at tage både låget og etiketten af flasken 

inden sortering.  
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Som udgangspunkt må det antages, at ikke mange almindelige borgere kan kategorisere de 

forskellige plastikttyper så præcist, som Bjørnbak her gør. Alligevel forsøger hun at udbrede 

lidt større viden om dette og forklarer, hvordan det i sig selv kan gøre en forskel, hvis borgerne 

skruer et hårdt plastik-låg af en blød plastik-flaske,inden de afleverer begge dele i samme 

sorteringsbeholder. Opnåelsen af netop fælles definitioner og kategorier er et fokusområde, når 

der ses på bærere i form af symbolske systemer inden for den kulturelt-kognitive søjle: 

“cognitive theorists stress the importance of common categories, distinctions, and typifications 

as shaping perceptions and interpretations” (Scott, 2014, s. 97). De fælles kategoriseringer kan 

være med til, at verdensbilledet står stærkere og mere tydeligt for borgerne, idet der er enighed 

om, hvordan omgivelserne skal tolkes. Med denne enighed kan institutionen affaldssortering 

potentielt blive bredt endnu mere ud og blive endnu mere fast, idet bærerne netop er 

medvirkende til en institutionalisering: “(...) institutionalization is concerned with ‘stickiness, 

or how things become permanent’.” (Scott, 2014, s. 97). Dermed er disse fælles kategorier 

vigtige, hvis endnu flere borgere skal handle på baggrund af et kulturelt-kognitivt baseret pres. 

De borgere, der deltager i affaldscaféen, udtrykker også selv en stor interesse i opklaringen af 

sådanne spørgsmål og spørger meget specifikt ind til, hvad de skal gøre for at sortere så godt 

som muligt. Som eksempler kan nævnes, at borgerne spørger ind til sortering af 

opvaskebørster, engangsskrabere og flaskekapsler. Generelt set er der tale om objekter, hvor 

materialet kan være svært at bestemme, eller hvor det tydeligvis er sat sammen af flere 

forskellige dele. Således skal selve barberbladene knækkes af og afleveres som farligt affald, 

mens resten af engangsskraberen af lavet af højst genanvendeligt hårdt plast. Det må antages at 

denne form for sortering er forbeholdt dem, der føler sig allermest forpligtede og overbeviste 

om vigtigheden af deres anstrengelser. Netop dem, der er styrede af kulturelt-kognitive pres, og 

ikke kan forestille sig at lade være. Mange normativt overbeviste borgere vil på nuværende 

tidspunkt forventeligt have en langt mere simpel tilgang til affaldssorteringen, hvor de vurderer 

genstande som helheder. Skulle disse borgere høre om de etiketter der skal pilles af flasker 

eller genstande der skal brækkes i stykker for at soreteres korrekt, vil de formentlig afvise 

dette, med afsæt i, at ingen andre fra deres normative gruppe sorterer i den grad.   

 

Det kan konkluderes, at kommunen i sin direkte kommunikation via Bjørnbaks oplæg om 

affald samt deres trykte kommunikationsmaterialer i høj grad trækker på kulturelt-kognitivt 
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baserede argumenter. Fokus er på at gøre borgerne opmærksomme på vigtigheden af deres 

handlinger, når det kommer til affaldssortering. Dette sker desuden gennem en tydeliggørelse 

af fælles kategorier. Et emne som deltagerne til affaldscaféen også selv virker til at have stor 

interesse i.  

	

Fælles omtypificering af genstande 

Med tanke på den gennemgåede teori kan den proces, kommunen ønsker at igangsætte med 

denne præcisering af den mest korrekte affaldssortering, meget vel være en omtypificering, 

hvor borgerne på ny forsøger at kategorisere specifikke objekter. Idet deltagerne ved 

affaldscaféen alle virker til at affaldssortere i forvejen, er det sandsynligt, at omtypificeringen 

netop går fra de forholdsvist generelle fraktionstyper som plastik og metal til mere specifikke 

typificeringer i form af for eksempel de forskellige plasttyper. Således har Bjørnbak til 

arrangementet (bilag 5) medbragt en beholder med en masse eksempler på affald, som kan 

bruges til at vise hvilke dele, der bør skilles ad i sorteringsbeholderen for at opnå den bedste 

genanvendelse. Netop denne proces er basen i typificeringerne:  

 

Man kan nemt genkende en rød metaltingest på fire hjul som en ting af typen ‘bil’, når 

man først har set et par stykker af slagsen. Man har foretaget en generalisering fra det 

specifikke til det generelle, og det kan raffineres til at generalisere ‘biler’ til at tilhøre 

typen ‘transportmidler’ og så fremdeles (Mac, 2005, s. 77).  

 

Med dette må det forventes, at deltagerne til affaldscaféen snart har opnået kategorier for 

blandt andet de forskellige plastiktyper, omend de formentlig ikke kan navngive dem så 

præcist, som fagfolk kan. Ikke desto mindre vil de få lettere ved at skelne hård plast fra blød 

plast og for eksempel vide, hvornår det giver mening at adskille et låg fra den dertilhørende 

beholder. På den måde betyder omtypificeringen, at disse borgere bliver bedre til at 

affaldssortere, og hjælper kommunen på vej i retning mod den ønskede genanvendelsesprocent. 

Denne omtypificering må i øvrigt antages at være den seneste del af en længere række af 

omtypificeringer, idet mange almindelige borgere for bare ti år siden ikke følte, at de behøvede 

at forholde sig til meget andet end den meget generelle type af husholdningsaffald.  
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Med dette fokus på de meget tekniske beskrivelser og de specifikke typificeringer til 

affaldscaféen sætter Kirstin Bjørnbak et niveau, som hun ellers ikke lader til at forvente af 

borgerne. I stedet fortæller hun i interviewet, at hun som oftest forsøger at kommunikere 

affaldssorteringen så simpelt som overhovedet muligt:  

 

(...) der er også bare nogle som jo, ikke af ond vilje, men som ikke kan alle de der 

specifikationer. Og det har vi også sagt, at det skal folk ikke spekulere på. Hvis du tror 

det her det er plast, så put det i plast- og metaldelen (af sorteringsbeholderen, red.). Så 

skal vi nok sortere det ud, hvis det ikke dur alligevel (Bjørnbak, 2020, 135).  

 

Det virker også i høj grad til at være denne form for ‘simpel’ typificering i de grundlæggende 

fraktioner, der er basen i kommunens affaldsguides. Her er eksemplerne på objekter der må 

komme i plastikbeholderen: “Plastikposer, Plastfolie, Bobleplast, Plastflasker og -dunke (...)” 

(Bilag 12, s. 12), og der står ikke noget her om de forskellige plastiktyper, der med fordel kan 

skilles ad. Når Bjørnbak alligevel til affaldscaféen selv åbner op for den mere tekniske og 

vanskelige side af affaldssorteringen, skyldes det formentlig, at dette ikke er hendes første 

affaldscafé. På baggrund af sin erfaring ved hun sikkert allerede, at borgerne kommer til at 

spørge meget ind til specifikke objekter, som de tidligere har haft svært ved at sortere helt 

korrekt. Der er med andre ord stor sandsynlighed for, at hun ved, at de borgere, der tilmelder 

sig et arrangement om affaldssortering, netop ønsker at få klarlagt de kategorier og 

specifikationer, der er afgørende for deres fælles verdensbillede. En interesse der netop 

bekræfter, at flere af deltagerne til affaldscaféen er styrede at af kulturelt-kognitive 

institutionelle pres.  

 

Interessen for den fælles omtypificering er tydeligst i affaldscaféen, hvor deltagerne på mange 

måder stiller spørgsmål, der relaterer sig hertil. I løbet af observationen med miljøagenternes 

arbejde (bilag 4) viser interessen sig til gengæld nærmest ikke, og borgerne har ikke spørgsmål 

til specifikke materialer eller objekter og den korrekte sortering af disse. Heller ikke miljøagent 

Vibeke Samuelsen kan genkende, at borgerne skulle have stor interessse for meget specfikke 

forhold, når de taler med hende som miljøagent:  
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Det er bestemt ikke, det har jeg ikke oplevet nogen komme med. Nej. At de kom 

forberedte hjemmefra, eller lige nu når jeg ser dig, så har jeg gået og tænkt over. Nej, 

det kan jeg ikke huske at nogen har sagt. (Samuelsen, 2020, 44).  

 

Vibeke Samuelsens opfattelse er med andre ord den diametrale modsætning til den oplevelse, 

observationen af affaldscaféen har givet, hvor borgerne i høj grad virker til at have forberedt 

sig hjemmefra. I den forbindelse er det værd at tage i betragtning, at borgerne ofte ikke ved, at 

de har udsigt til at møde miljøagenterne, idet miljøagenterne som oftest blot er en mindre del af 

større arrangementer. Det samme kan ikke siges om affaldscaféen, hvor borgerne netop har 

tilmeldt sig for at høre om affaldssortering og dermed har haft mulighed for at gøre sig 

overvejelser hjemmefra. Det må dog antages, at de mange spørgsmål, borgerne stiller til 

Kirstin Bjørnbak ved affaldscaféen, går på forhold, de har undret sig over i noget tid, og derfor 

med rimelighed kunne forventes at have forhørt sig om hos miljøagenterne, hvis de tilfældigvis 

skulle have mødt dem. Når miljøagenterne nu ikke får den slags spørgsmål, tror Samuelsen, det 

skyldes det syn, borgerne har på miljøagenterne som formidlere:  

 

Der kan jeg godt lige tænke (...), om de opfatter os som nogle veluddannede, eller hvad 

skal man sige. Jeg tror bare de opfatter os som noget legende, informativt, men ikke 

sådan dybt akademisk eller dybt vidende. Og jeg tvivler på om nogen ville stille mig 

dybdegående spørgsmål. Jeg har i hvert fald aldrig oplevet det (Samuelsen, 2020, 48). 

  

Samuelsen antager altså, at grunden til dette skal findes i den opfattelse, borgerne har af 

miljøagenterne, og ikke hvorvidt borgerne har haft en chance for at forbedre sig hjemmefra.  

Spørgsmålet rejser sig, om det kan skyldes noget helt tredje, nemlig at de to platforme, 

affaldscaféen og miljøagenterne, taler ind i to helt forskellige typer institutionelt pres, og på 

den baggrund får to vidt forskellige reaktioner tilbage. Således er de normativt overbeviste 

borgere, der kommer til miljøagenterne, ikke optagede af de fælles typificeringer, idet dette er 

et fokus, der i høj grad kommer med det kulturelt-kognitive pres. Borgere, der derimod føler et 

kulturelt-kognitivt pres, vil formentlig hurtigt opfatte, at miljøagenterne ikke står der med svar 

på de specifikke spørgsmål, som de har. Miljøagenternes rolle som formidlere betyder i øvrigt, 

at de altid vil tolke og påvirke det budskab, de udsender (Scott, 2003), hvilket betyder, at det 
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kan være bedre for de kulturelt-kognitivt overbeviste borgere at opsøge netop afsenderen selv, i 

dette tilfælde kommunen, for at få så præcist et svar som muligt.  

	

Omtypificering af adfærd 

Begrebet omtypificering drejer sig ikke kun om indordningen af fysiske objekter i kategorier 

og systemer. Der kan også tales om typificering af adfærd og handlinger, og derfor også om 

omtypificering af disse. Således kan det antages, at der for borgere, der har valgt at tilskrive 

institutionen affaldssortering så meget mening, at de er begyndt at affaldssortere, er sket en 

omtypificering af den handling, de foretager sig. En sådan omtypificering kan indebære en 

større forandring og nok især for de borgere, hvis adfærdsændringer bunder i et kulturelt-

kognitivt baseret institutionelt pres. Til den observerede affaldscafé (bilag 5) kan fremhæves et 

eksempel med en mand, der forklarer, hvordan han i dag sorterer til noget nær perfektion. 

Dette betyder blandt andet at han køber sine dagligvarer med afsæt i, hvilke beholdere han 

nemmest kan dele op i de nye, meget specifikke typificeringer af for eksempel forskellige 

plasttyper. Han forklarer blandt andet, hvilken plastikbeholder til vaskemiddel der er nemmest 

at pille den bløde plastiketiket af, så plastikdunk og -etiket kan afleveres hver for sig. Det er 

tydeligt, at han helt har ændret sin opfattelse af den handling, han udfører, når han 

affaldssorterer, så den nu griber ind i andre dele af hans hverdag. Hvor den handling, der 

relaterede sig til affald, førhen kunne begrænses til selve det at åbne skabet og placere affaldet i 

affaldsposen, er der nu i stedet tale om handlinger, der spiller ind, allerede når han køber sine 

dagligvarer.  

 

Denne omtypificering sker med en afsæt i en sensemakingproces, der kan analyseres med 

henblik på at forklare, hvordan de kulturelt-kognitivt overbeviste borgere opretholder den 

mening, de har skabt (Weick, 1995). Det er igen vigtigt at notere, at den følgende 

sensemakinganalyse er baseret på observationer, og at analysens hovedperson ikke har haft 

mulighed for at uddybe eller kommentere på dette. I høj grad bygger analysen derfor på 

plausible antagelser, baseret på Weicks (1995) teori. Her er det for det første meget 

sandsynligt, at manden identificerer sig selv som sådan én der affaldssorterer, og gør det rigtigt 

og fuldt ud. Med dette kan han oprette et positivt billede af sig selv som formentlig ville 
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smuldre, hvis han skulle springe affaldssorteringen over fra tid til anden: “(...) sensemaking 

occurs in the service of maintaining a consistent, positive self-conception.” (Weick, 1995, s. 

23) Når han retrospektivt ser tilbage på de handlinger, han har foretaget sig i forhold til sin 

affaldssortering, så bekræftes han i, at det er det rigtige at gøre, og det samme sker igen, når 

han fortæller om det til en affaldscafé, hvor både værten Kirstin Bjørnbak og de andre 

deltagere nikker anerkendende, når han fortæller. Manden her affaldssorterer så grundigt, at 

han ved afhentningen af restaffaldet hver 14. dag, kun har en lille bærepose tilbage, der ikke er 

blevet udsorteret i de andre fraktioner. For at fuldføre det positive identitetsbillede han har, går 

han selv ud for at smide bæreposen i affaldsbilen. Således ser han sig selv som en meget nem 

“kunde”, og bekræftes formentlig igen, når også renovationsmedarbejderne nikker 

anerkendende. Idet sensemakingprocessen er socialt betinget, er det vigtigt at rigtigheden af 

hans handlinger bekræftes af andre, selvom han ikke kan antages at være under et normativt 

baseret pres: “Sensemaking is never solitary because what a person does internally is 

contingent on others. (Weick, 1995, s. 40). Selve sensemakingprocessen er stadig 

igangværende, og han indsamler hele tiden tegn på, at det han gør, fortsat er rigtigt. Skulle den 

tidligere nævnte skeptiker sidde bagved ham og fnyse let af hans forklaringer, så udvælges 

disse tegn ikke, idet de ikke anses for vigtige. Samtidig er det slet ikke plausibelt for ham, at 

det, han gør, skulle være forkert, idet han er under et kulturelt-kognitivt pres, der betyder, at 

han slet ikke kan se andre muligheder. Han enacter sin egen mening ind i både den handling, 

han udfører, når han affaldssorterer, men også det han gør, når han fortæller om det til 

affaldscaféen. Han forventer at andre vil være enige i hans opfattelser og handlinger, og får 

derfor også den oplevelse tilbage (Weick, 1995). Dermed er affaldscaféen antageligvis endnu 

et led, der bekræfter den mening, han har skabt med sin tilgang til affaldssorteringen.  

 

Den nye typificering af handlingen, han foretager sig, når han affaldssorterer, spiller desuden 

ind i de sensemakingsprocesser, de andre deltagere ved affaldscaféen sidder med. Hvis disse 

deltagere også ligger under for et kulturelt-kognitivt pres, hvad der er blevet argumenteret form 

at flere af dem nok gør, så styrker hans fortælling det verdensbillede, de har, netop fordi også 

fortællingen er skabt af opfattelser, der deles af flere: “the centrality of cultural-cognitive 

elements of institutions: the shared conceptions that constitute the nature of social reality and 

create the frames through which meaning is made” (Scott, 2014, s. 67). Det kan antages, at 
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deltagerne på forhånd har skabt kulturel-kognitiv mening, og at denne tilpasses, justeres og 

styrkes i den fælles situation deltagerne nu befinder sig i: “meanings arise in interaction and are 

maintained and transformed as they are employed to make sense of the ongoing stream of 

happenings” (Scott, 2014, s. 67) Det er med andre ord helt centralt i Scotts (2014) udlægning 

af den kulturelt-kognitive søjle, at individer i samspil med andre skaber mening med deres 

handlinger og bruger denne meningsskabelse til også fremadrettet at udvælge og aflæse 

tegnene omkring dem. På denne måde er det højst sandsynligt, at den sensemakingproces, der 

netop er blevet analyseret med afsæt i Weicks (1995) begreber, er en væsentlig del af den 

kulturelt-kognitive institutionsudvikling, der foregår i Mariagerfjord Kommune.  

 

Den kulturelt-kognitive søjle er i høj grad repræsenteret ved affaldscaféen, hvor borgere med 

forudgående interesse for emnet har valgt at dukke op. Her får de mulighed for at få avanceret 

de forudgående kategoriseringer i fællesskab, med hjælp fra kommunale medarbejdere, der må 

anses som eksperter på området. Med disse omtypificeringer står den kulturelt-kognitive side 

af institutionen endnu stærkere, og de oplever, hvordan de i fællesskab kan byde ind med 

forhold, der kan hjælpe til med omtypificeringerne af både objekter og handlinger.  

 

Tværgående institutionelle forhold 

Det er som nævnt ikke unaturligt, at en institution i løbet af sin udvikling primært trækker på 

forskellige institutionelle søjler. Således kan indgangen for institutionen være baseret på 

regulative pres, som befolkningen skal overholde. Sidenhen kan det udvikle sig til et normativt 

baseret pres, hvor individerne følger institutionens forskrifter, fordi andre også gør det. Til 

sidst kan individerne så opleve et kulturelt-kognitivt baseret pres, hvor de på ingen måde kan 

forestille sig at lade være med at tilskrive institutionen mening (Scott, 2003). Der er på 

nuværende tidspunkt fundet belæg for at konkludere, at der både findes borgere i Mariagerfjord 

Kommune, der tilskriver institutionen affaldssortering normativ mening og kulturelt-kognitiv 

mening. Det har ikke umiddelbart været muligt at påvise borgere, der på nuværende tidspunkt 

affaldssorterer, men udelukkende fordi de regulativt er blevet det påbudt. I stedet er det ifølge 

Kirstin Bjørnbaks udlægning nok nærmere et spørgsmål om, at der findes borgere, der slet ikke 

affaldssorterer, selvom empirien ikke har kunnet påvise dette. Det er ydermere blevet 
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analyseret, hvordan miljøagenterne har mulighed for at udøve et normativt pres via deres rolle 

som formidlere for kommunen. Dette er en fordel, idet det kan være svært for kommunens 

egne repræsentanter at udøve normative pres på grund af det relationelle forhold mellem 

kommunen som instans og borgerne. Til gengæld har kommunens repræsentanter en unik 

mulighed over for de borgere, der er kulturelt-kognitivt overbeviste, idet de søger at få opklaret 

typificeringer og kategorier så præcist som muligt uden det fortolkende mellemled, som de 

formidlende miljøagenter er.  

 

Analysen har indtil dette tidspunkt taget afsæt i de tre forskellige institutionelle søjler, og 

empiriens indhold er blevet analyseret med dette udgangspunkt. Der har dog i analysen af 

empirien vist sig punkter, der ikke nødvendigvis kan tilskrives en enkelt af de tre søjler, 

ligesom der også har vist sig teoretiske emner, der ikke direkte er blevet belyst i empirien. 

Disse forskellige interessefelter vil blive analyseret nu, i et forsøg på at inddrage alle relevante 

vinklinger i besvarelsen af problemformuleringen.  

 

Aktiviteter og artefakter som bærere  

Ud over de symbolske og relationelle systemer som bærere, er der ifølge Scott (2014) også 

mulighed for, at både aktiviteter og artefakter kan være medhjælpende i udbredelsen af en 

institution. I indsamlingen af empirien har der ikke været fokus på denne del, idet det må 

antages at være forhold, der især gør sig gældende hos den enkelte borger, og ikke som sådan 

er noget, kommunen står som afsender på. Enkelte elementer, der peger i retning af aktiviteter 

og artefakter er alligevel kommet op til overfladen i løbet af analysearbejdet, og vil derfor blive 

analyseret her.  

 

Aktiviteter, eller rutiner som Scott (2003) også kalder dette emne, kan som bærere af 

institutioner bredt set defineres som “habitualized behavior; patterned actions reflecting tacit 

knowledge held and conveyed by actors” (Scott, 2003, s. 882). Med dette lægges fokus på 

netop rutiner, som handlinger individer foretager sig, uden rigtigt at tænke over det: “deeply 

ingrained habits and procedures based on unarticulated knowledge and beliefs” (Scott, 2014, s. 

101). Netop den rutinemæssige tilgang til affaldssorteringen går igen i flere af borgernes 
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kommentarer ved begivenhederne, der er blevet etnografisk observeret. Således fortæller nogle 

ved miljøagenternes begivenhed (bilag 4), hvordan de stadig afleverer deres farlige affald på 

genbrugsstationen, selvom de også godt kan få det afhentet sammen med deres resterende 

affald. Borgerne udtrykker, at de har det bedst med at gøre præcis, som de plejer, også selvom 

det umiddelbart virker som om, alternativet ville være en lettere løsning for dem. Rutinens 

magt er altså ikke at underkende. Dermed er det heller ikke svært at forestille sig, hvordan 

kommunen har og har haft en stor udfordring foran sig, når det kom til overbevise borgerne om 

at bryde med de allerede etablerede rutiner. Denne vinkling forklarer måske også, hvorfor 

Kirstin Bjørnbak netop bruger de ældre som eksempel på dem, der kan være de sværeste at 

overbevise om at affaldssortere: “når der står sådan en lidt forstokket ældre mand og tænker dét 

der, det kommer simpelthen ikke til at ske hjemme hos mig.” (Bjørnbak, 2020, 108). Hvis der 

reelt er en større modstand hos de ældre, kan det ganske enkelt skyldes at deres vaner er så 

dybt indlejrede i deres hverdag, at det synes svært for dem at lave det om.  

 

Rutinernes magt ses også hos de borgere, der er gået i gang med at affaldssortere. Her forklarer 

for eksempel Charlotte Speich om den følelse, det ville give hende, hvis hun skulle lade være 

med at affaldssortere: “(...) så ville jeg have det helt dårligt med hvis jeg ikke sorterede det. Så 

ville det føles rigtig forkert.” (Speich, 2020, 12). Også Kirstin Bjørnbak kan genkende denne 

følelse, og forklarer for eksempel hvordan det er, når hun er på ferie i lande med mindre 

avancerede sorteringssystemer end dem hun er vant til:  

 

Så får jeg det dårligt. Haha. (...) Der hvor jeg var på skiferie (...) Der sorterede de kun i 

pap og papir og så dåser, kun dåser, ikke metal generelt, kun dåser, og så restaffald og 

så glas (...) Og alt det plastik vi smider ud, jeg havde jo simpelthen nærmest lyst til at 

putte det i en plastikpose og så tage det med hjem igen. (Bjørnbak, 2020, 32-36).  

 

Der er tale om et brud med deres rutine, og i øvrigt også med deres kulturelt-kognitive 

verdensbillede, og det resulterer i et stort dilemma for dem. Fokus på en ensartet rutine bliver 

også fremhævet både ved miljøagenternes stand (bilag 4) og ved afaldscaféen (bilag 5). Her 

spørger borgerne ind til det faktum, at affaldssorteringen ikke nødvendigvis er ens på tværs af 

de forskellige danske kommuner, og hvordan det kan være. Til affaldscaféen forklarer en 
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borger direkte, at det besværliggør det for hende, når hun skal ændre sin sorteringsvaner, når 

hun er i sit sommerhus, sammenlignet med de vaner hun har derhjemme. Udfordringen med at 

rutinerne kan være svære for kommunen at ændre, spiller også ind i de overvejelser, 

kommunen har, når de kommunikerer til borgerne. Charlotte Speich forklarer dette med afsæt i 

et eksempel om, hvordan kommunen tilbage i 2015 startede op med kun at tage imod hård 

plast, men ret hurtigt ændrede det til, at borgerne også godt kunne aflevere blød plast i samme 

container:  

 

Vi nåede lige præcis at sige at blød plast ikke kan genanvendes. Og jeg tror knap det 

gjaldt en måned. Og det er stadigvæk svært. Og det fortæller miljøagenterne. Der er 

rigtig mange der stadig ikke ved at du godt må bruge den bløde plast.” (Speich, 2020, 

42).  

 

Rutinen har med andre ord allerede været etableret, og det er svært for kommunen at ændre den 

på bagkant. Netop denne information er ellers blevet kommunikeret i en husstandsomdelt 

folder (bilag 11), men alligevel er det til stadighed en rutine for borgerne at sortere den bløde 

plast som restaffald.  

 

Også artefakter kan være bærere af institutioner på forskellig vis. De defineres af Scott (2003) 

som: “material culture created by human ingenuity to assist in the performance of tasks.” (s. 

882). Definition er forholdsvis bred og indebærer alle objekter, der er menneskeligt produceret, 

og som bidrager til løsningen af en opgave. Sorteringsbeholderen, som kommunen tilbage i 

2015 placerede på matriklen hos alle kommunens borgere, må derfor kunne betragtes som et 

bærende artefakt, idet den sikrer, at borgerne relativt let kan sortere deres affald. Empirien har 

ikke været specifikt inde på sorteringsbeholderens betydning for borgernes tilgang til 

affaldssortering, men både Bjørnbak og Speich forklarer, at det set fra deres synspunkt er ret let 

at sortere: “ det er jo ikke spor besværligt.” (Bjørnbak, 2020, 38) og “det er nemt og det er 

vigtigt” (Speich, 2020, 50). Det kan med rimelighed antages, at de mener at det er nemt, fordi 

affaldssorteringen netop sker i borgernes egen indkørsel. I affaldssorteringens simpleste form, 

er der med andre ord ingen forventning om, at borgerne skal gå eller køre længere end de 

skulle før sorteringen blev indført. Når de så alligevel står i indkørslen for at aflevere deres 
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affald i beholderen til restaffald, så står sorteringsbeholderen der ved siden af som et artefakt, 

der hele tiden minder dem om, at de burde affaldssortere. Som nævnt forklarer Kirstin 

Bjørnbak at hun endnu ikke har fået tilbagemeldinger om sorteringsbeholdere, som 

renovationsmedarbejderne igen og igen finder tomme. Med afsæt i tanken om 

sorteringsbeholderen som artefakt kan dette skyldes, at de fleste borgere måske alligevel lader 

sig presse, når de står der i indkørslen med en papkasse eller plastikbakke i hånden, som 

alligevel var for stor til at gå med i affaldsposen. I den situation vil der antageligvis være flere 

borgere, der alligevel afleverer papkassen i sorteringsbeholderen i stedet for at lade den gå i 

beholderen til restaffald. Hvis dette skulle ske nogle gange kunne denne handling for individet 

hurtigt blive en rutine, hvorved institutionen igen udbredes yderliger: “Vanemæssige 

handlinger stabiliserer og uddyber institutioners gyldighed, samtidig med at de aflaster 

mennesker fra konstant at skulle reflektere og tage stilling.” (Mac, 2005, s. 77).  

	

Betydningen af fejl og misforståelser  

Både i observationen af Kirstin Bjørnbaks affaldscafé (bilag 5) og i interviewene med 

Bjørnbak og Speich bliver det klart, at fejlagtige opfattelser og misforståelser tildeles en hel del 

opmærksomhed. Det har ikke været muligt fra analysens begyndelse at indplacere dette fokus 

på korrektion af misforståelser under én af de tre søjler, blandt andet fordi teorien ikke 

specifikt har taget stilling til den slags konfliktende informationer. Derfor er dette emne ikke 

blevet taget op tidligere. Det er dog i den samlede empiri blevet tydeligt, at kommunens fokus 

på området er væsentlig, og bekymringen for udbredelsen af misforståelser er stor. Derfor vil 

emnet blive udlagt nu i et forsøg på at analysere, hvilken form for betydning disse 

misforståelser har og for hvem.  

 

Til affaldscaféen tager Kirstin Bjørnbak blandt andet emnet op som det første, idet hun omtaler 

de store skraldebjerge, der kan findes på strandene i Asien. Her gør hun det meget klart, at der 

ikke er risiko for at affald fra Mariagerfjord Kommune ender på disse steder. Med denne 

indledning til affaldscaféen bliver det klart, at det er et emne hun må være blevet konfronteret 

med ved flere lejligheder. Ligeledes adresserer Bjørnbak rygtet om, at chaufførerne skulle 

kunne finde på at tage for mange sorteringsbeholdere på én gang, når de kommer med 
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affaldsbilen, hvorved indholdet af beholderne skulle blive blandet og borgernes 

sorteringsarbejde være spildt. Netop dette rygte fortæller Charlotte Speich også om og 

forklarer, hvordan det er udsprunget af en gammel episode i Aarhus, som ligger langt tilbage: 

“(...) den der historie i Århus hvor de blandede affaldet sammen. Det er hundrede år siden det 

er sket, og den lever bare så godt stadigvæk.” (Speich, 2020, 42). At situationen oprindeligt er 

foregået i en helt anden kommune betyder dog ikke, at Mariagerfjord Kommune ikke kommer 

til at kæmpe med følgerne. Derfor har kommunen allerede tilbage i 2016 haft skilte på deres 

sorteringsbiler, med teksten: “Der er to rum i sorteringsbilen… så dit affald ikke blandes” 

(bilag 13). Til trods for denne indsats ,der altså ligger fire år tilbage i tiden, er det stadig et 

rygte der må adresseres, når kommunen møder borgerne i dag.  

 

Også i interviewet med Bjørnbak omtales de fejlagtige opfattelser, borgerne kan få, blandt 

andet da affaldsplanlæggeren fortæller om problemet med fejlsorteringer. Er der store emner, 

der ved en fejl er endt i sorteringsbeholderen, er det med til at genanvendelsesprocenten ryger 

ned, idet det er emner der reelt ikke kan genanvendes: “(...) der er 20% der er tilbage, det er 

fejlsorteringer eller blandingsprodukter. Ting og sager som simpelthen bare ikke kan 

genanvendes, men som kommer over på (forbrændingsanlægget, red.), og bliver brændt af” 

(Bjørnbak, 2020, 139). Udfordringen ved dette er selvfølgelig, at det skubber til de mål, der er 

fastsat af EU, men nærmest endnu mere problematisk er det ifølge Bjørnbak, hvis historien om 

disse 20% bliver forvredet af medier, der kommunikerer ud til borgerne:  

 

(...) der skal kun ét dårligt budskab til at ødelægge de sidste tre års arbejde. Når der 

kommer sådan en overskrift om at de bare brænder det hele af, der kommer ind på 

plast- og metalsorteringsanlægget, eller hvis vi har gået og sagt vi genanvender det 

hele, og vi så ikke gør det. Og det gør vi jo ikke, fordi i det der kommer ind, der er 

noget der er fejlsorteret (Bjørnbak, 2020, 135).  

 

Netop mediernes kommunikation om kommunernes affaldshåndtering virker til at optage 

Bjørnbak meget både i løbet af interviewet og i de indledende samtaler, der er gået forud for 

dette (telefonsamtale, 7. februar , 2020). Hun udtrykker gentagne gange, at medierne ofte 

tegner billeder, der ikke fuldt ud er rammende for det arbejdsområde, hun beskæftiger sig med: 
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“der bliver tit sagt at vi (kommunerne, red) gør det (affaldssortering, red.) på 98 forskellige 

måder, men det gør vi rent faktisk ikke. (...) Der er fire forskellige måder stort set, at gøre det 

her på.” (Bjørnbak 2020, 70).  

 

Kommunens fokus på opklaringen af misforståelser generelt må antages at bunde i opfattelsen 

af, at der blot skal ét dårligt budskab til at ødelægge de sidste års arbejde for at fremme 

affaldssorteringen. Det er samtidig relevant at overveje, hvorvidt sådanne negative, fejlagtige 

oplysninger har betydning for alle borgere uagtet deres individuelle forhold til affaldssortering 

som institution. Hvis der findes borgere, der udelukkende affaldssorterer baseret på et 

regulativt pres, selvom disse ikke er repræsenteret i empririen, må de antages, at være 

forholdsvist indifferente over for de nævnte rygter. Disse individers forpligtelse til 

affaldssortering skyldes udelukkende et forsøg på at undgå straf eller vinde belønnelse: “(...) 

individuals conform to laws and rules because they seek the attendant rewards or wish to avoid 

sanctions” (Scott, 2014, s. 62). Med denne tilgang er det ikke forventeligt at, de regulativt 

overbeviste borgere sætter sig stort ind i de bagvedliggende årsager og mekanismer. I stedet vil 

de med stor sandsynlighed fortsætte med at gøre lige præcis, hvad de er blevet påbudt, hverken 

mere eller mindre, uanset hvad de ellers måtte synes eller høre om det.  

 

Borgere, der er underlagt et normativt pres, og som tidligere analyseret blandt andet kan 

observeres i forbindelse med miljøagenternes arbejde, kan formentlig i højere grad påvirkes af 

falske rygter. Disse individer er styret af normer og fællesskaber, og derfor kan sociale 

situationer, hvor rygterne spredes, også være medvirkende til at borgerne ændrer syn på 

affaldssorteringen. Den normative søjle arbejder ifølge Scott (2014) på to forskellige måder:  

 

Normative systems include both values and norms. Values are conceptions of the 

preferred or the desirable together with the construction of standards to which existing 

structures or behaviours can be compared and assessed. Norms specify how things 

should be done; they define legitimate means to pursue valued ends (s. 64).  

 

Det betyder, at selvom de normativt overbeviste borgere ikke på samme måde som de 

kulturelt-kognitivt overbeviste tror på et fælles verdensbillede, så er de stadig styret af fælles 
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værdier. Derfor affaldssorterer de ikke kun, fordi det er sådan, de er en del af fællesskabet. De 

affaldssorterer også, fordi de deler en værdimæssig holdning hertil. Denne overbevisning kan 

de falske rygter godt komme til at skubbe til, og jo flere borgere, der i fællesskab diskuterer 

sagen og bekræfter rygtet overfor hinanden, jo større er problemet for kommunen. De kulturelt-

kognitivt overbeviste borgere i kommunen er, som det fremgår af analysen, nogle af dem, 

Bjørnbak møder til affaldscaféen, og som hun italesætter de fejlbehæftede rygter overfor. Det 

må dog antages, at borgerne i denne kategori i høj grad har sat sig så meget ind i stoffet, og at 

de ikke uden videre tager et sådant rygte for pålydende. Det skyldes blandt andet, at de med 

deres forudgående viden har skabt så meget mening med situationen, at de tegn, der måtte være 

på, at affaldssorteringen ikke går rigtigt til eller ikke betaler sig, simpelthen ikke udvælges 

(Weick, 1995).  

I stedet må Bjørnbaks udlægning af de faktiske forhold være med til at bekræfte disse borgeres 

opfattelse af et fælles verdensbillede. På den måde bliver dette verdensbillede endnu stærkere 

og mere hårdført over for fremtidige rygter. Hvis disse borgere senere skulle befinde sig i 

sociale situationer, hvor gamle eller nye rygter bliver diskuteret i plenum, kan det antages, at 

de kulturelt-kognitive borgere vil forsøge at stoppe disse rygter i at spredes yderligere, fordi de 

stoler på, at de har sandheden fra kommunens egne medarbejdere, som de sætter stor lid til som 

relationelt autoritær afsender af det institutionelle budskab.  

 

Set fra et sensemakingperspektiv tvinges individer som bekendt til at skabe ny mening, når de 

konfronteres med nye tegn, der ikke passer ind i de allerede etablerede forståelsesrammer 

(Weick, 1995). Med afsæt i ovenstående relativt generaliserede analyse af henholdsvis de 

normativt og de kulturelt-kognitivt overbeviste borgeres møde med fejlagtige rygter, er det 

muligt også at tegne et generaliseret billede af de to grupperingers meningsskabelsesprocesser. 

Borgere, der er underlagt pres fra den normative søjle, identificerer sig selv som en del af en 

gruppe, der tager affaldssorteringen seriøst. De bekræfter hinanden i vigtigheden heri, men kan 

også i fællesskab bekræfte de tegn, der er udgjort af de falske informationer og historier. Efter 

en social situation, hvor sådanne rygter er blevet diskuteret, vil disse individer fremadrettet 

være modtagelig for nye tegn, der bekræfter den nye mening. Dermed kan de for eksempel 

pludselig se på affaldsbilen og gøre sig tanker, der passer ind i den nye forståelsesramme, de 

har skabt. Efterhånden som de opfatter flere tegn, der bekræfter den mening, der er opstået med 
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afsæt i rygterne, vil det snart være svært for dem at se de tegn, der ikke længere passer ind. De 

vil måske vælge at trække på en opfattelse af deres egen identitet, der er baseret på at være 

kritiske over for myndighedernes krav til dem eller måske endda direkte mistroiske over for 

kommunens metoder og intentioner. Således er det ikke underligt, at Kirstin Bjørnbak er af den 

overbevisning, at bare en enkelt dårlig historie kan ødelægge flere års hårdt arbejde. 

Forhåbentlig kan hun dog med hjælp fra de kulturelt-kognitivt overbeviste borgere få held til at 

modarbejde den meningsskabelsesproces. Disse borgere har forventeligt en meget stor 

overbevisning om vigtigheden af at affaldssortere, og den betyder, at de kan have svært ved at 

tro på, at rygterne skulle være sande. De udvælger med andre ord ikke de tegn, der peger i den 

retning, men fokuserer i stedet på tegn, der bekræfter deres totale overbevisning. Således også 

når Kirstin Bjørnbak forklarer fakta, men også når de selv observerer sorteringsbilens 

afhentning af sorteret affald på matriklen. De ser sig selv som individer, der har sat sig ind i 

sagerne, og hvis de skulle befinde sig i en situation, hvor rygterne blev diskuteret, ville de med 

sandsynlighed gentage Bjørnbaks løfter om, at alt går rigtigt til. 

 

Når Bjørnbak vælger at adressere misforståelserne og rygterne til affaldscaféen, er det med stor 

sandsynlighed fordi hun ved, at det fylder meget hos nogle borgere i kommunen. Det er dog 

ikke sikkert, at det fylder mest hos netop de borgere, der sidder foran hende til affaldscaféen. I 

stedet er det meget sandsynligt, at borgerne foran hende, som hun efter eget udsagn fodrer med 

så mange oplysninger som muligt, vil gå videre ud i deres hverdag i kommunen og fungere 

som ambassadører for affaldssorteringen. Mening skabes i sociale situationer i interaktion med 

andre individer, og disse borgere kan snart befinde sig i situationer, hvor deres viderefortælling 

af informationer fra affaldscaféen kan være netop det tegn, som andre tager med i deres videre 

meningsskabelse. Med dette har de tilstedeværende borgere muligvis selv tilskrevet 

institutionen kulturelt-kognitiv mening, men derfor kan de stadigvæk også godt være en del af 

et normativt pres mod andre borgere, der endnu ikke er nær så forpligtede. 

	

Afsluttende institutionsforståelse 

Optakten til dettes speciales analyseafsnit indeholdt en kort klarlægning af den indledende 

institutionsforståelse. Den undersøgte institution er gennem analysearbejdet blevet omtalt som 
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affaldssortering, og der er ikke fundet anledning til som sådan at ændre denne term. En 

institution er en socialt fastlagt struktur, der sikrer at individer ved, hvad der forventes af dem i 

forskellige situationer:  

 

Det betyder, at institutioner ligger som en forudsætning for den måde, vi udfører 

forskellige aktiviteter på. Noget der er med til at forme og strukturere disse aktiviteter. 

(...) At institutioner defineres som noget strukturelt betyder, at de er stabile og kan tages 

for givne, når vi skal engagere os i bestemte typer af adfærd (Kjær, 2000 s. 179).  

 

Således kan også affaldssorteringen ses som en socialt betinget struktur, som mange borgere i 

Mariagerfjord Kommune og i Danmark generelt overordnet set har tilskrevet mening i en grad, 

så det er styrende for deres handlinger. Det er dog også blevet analyseret, hvordan borgerne 

med stor sandsynlighed har forskellige opfattelser af de kategoriseringer og handlinger, der er 

indbefattet i institutionen. Det ses blandt andet i analysen af de omtypificeringer, der finder 

sted i forbindelse med affaldscaféen. Her arbejder de individer, der er kulturelt-kognitivt 

overbeviste, på at få klarlagt endnu mere specifikke kategorier, så de kan sikre sig, at de 

opfylder institutionens anvisninger så godt som muligt. Derudover bliver også de handlinger, 

der hører til institutionen anskuet forskelligt, idet det for nogle individer kun handler om det 

valg, man træffer når man står ved sorteringsbeholderen, mens det for andre fremstår 

meningsfuldt at lade affaldssorteringen gå så langt at den også bliver styrende for eksempelvis 

deres indkøbsvaner.  

 

Med den analyserede omtypficering af både genstande og handlinger er det sandsynligt, at 

selve institutionen med tiden helt generelt vil ændre sig, så også de normativt overbeviste 

potentielt vil begynde at føle et behov for at følge disse mere konkrete typificeringer for at 

fremstå legitime over for dem, de identificerer sig med. På nuværende tidspunkt er det dog nok 

at konkludere, at den analyserede institution kan omtales som affaldssortering, og at denne 

allerede er styrende for manges handlinger i dag.  

 

Alligevel er det stadig sandsynligt, at selve institutionen for visse borgere endnu ikke er 

betydningsfuld. Disse personer føler formentlig stadig en tilknytning til den institution, man 
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kunne kalde affaldshåndtering, og som ikke indebærer en sortering af affaldet i de forskellige 

fraktioner. Jævnfør den institutionelle teori vil disse borgere også føle en form for legitimitet 

ved at handle, som de gør, også selvom det strider mod de anbefalinger og egentlige påbud, der 

er fra kommunen og regeringen. Det betyder, at der stadig er behov for en egentlig institutionel 

forandring blandt visse borgere, der skal vælge at se bort fra den gamle institution i 

affaldshåndtering og i stedet tilslutte sig institutionen affaldssortering. Som nævnt peger Scott 

(2003) på at en institutions udvikling kan indebære forskelligt fokus på de tre søjler. Det er 

sandsynligt, at individerne vil bevæge sig fra at føle et regulativt pres, henover et normativt 

pres og sidenhen vil føle et kulturelt-kognitivt pres til at følge institutionens forskrifter. Dette 

er netop, hvad Mariagerfjord Kommune må ønske, idet borgere, der er kulturelt-kognitivt 

overbeviste, er mest forpligtede til affaldssorteringen. Det vil sige, at selvom målet måske nok 

er at få så mange som muligt til at tilskrive institutionen kulturel-kognitiv værdi, så er det ikke 

nødvendigvis den rette vej at begynde med at udøve denne type pres. I stedet kan det være 

fordelagtigt for kommunen, at udnytte denne naturlige udvikling i de institutionelle søjlers 

indbyrdes forhold. Mariagerfjord Kommune har dog ikke valgt i særlig grad at gøre brug af de 

regulative pres, og derfor står de to alternative institutionelle søjler tilbage som eneste 

muligheder. Skulle kommunen få viden om borgere, der ikke på nuværende tidspunkt 

affaldssorterer, er det derfor bedst at starte med at forsøge at påvirke dem normativt gennem 

brugen af for eksempel miljøagenterne eller andre borgere, der har mulighed for at 

kommunikere normativt. Det skyldes, at selvom de kommunalt ansatte som for eksempel 

Kirstin Bjørnbak kan kommunikere budskabet både klart og tydeligt, så står den nævnte 

relation til de ansatte som autoriteter i vejen for borgernes opfattelse af det, der bliver sagt. 

Kommunen har med andre ord ikke betydeligt held med at udøve et normativt pres i 

modsætning til miljøagenterne, der netop trækker på den normative søjle. Når så borgerne er 

begyndt at tilskrive institutionen normativ værdi, så er det tid til at kommunen begynder at 

udnytte et kulturelt-kognitivt pres, der skal få borgerne til at føle sig endnu mere forpligtede og 

være endnu mere grundige med deres sortering. 
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Diskussion  

 

Den forudgående analyse er skabt med afsæt i en række forudantagelser om det forestående 

arbejde. Disse antagelser har været nødvendige for overhovedet at kunne tilgå emnet uden at 

ende ud med så mange bolde i luften, at det ville være ganske umuligt at gribe dem alle. 

Antagelserne er blandt andet udsprunget af problemformuleringen og ønsket om at besvare 

denne så præcist som muligt.  

 

Først er fremmest blev pragmatismen valgt som det videnskabsteoretiske ståsted for dette 

speciale. Dette skete med tanke på problemformuleringens fokus på den institutionelle teori, 

som det blev argumenteret for, bedst kunne udfoldes inden for pragmatismen. Pragmatismens 

fokus på specifikke handlinger og erfaringers betydning for disse viste sig også ganske 

relevant. Med dette blev det blandt andet muligt at inddrage teorien om sensemaking og på den 

baggrund analysere lidt grundigere ud fra nogle af de situationer, der blev observeret som del 

af de etnografiske researches. I pragmatismen er den menneskelige handling helt central og 

“Mennesker betragtes som aktive deltagere i den sociale verden, som de påvirker og former 

gennem deres praksisser.” (Egholm, 2014, s. 172). At borgerne aktivt skulle kunne påvirke den 

sociale verden gennem handling har vist sig flere gange i løbet af analysearbejdet. Blandt andet 

gennem den betydning de forskellige relationelle systemer har vist sig at have både i forholdet 

mellem kommune og borger, i forholdet mellem kommune, miljøagenter og borgere, og 

borgerne internt imellem. Det er gennem analytiske begreber om blandt andet de institutionelle 

bærere og sensemaking blevet påvist, hvordan det sociale aspekt i kommunen har stor 

betydning for institutionens udbredning.  

 

Det er desuden blevet belyst, hvordan det er ganske sandsynligt, at borgere kan være udsat for 

normative pres, men alligevel har valgt ikke at affaldssortere eller i hvert fald at gøre det i 

mindre grad end det normative pres ellers foreskriver. Dette understøtter, hvorfor 

strukturalismen ikke ville have været ideel til denne analyse, idet den omhandler strukturer, 

som individer ikke blot kan vælge at modarbejde. Med valget af pragmatismen som 
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videnskabsteoretisk base kan det dermed argumenteres for, at det analytiske arbejde har været 

velfunderet.  

 

Valget af anvendt teori har også haft betydning for analysens resultat. Med det primære fokus 

på instituionalismen med inddragelsen af sensemaking som en sekundær teori, har det været 

muligt at analysere en hel del af de forhold, der har vist sig i empirien. Institutionalismen 

tilbyder en række analytiske greb, der kan bruges til at forklare, hvad der er på spil i samspillet 

mellem kommune og borger i den givne situation. Den form af teorien, der her er anvendt, kan 

anskues som en kombination af flere teorier, idet visse tidligere teoretikere i højere grad har 

valgt at fokusere på enkelte af de tre institutionelle søjler. Ved primært at trække på Scott 

(2014) har det alligevel her været muligt at kombinere de tre perspektiver på institutioner, 

hvilket har betydet, at flere af de gældende forhold kunne analyseres. Det ville med andre ord 

ikke have været formålstjenstligt kun at fokusere på for eksempel den normative søjle, idet det 

har vist sig at også den kulturelt-kognitive søjle har reel betydning for institutionens 

udbredelse.  

 

Inddragelsen af teorien om meningsskabelse har tilføjet et mere dybdegående lag til analysen 

af nogle af de specifikke, observerede situationer. Det er dog klart, at observationer alene kan 

have svært ved at bibringe nok information til en hel og fyldestgørende sensemakinganalyse, 

men idet Weick (1995) selv fremlægger at sensemakinganalyser kan tage mange forskellige 

former, er det blevet betragtet som acceptabelt. Derfor er de syv karakteristika blevet inddraget 

og anvendt i det omfang det har været muligt og givet mening. Som nævnt i det indledende 

teoriafsnit fremhæver Weick (1995) blot de syv karakteristika som værende 

opmærksomhedspunkter, som en forsker bør søge efter i analysearbejdet. Således er der også i 

dette speciales sensemakinganalyser tale om situationer, hvor nogle af de syv karakteristika 

træder frem, mens andre ikke umiddelbart viser sig. Det pragmatiske sandhedsbegreb muliggør 

en tilgang til analysearbejdet, hvor det alligevel er tilladt at forsøge at konkludere på baggrund 

af de eksisterende forhold uden at påstå, at resultatet er endegyldigt: “Vores resultater skal 

være de mest brugbare, sandsynlige og troværdige, vi kan nå frem til på baggrund af den 

situation og de oplysninger, vi har på det givne tidspunkt og i den sammenhæng, hvor vi 

formulerer resultaterne.” (Egholm, 2014, s. 178). Med dette bliver det understreget, at de 
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perspektiver, som sensemakinganalyserne har tilvejebragt, har deres berettigelse i dette 

speciale, omend det er ganske givet at mere dybdegående empiri kunne have resulteret i endnu 

større forståelse.  

 

Netop empiriindsamlingen har været begrænset grundet den uforudsete situation med Covid-

19. Den oprindelige plan for empiriindsamling indeholdt flere interviews, men nok endnu 

vigtigere også flere observationer. Disse skulle både have været observationer af 

miljøagenterne i arbejde i andre situationer, men også et samarbejdsmøde mellem 

miljøagenterne og kommunens medarbejdere. Begge dele blev desværre umuliggjort af den 

givne situation. Det kan ikke med sikkerhed siges, hvilke perspektiver observationerne af disse 

begivenheder kunne have resulteret i. Det er sandsynligt at meget af det, den eksisterende 

empiri peger på, blot ville være blevet understøttet og kvalificeret yderligere. Der kunne dog 

også være opstået nye vinklinger, som med aflysningerne desværre ikke blev fremlagt. Det er 

her igen værd at hæfte sig ved, at det pragmatiske sandhedsbegreb accepterer en analyse på 

baggrund af de forhåndenværende oplysninger. På baggrund af den dybdegående analyse, og 

det faktum at flere forskellige kilder peger på samme forhold, er det med afsæt i det 

pragmatiske sandhedsbegreb ganske troværdige slutninger, der kan præsenteres i konklusionen.  

 

I kombinationen af teori og empiri er der opstået interessefelter, der har været svære at 

analysere, enten grundet manglende empiri på området eller manglende teori, der passede på 

emnet fra empirien. I det første tilfælde er det blevet belyst, hvordan teorien peger på 

aktiviteter og artefakter som mulige bærere af teorien. Idet det ikke har været muligt at 

udtrække tilstrækkelig viden om dette fra den eksisterende empiri, skal den forsigtige analyse 

af dette område blot ses som et forsøg på at påvise punkter, hvor teorien kunne have tilladt 

mere dybdegående arbejde, i det tilfælde at empirien havde tilvejebragt yderligere information. 

Det er ganske sandsynligt at yderligere empiri kunne have åbnet dette emne op og klarlagt 

nogle interessante forhold. I det andet tilfælde er der tale om analyseafsnittet omhandlende 

betydningen af fejlagtige oplysninger for borgernes tilgang til affaldssorteringen. Dette forhold 

har ikke umiddelbart været muligt at analysere direkte med indhold fra den institutionelle teori. 

Ikke desto mindre har empirien stadig peget på dette som værende et vigtigt emne for 

udbredelsen af institutionen. På trods af teoriens manglende udfoldelse af dette emne er det 
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blevet forsøgt at anskue problematikken analytisk. Der er her tale om et forsøg på at udlægge 

teoriens indhold i en form, der kan passe til det empirien beskriver på trods af, at der ikke er 

tale om forhold, som de anvendte teoretikere har bevæget sig ind på. Dermed er det igen 

ganske sandsynligt, at yderligere empiri kunne have tilvejebragt dybere forståelse for 

situationen. Det er desuden muligt, at andre teorier kunne have været formålstjenstlige i 

analysen af netop denne del af empirien, men i så fald ville det formentlig ikke have været 

muligt, at belyse det som de valgte teorier har kunnet. Den relativt forsigtige teoretiske 

vinkling på empirien, der her er foretaget, er derfor blevet vurderet at være den bedste vej frem.  
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Konklusion  

 

Den forudgående analyse resulterer i en række delkonklusioner undervejs. En sammenfatning 

af disse er det afsluttende arbejde, der besvarer den problemformulering, der blev præsentereret 

i specialets indledning, og som med fordel kan opfriskes her:  

 

Hvilke former for institutionelle pres kan afdækkes i forbindelse med Mariagerfjord 

Kommunes forskellige former for arbejde for at få borgerne til at affaldssortere, og hvilke 

udfordringer samt muligheder har Mariagerfjord Kommune i udøvelsen af disse?  

 

For det første er det gennem analysen blevet konkluderet, at der ikke på nuværende tidspunkt 

udøves regulative pres fra Mariagerfjord Kommune mod borgerne i særlig høj grad. 

Kommunen selv er under et regulativt pres, der påbyder dem at nå visse fastsatte mål inden en 

bestemt dato. Der er dog tale om et regulativ uden en kendt sanktionspraksis, og som sådan 

lader det ikke til at være frygten for sanktion, der presser kommunen til at forsøge at forbedre 

sin genanvendelsesprocent på nuværende tidspunkt. På samme måde er der reelt også tale om 

et regulativ fra kommunen til borgerne, men det er ikke en institutionel søjle som 

Mariagerfjord Kommune har valgt at trække særlig meget på. Som nævnt tidligere kan dette 

hænge sammen med, at der ikke er etableret en sanktionspraksis. Et forhold der blandt andet 

andet bunder i, at dette ville kræve en form for kontrol med borgernes affaldsvaner, som 

kommunen ikke på nuværende tidspunkt har en god løsning på. Samtidig tyder det på, at 

Mariagerfjord Kommune i højere grad ønsker, at borgerne selv skal ønske at affaldssortere i 

stedet for, at de skal føle sig pressede til det. Den regulative søjle fylder meget lidt i det 

institutionelle billede på nuværende tidspunkt, og der er ikke umiddelbart optræk til, at den 

skal til at fylde mere.  

 

Den normative søjle er derimod på spil i langt højere grad, når det kommer til borgernes 

tilgang til affaldssorteringen. Der er borgere, som med stolthed udtrykker, at de affaldssorterer, 
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og på den måde bliver de selv medforstærkende på den norm, der er styrende for deres 

handlinger. Kommunen selv forsøger også med en vis forsigtighed at kommunikere dette 

normative pres, men må indse at kommunen som offentlig instans har svært ved at indtage en 

ligeværdig rolle i det normative fællesskab med borgerne. Relationen mellem borger og 

kommune kan risikere at spænde ben for budskabet, og borgerne kan føle sig pressede på en 

uhensigtsmæssig måde. Derudover er der ikke tilstrækkelig frame alignment mellem de to 

parter, og borgerne kan have svært ved at afkode det symbolske budskab, som kommunen er 

afsender på, når de forsøger at kommunikere et normativt pres. Det er blevet analyseret, 

hvordan borgerne kan føle at medarbejderne hos kommunen er i en markant anderledes en 

situation, idet de tilgår affaldssorteringen på professionel vis. Som modsætning ser borgerne i 

højere grad sig selv som amatører, der kan vælge at bruge deres fritid og deres egen økonomi 

på at opnå gode sorteringsforhold og -vaner i hjemmet. Selv når de kommunalt ansatte forsøger 

at inddrage eksempler fra deres egen dagligdag, kan det være svært for dem at tale sig ind i en 

normativ relation med de borgere, der lytter. Dette skyldes blandt andet, at den 

meningsskabelsesproces hos borgerne, som kommunen indtræder i, er begyndt før den 

specifikke situation, hvor borgere og kommunalt ansatte møder hinanden. Denne proces 

fortsætter gennem interaktionen, men kommunen kæmper potentielt mod blandt andet den 

enactment, identitet og tegnudvælgelse, der er på spil i borgerens sensemaking. Det betyder, at 

kommunen og de ansatte kan vælge, hvad de vil kommunikere, men de ikke kan styre, hvordan 

borgerne skaber mening med det, de hører.  

 

Heldigvis for kommunen kan de ved hjælp af de frivillige foreninger i projektet med 

miljøagenterne have en mulighed for at udøve et normativt pres over for borgerne. 

Medlemmerne i disse foreninger har deres daglige gang rundt omkring i de mindre 

lokalsamfund i kommunen, og som sådan har mange af dem hver især et relationelt forhold til 

de borgere, de møder i deres arbejde som miljøagenter. Hvis ikke borgerne kender den enkelte 

miljøagent i forvejen, er der alligevel relativt stor chance for, at børnene og de voksne 

miljøagenter med deres forskelligartede baggrunde har mulighed for at repræsentere noget 

genkendeligt for de borgere, de forsøger at kommunikere til. Gennem deres rolle som 

formidlere for kommunen får de en unik chance for at tale til og med borgerne på en måde, 

som kommunen selv kan have meget svært ved. Samtidig indebærer den formidlende rolle en 
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oversættelse af budskabet fra afsenderen, der betyder, at borgerne her oplever, at de kan afkode 

det, der bliver sagt via passende frame alignment. Samtidig er relationen til den der fortæller 

god og går måske endda langt tilbage. Der er med andre ord alle mulige chancer for at 

budskabet bliver forstået og accepteret, og at borgerne oplever det normative pres, som 

miljøagenterne forsøger at udøve i så høj grad, at det kommer til at påvirke deres fremtidige 

handlinger.  

 

Netop den normative søjle har en yderligere fordel set i forhold til kommunens ønske om at få 

endnu flere til at affaldssortere. Dette skyldes, at den stolthed som individer, der ligger under 

for et normativt pres, føler, forventeligt vil få dem til at gå videre ud og fortælle om deres egne 

handlinger, såfremt disse ligger inden for normen. Med dette styrker de institutionens 

normative søjle, og får denne til at stå endnu stærkere over for andre. Det er blevet analyseret, 

hvordan dette sker hos både de ansatte i kommunen i forhold til deres private dagligdag, men 

også hos de mange medlemmer fra de frivillige foreninger, der i løbet af de sidste fem år er 

blevet uddannet til miljøagenter. Derudover må det antages, at også de borgere, der på den ene 

eller den anden måde er blevet overbevist om at affaldssortere, også vil udøve dette normative 

pres til deres egen omgangskreds. Der er med andre ord tale om en institutionel søjle, der i høj 

grad arbejder videre, og som kommunen med fordel kan forsøge at hjælpe så godt på vej som 

overhovedet muligt. Også selvom dette sker bedst gennem brugen af de frivillige miljøagenter 

som formidlere.  

 

Kommunen selv har til gengæld større held, når det kommer til at udøve kulturelt-kognitive 

pres overfor borgerne. Her benyttes både de trykte kommunikationsmaterialer og oplæg, som 

det Kirstin Bjørnbak holder til affaldscaféen, til at etablere et fælles verdensbillede, der slår på 

vigtigheden af at affaldssortere for miljøets skyld. Denne institutionelle søjle trækker blandt 

andet på fælles kategoriseringer, som netop opnås ved blandt andet affaldscaféen. I dette 

arbejde har det relationelle forhold til kommunens medarbejdere en fordel, idet deres 

professionelle tilgang betyder, at borgerne stoler på, at de her kan få svar på de 

tvivlsspørgsmål, de måtte have.  
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Dette resulterer i en omtypificering af de allerede etablerede typer af affald, som borgerne 

gerne skulle kunne kende for at sortere bedst muligt. Således er de borgere, der er underlagt 

kulturelt-kognitive pres ikke nødvendigvis tilfredse med at kunne genkende de simple 

fraktionstyper som plast og metal, men har brug for at få disse præciseret yderligere. Med 

denne viden kan de bedre leve op til det fælles verdensbillede af, at grundig affaldssortering er 

det rigtige at gøre som ansvarlige samfundsborgere. Det betyder samtidig, at der sker en 

omtypficering af den adfærd, borgerne forbinder med at affaldssortere, således at det pludselig 

rækker længere end blot at placere de forskellige affaldsdele i de rigtige rum i beholderne. 

Igennem den sociale interaktion ved blandt andet affaldscaféen får de nye eksempler på andres 

sorteringsvaner, som i nogle tilfælde rækker så vidt omkring, at det ligefrem påvirker de valg, 

der træffes ved indkøb af dagligvarer. Gennem meningsskabelse ved disse 

erfaringsudvekslinger kan der opstå ny mening, eller den allerede etablerede mening kan 

bekræftes endnu engang via de andre borgeres reaktioner og kommentarer.  

 

I de afsluttende analyseafsnit var fokus på forhold, der enten empirisk eller analytisk var 

mindre rodfæstede end de tidligere afsnit. Gennem teorien blev det fremlagt at aktiviteter og 

artefakter kunne spille en vigtig rolle i udbredelsen af institutionen. Med afsæt i den relativt 

sparsomme empiri på netop det område blev det konkluderet, at det var ganske muligt at 

aktiviteter i form af vaner kunne have betydning for institutionen, ligesom også selve 

sorteringsbeholderen kunne anses som en artefakt. Som artefakt har beholderen mulighed for at 

påvirke borgeren med sin blotte tilstedeværelse, og på den måde være medvirkende til at 

etablere nogle sorteringsvaner, der med tiden potentielt vil kunne udvikle sig med et positivt 

resultat for affaldssorteringen. Et forsøg på en analytisk tilgang til emnet om betydningen af 

fejlagtige oplysninger konkluderede, at disse negativt betonede rygter har størst betydning for 

de borgere, der på nuværende tidspunkt affaldssorterer med afsæt i et normativt betinget pres. 

Disse borgere er ikke nødvendigvis fuldt ud overbeviste om vigtigheden af affaldssorteringen, 

og som sådan kan deres overbevisning forskubbes med disse historier. Borgere, der har 

tilskrevet institutionen mening på kulturel-kognitiv vis, har derimod som oftest sat sig meget 

godt ind i forholdene, og der skal meget sikre tegn til, for at den mening, de allerede har skabt, 

vil blive skubbet i en ny retning. Når Kirstin Bjørnbak alligevel vælger at lade emnet fylde til 

affaldscaféen skyldes det, at disse borgere fremadrettet kan agere som en slags ambassadører 
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eller måske endda formidlere for kommunen og hjælpe med at opklare de misforståelser, der 

ellers kan true med at vælte hele kommunens arbejde.  

 

Det har fra begyndelsen været antagelsen, at borgere underlagt et kulturelt-kogntivt betinget 

pres vil føle den største forpligtelse over for affaldssorteringen, idet deres fælles verdensbillede 

betyder, at de ikke kan se andre muligheder. Eksempler på disse borgere ses blandt andet til 

affaldscaféen, og det bekræftes, at deres overbevisning om institutionens vigtighed påvirker en 

længere række beslutninger. Deres fælles omtypificering af både objekter og handlinger er helt 

essentiel, når det kommer til kommunens ønske om at opnå en højere genanvendelsesprocent. 

Dog kan det være svært at ramme borgerne direkte med det kulturelt-kognitivt betingede pres. 

Dette skyldes formentlig, at den fælles sandhed, der er styrende for disse borgere, i de fleste 

tilfælde ikke tilskrives mening efter blot et enkelt møde med en ny institution. Det betyder, at 

det er relevant for kommunen at trække på den naturlige udvikling, der oftest ses med 

institutioner, og som indebærer en glidende overgang fra en regulativt betinget tilknytning til 

en normativ tilknytning for så først derefter at se institutionen som meningsfuld på det 

kulturelt-kognitive plan. Baseret på det faktum, at kommunen ikke på nuværende tidspunkt 

trækker på den regulative søjle i nævneværdig grad, og at de heller ikke umiddelbart 

planlægger at gøre det, er det blevet konkluderet, at kommunens bedste strategi i forsøget på at 

vinde nye tilhængere til institutionen, er at slå på den normative tilgang. Gennem brug af for 

eksempel miljøagenterne kan de kommunikere en ny norm, som både børn og voksne frivillige 

fra lokalsamfundene tilskriver mening og forstår at handle på baggrund af. Ved at udnytte 

denne kommunikationsform kan kommunen få dem, der endnu ikke affaldssorterer, til at 

begynde at tilskrive institutionen normativ værdi, og fra det udgangspunkt vil det være 

nemmere med tiden også at få dem til at føle en kulturelt-kognitiv tilknytning til institutionen.  

 

Det kan derfor konkluderes, at kommunen fortsat bør trække både på den normative søjle via 

blandt andet miljøagenterne og den kulturelt-kognitive søjle via blandt andet affaldscaféer og 

andre direkte kommunikationsformer. Det kan dog give mening i endnu højere grad at 

målrette, hvor og hvornår de forskellige udøvere sættes ind, for at opnå den bedste effekt af 

deres kombinerede arbejde. 
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Perspektivering 

 

Formålet med dette speciale har været en undersøgelse og analyse af de institutionelle greb, 

Mariagerfjord Kommune gør brug af i arbejdet for at fremme affaldssortering. Analysen 

udspringer af en række udvælgelser af analytiske, metodiske og empiriske tilgange, der har haft 

til formål at muliggøre besvarelsen af problemformuleringen inden for specialets fastsatte 

rammer. Det er allerede blevet diskuteret, hvorvidt de valg, der er blevet truffet igennem 

projektet, har været velfunderede. Det er altid sådan, at valg af ét vil føre til fravalg af noget 

andet og således også i dette tilfælde. Ovenstående konklusioner kan dog danne base for videre 

analyse, hvor fravalgte elementer ville kunne få plads. 

 

For det første kunne det med afsæt i dette speciale være interessant at anskue fænomenet 

affaldssortering gennem en diskursiv tilgang. En mulighed der blev diskuteret allerede i det 

indledende videnskabsteoretiske afsnit. Dette projekt konkluderer blandt andet, at kommunens 

medarbejdere som for eksempel Kirstin Bjørnbak får en relationel rolle, hvorfra de kulturelt-

kognitivt overbeviste borgere bruger hendes eksempler til en fælles omtypificering. Det er 

ydermere blevet konkluderet, at miljøagenterne har muligheden for at påvirke borgerne 

normativt. Videre analyse kunne med afsæt i en diskursanalytisk videnskabsteori undersøge de 

forskellige subjektpositioner, som indtages, hvordan disse påvirker og påvirkes af hinanden, og 

hvordan dette er med til at udvikle eller forandre en eventuel diskurs. Idet diskursanalysen 

blandt andet fokuserer på det hierarkiske system af subjektpositioner, der er styrende for, hvad 

der kan siges om diskursen og af hvem (Egholm, 2014), ville det kunne undersøges, hvordan 

miljøagenter, kommunalt ansatte og borgerne generelt er bundet sammen af diskursen.  

 

Det videre arbejde kunne også trække på en helt anden metodisk tilgang. I så fald ville den 

eksisterende analyse og dens konklusioner kunne skabe afsæt for nye antagelser. Disse ville 

kunne undersøges med en kvantitativ tilgang som alternativ til den kvalitative tilgang, der er 

blevet anvendt her. Med en kvantitativ analyse baseret på dette speciales konklusioner ville det 
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blandt andet kunne undersøges nærmere, hvor mange borgere, der egentlig affaldssorterer på 

nuværende tidspunkt, hvor forpligtede de føler sig til dette arbejde, samt hvilke årsager de vil 

markere som værende primær årsag til deres affaldssortering. Et sådant kvantitativt arbejde er 

ofte bedst funderet i en forudgående kvalitativ analyse, der kan sikre forståelse for de 

forskellige vinklinger, der bør undersøges videre. Metodisk set er der heller ikke i dette 

speciale lagt stor vægt på de enkelte borgere og deres oplevelse af kommunens forsøg på at 

presse dem til at affaldssortere. Videre arbejde kunne derfor i højere grad forsøge at undersøge 

konklusionerne ud fra borgernes synspunkt. Dette kunne ske enten kvalitativt gennem 

eksempelvis interviews eller fokusgrupper med en repræsentativ gruppe af borgere, eller 

kvantitativt gennem for eksempel spørgeskemaer. Dette arbejde ville kunne kaste lys over det 

nævnte emne om aktiviteter og artefakter som bærere. Et emne der ikke har kunnet analyseres 

med udgangspunkt i den empiri, der har været indsamlet til dette speciale. Det er dog ganske 

sandsynligt, at borgerne selv ville kunne give et større indblik i disse institutionelle bærere, og 

hvordan de selv føler sig påvirkede af dem.    

 

Med tanke på emnets aktualitet kunne det også være relevant at undersøge de bredere 

samfundsmæssige forhold som modsætning til den specifikke situation i netop Mariagerfjord 

Kommune. I løbet af arbejdet med dette speciale har den siddende regering sammen med et 

bredt flertal i folketinget indgået en ny affaldsaftale. Denne indeholder ambitiøse mål om bedre 

genanvendelse, som skal opnås gennem ensrettede tilgange til affaldssorteringen på tværs af 

alle landets kommuner. Desuden skal det være muligt for danskerne at aflevere affald opdelt i 

ti forskellige fraktioner ved bopælen, og mængden af forbrændingsanlæg skal nedskaleres til at 

tilsvare det nødvendige, nationale behov (Klima-, Energi- og Forsyningsmisteriet, 2020). Med 

tanke på det dystre billede, der blev ridset op allerede i problemfeltet, kan regeringens konkrete 

løsningsforslag muligvis bidrage til en positiv udvikling. Videre forskningsarbejde kunne 

således undersøge, hvordan disse forslag modtages hos borgere og kommunale instanser både i 

Mariagerfjord Kommune og andre steder. Det er allerede blevet analyseret, hvordan 

kommunerne på nuværende tidspunkt er pålagt at nå visse mål dog uden udsigt til hverken 

løsningsforslag eller sanktionsmuligheder. Derfor har kommunerne valgt forskellige 

affaldssorteringsstrategier. Strategier kommunerne hver især har set som den rigtige løsning for 

dem. Det er blevet analyseret, hvordan disse forskellige tilgange til sorteringsarbejdet kan 
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skabe forvirring for borgerne, fordi vanerne ofte bliver brudt, når borgerne krydser de 

kommunale grænser. Dermed er det ganske sandsynligt, at en national ensretning af 

sorteringsarbejdet ville være fordelagtig især for borgernes forståelse for deres rolle i systemet. 

Kravet om ensretning ville dog med stor sandsynlighed skabe udfordringer for kommunerne, 

idet flere af dem på nuværende tidspunkt har etableret sorteringsanlæg og -systemer med store 

omkostninger til følge. De nødvendige ændringer af disse rutiner for at efterleve den nye aftale 

vil derfor forventeligt have store økonomiske følger for kommunerne. Et interessant spørgsmål 

er derfor, om regeringen denne gang vil etablere en sanktionspraksis, der står mål med 

omkostningerne ved at efterleve påbuddet. Der er med andre ord rig mulighed for at fortsætte 

forskningsarbejdet ved at undersøge bredere forhold inden for kommunal affaldssortering.   
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BILAG 1 

Spørgeguide, affaldsplanlægger Kirstin Bjørnbak, Mariager-

fjord Kommune  

 
• Vil du starte med at sige lidt om dig og din rolle i Mariagerfjord Kommune?  

• Hvad er din egen tilgang til affaldssortering? 

o Hvad er den baseret på?  

§ Skelsættende oplevelser? 

§ Føles der institutionelle pres?  

§ Er der opstået vaner? 

• Kan du forklare lidt om baggrunden for affaldssorteringen i Mariagerfjord Kommune?  

o Hvor meget er baseret på regler/påbud? 

o Hvis noget går ud over det påbudte, hvad er så baggrunden for dette?  

§ Eventuelt normativt eller kognitivt?  

• Hvordan er situationen med affaldssorteringen i kommunen på nuværende tidspunkt? 

o Statistik og målbar situation  

• Hvordan har udviklingen i forhold til affaldssorteringen set ud? 

o Støt stigende?  

o Eventuelt mærkbare udsving?  

• Hvad er målet, når det kommer til affaldssortering i Mariagerfjord Kommune? 

o Statistik  

• Kan du fortælle mig lidt om tanken med at opstarte projektet “Miljøagenterne”?  

o Baggrund og forventninger/forhåbninger 

• Vil du kalde projektet med miljøagenterne for en succes? 

o Hvis ja, hvad tror du så er grunden til denne succes?  

§ Kommunikationsveje? “Billige” amabassadører? Institutioner? 

o Hvis nej, hvad tror du så er grunden til den manglende succes?  

• Hvilke virkemidler/argumenter vil du sige miljøagenterne gør brug af, når de mødes med 

borgerne i et forsøg på at få flere til at affaldssortere i højere grad? 

o Regulative, normative eller kognitive pres?   
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• Hvilke virkemidler/argumenter gør du selv brug af, når du møder borgere til en 

snak om affaldssortering?  

o Regulative, normative eller kognitive pres?  

• Hvordan oplever du at de forskellige virkemidler bliver modtaget af dem du snakker 

med?  

• Hvad tror du der skal til, for at få flere borgere til at affaldssortere mere end de gør nu? 

o Regulative, normative eller kognitive pres? 

• Oplever du at emnet affaldssortering er/har været under udvikling? 

o Hvordan det?  

o I hvilken retning?   
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Spørgeguide, miljømedarbejder Charlotte Speich, Mariager-

fjord Kommune 

 

• Vil du starte med at sige lidt om dig og din rolle i Mariagerfjord Kommune?  

• Hvad er din egen tilgang til affaldssortering? 

o Hvad er den baseret på?  

§ Skelsættende oplevelser? 

§ Føles der institutionelle pres?  

§ Er der opstået vaner? 

• Kan du fortælle mig lidt om tanken med at opstarte projektet “Miljøagenterne”?  

o Baggrund og forventninger/forhåbninger 

• Vil du kalde projektet med miljøagenterne for en succes? 

o Hvis ja, hvad tror du så er grunden til denne succes?  

§ Kommunikationsveje? “Billige” amabassadører? Institutioner? 

o Hvis nej, hvad tror du så er grunden til den manglende succes? 

• Hvilken feedback får I fra miljøagenterne, når de har været ude og tale med borgerne?  

o Er det svært at tage kontakt? 

o Er der mange modargumenter?  

• Hvordan “uddanner” I miljøagenterne?  

o Hvilke argumenter bruger I overfor dem?   

• Hvilke virkemidler/argumenter vil du sige/ håber du miljøagenterne gør brug af, når de 

mødes med borgerne i et forsøg på at få flere til at affaldssortere i højere grad? 

o Regulative, normative eller kognitive pres?   

• Hvordan udvikler I nyt materiale til miljøagenternes arbejde?  

o Hvad prioriteres og hvordan?  

• Hvilke virkemidler/argumenter gør du selv brug af, hvis du møder borgere til en snak om 

affaldssortering?  

o Regulative, normative eller kognitive pres?  

• Hvordan oplever du at de forskellige virkemidler bliver modtaget af dem du snakker 

med?  



 

 88 

BILAG 2 

• Hvad tror du der skal til, for at få flere borgere til at affaldssortere mere end de 

gør nu? 

o Regulative, normative eller kognitive pres? 

• Oplever du at emnet affaldssortering er/har været under udvikling? 

o Hvordan det?  

o I hvilken retning? 

• Hvad tror du der skulle til, hvis borgerne skulle blive endnu bedre til at affaldssortere?    



   
 

 89 

BILAG 3 

Spørgeguide, miljøagent Vibeke Samuelsen 

 
• Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv og din tilknytning til projektet Miljøagenter-

ne i Mariagerfjord Kommune?  

o Tidsramme  

• Hvordan er du blevet uddannet/trænet som miljøagent?  

o Viden  

o Værktøjer  

§ Institutionelle pres  

• Hvordan oplever du det at været ude som miljøagent  

o Borgernes reaktioner 

o Egne tanker 

§ Egen sensemaking 

• Hvordan er den typiske reaktion fra borgerne, når I møder dem som miljøagenter?  

o Modstand/modvilje?  

o Opklarende spørgsmål?  

o Ny viden?  

§ Reaktioner på pres 

• Har du oplevet at tale med borgere, der har fortalt om tidligere møder med miljøagenter-

ne?  

o Hvis ja, hvad og hvordan fortæller de om dette?  

• Har du nogensinde mødt borgere, der aldrig har beskæftiget sig med affaldssortering?  

o Hvis ja, hvad nævner de som årsagen til dette?  

• Vil du mene at miljøagenternes arbejde gør en forskel for affaldssorteringen i kommu-

nen?  

• Har dit arbejde som miljøagent haft en betydning for dit eget forhold til affaldssortering?  

o Sensemaking, identitet 

• Hvad tror du der skulle til, hvis borgerne skulle blive endnu bedre til at affaldssortere?  

o Flere regler?  

o Mere/bedre information? 
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Etnografisk research af miljøagenternes arbejde  

29. Februar 2020 

 

Denne etnografiske research er udført i forbindelse med et loppemarked i Nørre Onsild, hvor 

KFUM-gruppen fra området stod som miljøagenter, med en række elementer til oplysning om 

affaldssortering. I løbet af den observerede perioder var en relativt begrænset mængde borgere 

forbi miljøagenternes stand, for at prøve aktiviteterne og blive klogere på affaldssortering. Ne-

denstående punkter er en renskrivning af de noter der blev taget i løbet af den etnografiske re-

search.  
 

• Børnene er som oftest ret dygtige til at affaldssortere, de kender mange af sorteringsreg-

lerne og de er også opmærksomme på hvad mange af de sorterede fraktioner kan anven-

des til.  

• Der udtrykkes frustration over uklarheder i forbindelse med affaldssorteringen. Her næv-

nes specifikt det forhold at der i nogle kommuner gælder ét, mens noget andet gør sig 

gældende andre steder. Som for eksempel om hård og blød plast skal sorteres sammen el-

ler hver for sig?  

• De fleste borgere nærmer virker til at nærme sig miljøagenternes stand fordi de kender en-

ten børnene eller de voksne miljøagenter.  

• Den voksne miljøagent siger flere gange til borgere hun virker til at kende i forvejen, at 

miljøagent-børnene har bedre forstand på, hvad affaldet kan genanvendes til end de voks-

ne har.  

• Ældre personer virker lettere utilgængelige for miljøagenterne, og kun de voksne eller æl-

dre miljøagenter der virker til at kende disse borgere i forvejen formår at komme igennem 

til dem. Når først snakken så går, viser det sig alligevel at disse borgere også anerkender 

vigtigheden af at affaldssortere, og at de selv mener at de gør det ret godt.  

• Det bliver tydeligt at visse ældre borgere finder mest tryghed i at fortsætte som de altid 

har gjort. Det betyder også at de ikke benytter kommunens tilbud om en miljøkasse til far-
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ligt affald, der bliver tømt ved husstanden som en regulær affaldsbeholder. I 

stedet samler de det farlige affald og kører det selv på genbrugsstationen, fordi det har de 

altid gjort.  

• Et par midaldrende borgere gennemfører et vendespil, der viser hvad de forskellige typer 

affald kan blive til, når de bliver genanvendt. Da miljøagenterne herefter siger “det er der-

for det er vigtigt at I affealdssorterer” svarer borgerne med en lettere forurettet tone “det 

gør vi da også. Vi har lavet spande inden for og alt muligt”. De er tydeligvis lidt stødte 

over den skjulte antagelse om, at de nok ikke affaldssorterede.  

• Der udtrykkes generelt en stolthed hos de borgere der affaldssorterer, og de fortæller ger-

ne hvordan de har indrettet sig for at gøre det nemt for dem selv at sortere i hverdagen.  

• Der er udbredte “rygter” som forstyrrer borgernes forhold til affaldssorteringen. Rygterne 

går for eksempel på at flerfarvet plastik ikke kan benyttes eller at det sorterede plastik al-

ligevel ender med at blive afbrændt på anlæg i udlandet. Eller bliver solgt til anlæg der 

lover ansvarlig behandling, men som i virkeligheden bare sælger det videre uden at tage 

ansvar for, at dette plastik ikke ender i store bunker på strandene i udlandet. I disse situa-

tioner virker det til tider svært at overbevise dem om, at dette ikke er sandt. Især hvis der 

er tale om ældre personer.  
 

 



   
 

 92 

BILAG 5 

Etnografisk research af Affaldscafé  

5. Marts 2020 

 

Denne etnografiske research er udført i forbindelse med affaldsplanlægger Kirstin Bjørnbaks op-

læg om affaldssortering på Hadsund Bibliotek d. 5 marts. Oplægget blev afholdt som en gratis 

“affaldscafé” hvor borgere kunne komme for at høre nærmere specifikt om affaldssortering og -

håndtering. Der var blevet reklameret for affaldscaféen både i aviser, på sociale medier og på 

relevante hjemmesider. Nedenstående punkter er en renskrivning af de noter der blev taget i løbet 

af observationsarbejdet:  
 

• Cirka 25 deltagere. Det umiddelbare gæt er en gennemsnitsalder på omkring 70 år.  

• Starter ud med at tiltale nogle af de rygter der er om affald, i et forsøg på at afkræfte nogle 

af de overordnede, det vil sige at sorteret affald alligevel bliver blandet, eller at det ender 

på en strand i Malaysia.  

• Borgerne spørger videre ind til mange andre rygter 

o Kan blød plast gå med i plastbeholderen? 

o Må den sorte plastikbakke fra kødprodukter komme i plastbeholderen?  

o Er det rigtigt at de små plastiklåg fra mælkekartoner ikke kan sorteres på anlæg-

get?  

• Bjørnbak nævner at hun har tænkt sig at give deltagerne så mange informationer, at der er 

risiko for at de ender med at være forvirrede på et højere plan. Hun håber dog at de vil 

forstå at de ikke kan gøre noget galt hvis bare de sorterer sådan som de tror de skal. Det 

vil sige at hvis de tænker noget er plast, men de er lidt i tvivl om hvorvidt det kan anven-

des, skal de blot aflevere det i plastbeholderen, og så skal folkene på sorteringsanlægget 

nok klare resten.  

• Der spørges ind til de forskellige tilgange til affaldssortering fra kommune til kommune. 

Det handler om det faktum at man nogle steder afleverer glas sammen med plast og metal, 

eller at man andre steder ikke kan tage imod blød plast. En borger uddyber at det er lidt 

besværligt, fordi det er forskelligt ved hendes sommerhus og derhjemme.  

• Hele oplægget er generelt ret teknisk, med forklaring af forskellige plasttyper og hvordan 

og hvorfor de forurener hinanden hvis de ikke kan skilles ad. Bjørnbak har medbragt en 
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sorteringsbeholder der er fyldt med forskellige typer affald, som kan bruges som 

eksempler. Det er slående, at når folk spørger inge til specikke materialer har hun som of-

test et eksempel på netop dette i beholderen. Enten betyder det, at der reelt ikke er så 

mange forskellige typer som man skulle tro, eller også betyder det at hun med ret stor sik-

kerhed ved, hvilke emner borgerne ofte er i tvivl om.  

• Der er tvivl om hvad det betyder at plastik er “rent”. Det skyldes at man både kan tale om 

at det er en “ren” plasttype, men også hvor renvasket det skal være når man afleverer det.  

• Folk har desuden mange specifikke spørgsmål, som de tydeligvis har tænkt meget over 

derhjemme:  

o Hvad skal en flaskekapsel? 

o Er det okay at sodavandsdåser er mast?  

o Hvad gør jeg med barberskraberen?  

o Kan jeg aflevere flamingo som plast?   

o Hvad gør jeg med skum-bakker fra grøntsager? 

o Skal affald samlet i naturen med hjem og vaskes?  

o Må der sidde klips i en bunke papir?  

o Skal elpærer sorteres som farligt affald?  

o Hvad gør jeg med en rudekuvert? 

o Skal jeg helst skrue proppen af plastflasker?  

• Èn person fremstår som en skeptiker, og har flere gange kritiske spørgsmål, der er formu-

leret med lettere anklagende toneleje, selvom det også bliver tydeligt at hun rent faktisk 

affaldssorterer.   

o Hun spørger selv ind til rengøringen af den plast der skal sorteres, og da svaret er 

at det skal skylles med vand, men ikke nødvendigvis vaskes grundigt, svarer hun 

alligevelt: “Så går det jo ud over min private økonomi, i stedet for samfundets.”.  

o Hun spørger også hvad hun skal gøre når der ikke er plads nok i hendes sorterings-

spand, og da beskeden lyder at hun gratis kan bestille en ekstra af disse, er udfor-

dringen at hun ikke har plads til at have to af dem stående i sin indkørsel.  

o Desuden siger hun at “hun altså har andet at gå op i end affald.”, hvilket i situatio-

nen kan opfattes som en klar modsætning til Kirstin Bjørnbak. 

• Generelt et meget højt teknisk niveau.  
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• Flere fortæller gerne med stolthed hvordan de gør lidt ekstra for at sortere helt 

korrekt.  

• Èn mand fortæller hvordan han køber ind specifikt efter, hvad der kan deles op i forskelli-

ge meterialetyper. Når han har sorteret alt fra, ender han som oftest ud med at have en en-

kelt bærepose tilbage med restaffald. Den går han selv ud og smider op i skraldebilen når 

de kommer hver 14. dag, så skal skraldemændene nemlig ikke bruge energi på ham.  
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Transskribering af interview med Kirstin Bjørnbak  

12. februar 2020 

 

MKH: Marie Krogsgaard Holmriis (Interviewer)  

KB: Kirstin Bjørnbak 
 

MKH(1): Vil du starte med at sige lidt om dig og din rolle i Mariagerfjord Kommune?  
 

KB(2): Ja. Jeg er ansat som det der hedder affaldsplanlægger. Og en affaldsplanlægger prøver, 

eller, arbejde er egentlig at indfri de nationale og EU mål, som er indenfor affald. Og det er jo for 

eksempel at vi skal kunne genanvende 50 % af alt det husstandsindsamlede affald inden udgan-

gen af 2022.  
 

MKH(3): 22?  
 

KB(4): Ja. 
 

MKH(5): Okay.  
 

KB(6): Ja. Så det er sådan.. Når jeg smækker benene ud over sengekanten om morgenen, så skal 

jeg have noget affald til genanvendelse fremfor til forbrænding eller til deponi. Det er sådan det 

helt overordnede mål jeg har hver evig eneste dag.  
 

MKH(7): Ja.  
 

KB(8): Men det er på planlægningssiden. Altså så det er planer og projekter og initiativer. Så det 

kan være kommunikation og det kan være at lave, øh, jeg kom lige fra et sorteringsforsøg hvor vi 

havde taget nogle containere ud, og så har vi så set hvad er der i dem, og er der noget af det her 

affald vi kan flytte over i nogle andre containere, og hvad skal der så til for det? Og så videre og 

så videre. Det kan også være helt nye skiltning ude på genbrugspladserne, fordi vi har en forven-

ting om at så kan borgerne sortere bedre og vi kan sætte fokus på fraktioner. Og der er i det øh, i 

det projekt med at skilte for eksempel, der er der også blevet lavet nogle standarder som man 
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gerne vil have fra KLs og Dansk Affaldsforenings side, der vil de gerne have at vi bru-

ger de her standarder sådan så der ikke er forskel på om du bor i Jammerbugt kommune eller i 

Mariagerfjord Kommune eller Aarhus Kommune. Og så, det er også en ting. Og det lyder jo som 

om, jamen så sæt da de skilte op, men der er det at lave, der er en masse pladsmænd med en mas-

se erfaring, hvor meget og hvor lidt skal stå 

 

MKH(9): Ja  
 

KB(10): Og hvad kan vi gøre 

 

MKH(11): Ja  
 

KB(12): Så det er sådan mange sådan nogle ting. Så er der også sådan en helt masse data og da-

tabehandling. Og så er der noget med at få afsat de her fraktioner. Og så er det jo at vi er medeje-

re af sorteringsanlægget i Aalborg, på RenoNord.  
 

MKH(13): Okay  
 

KB(14): Så det er jo også hvad skal der gøres derinde, og hvordan optimerer vi på det. og hvad er 

det for nogle informationer vi skal have ud til borgerne. Så der er jo også hele den kommunikati-

ve del.  
 

MKH(15): Ja.  
 

KB(16): Ud til borgerne. Ja. Så det er sådan. Hvor mine andre kollegaer der sidder her på konto-

ret, de har noget med drift at gøre. Det er hvis skraldemanden han ikke tømmer skraldespanden 

hjemme hos dig. Så ringer du ind og klager om det, og så sørger de for at det bliver gjort. De sen-

der regninger ud og de holder styr på regnskaberme. De tager ud til alle pladsmændene. Vi har jo 

25 mænd ansat ude på genbrugspladserne. Tager ud og servicerer dem med kaffe og søm og 

skruer. Hvis der en container der er gået i stykker eller noget asfalt der mangler eller videoover-

vågning der ikke virker. Alle de der mange ting med drift, der kan være.  
 

MKH(17): Ja. Så du er den eneste der gør det her?  
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KB(18): Jeg er den eneste der gør det her.  
 

MKH(19): Ja.  
 

KB(20): Men jeg samarbejder jo meget med dem. Det kommer jo ind i deres. Og de har en masse 

viden som jeg har brug for til at kunne tænke mine tanker. Og når jeg så laver noget, så påvirker 

det jo ind der.  
 

MKH(21): Ja.  
 

KB(22): Det man kalder planlægger i god kommunal forstand. Det er planer, projekter, initiati-

ver. Laver affaldsplanen selvfølgelig også.  
 

(00:03:21) 

MKH(23). Ja. Øhm. Når du selv affaldssorterer (...) Nu siger du at når du står op om morgenen, 

så skal du have så meget altså, får du affaldssorteret det hele? Vil du sige at du gør det?  
 

KB(24): Nej, jeg får ikke affaldssorteret det hele, men jeg får måske affaldssorteret 98% af alt 

mit affald.  
 

MKH(25): Ja.  
 

KB(26): Og det (...) Ja. Det prøver jeg også at lære mine tre børn.  
 

MKH(27): Det kan også være en opgave.  
 

KB(28): Det kan også være en opgave. Og mine venner og sådan noget. Vi er blevet enige om, 

jeg har lige været på skiferie, vi er blevet enige om på skiferien, at vi vil ikke snakke om affald. 

Fordi de kommer altid og spørger om et eller andet. Og der er én af mine venner, han er land-

mand, og han var sådan ej, nu er jeg simpelthen snart også nødt til at begynde at affaldssortere.  
 

MKH(29): Ja  
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KB(30) Men øh, jo, det er sådan. Jeg tror det er en livsstil. Og også når vi implemente-

rer nye ordninger og sådan noget, man kan ikke lade være med at gå derhjemme og... Fordi man 

ved også at man står overfor borgerne og man skal kommunikere noget ud til dem, og man ved at 

de vil komme med nogle spørgsmål og så står du hjemme ved køkkenbordet og så laver du mad, 

og så ser du hvor lidt affald, hvis du udsorterer i alle fraktioner som jeg ved der eksisterer, men 

som du ikke nødvendigvis har ordning for. Hvor meget affald har jeg så tilbage? Og hvor meget 

vand har jeg brugt på at gøre det rent, og hvor rent skal det være og alt det der. Det... Så mens 

man står og laver mad, så kan man ikke lade være at gå lige og tænke over det. Og nogle gange, 

så har jeg jo ikke haft andet affald tilbage end papiret omkring en maki-terning. Altså. 
 

MKH(31): Men hvad så hvis du er et sted når du nu for eksempel er på sommerferie eller skiferie, 

hvis man ikke kan affaldssortere? 

 

KB(32): Så får jeg det dårligt. Haha.  
 

MKH(33): Ja. Man kan godt blive helt træt  
 

KB(34): Der hvor jeg var på skiferie nu her, i sidste uge. Der sorterede de kun i pap og papir og 

så dåser, kun dåser, ikke metal generelt, kun dåser, og så restaffald og så glas  
 

MKH(35): Ja  
 

KB(36): Og alt det plastik vi smider ud, jeg havde jo simpelthen nærmest lyst til at putte det i en 

plastikpose og så tage det med hjem igen. Så, altså ja.  
 

MKH(37): Så det sætter sig.  
 

KB(38): Ja, det gør det. Og det er jo ikke spor besværligt. Og det er jo simpelthen så menings-

fuldt.  
 

MKH(39): Ja. Fordi du ved hvad det kan blive til?  
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KB(40): Ja. Hvor meget energi der kan spares, CO2 og så videre. Hvordan det kan gen-

bruges, og klodens ressourcer bruger vi alt for mange af.  
 

MKH(41): Ja 

 

KB(42): Men det er jo også, det er jo ikke kun i selve affaldssorteringen jeg tænker, jeg tænker jo 

også i det der hedder affaldsminimering. Altså, den helt overordnede bestemmelse jeg arbejder ud 

fra, det er paragraf 4 i affaldsbekendtgørelsen. Det er affaldshierarkiet. Hvor du øverst har at du 

vil slet ikke have noget affald. Du skal simpelthen affaldsminimere. Du skal levetidsforlænge 

dine ting, du skal slide dit tøj fuldstændig op, eller også så skal du give det til en, fordi du vokser 

ud af det eller hvad ved jeg, som så kan slide det fuldstændig op. Du putter benene tilbage på 

sofaen, i stedet for at købe en ny så får du skruet benet fast og så videre og så videre, indtil det er 

helt slidt op, og når det så er slidt op, jamen så kan træet jo så genanvendes som rent træ, og pol-

stringen kan genanvendes som polstring og læderet det kan man måske skære noget af det af. Så 

det er helt oppe i toppen.  
 

MKH(43): Ja  
 

KB(44): Så næste led i affaldshierarkiet det er der hvor du genbruger. Direkte genbrug, egentlig, 

hvor du hvis du så ligesom vil af med noget, ja det kan man jo så sige, det var det eksempel jeg 

kom med før. Men hvis du så i hvert fald står og skal af med noget, så ser du om der ikke er nogle 

andre der kan bruge det direkte.  
 

MKH(45): Ja 

 

KB(46): Det næste led igen det er så der hvor du genanvender. Så der er forskel på genbrug og på 

genanvendelse. Genanvendelse det er når du så tager alt dit plastaffald og dit metalaffald og alt 

det der, og så sender det ned, og så bliver det smeltet om til ny plastik eller ny metal og så kan 

blive til en cykel eller en ringeklokke eller en computerskærm eller en plastikbøtte eller hvad det 

er. Det er så genanvendeæsesdelen. Derunder der er at man brænder det, altså energiudnytter af-

faldet. Og det har vi jo være rigtig, rigtig dygtige til i rigtig mange år i Mariagerfjord, eller ikke 

bare i Mariagerfjord Kommune, men i hele Danmark. Det er jo også derfor at vi måske ikke er 
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sammenlignelige, eller når vi sammenligner med nogle andre europæiske lande, som vi 

ellers synes vi er på højde med, så er vi måske ikke nær så gode til at affaldssortere som de er. 

Men det er fordi vi til gengæld har været enormt dygtige til at energiudnytte det.  
 

MKH(47): Okay  
 

KB(48): Og det kan jo så til gengæld være lidt et benspænd i hele det her system, fordi vi har alle 

de her varmeværker som er baserede på at brænde affald af. Så er incitamentet til at begynde at 

genanvende det jo heller ikke helt så stort.  
 

MKH(49): Nej 
 

KB(50): Og til sidst så har du deponi. Alt det vi graver ned i jorden, til evig tid, under kontrolle-

rede forhold. Og det skal vi jo have så lidt af som overhovedet muligt. Og der hvor vi som kom-

mune arbejder, det er der hvor der står genanvendelse, energiudnyttelse og deponi. Det er der vi 

ligesom. Og så har vi jo også sneget os lidt op i den der hedder direkte genbrug. Hvor vi også har 

vores butik inde i Hobro, Ressourcen, hvor vi tager de ting vi, som folk kommer med på gen-

brugspladsen, som vi vurderer kan bruges igen. Tallerkner, knive og gafler, stole og borde og 

hvad det nu elllers er. Som tidligere endte i den brandbare fraktion og blev brændt af henne på 

energianlægget, det sætter vi nu i nogle butikker og sælger for en slik.  
 

MKH(51): Ja.  
 

KB(52): mHmm.  
 

MKH(53): Ja, ikke bare som man kunne engang tage ud og klunse i genbrugsstationen.  
 

KB(54): Nej, det er forbudt, lovginingsmæssigt.  
 

MKH(55): Ja. Så det er ikke bare, jeg kan huske på et tidspunkt var det også bare at der stod en 

container på genbrugspladsen som det bare var sat ind i, så kunne man bare tage derfra, kunne 

man ikke det dengang?  
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KB(56): Jo, jo jo, man kunne både give og tage. 
 

MKH(57): Ja, sætte ting derind hvis man ligesom. Der var en lang periode i min familie hvor 

man bare kaldte det butikken, for min far havde altid ligeså meget med hjem som han havde med 

derud.  
 

KB(58): Skøn far du har.  
 

MKH(59): Nå, nu nævnte du det her med nogle mål også. Men i forhold til affaldssorteringen i 

Mariagerfjord kommune, er det rent regel, er det ren påbud at de skal, eller er der også noget an-

det? Går man ind i noget som man egentlig ikke som sådan skal?  
 

KB(60): Altså det er delt op i to ting. Mariagerfjord Kommune, og det som vi som kommunale 

planlæggere eller øhm, driftspersoner og vores genbrugspladser kan, det er at vi må kun rent lov-

givningsmæssigt tage os af det der kommer fra det private. Vi må ikke tage os af noget af det der 

kan genanvendes eller gå til direkte genbrug fra erhvervet. Og det er ud fra sådan en liberalise-

ringstankegang med at erhvervet, altså det skal de jo selv opfinde nogle erhverv som så kan gen-

anvende det og genbruge det og tjene penge og lave en forretning på det. Så det jeg sidder og 

laver nu, det vi laver her på affaldskontoret og ude på genbrugspladserne, det er kun i forhold til 

borgerne. Med det lille mente, at erhverv kan godt få lov at komme på genbrugspladserne i biler 

op til 3500 kilo. Det vil sige hvis du har en håndværker med en trailer, som har en hel masse fra 

et byggepprojekt, så må de jo godt komme. Men de må ikke komme med kæmpestore... Og har 

du en virksomhed som har en hel masse plastafskærere og hvad ved jeg, det må vi heller ikke røre 

ved eller tage det. Vi skal så både for borgere og for virksomheder tage os af det der hedder det 

brandbare og dagrenovation, som jo også skal brændes. Og så skal vi tage os af deponi og farligt 

affald også. Det skal vi gøre både for borgerne og for virksomheder.  
 

MKH(61): Okay  
 

KB(62): Og det er jo typisk noget som, der heller ikke er så store penge i, eller tværtimod en stor 

udgift i. Så derfor så er det jo ikke noget man på den måde har haft en tankegang omkring, at det 

kan der blive skabt nogle virksomheder af. Plus at man skal også sikre, at når det bliver brændt af 
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så bliver det brændt af på godkendte anlæg, og det bliver med de rigtige filtre, og med 

de rigtige kvoter der bliver overholdt og så videre. Der er jo en masse krav til sådan noget. Og det 

samme med både deponiaffaldet og det farlige affald, at det bliver behandlet korrekt. Så det er 

sådan lidt mere kontrolleret. Og der snakker man jo... Altså, det giver god mening, men det kan 

også være lidt en hæmsko for nogle af de ting som vi gerne vil lave, og som vi kan se fordi er-

hvervet kan ikke nødvendigvis løfte den, fordi erhvervet vil jo først løfte den i det øjeblik de kan 

tjene penge på den, og der er rigtig meget af det her, det kan du ikke tjene penge på i starten. Det 

skal hjælpes i gang. Og der synes jeg måske vi mangler lidt muligheden for at kunne være fød-

selshjælpere. Vi er fødselshjælpere på noget. For eksempel så går vi jo i gang med at reparere 

nogle af de cykler der bliver indleveret på genbrugspladsen. Som bare bliver smidt op i jerncon-

taineren, dem tager vi og så, nogle gange er det bare en ny slange der skal på bagdækket, og et 

gear der lige skal justeres og sådan noget, og så kan det sendes videre.  
 

MKH(63): Ja 

 

KB(64): Og vi gør det og sælger det nede i Ressourcen, fordi det også er sådan en socialøkono-

misk virksomhed. Men jeg ved at både i Aalborg og i Hjørring der har de jo simpelthen fået det 

op til at blive en rigtig god forretning. En rigtig god forretning. Så i Aalborg er der simpelthen to 

entreprenører eller hvad man skal kalde dem, men i hvert fald to private som er gået videre, og 

har lavet en cykelhandler som simpelthen har specialiseret sig i at reparere og sælge brugte cyk-

ler. Så nu får de lov til at få de her cykler fra genbrugspladserne. Jeg ved ikke om de betaler et 

eller andet for det, men så har Aalborg Kommune jo været fødselshjælpere  på at vise at nu har vi 

rent faktisk en forretning der kan betale sig, og så er det så løftet ud i det private. 
 

MKH(65): Det er jo fint.  
 

KB(66): Ja.  
 

MKH(67): Ja. Men er der noget, når nu at der lovgives, er der så sådan helt specifikke I skal ind-

samle de her forskellige fraktioner, nu siger du der er nogle flere, hvordan fungerer? 
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KB(68): Det fungerer sådan at der er kommet sådan en, ja der kom en strategi "Dan-

mark uden affald", og det var med den nye affaldsbekendtgørelse, jeg tror det var i 2012. Det er 

så der hvor du ikke, hvis du skal have de helt eksakte tidspunkter og sådan, så skal du lige sige til. 

Så skal jeg nok finde dem, men det var før min tid. Men der kom den nye affaldsbekendtgørelse, 

og det var selvfølgelig ud fra et EU-direktiv om at vi skal kunne genanvende 50% i stedet for at 

brænde 100% af, så skal vi kun brænde 50% af, og så skal vi kunne genanvende eller direkte 

genbruge de andre. Og det var så ud fra nogle bestemte fraktioner, og det var på plast og det var 

på metal, og det var på pap, og det var på papir og det var på træ og det var på glas og så madaf-

fald. Så det var på de fraktioner vi skulle starte med, og det skulle vi så nå at have nogle ordnin-

ger for, inden udgangen af 2022. Og det skulle vi så kunne bevise at vi bruger, genanvender 50% 

af det. Og der satte vi jo i '15 her i mariagerfjord kommune som én af de første kommuner, så 

satte vi ind og sagde, at nu indsamler vi - og altså det skal indsamles ved husstanden sagde loven 

også, eller kriteriet også - nu indsamler vi pa pog papir og plast og metal og dagrenovation ude 

ved husstandene. Og så har vi jo alle vores glaskuber, som jo, så blev de opdateret og vi har lige 

senest opdateret dem igen her i slutningen af '19, sådan så de bliver placeret de rigtige steder og... 
 

MKH(69): Ja, okay.  
 

KB(70) Og så videre. Så der får vi samlet glas ind. Og så træ får vi samlet ind ude på genbrugs-

pladserne. Og så mangler vi jo madaffald. Og det havde vi håbet på at vi kunne komme i gang 

med allerede. Jeg tror jeg startede i sommeren '16, ja, 3,5 år siden, og så havde vi håbet allerede i 

'17 kunne vi indsamle madaffald. Men det er bare lidt mere kompliceret med at indsamle madaf-

fald. Både fordi det er interessant hvad det er for en pose det bliver  samlet ind i under borgerens 

køkkenvask, og så skal det i noget forbehandling og skal det i den beholder det kommer ud i, skal 

det sammen med restaffald eller skal det i hver sit rum? Og hvis det skal i hvert sit rum så er det 

jo også fordi du vil have det ud på hver sin plads. Så vil du have restaffaldet til forbrænding og så 

vil du have madaffaldet ud og så skal det så forbehandles i et bio-pulpe-anlæg hvor du så får en 

biopulp tilbage, som du futter på biogassen, hvor du så kan udvinde gassen i biopulpen og så kan 

du i rejektvandet der kommer ud af det, der ligger en masse fosfor og en masse nitrat, og som du 

så kan få ud på markerne igen, som mangler næringsstoffer. Og vi mangler i allerhøjeste grad 

fosfor og vi kommer til at mangle fosfor, så det kan man ikke udvinde fra naturens hånd mere i 

løbet af de næste, jeg kan ikke huske hvornår det er, men indenfor en meget, meget kort årrække. 



 

 104 

BILAG 6 

Altså vi siger ikke bare 100 år, det er sådan noget med 5 år. Det er sådan virkelig, bliver 

virkelig et stort poroblem meget snart. Og der er, så nogle af de her anlæg, vi var jo med sammen 

med Jammerbugt Kommune og Aalborg Kommune til at lave det der plast- og metalsorteringssy-

stem inde i Aalborg. Og det er bare et kæmpe projekt, og det har bare været kæmpe dyrt. Og vi 

prøver jo så at arbejde sammen og gøre det så ens som muligt. Og der bliver tit sagt at vi gør det 

på 98 forskellige måder, men det gør vi rent faktisk ikke. Det bliver jeg nødt til at sige. Og der 

blev lavet en undersøgelse sidste år, fordi det var det de forskellige ministre og alle mulige altid 

rendt rundt og sagde. Der er 4 forskellige måder stort set, at gøre det her på. Så det bliver ikke 

gjort på 98 forskellige måder.  
 

MKH(71): Nej, okay 

 

KB(72): Men, men det er jo igen det der med, at så er det det man siger, og så bliver det sandhe-

den. Nå, men vi har jo så det der plast- og metalsorteringsanlæg inde i Aalborg. Og det har været 

helt vildt spændende og jeg er helt vildt glad for at jeg kan sidde i sådan en lillebitte kommune 

som Mariagerfjord Kommune, og kan få lov til at være i sådan et stort projekt.  
 

MKH(73): Ja.  
 

KB(74): Hvor vi jo både har nogle store AHDP-projekter, hvor vi får testet en helt masse af, både 

med teknikker og også med de materialer der kommer ud og hvad det er for nogle materialer også 

der kommer ind for den sags skyld. Hvad kan det genanvendes til og så videre og så videre, det er 

mega spændende, og dejligt at sidde i sådan en lille kommune og kan få lov til det. At vi er så 

ambitiøse, det er vist noget af dit spørgsmål senere. Men det er også meget dyrt, så derfor i for-

hold til madaffald, der er jo også nogle anlæg der skal investeres i, og hvor skal de så ligge? Og 

så har vi jo siddet og arbejdet sammen i hele det Nordjyske, og vi ligger jo lige på grænsen ned til 

Randers, og de arbejder jo også sammen med nogen. Så skal vi gå med Randers eller skal vi gå 

med Nordjylland? Og Aalborg kommune har lagt sig an på at de gerne vil farvesortere. Det vil 

sige at de gerne vil have én beholder, og så smider du en sort plastikpose i med restaffald, altså 

den der skal forbrændes. Så putter du en grøn i med madaffald, og så kommer der jo i 2025, så 

skal tekstiler også udsorteres, og sådan kommer der hele tiden nogle nye fraktioner. Der bliver 

stillet nogle krav om at der skal du simpelthen kunne indsamle det her, den her fraktion, og kunne 
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genanvende den. Og det smarte ved det der optiske sortering, det er selvfølgelig at så 

kan du have en skraldespand eller -beholder, med en helt masse forskellige farvede poser, og så 

kommer de ind på et anlæg, og de grønne de bliver skudt  ud først til højre, og de sorte de bliver 

skudt bagefter ud til venstre, og de lyserøde de fortsætter lidt længere ned af båndet og så bliver 

de skudt til venstre og så videre og så videre. Og det er jo supersmart. Men når jeg tænker på 

hvor dyrt og hvor ressourcekrævende det har været at være med i det der plastik og metalsorte-

ringsanlæg, så går der rigtig lang tid før vi har et optisk sorteringsanlæg. Og så var vi ude at se 

nogle forskellige optiske sorteringsanlæg, og så er der noget det er godt til, og så er der noget det 

ikke er så godt til. Og i starten var det godt til det hele, men nu begynder det ligeså småt at vise 

sig, at det ikke er så godt til madaffald, som eksempel. Så fra at vi har gået lidt og ventet med at 

komme i gang med madaffald fordi vi troede på den der optiske sortering. Så er vi nu ligesom 

gået tilbage og har sagt nej, vi samler den ind på den traditionelle vis, hvor der er ét rum til mad-

affald, og ét rum til restaffald. Og så kører vi madaffaldet på forbehandlingsanlægget, så den der 

biopulp kan komme over i biogas og ud på markerne og så videre.  
 

MKH(75): Ja.  
 

KB(76): Men, så lige pludselig så bliver det bare enormt kompliceret og så går der også politik i 

det, og hvor skal de der anlæg ligge, og hvem vil være med og hvem vil ikke være med. Og skal 

vi gå med syd eller skal vi gå med i nord? Så det er...  
 

MKH(77): Men nu siger du Mariagerfjord Kommune er ambitiøse, betyder det at de gør mere 

end der egentlig som sådan er krævet...?  
 

KB(78): Nej, nej..  
 

MKH(79): Hvordan kan man ligesom, man har jo ikke nået målet endnu, så på den måde er man 

jo ikke...?  
 

KB(80): Vi er ambitiøse på den måde at vi har jo været med, vi var jo de første i Nordjylland der 

var begyndt at indsamle plast og metal. Vi vil gerne det her. Vi har nogle mega flotte pladser, 

med nogle enormt lange åbningstider. Og med rigtig, rigtig mange fraktioner. Og vi er hele tiden 
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med, hvad det er, og vores genanvendelsesprocent som skal op på de der 50, den ligger 

på en 35-36-37 stykker. Og den er svær at få til at blive højere, før vi får madaffaldet ind. Fordi 

det vejer bare så enormt meget. Du kan samle rigtig, rigtig, rigtig meget plastik ind ude ved bor-

gerne, uden at det kommer til at veje ret meget. Så det er jo sådan lidt.. Der er til gengæld rigtig 

meget miljø at spare ved at få plastik, hvor der ikke på samme måde er en masse miljø ved at få 

madaffaldet. Så det er jo sådan lidt.  
 

MKH(81): Ja. Men når nu for eksempel, nu har jeg familie i Frederikshavn, og de siger at de sor-

terer ikke nær så meget. De har ikke så mange muligheder.  
 

KB(82): Nej, og det er det jeg mener.  
 

MKH(83): Men hvordan, var jeg lige ved at sige, kan de få lov til det i forhold til det du siger i 

forhold til det der er lovgivet omkring?  
 

KB(84): For det første så kan det jo være at de kører, at de lige finder ud af jamen nu sætter vi 

beholdere ud til pap og papir og plast og metal, og så kører vi det ned til anlægget i RenoNord. 

Det kører jo nu. De har bare ikke været med på at være pionerer i det her. Og det kan de jo gøre i 

løbet af et halvt eller et helt år. Ved at sætte det i udbud og købe de der beholdere, og så kører vi, 

for nu er anlægget der, nu er mulighederne der, nu er der folk.  
 

MKH(85): Så loven har kun indtil videre gået på at de skulle bare være klar til 2022? Men de 

skulle ikke gå i gang, eller der har ikke været nogen regler om at man skulle gøre det indtil da?  
 

KB(86): Nej, nej 
 

MKH(87): Nej, okay.  
 

KB(88): Det skal bare, man skal have den der genanvendelsesprocent på 50 inden udgangen af 

2022, så ja. Og så kan man også sige, hvad, der er jo en masse som så sikkert ikke når det, men 

hvad er sanktionspraksissen? Der er jo ikke noget. Altså. Så, øh, så det kommer jo også lidt an på 

hvad, for alle de her ordninger, alle de her ting vi laver, dem skal vi jo indstille politisk, vil vi det 

her, eller vil vi det her? Vil vi arbejde sammen med dem eller vil vi ikke arbejde sammen med 
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dem? Tør vi være med til at investere eller skal vi vente og så levere når der er et anlæg 

der fungerer? Eller, ja 

 

MKH(89): Tror du nu sådan, mellem kommunerne, hvis nu du mødes med nogen af dem fra de 

andre, hvordan, er der. Altså hvis du nu skulle mødes med nogle af dem fra Frederikshavn, hvad 

ville du så sige til dem?  
 

KB(90): Jamen vi mødes jo tit 
 

MKH(91): Ja? 

 

KB(92): Vi arbejder allerede meget sammen. Jeg tror vi har...  
 

MKH(93): Hvad siger de til det? Om deres taktik, var jeg lige ved at sige?  
 

KB(94): (Griner) Det har jeg ikke spurgt dem om. Det har jeg ikke spurgt dem om. Mine kollega-

er deroppe, jeg synes de er mega dygtige. Og jeg synes for eksempel også mine kollegaer i Rebild 

Kommune er mega dygtige, men der er jo ikke nogen af dem der er fremme i skoene.  
 

MKH(95): Nej  
 

KB(96): Så det er jo noget ledelsesvilje og noget politisk engagement og altså, så det er ikke så-

dan så jeg siger noget til mine kollegaer der.  
 

MKH(97): Nej, men jeg tænkte måske mere om de siger noget? Altså, selv, er de, er det noget 

man skammer sig lidt over, ikke at være med i?  
 

KB(98): Jeg ved at Rebild var træt af, altså de ville gerne være med, men alligevel kunne de ikke 

rigtig finde ud af at komme i gang. Og tør vi, eller tør vi ikke? Også fordi da vi lavede sorterings-

anlægger derinde, så var det igen, var det meget i spil og meget i vælten, og det er det egentlig 

stadigvæk, at vi skal ikke, kommunerne skal ikke lave sådan nogle anlæg. Det skal det private, 

for det kan man tjene penge på. Men man kan ikke tjene penge på det, sådan som det er i dag. 

Tværtimod, det koster. Og hvorfor er det så, at vi ikke skal være fødselshjælpere i det her, ikke? 
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Og der var Rebild kommune, der afholdte de sig også fra bare at gå i gang med at ind-

samle plast og metal, fordi de gik og ventede på at miljøministeriet skulle tage en beslutning om 

hvorvidt at vi overhovedet måtte eje sådan et anlæg eller ej. Fordi hvis vi så ikke måtte eje sådan 

et anlæg, så var det jo ikke sikkert at de kunne levere til det anlæg, fordi så er det ikke et kommu-

nalt ejet anlæg mere, så kunne det være det skulle bruges til noget helt andet. Og hvor jeg bare 

måtte sige, jamen vi skal jo det her. Vi skal jo det her. Og der er et anlæg derinde, og så lang tid 

de har gået og snakket om det, og der er stadig ikke truffet en beslutning om. Hvis jeg var jer, så 

ville jeg simpelthen bare gå i gang med den her ordning, og så vil det jo pludselig være 4 eller 5 

eller 6 kommuner der står med det her problem, hvis det blev besluttet at det skulle privatiseres. 

Og skal det privatiseres, så kan vi jo sikkert stadig aflevere dertil, fordi de køber jo også en for-

retning på en eller anden måde. Og så kan det være at de hæver priserne, men så må vi jo i udbud. 

Der findes jo anlæg andre steder, og så må det jo være sådan. Men de var sådan meget, og jeg tror 

ikke det var min kollega i samme stilling derovre. Jeg tror, det var også, altså fra ledelsens side 

og fra politikernes side, at det påvirkede hende, egentlig. Og så kan man jo lidt.. Altså jeg tror da 

det betyder noget at vi har en ledelse og nogle politikere der vil noget, at vi bare klør på.  
 

MKH(99): Ud fra sådan en tanke om at det er det rigtige at gøre, måske også? Ligeså meget som 

at det er..? 

 

KB(100): Ja, og vi skal jo tør at tage noglde altså hvad skal man sige, chancer. Vi skal jo ikke 

være dumdristige, men vi skal være modige, ikke? Og jeg ved at når vi har stillinger slået op, så 

er der simpelthen så mange ansøgere. Og det tror jeg også det er fordi det er en god kommune at 

være i.  
 

MKH(101): Der også ligesom tror på det. Det er måske også lidt det, ikke?  
 

KB(102): Ja 

 

(00:26:43:07) Bibemærkning udeladt på respondentens ønske.  
 

MKH(103): Så er der det her projekt med Miljøagenterne, som du jo ikke er leder for, men kan 

du fortælle lidt om hvad der er tanken med dem, eller hvad der har været tanken med dem? 
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KB(104): Ja, det kan jeg godt. Da vi begyndte i oktober 2015 at indsmale pap og papir 

ude ved husstanden, i den her todelte beholder, hvor der var plast og metal i den ene side, og pap 

og papir i den anden. Så, det var jo en opgave der tidligere havde været løst, indsamlingen af pap 

og papir og aviser, det var jo spejderne der en gang om måneden kørte rundt, og indsamlede avi-

ser og papir og tjente penge ved det. Så sagde man i Mariagerfjord Kommune, at nu skal vi stå, 

for det var jo det loven foreskrev, at nu skal vi stå for den der indsamling af det. Men vi ville jo 

gerne blive ved med at tilgodese de har organisationer, sådan så de kan blive ved med at have den 

indtjening som de tidligere har haft, ved at indsamle aviser. Sådan så det er, hvad skal man sige, 

kommunens bidrag til diverse spejdere eller hvem det nu er, der har taget sådan en opgave til sig. 

Og derfor så blev der så lavet det her vi kaldte Miljøagenterne, som man så sagde, i stedet for at 

samle aviser ind, så skal de så gå ud og formidle om det her med affaldssortering. Og så blev hele 

deres indtjening, der blev lavet en formel hvor man omformulerede hvordan de tidligere.. Dem og 

dem og dem de har tjent sådan og sådan og sådan hen over et år, og hvad giver det så, lavet om til 

et pointsystem. Sådan så de havde mulighed for at tjene de samme point i løbet af året, så de hav-

de mulighed for at have den samme indtjening som de havde haft de foregående år. Og så lavede 

man sådan at alt efter hvad det var for nogle aktiviteter de lavede, så gav det forskellige point. Og 

det var både noget med aktiviteten men også noget med tidsforbruget. Men det ved Charlotte 

detaljer om. Og så havde, hvad hedder det, så havde miljøstyrelsen også lavet, de havde afsat en 

stor sum penge, som man kunne søge, netop fordi alle skulle i gang med at sortere, så der kunne 

man søge til alle mulige mærkelige, forskellige projekter, som man håbede på bidrog med viden 

til fremme for affaldsortering og -udnyttelse. Og det kunne jo være hvordan gør man i en bolig-

forening og hvad virker godt, den ene typer beholder eller den anden type beholder? Hvordan 

informerer man og hvad gør man ude på genbrugspladserne og hvad det nu kunne være. Alt mu-

ligt. Stort og småt. Der kom en hel bog ud af det. En masse gode projekter. Og der søgte Maria-

gerfjord Kommune så penge i den fond, og fik til at udvikle miljøagenterne.  
 

MKH(105): Ja.  
 

KB(106): Så det har været den finansielle del af det.  
 

MKH(107): Og så er det tanken at de tager ud og skal..? 
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KB(108): Så skal de jo hele tiden være klædt på. Dels ud fra alle de der aktiviteter de 

har lavet som både kan bruges til børn og voksne. Men så skal de jo ligesom kunne være med til 

at formidle om vores ordninger. De skal være med til at forælle om hvor skal plast hen, og hvad 

for noget plast skal der i, og hvad for noget, når det er et blandingsprodukt så skal det ikke deri. 

Og hvad skal i farligt affald og hvad skal i pap og papir, og hvorfor må en pizzabakke ikke kom-

me i papir. Alle de der ting. De skal ligesom have den der viden, så de kan fortælle det. Og så 

komme ud og snakke. For det der ligesom er rigtig godt, det er når man kommer ud og snakker 

med borgerne, ligesom da jeg var i Rostrup i sidste uge, eller hvornår det nu var, forrige uge. Og 

hvad hedder det, øh, den der, det gør noget, når børnene går ud og snakker. Min oplevelse er så at 

de skal hjælpes af de voksne til at komme derhen, men det betyder noget når der står sådan en lidt 

forstokket ældre mand og tænker dét der, det kommer simpelthen ikke til at ske hjemme hos mig. 

Ikke om jeg gider at smide plast og metal til højre og pap og papir til venstre - glem det. Men når 

der så står sådan et barn der, så gør det bare noget. De kan nå ind til nogle, og formidle noget. Og 

så prøver vi jo, og vi har jo ikke fået madaffald ind, men vi prøver jo at få, vi fik det opdateret 

med alt omkring farligt affald eller en masse omkring farligt affald, Men ellers er det jo en masse 

af de oprindelige aktiviteter der foregår. Så laver vi jo nogle aktiviteter og der kommer madaf-

fald. Så har de jo været lidt ude på nogle skoler, og så er der også blevet lavet noget miljøagent 

junior. Et koncept som gerne skulle køre ude i børnhaverne. Men hvordan det går og alt det der, 

det er noget Charlotte ved bedre om. Men det var det det var udsprunget af, idéen.  
 

MKH(109): Ja. Vil du sige at det er en succes?  
 

KB(110): Der er blevet uddannet rigtig mange miljøagenter, det kan Charlotte fortælle om. Og 

jeg synes at det er nogle mega gode aktiviteter, og de der børn og de der spejderledere, de har jo 

et helt vildt engagement. Og når ud til rigtig mange. Og det bliver mødt meget positivt af borger-

ne men også at miljøagenterne at tage de her opgaver. Det har nogle udfordringer synes jeg, fordi, 

det er meget drevet af, at der er nogle spejderledere som kan bruge tid på det her, og i weekend 

efter weekend tage ud med den her lille trailer og blive ved med at engagere de her børn. Fordi 

det er bare børn, og så kommer de ud, og så er der en aktivitet med et segboard, og så pludselig er 

der bare 5 spejdere der render rundt med det her segboard, som ikke er ovre på den der aktivitet. 

Og det er jo simpelthen ikke konceptet, det er bare rammen, hold op mand, den er svær, jeg ved 

ikke hvordan man skulle gøre det. Så jeg vil ikke sige at det ikke er en succes, det synes jeg be-
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stemt det er. Men det har også nogle begrænsninger, og det skal jo være noget der fore-

går i fritiden, fordi det er jo ikke noget... Børnene kan til dels godt tage det med selv, i skolen, for 

eksempel, og lave det i skolen, hvis det er at skolen gerne vil have besøg af miljøagenterne. Men 

alle de andre steder, så kræver det jo at der er nogle engagerede forældre eller nogle engagerede 

spejderledere eller et eller andet, der vil tage med ud til det. Og så er der jo også den begrænsning 

at vi kan formidle en masse ting, til dem, men det er jo ikke sikkert at de nødvendigvis kan for-

midle det videre. Og specielt ikke børnene, de er der en 2-3 år, måske 5 hvis man er heldig, og så 

er de ude i den anden ende. Så man skal hele tiden, altså, have det her vidensflow til at køre, og 

hvis den der mega engagerede spejderleder også smutter, så er det jo forfra. Og er de så godt klar 

over at det er forfra? Og hvordan får vi så dem klædt på igen, og det har jo ikke noget at gøre 

med at det ikke er en succes. Det har mere noget at gøre med at det kræver et stort stykke arbejde 

også. At vedligeholde og blive ved med at holde fast i, og sådan noget. Så jeg synes selve kon-

ceptet er en succes. Og jeg synes bare at man skal være opmærksom på, at der er ikke noget der 

kører af sig selv, overhovedet. Det er noget der koster både tid og penge og ressourcer. Jeg ved at 

Charlotte bruger rigtig meget tid på det.  
 

MKH(111): Ja. Hvad vil du sige at sådan noget som miljøagenterne, hvad gør de brug af af ar-

gumentere eller virkemidler, når de er ude at mødes med borgerne?  
 

KB(112): Der er mange billeder og ting, og spil. Så det de gør brug af, det er meget nogle visuel-

le eksempler. Og så det der med at det bliver leget ind. Og det der med at lege ind, det er altså 

ikke kun for børn. Det er altså ligeså meget også for voksne. Og sådan en forstokket mand der 

står der, pludselig så er han jo bedstefar, og det er jeg helt sikker på, så tænker han også over det 

når det er. Men de kan jo ikke, når jeg snakker med dem, så prøver jeg altid affaldshierarkiet. Det 

er simpelthen grundpillen, den jeg fortalte om før, jeg kan prøve at sende den til dig - ville det 

være interessant? 

 

MKH(113): Ja, det må du gerne.  
 

KB(114): Og så synes jeg jo også, når jeg kommer ud og snakker, jeg har nogle gange været ude 

på nogle skoler og fortælle om et eller andet, eller da jeg var i Rostrup. Så udover at det ligesom 

er en bunden opgave i det der affaldshierarki, så synes jeg jo også at det er hvad skal man sige, 
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det er meget sådan, enormt visions-ting. Altså det er jo noget der virkelig giver mening, 

fordi kan du kigge på dine børn eller dine børnebørn, og så smide den her dåse, som kan blive til 

en ny ringeklokke, og så smide den ned i brændbart? Hvor den skal køres op, og så bliver den 

forbrændt, og så ryger det bare ud, og så er det væk? Fremfor at den kan blive omsmeltet til en 

ringeklokke, og så sparer du jeg ved ikke hvor meget CO2 og fossile brændstoffer og vand og 

kemikalier og transport og transport og transport, og forbrænding, fordi du alternativt skulle hive 

det op af bjergene havde jeg nær sagt, udvinde det af bjergene. Eller hvis det er plastik så er det 

råolie du skal have hentet op af undergrunden. Kan du så stadigvæk bare smide den her dåse?  
 

MKH(115): Så det er sådan en tanke om at oplyse om hvad effekten eller begrænsningerne ved 

det man har gang i nu.. Det er sådan en tanke om at få dem oplyst.. Er det den du føler der vir-

ker?  
 

KB(116): Ja. Ja, jeg synes det der med at nogle gange så kan vi stå og diskutere om det skal til 

højre eller venstre, og folk de gider bare ikke. Og hvis man så hiver det op, i helikopterperspekti-

vet, og verden, og klodens ressourcer, og allered I danmark, og vi er ikke engang de største for-

brugere, med de industrialiserede lande, det er jo os der der forbruger allerflest ressourcer. Og jeg 

ved ikke hvad det er i '19, men i '18, da havde vi jo allerede brugt vores andel af ressourcer, da vi 

kom til juli måned, ikke?  
 

MKH(117): Jo  
 

KB(118): Kan vi blive ved med det? Nej, det tror jeg ikke vi kan.  
 

MKH(119): Nej  
 

KB(120): Altså. Vi kan, der kan jo være en ligevægt i det, at vi bruger alle de ressourcer der er til 

rådighed, pr år. Men der er jo ikke en ligevæt i at vi bruger mere end den ressourcandel vi har pr 

år, allerede i juli måned. Så vi tærer af fremtidige generationers ressourcer når vi er i august, sep-

tember, oktober, november og december, vel? Det går jo ikke.  
 

MKH(121): Nej  
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KB(122): Så det er sådan. Når man tager det der perspektiv på.  
 

MKH(123): Der er ikke sådan en tanke om at prøve at sige hvis nu, vil du ikke godt være med til 

at affaldssortere, alle de andre gør det også? Eller sådan?  
 

KB(124): Vi prøver også at sige I er skidegode, og vi ligger over Aalborg og sådan noget, det er 

der også noget i.  
 

MKH(125): Ja, så hele fællesskabet, kan man sige, er det relevant i den argumentation?  
 

KB(126): Jeg synes, den bruges vi også, men jeg passer lidt på. Jeg bruger den, hele tiden, men 

jeg prøver at passe en lille smule på. For den kan have den der effekt med I er skidegode - Jamen 

så gider jeg faktisk ikke rigtig lige. Altså så bliver man doven 

 

MKH(127): Ja.  
 

KB(128): Så vi skal sådan lige tage den der, hvor man siger du er skidegod - men vi kan faktisk 

blive bedre. Eller vi skal noget mere. Eller hvad kan vi gøre næst? Vi skal endelig fortsætte 

 

MKH(129): Har du nogle gange sådan en oplevelse af folk der affaldssorterer, nu siger du også 

når du taler med dine venner og sådan noget, nogen der gør det, som du mest, altså, kan det være 

en ting man gør, fordi der er nogen der ser at man gør det? Er der nogen der ligesom siger jeg gør 

det, fordi hvis naboen ser jeg ikke gør det, så er det lidt pinligt. Eller jeg gør det, fordi når vi er 

afsted på skiferie, hvis Kirstin ser jeg ikke gør det, så er det lidt pinligt, jeg gør det faktisk ikke 

derhjemme? Har du en oplevelse af, at folk de lidt vælger hvornår de gør det? Eller er det sådan 

en enten-eller ting for folk?  
 

KB(130): Jeg tror da der er nogle der gør det.. Altså. hvis man ikke ser det, så gør de lige sådan. 

Så er det lige ned i den brandbare og så afsted. Hvis man har lidt travlt. Og jeg har også set, altså 

hvis du er på ferier, og ude i alle der der sommerhusområder, som vi jo også har rigtig mange af, 

hvis det ikke er nemt at komme af med plast og metal der, så stopper man simpelthen med at sor-

tere det. Så holder man ferie. Ligesom man gider heller ikke børste børnenes tænder inden de skal 

i seng, hvis man holder ferie. Ej, det ved jeg ikke. Mine har altså fået børstet deres tænder. Men 
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mere sådan noget du ved, nu skal vi holde ferie, nu gider vi ikke rende rundt efter hver-

dagens trivialiteter. Jeg er helt sikker på, at der ryger der også meget. Så gider man heller ikke, i 

hvert fald ikke hvis det ikke er nemt, så gider man ikke at beskæftige sig med det. Men jeg ved 

ikke om man, jo der er helt sikkert også nogle der gør det fordi det gør de andre, og det må vi 

også hellere med på den der bølge, ligesom at man spiser spelt og havregryn og hvad det nu ellers 

er, af sundhedsoverbevisninger. Så skal man også gøre det her, for at være en politisk korrekt 

borger. Og så kan det sagtens være at når naboen vender ryggen til, at det så bare ryger et andet 

sted hen - i brandbart. Og specielt hvis man har lidt travlt, tænker jeg. Hvis det skal gå lidt hur-

tigt. Det kan jeg da i hvert fald selv finde på. Efter sådan en juleaften hvor jeg har siddet hele 

juleaften og prøvet på at få gavepapiret det ene sted hen og gavebånd det andet, og så til sidst så 

ligger der alligevel et eller andet andet. Altså, så kommer det jo bare i brandbart. Sådan er det.  
 

MKH(131): Ja. Hvad tror du så, hvad skal der til? Hvis man skal få flere til det? Hvad tror du på 

der virker, hvis du skal ud og overbevise nogen, hvad siger du til dem hvis du gerne vil virkelig 

prøve? Ud over det med visionen, men hvis nu.. Okay, ikke så meget den situation hvor du er 

ude, men hvis du sad herinde og skulle sige, vi er nødt til at gøre noget for at få alle med ombord, 

hvad tror du så ville være bedst?  
 

KB(132): Altså der skal.. Det er helt tydeligt, nu har jeg... Altså, vi har bare haft alt for travlt her. 

Vi har haft et sådan fuldstændig åndssvagt år. Helt vildt åndssvagt år '19. Vi skulle hjemtage en 

masse opgaver og vi mistede vores leder, og det var bare sådan, vi var underbemandede fuld-

stændig åndssvagt. Men hvis vi lige ser væk fra det år, så plejer jeg også at arbejde med kommu-

nikation. Jeg tror simpelthen bare kommunikation det er bare mega vigtigt. For at få nogle flere 

med på det her. Og der er vi simpelthen alt for langt tilbage. Og det er én af de ting som jeg håber 

på at jeg kan komme til at arbejde noget mere med. Og jeg er ikke uddannet i kommunikation, så 

jeg arbejder jo også, forhåbentlig, sammen med mine kollegaer der sidder nede i kommunikati-

onsafdelingen. Plus at vi bruger nogle penge på at hyre folk ind der kan sådan noget.  
 

MKH(134): Ja.  
 

KB(135): Og det er bare mega, mega, mega vigtigt. For der skal kun ét dårligt budskab til at øde-

lægge de sidste tre års arbejde. Når der kommer sådan en overskrift om at de bare brænder det 
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hele af, der kommer ind på plast- og metalsorteringsanlægget, eller hvis vi har gået og 

sagt vi genanvender det hele, og vi så ikke gør det. Og det gør vi jo ikke, fordi i det der kommer 

ind, der er noget der er fejlsorteret. Der er... Så er der et halvt dødt rådyr, eller noget restaffald, 

eller der er også bare nogle som jo, ikke af ond vilje, men som ikke kan alle de der specifikatio-

ner. Og det har vi også sagt, at det skal folk ikke spekulere på. Hvis du tror det her det er plast, så 

put det i plast og metaldelen. Så skal vi nok sortere det ud, hvis det ikke dur alligevel. Jeg har 

heller aldrig nogensinde sagt at vi genanvender alt det. Hvis der kommer 450 tons ind på sorte-

ringsanlægget, så er der 45% der kan ryge til genanvendelse, så er der 35% som vi også regner 

med kan komme til genanvendelse, som vi har sorteret væk og som vi har pakket i baller. Men 

der går vi og venter lidt på at, vi gik og ventede på at miljøstyrelsen sagde ja til at kemisk genan-

vendelse også talte med i genanvendelsesprocessen, og nu har miljøstyrelsen sagt ja til det. Og så 

kan de bygge den virksomhed færdig. Det vil så sige at så snart den står færdig, den virksomhed, 

så kan vi sende alt det her, som vi igennem de sidste 5 år har samlet sammen i baller, så kan vi 

sende det den vej. Så på den måde der gør vi jo også en masse ting, ikke? 

 

MKH(136): Ja 

 

KB(137): Og det kunne så godt være at de havde sagt nej til, at kemisk genanvendelse også kan 

tælle med i genanvendelsesprocessen, men hvad havde vi så gjort? Så havde vi sikkert stadig 

sendt det derhen, men så kan kunne vi jo ikke sætte det på genanvendelsesprocenten, vel? Så på 

den måde der arbejder vi også i nogle sjove kasser, for at indfri nogle mål, som jo egentlig er lidt 

ligeglade... 
 

MKH(138): Som er lidt generelle. Og som er svære..  
 

KB(139): Ja. Og svære at forklare, formidle. Og så er der jo så de sidste, hvad giver det, der er 

20% der er tilbage, det er fejlsorteringer eller blandingsprodukter. Ting og sager som simpelthen 

bare ikke kan genanvendes, men som kommer over på, og bliver brændt af. Men man kan jo tage 

en hvilken som helst vinkel på sådan en historie, hvis man kommer ind som journalist, ikke?  
 

MKH(140): Ja.  
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KB(141):Og så er det jo også bare, at det jeg sidder og laver, eller det vi sidder og laver 

her, det er jo lidt, altså det er jo lidt ligesom at sidde og lave databehandling. Det bliver aldrig 

bedre en de data der kommer ind. Og er det noget lort - så er det også noget lort vi får ud i den 

anden ende. Sådan er det. Skidt ind - skidt ud. Sådan er det. Eller man kan sammenligne det med 

at være læge. Vi er læge, vi bruger hver dag på at helbrede en sygdom der hedder affald, ikke? 

Og prøver at få den gjort så god som muligt. Men der hvor det bliver virkelig godt, det er jo der 

hvor vi kan begynde at forebygge. Hvor vi kan være derovre hvor man kan gøre noget med noget 

kostvejledning og noget motion og noget, hvad ved jeg, sådan så vi ikke kommer til at skulle til 

lægen. Vi kommer ikke til at have alt det her affald. Hvor vi affaldsminimerer, hvor vi levetids-

forlænger vores produkter, hvor vi, du kan se deroppe, der står også produktansvarsordningen, 

som kommer fra 2025. Det er jo der hvor alle dem som laver noget, isbøtter, matilde kakaomælk-

bøtten. Når der bliver sat krav fra 2025, der ligger 3 direktiver, som kommer til at udmønte sig på 

forskellig vis. Men sådan det grundlæggende for dem, det er at der bliver stillet krav til producen-

terne om hvad det er de laver. Både hvad de laver af borde og stole, men også det som de er ind-

pakket i. At det kan genanvendes. Genanvendes, genanvendes, genanvendes. Så når du så på et 

tidspunkt, i stedet for sådan en Matilde kakaomælk, den er, selve dunken er i én plastiktype, det 

der er kommet udenom, hvor der står matilde kakaomælk det er i en anden plastiktype og låget er 

i en tredje plastiktype. Når du smider den ned i plast og metal, så når det kommer igennem sådan 

et plast- og metalsorteringsanlæg, så når NIR-scanneren skal scanne, så læser den, så ser den jo 

det plastik der er udenomkring, som er en blød plastikform der hedder LDPE, og så skyder den 

ud til at den skal over til LDPE, men det  jo primært hård plast, altså HDPE'en, eller PP'en, eller 

hvad det nu er, der findes mange forskellige plasttyper. Og problemet er at til den videre genan-

vendelse, der vil du gerne have de rene plastformer, fordi deres egenskaber de forurener hinan-

den. Hvis du har noget metal der er en lille smule forurenet med noget plast eller med noget andet 

metal, så har det ingen betydning på samme måde, men med plast har det jo kæmpestor betyd-

ning for deres genanvendelse, at det er den samme type plast, fordi det påvirker egenskaber rigtig 

meget. Så når der så bliver stillet sådan nogle krav, jamen så kan de ikke lave sådan en. Så kan de 

kun lave en matilde kakaomælk-plastik-halvliters-ting, i én plasttype. Låget skal være det samme. 
 

MKH(142): Kan den slet ikke genanvendes lige nu, så? Hvad ender den med at være?  
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KB(143): Jo, den ender i HDPE'en, men den bliver ikke på samme måde. Den mindsker 

jo den pris som vi også får for produktet. Og det produkt, hvis der er rigtig meget i det af sådan 

noget, så ryger det jo ud og bliver brugt som sådan et blandings-plast-produkt. Og så bliver det til 

urtepootter. De der sorte nogle, og det er jo ikke.. Vi vil jo gerne have, jo længere de kan køre i 

sin virgin, kalder man det, altså i råmaterialet, ikke også? Jo længere tid kan du også bare blive 

ved med at bruge det, om og om og om igen. Så der kommer til at blive stillet en masse krav. Og 

så bliver, altså, det er jo også der hvor data så bliver gode. De data der så kommer ind i vores 

system, så kan vi også...  
 

MKH(144): Er det noget af der der ligger i de nye EU-regulativer, der handler om noget med 

frem mod 2035?  
 

KB(145): Ja, lige præcis.  
 

MKH(146): Ligger det i den også? 

 

KB(147): Ja, ja,  
 

MKH(148): Og så har Danmark ligesom lagt det videre ud til de danske virksomheder, fra 2025? 

 

KB(149): Ja. Produktansvarsordningen. Og der er emballagedirektivet, og der er også et eller 

andet direktiv, jeg kan ikke huske hvad det hedder, men det går på hvad for nogle plasttyper du 

må bruge.  
 

MKH(150): Ja. Så der er rimelig mange regler, altså sådan opad herfra. Men hvad med borgerne, 

er der nogle regler for hvad de skal? Er det regler, altså når nu de har fået den affaldsspand, skal 

de eller må de affaldssortere?  
 

KB(151): Nej, de skal jo affaldssortere. Men mere kan vi jo ikke sige. Vi har jo regulativet. Alt 

det her det ender jo i et regulativ, der er skrevet.  
 

(...)  
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KB(152): Det ligger på vores hjemmeside, og der står jo for hver ordning, og der står jo 

at du skal. Du skal putte dit farlige affald i miljøkassen, du skal putte dit restaffald i der, du skal 

sortere plast og metal.  
 

MKH(153): Okay. Og hvad så? 

 

KB(154): Jamen der er jo ikke nogen sanktionspraksis.  
 

MKH(155): Og I undersøger det ikke, gør I det? I står ikke og kigger, og når nu det kommer ind, 

så kommer det vel bare og bliver hældt sammen med alt det andet? 

 

KB(156): Altså hvis du fejlsorterer. Det som skraldemændene skal. De åbner jo låget, og så kig-

ger de jo. De skal ikke stå og rode i skraldespandene, men de kigger jo lige, om det er fejlsorteret. 

Og hvis det er det, så hænger de jo en hænger på og siger du har fejlsorteret det her, det må du få 

sorteret, så det bliver rigtigt, og så kommer vi og henter det næste gang. Men de kan jo overhove-

det ikke vide hvad der ligger lige under den der øverste top, og det skal de heller ikke stå og rode 

i.  
 

MKH(157): Nej nej. Men der er faktisk lidt en ordning, der?  
 

KB(158): Ja. Og hvis det så gentager sig, tredje gang, så sender vi dem en regning. Så bliver det 

tømt som dagrenovation, og så sender vi til gengæld en regning.  
 

MKH(159): Ja.  
 

KB(160): Og så har vi snakket lidt om, at der hvor skraldemændene de kommer ud, og der er 

bare evig og altid tomme beholdere til pap og papir og plast og metal, om vi så simpelthen skal 

ringe ud til dem, og så sige hey, vi kan forstå at I slet ikke bruger den. Hvad er årsagen? Er det 

fordi du er gangbesværet, er det fordi du bare ikke vil eller..? Ja, bare tage sådan en uformel snak. 

Men vi har simpelthen ikke fået indberettet nogen, der ikke gør det. Og det er altså ikke det sam-

me som at der ikke er nogen der ikke gør det. Der er helt sikkert nogen der ikke gør det. Men det 

kan jo så også være nogen der kun gør pap og papir, og sådan noget.  
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MKH(161): Så I har ikke haft nogen der var helt tomme.  
 

KB(162): Hvad siger du?  
 

MKH(163): Der har ikke været nogen der var helt, helt, helt tomme? 

 

KB(164): Det ved jeg ikke om der har. Vi har ikke hørt om dem. Øh. Og der tænker jeg jo bare, 

at vi må jo bare blive ved med at oplysning, oplysning, oplysning, oplysning.  
 

MKH(165): Jeg læste en artikel hvor der ligesom stod at der skulle mere regler for, hvis det skul-

le komme længere. Men jeg tænker lidt på at hvis man ikke har nogen måde sådan reelt at hver-

ken tjekke det eller sanktionere det, hvad, tror du så det ville have nogen effekt at lave mere reg-

ler?  
 

KB(166): Nej, det skal være.. Vi må appelere til folk, altså.  
 

MKH(167): Ja.  
 

KB(168): Og hvor mange ressourcer skal vi sætte af hvis vi, hvem gider have det job havde jeg 

nær sagt, at vi skal rende rundt til alle husstande og være sådan..  
 

MKH(169): Ja, det er jo også, det bliver også en lille smule svært.  
 

KB(170): Sådan en bussemand, det er da også.  
 

MKH(171): Ja. Eller også skal det være på noget vægt på en eller anden måde. En eller form for 

en standard i at man.. Men man kan jo også sige at hvis man så rent faktisk er gode og slet ikke 

laver noget plastaffald, så kan man så blive straffet fordi man ikke havde nok plast.  
 

KB(172): Man kan jo også sige.. Vi har jo gjort det at du jo i princippet ikke, du betaler jo selv-

følgelig for din genbrugsbeholder, men du betaler ligesom ét gebyr for genbrugspladserne og 

miljøpladserne, og genbrugsbeholdere, og du kan have en eller to genbrugsbeholdere ude ved dig, 

det er sådan set, det koster hverken mere eller mindre. 
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MKH(173): Altså dem der er på plast og metal? De andre kan man ikke, der kan du betale for en 

større.  
 

KB(174): Ja, lige præcis. Og der betaler du så. Så det du ligesom betaler for, ellers, det er restaf-

faldet, ikke også? Og der kan man sige, så sætter vi en kilopris på, og så vejer vi hver gang vi 

henter den. Men det der så kan være risikoen ved det, det er så at folk de bare hælder restafflad 

over i plast og metal.  
 

MKH(175): Ja, det er jo det.  
 

KB(176): Altså, det, grunden til at man skulle gøre det, det er jo for at motivere dem for at be-

gynde at tage noget ud af den der, så de ikke betaler for plast og metal og glas. Ikke også?  
 

MKH(177): Men det skal helst være det rigtige de tager ud.  
 

KB(178): Men hvis de så bare. Dem der ligesom ikke vil. Det vil de nok heller ikke, stadigvæk. 

Jeg tænker ikke at de bliver motiveret til at tage glas og plast og metal og pap og papir ud af den 

der, jeg tænker bare de bliver motiverede til så at kyle restaffald i den anden beholder også.  
 

MKH(179): Ja, det er selvfølgelig rigtigt.  
 

KB(180): Så jeg synes ikke den er så nem. Der er jo nogle der gør det. Men øh..  
 

MKH(181): Er der nogle i Danmark hvor man vejer? 

 

KB(182): Øh ja. De har gjort det i Rebild, de gør det ikke mere i Rebild, men de har gjort det i 

Rebild på et tidspunkt. Og hvorfor de stoppede med det, det ved jeg ikke. Og det er sikkert også 

andre steder. Og der har jeg det bare sådan lidt med det der med om det skal være pisk eller gule-

rod, der synes jeg så bare mere at det er guleroden.  
 

MKH(183): Ja. Men guleroden i form af, at de skal forstå at det er vigtigt. Altså, det er den form 

for gulerod ikke? Det er jo ikke fordi de som sådan får noget ud af det, eller hvad skal man sige...  
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KB(184): Nej, nej nej..  
 

MKH(185): ...altså sådan, de får ikke en reel.. 
 

KB(186): De får en renere samvittighed.  
 

MKH(187): Ja, det er det de får. Ja, okay. Har du en oplevelse af at affaldssortering er under ud-

vikling, som emne? Fylder det mere eller, er folk blevet mere opmærksomme..? 

 

KB(188): Helt vildt. Helt vildt.  
 

MKH(189): Nu har du arbejdet med det siden. 
 

KB(190): Ja, jeg har arbejdet med det i tre, tre et halvt år.  
 

MKH(191): Tre år, tre et halvt år, har det udviklet sig der?  
 

KB(192): Jeg har siddet i kommunen siden '09, og de her regler har jo i hvert fald været der siden 

'12, og sikkert også før. Jeg kan ikke huske hvornår det her det kom. Men da jeg kom her til 

kommunen i '09, fra det private, der sad der én og arbejdede med affald. Og genbrugspladser og 

nogle andre opgaver, som overhovedet ikke havde noget med affald at gøre. Så kom der én mere 

på. Og da jeg startede for tre år siden, der sad min afdelingsleder, så sad Helle fuld tid - min afde-

lingsleder havde det jo ikke fuld tid, men han havde det som et emne under sig, eller et fagområ-

de under sig. Så sad Helle med fuld tid, og jeg sad med fuld tid, og en der hedder Morten, han sad 

her halv tid på det.  
 

MKH(193): Ja. Og hvor mange er I her nu? 

 

KB(194): Vi er syv her nu. Ja. Og det er bare kommet drypvist til.  
 

MKH(195): Og det er både fordi der er mere I skal, men..?  
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KB(196): Det er også fordi vi har taget driften af genbrugspladserne hjem. Før der var 

det jo også renovationsvirksomhed, RenoNorden, vores renovationsselskab, som driftede gen-

brugspladserne for os, der er 25 mand. Men dem har vi så taget hjem herfra. Det er så også det vi 

har brugt hele sidste år på, blandt andet, at få hjem, det projekt. Det lyder mærkeligt, men der er 

bare rigtig mange ting i det. Og det har i hvert fald skabt to af de syv arbejdspladser der er her. 

Men det er jo også blevet et fagområde helt for sig selv. Eller ikke en fagenhed, men under natur 

og miljø, der lå vi jo bare i miljøafdelingen. Men det er bare kæmpestort altså, og der bliver bare 

mere og mere. Der bliver bare mere og mere og lave, og vi har bare virkelig, virkelig, virkelig 

travlt.  
 

MKH(197): Er der sådan, har der været nogle mærkbare, altså sådan stigninger, altså sådan nogle 

tidspunkter hvor man kan se, også i forhold til borgerne, hvor de har haft en, hvor der virker til at 

være sket et eller andet, som har gjort at det er blevet mere interessant?  
 

KB(198): Altså jeg tror alt det der medier med plastik i malaysia og altså, for tre år siden var der 

mange, det snakkede de aldrig om, og vi blev aldrig kontaktet af en journalist. Der går jo ikke en 

måned hvor vi ikke bliver bliver kontaktet af en eller anden, der gerne vil have en eller anden 

udtalelse, eller der kommer opgaver, hvor du skal skrive din master, eller der er nogle skolebørn 

der skal skrive om et eller andet, og de har masser af spørgsmål. Jeg er stort set også ude hver 

måned og fortælle om et eller andet, et eller andet sted. Det gjorde jeg ikke for to år siden.  
 

MKH(199): Nej.  
 

KB(200): Der kunne jeg sådan ligge og vride og tigge og bede, om der ikke var nogen der havde 

lyst at høre om det her (griner), det var der så ikke.  
 

MKH(201): Og nu tænker du ro på, ro på, jeg skal jo også have tid til andet.  
 

KB(202) Ja, nu gider jeg fandme ikke det mere (griner) Jeg har bare jeg ved ikke hvor mange 

datoer, hvor jeg skal afsted her de næste to-tre måneder. Altså, det er altid sjovt når man kommer 

afsted, men øh.  
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MKH(203): Ja. Det er jo godt nok hvis interessen stiger, ikke? Hvis man, hvis vi tror på 

at det handler om at folk de skal have sådan en grundlæggende tro på at det er vigtigt, og det er 

vel dybest set det det handler om.  
 

KB(204): Ja, det er det. At det nytter noget.  
 

MKH(205): Ja, og troen på at det bliver behandlet ordentligt. Er måske også en del af den tanke 

om at..?  
 

KB(206): Ja, meget. Det bruger vi rigtig meget tid på at prøve også at følge det, sådan så vi er 

sikre på at det bliver behandlet rigtigt. Og det er jo skidesvært når det bliver sendt til Polen og 

sådan noget. Men så holder vi jo, det er jo så vores affaldsselskab der gør det, de tager så ned, og 

holder sådan nogle audit dernede hvert år, og kontrollerer at der sker det de siger, og at det kom-

mer videre til de aftagere som vi har fået at vide at det går til. Så derfor er det jo, ligesom alle 

mulige andre steder, dem der vil snyde de snyder jo. Men vi gør i hvert fald alt hvad vi kan for at 

det ikke sker.  
 

MKH(207): Ja. Det lyder godt. Jeg tror sådan set jeg er ved at være rundt. Tak for det.  
 

KB(208): Velbekomme.  
 

(...) 
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Transskribering af interview med Charlotte Speich  

3. marts 2020 

 

MKH: Marie Krogsgaard Holmriis (Interviewer)  

CS: Charlotte Speich  

 

MKH(1): Kan du starte med lige at sige hvem du er, og hvad din rolle er i Mariagerfjord Kom-

mune?  
 

CS(2): Ja. Jeg hedder Charlotte Speich og jeg er ansat som biolog i Mariagerfjord Kommune. Og 

siden 2015 har jeg været ansvarlig for det her projekt med miljøagenterne. Skal jeg forklare det?  
 

MKH(3): Nej, jeg har det..  
 

CS(4): Ja. ja. Men der har jeg haft ansvaret for det her projekt med miljøagenterne.  
 

MKH(5): Det her er bare sådan lidt baggrund, men hvad er din egen tilgang til affaldssortering?  
 

CS(6): Øhm. Altså tænker du på hvordan jeg kom ind i det arbejdsmæssigt?  
 

MKH(7): Nej, altså også bare når du er derhjemme, hvordan du affaldssorterer derhjemme? 

 

CS(8): Nå, ja. Det gør jeg selvfølgelig til punkt og prikke. Jeg render også rundt og flytter min 

mand og mine børns affald (griner) når de har lagt det i det forkerte rum. Og en gang imellem så 

siger jeg til min mand, at jeg forstår simpelthen ikke at sådan en begavet menneske, at han ikke 

kan finde ud at at det her ikke skal være deri. Fordi det er jo det samme der går galt hver gang. 

Og man tænker sådan, så forklarer det måske hvorfor det er svært for nogen. Så det gør jeg der-

hjemme. Og jeg går også og flytter på tingene der er puttet i de forkerte rum.  
 

MKH(9): Ja. Den tilgang til, altså at du rent faktisk affaldssorterer er det kommet sådan lidt lø-

bende eller kan du huske sådan, er det en beslutning du har taget eller er det en?  
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CS(10): Ja det er nok kommet lidt løbende altså i forbindelse med det her arbejde. For 

man kan sige at vi har jo altid eller i hvert fald i lang tid haft mulighed for at affaldssortere, bare 

ikke ved husstanden. Men i princippet kunne man jo have haft en kasse til papir og en passe til 

plastik og en kasse til metal, som man så kører på genbrugspladsen, ikke? Og det har jeg ikke 

gjort tidligere. Og det var også sådan at vi fik affaldssortering ved husstanden senere, hjemme 

hos mig, for jeg bor i Rebild Kommune, end vi gjorde i Mariagerfjord Kommune. Hvilket var ret 

irriterende, fordi jeg blev jo bevidst om det med affaldssorteringen, da jeg fik den her rolle, ikke 

også, med miljøagenterne. Og så gik der faktisk lang tid derhjemme, før det blev let at gøre det. 

Vi kunne kun sortere papir og pap fra tror jeg, hvilket vi så altid har gjort, lige siden vi flyttede 

ind der, fordi der var en spand til det. Og så har resten bare været restaffald. 
 

MKH(11): Ja. Er det sådan, har du en følelse af at det er ren vane nu, at affaldssortere? 

 

CS(12): Ja, og også den der følelse som vi snakkede om, med at det gør helt ondt at lade være, 

ikke? Jeg stod lige kort tid og overvejede, der hvor jeg faktisk ikke vidste om  der var folk i Asien 

der døde af at jeg stod og puttede mit plastik over i plast i stedet for i restaffald, ikke? Hvor jeg 

var lidt i tvivl om hvad var så bedst at gøre, set ud fra en samlet betragtning, ikke? Men lige bort-

set fra det, så ville jeg have det helt dårligt med hvis jeg ikke sorterede det. Så ville det føles rig-

tig forkert.  
 

MKH(13): Kan du sige lidt om tanken med at opstarte projektet med miljøagenterne? 

 

CS(14): Tænker du lidt hvad kommunen havde af tanker i forhold til det?  
 

MKH(15): Ja, ja 

 

CS(16): Jamen det startede egentlig med at tidligere har der været nogle forskellige organisatio-

ner, hvoraf de fleste af dem nu er med i miljøagentordningen, men alle fik tilbud om at være med 

i miljøagentordningen. Men der har tidligere være forskellige foreninger der har indamlet papir 

ved husstandene. Hvor det så har, altså det kender du måske også fra din egen baggrund, hvor det 

kunne være en spejdergruppe, der så havde til opgave ude i Onsild at samle papir ind. Og det 

gjorde de måske på den måde at de otte gange om året skrev at på lørdag der er papirindsamling. 
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Så kom spejderne rundt og samlede det her papir ind ved husstandene. Og så afleverede 

de det. Der kan jeg så blive lidt i tvivl, men på genbrugspladsen i Hobro tror jeg og så blev de så 

afregnet for den indsats der. (...) Så blev de afregnet for den mængde papir de kom med der. Og 

da vi så skulle til at affaldssortere ved husstandene, og det skulle vi jo, fordi det skal man. Det er 

jo ikke bare noget vi har fundet på, det har Kirstin sikkert fortalt om med at vi har jo en forplig-

telse og vi har jo nogle mål vi skal leve op til, så det skulle vi også i gang med. Altså der blev 

ikke indsamlet de mængder af genanvendeligt affald som vi var forpligtede til at gøre. Eller skul-

le gøre, på et eller andet tidspunkt ville være nødt til at gøre noget for at nå de mål der. Så det 

skulle vi jo også. Og så ville man vedtage en affaldsplan, eller hvad sådan noget nu hedder, som 

gik på det her med at vi skulle sortere ude ved husstandene, og sortere i de fraktioner som vi har i 

dag. Når man sætter sådan et projekt igang er det jo, hvad skal det være for nogle fraktioner, hvor 

kan de afleveres og alle mulige ting, ikke? Men man kom frem til den her løsning og lagde for, 

og så skete der faktisk det at der var pludselig nogen der ikke var fra teknik og miljø, som be-

gyndte at interessere sig voldsomt meget for det her med affaldssortering. Fordi de pludselig så 

for sig at der var nogle organisationer her der mistede en indtægt. Det er jo egentlig ikke sådan 

rigtig noget med affaldssortering at gøre, man kan jo sige det er jo ligegyldigt hvis vi skal nå de 

her sortere affaldet, og nå de her procenter. Så er vi jo nødt til det, og så er det andet jo en detalje 

kan man sige, i det. Men der var, det var faktisk min fagchef som så var vaks og sige jamen det 

må vi på en eller anden måde, det må vi på en eller anden måde vende til noget andet, altså. Hvis 

vi synes det er vigtigt at de her organisationer stadig har en mulighed for at udføre sådan en op-

gave og få et bidrag til deres foreningsarbejde, så må vi finde en anden måde at gøre det på. Så 

skal det jo ikke hvad skal man sige, ødelægge affaldssorteringen. Så fandt man på den idé, sådan 

helt overordnet, at de måske kunne løse nogle andre miljøopgaver. Som gjorde noget andet godt 

for miljøet, og så have mulighed for at oppebære samme indtægt som de har haft før. Og der gik 

man jo så i gang med en eller anden proces. Jeg var ikke med på det allerførste, hvor man invite-

rede organisationerne som jo, som jeg har forstået det, var ret, de var ret negative overfor det her. 

Fordi de jo bare så i ånden at de jo bare mistede den her mulighed. Og i øvrigt syntes de jo også 

at de havde været gode til at samle papir ind. Og det er jo ikke fordi organisationerne ikke har 

været gode til at samle papir ind. Man måtte bare konstatere at vi får altså ikke de mængder ind, 

som vi skal have. Det kan jo være folk ikke har gidet gå og gemme deres papirer til der kom en 

miljøagent forbi halvanden måned efter. Så det har jo ikke noget med agenterne at gøre, eller, 
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grupperne, der var de jo ikke agenter. Men jeg tror dels var der nogen der så det sådan, 

og så ved du jo også, at alt forandring kan man jo være skeptisk overfor fordi, hvad er nu det, og 

hvad skal vi så. Og man ved jo også hvordan man samler papir ind, nu er det jo lige organiseret. 

Så startede der en proces op med ligesom at kigge på, hvordan kunne man så, hvad kunne det 

være for nogle forskellige projekter man så kan løse som miljøagent. Og det var der lidt work-

shop om. Og så tror jeg for så vidt egentlig ikke rigtig at man kom så meget videre. Så fik jeg så 

det område, altså ansvar for det område. Det har været, det var måske nogenlunde samme tid med 

at vi, måske lidt før end vi udrullede sorteringen. Den startede vi op første oktober tror jeg. Og så 

var der nogle, der kunne man søge noglepenge ved miljøstyrelsen. Nogle kommunepuljeprojek-

ter, delte de penge ud til. Og det kunne være nogle forskellige ting som ligesom, jeg tror det gik 

på at øge genanvendelsen.  
 

MKH(17): Ja 

 

CS(18): Og der, det så vi så lige en mulighed for at koble sammen. Så havde vi sådan et firma, 

Tankegang, som er sådan et kommunikations- og procesfirma, til at hjælpe os. Og så lavede vi en 

ansøgning til miljøstyrelsen, hvor vi ligesom havde lidt mere konkretiseret dels vi kalder det mil-

jøagenter, og så lagde vi en lidt mere stram ramme over hvad er det det her det kan være. Jamen 

det skal handle om at hjælpe os med at formidle det her, med at nu skal du til at sortere. Og det 

skal du gøre af den og den grund, og du gør det sådan og sådan. Altså at få budskabet ud, og øge 

sorteringsmængden. Fordi folk de rent faktisk gjorde det. Fordi en ting det er at vedtage at det er 

sådan det skal være og give folk skraldespande derude. Men hvis de nu med armene over kors 

siger jamen jeg gør det ikke, så sker der jo ikke så meget ed det. Så vi besluttede at miljøagenter-

ne skal være nogle der hjælper med at formidle det her budskab. Så det var ligesom den overord-

nede ramme. Og så søgte vi penge hos miljøstyrelsen, til at lave en samskabende proces omkring 

det her, hvordan får vi det ud i livet. Og fik omkring en halv millioner kroner til det her, som vi 

så brugte til dels at have god tid til den her samskabende proces. Det gjorde vi igennem work-

shops... Du må sige til hvis det ligesom bliver for langt omkring det her?  
 

MKH(19): Det er fint  
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CS(20): Det er okay. Ja. Vi syntes det var vigtigt at det ikke var noget vi bare sagde 

sådan her skal det gøres, og I skal gå ud og sige det her. Vi syntes det var rigtig vigtigt at dem der 

skulle fungere som miljøagenter, at det egentlig var dem der fyldte indholdet ud. Vi havde lavet 

en overordnet ramme, det skal være inden for det her. Det skal handle om at formindle affaldssor-

tering og genanvendelse, men så er der ellers nogenlunde frit spil. Og det tror jeg var rigitg godt, 

for så fik. de enkelte grupper mulighed for at komme ud med hvad var det for nogle forventnin-

ger de havde til hvordan det her skulle fungere. Hvad var det de kunne byde ind med? For vi 

kunne jo have planlagt et eller andet, og så kunne det være at det slet ikke fungerede med den 

hverdag som de forskellige mennesker der er i det her projekt de har. For vi har jo ud over en 

masse spejdergrupper så er der jo nogle skoler og der var også en enkelt idrætsforening. Og det, 

altså, det var sådan forskellige grupper, ikke også? Og der holdt vi altså alt i alt tre forskellige 

workshops, hvor vi ligesom idégenererede, og så finpudsede vi ligesom mellem workshopsene, 

der her idéer der var kommet, og gjorde dem klar til ligesom at udvikle videre endnu. Og det var 

jo primært noget med hvad er en miljøagent, hvordan kan man være miljøagent, hvad er det for 

nogle opgaver man kan løse, når man er miljøagent. Hvordan skal man egentlig formidle det her. 

Skal vi ud og ringe på dørene eller skal vi stå med et eller andet, eller hvad kan det være, Hvor-

dan er man det, hvordan udfører man den opgave. Og så også dels hvordan bliver man klædt på 

til det. Hvordan skal man få den viden man har brug for at have, for at kunne gå ud og formidle 

det til andre. Det var sådan i hovedtræk det som vi videreudviklede på igennem de der work-

shops, hvor vi så hele tiden blev mere og mere skarpe på hvad er det så for noget materiale vi 

gerne vil have, hvis vi beslutter at det skal være sådan en eller anden form for aktivitetsområde vi 

gerne vil stå med. Vi kunne jo også have trykt foldere og delt ud, ikke? Men man besluttede at 

man i stedet for ville være aktiv på en anden måde. Altså kommunen går jo ud og er skriftlig og 

også i nogen sammenhænge mundtlig, men så meget møder vi jo ikke borgerne. Og man beslut-

tede at det skulle altså være noget hvor man fik den her læring og viden på en anden måde. Det 

måtte ikke være alt for tørt. Der skulle være et eller andet aktivitetsområde, og det skulle være 

lidt sådan legende.  
 

MKH(21): Ja.  
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CS(22): Og igennem, der skulle være nogle oplæg til at tale med borgerne om tingene. 

Og så blev der jo, så brugte vi jo også nogle af pengene på simpelthen at udvikle nogle af de her 

materialer. Vi har jo en hel hel masse materialer. Du så vel tingene? 

 

MKH(23): Jeg så dem, ja.  
 

CS(24): Ja, ja. Og derudover så udviklede man så et orienteringsløb, som den måde man uddan-

nede sig som miljøagent. Når man har været igennem det løb, så har man viden indenfor de her 

områder, vi synes. Så har man den viden som vi gerne vil have at man havde for at kunne under-

vise eller formidle det til folk. Og det er både noget med hvordan sorterer man, skal det her emne 

herhen eller herhen, og det er også som du siger det der med jamen hvorfor? Hvad kan tingene 

blive til, hvorfor er det vigtigt at putte den der plastikting deri, ikke?  Ja. Så på den måde, og så 

havde vi til sidst et kursus for alle dem der ligesom skulle arbejde med det. Og på den måde har 

vi brugt rigtig god tid til at udvikle det her. Og faktisk har jeg og tankegang der var med i proces-

sen her, ret meget haft munden lukket, ikke? Og kun ligesom lavet oplæg der lagde op til at de 

kommende miljøagenter sagde noget, ikke? Som bare var inden for den her ramme. Så det har 

også gjort tror jeg, at der er kommet noget materiale som, dels dem der var med i ordningen, 

kunne se at de godt kunne overskue at bruge, og kunne se at det passede ind i de aktiviteter som 

de i forvejen havde. Det var ikke noget med at man skulle ud og pludselig mobilisere nogle kræf-

ter der slet ikke var i forvejen i organisationen, eller. Så det blev passet ind. Og derudover så sy-

nes, nu er mange af dem jo spejdere, men der er også skoler og andre institutioner der er med, de 

er selv meget grønt orienterede, miljøorienterede, øhm, og det samme med spejderne. Så de syn-

tes jo faktisk også at det her det passede meget godt ind i deres, hvad skal man sige, idégrundlag 

eller det de i forvejen gerne ville arbejde med. Ikke så man skulle ud og formidle et eller andet 

der bare ligger helt fjernt. Jeg vil sige den der idrætsforening der var med, de stoppede altså. Jeg 

tror ikke at, dels ligger det måske lidt langt fra at spille fodbold. Jeg tænker nu at man sagtens 

kunne have været, men der var også bare én person der stod for det hele, og han stod jo i forvejen 

for at organisere alting i den her idrætsforening, han kunne ikke overskule også at skulle til det 

her. Som jo heller ikke ligger lige i forlængelse af at arrangere fodboldturneringer og sådan no-

get. Jeg kan ikke huske hvad du startede med at spørge om?  
 

MKH(25): Det var bare det med hvad tanken var. Vil du sige at det er en succes? 
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CS(26): Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg at jeg vil sige. Dels synes jeg at det er overraskende, 

men positivt overraskende, at det stadigvæk kører. Jeg var til en workshop efter et år. Når man får 

de der kommunepuljepenge så forpligter man sig også til at deltage i nogle aktiviteter og formidle 

det her. Og der var jeg afsted til et arrangement og sad med andre der havde fået penge til projek-

ter. Og det kan jo være mange forskellige ting, ikke. Det var jo projekter der var meget anderle-

des en det her, det kunne også være et teknisk anlæg eller sådan noget man har udviklet. Men der 

var jeg sammen med nogen der ligesom var i den formidlingsgruppe, som man kan sige vi også 

er i, hvor de ligesom havde sagt at deres projekt levede kun så længe selve projektperioden var 

der. Hvor man kan sige vores projektperiode som sådan var jo udviklingsfasen, der. Men når de 

ligesom var færdige med den del, så sluttede det også. Altså de formåede ikke at få det til at leve 

videre. Og vi kunne jo have kørt måske et år, og så var det måske ikke sjovt længere, eller så var 

der ikke mere energi i det, og nu har vi jo alligevel kørt i, ja '15, '16, '17, '18, '19, ikke? Fem år. 

Så det synes jeg, og jeg synes også at i starten holdt jeg lidt tal på hvor mange miljøagenter der 

blev uddannet. Hvor det første år, nu kan jeg ikke engang huske om det var det første år hvor vi 

nåede på 500 eller 1000 eller.. Vi havde i hvert fald sat os en eller anden målsætning, som, da vi 

søgte pengene, som vi oversteg gange fem eller sådan noget, indenfor den periode. Og i dag, jeg 

har ikke nogen idé om hvor mange miljøagenter der er uddannet, men vi snakker i hvert fald over 

2000. Og vi har jo en kommune med, jeg tror der er omkring 40.000 indbyggere. Så tænker jeg 

sådan, det er faktisk meget godt gået. Og jeg vil sige, selvom de her miljøagenter nu ikke gik ud 

og var aktive, altså på den måde at de står formelt nede på Hobro torv når der er Open By Night 

eller et eller andet. Eller går ud til en byfest eller står til julemarkedet. Lad os nu sige at de slet 

ikke gik ud med det her materiale de havde, men alene var uddannede. Så vil jeg sige bare alle de 

tusinde, nu er det primært børn, ikke, der er uddannet. Deres engagement i det her, tænker jeg 

også breder sig som ringe i vandet. Fordi hjemme hos dem der tænker jeg også at det absolut er 

nogo at smide en plastikflaske over i restaffald, altså. Det får forældrene ikke lov til. Nogle gange 

hører vi jo også at der er nogle forældre der tænker arh, gid fanden havde de der miljøagenter, for 

nu bliver der simpelthen i den grad holdt øje med dem. Så jeg tror de har fået en helt anden be-

vidsthed ind under huden, som de formentlig tager med sig igennem resten af livet. Og derudover 

så påvirker de i sig selv deres omgivelser. Og derudover, så går de jo rent faktisk ud også, og 

hiver fat i folk. Og så tænker jeg, noget af det jeg synes miljøagenterne kan, til forskel fra anden 

kommunikation fra kommunens side, men i modsætning til, men som supplement til kommunens 
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kommunikation, så tænker jeg vi har et helt tredje ben, eller hvad nummer ben det nu 

er, her, for vi har selvfølgelig, kommunen kommunikerer jo det her, og det gør kommunen jo på 

forskellige måder. Dels skriftligt med en affaldsfolder, og man er aktiv på facebook, og ligesom 

kommer ud lidt forskellige steder. Og en sjælden gang imellem er kommunen jo også ude og mø-

de nogle borgere. Men her kan man sige, det miljøagenterne kan, det er jo så noget helt andet, 

som supplement til kommunens egen kommunikation. Og jeg tænker, dels så, der er flere gode 

ting ved miljøagenternes kommunikation ud til verden. Det er dels at de ikke er kommunen. Der 

er ikke noget galt med at være kommunen, men de er jo allerede kommunen, ikke? Men de kan 

noget andet, fordi de ikke er kommunen. Når de møder folk så har de ikke en kommunekasket på 

hovedet. De er tværtimod, fordi de nu er geografisk fordelt over hele kommunen, og arbejder i 

deres lokalområder, så når man møder en miljøagent, jamen så er det måske naboens datter, eller 

ens venners barnebarn, eller. På en eller anden måde, så har man sikkert en relation til nogle af 

dem der står derude, fordi de er fra ens eget lokalområde. Så dels er det nogen man på en eller 

anden måde kender lidt mere, og de er ikke officielle mydighedspersoner. Og så har de jo også 

med de ting som er blevet udviklet, fordi de havde taget en beslutning om at det her det måtte 

ikke være tørt eller kedeligt, det her det skal folk lære på en anden måde, jamen så er der en an-

den legende formidling. Og meget af det kommunen kommer ud med, det er jo skriftlig formid-

lig. Og her der er det jo, hvad skal man sige, én til én, mundtlig formidling, at man står og har 

nogle samtaler om de her ting. At man prøver at lege med nogle af tingene, og så har vi også nog-

le materialer man kan få med hjem og lege videre med derhjemme, sådan så historien lever vide-

re. Så jeg synes på alle måder at det må være en succes, fordi jeg synes vi har så meget mere po-

tentiale for at få borgerne til at sortere. For det er jo egentlig det eneste det handler om, at vi får 

genanvendt så meget som muligt af vores affald. Og så rigtigt som muligt. Og der tænker jeg at 

der må det da virkelig give meget, at man har det her ben på kommunikationen, ikke også? 

 

MKH(27): Ja. Hvad, når nu miljøagenterne har været ude, eller når I holder møder med dem, 

hvilken form for feedback får I om deres oplevelse af at være ude som miljøagenterne?  
 

CS(28): Jeg tror at, nu er jeg jo så, jeg mødes med dem fast to gange om året. Det er jo selvfølge-

lig lederne, ikke også, men de er jo med ude til de her aktiviteter. Og jeg synes at det er positiv 

feedback. Altså en sjælden gang imellem får de jo skældud over nogle ting, der vil jo altid være 

sure folk, men altså, det kan jo godt være de får skæld ud over at der er en borger der kommer og 
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sige min skraldespand er ikke blevet tømt, og så må de jo bare henvise til kommunen. 

Men jeg tror at de generelt oplever at folk godt vil det her, og at.. jeg tror også at vi igennem dem 

kan måle på hvordan folk har det med at affaldssortere nu, kontra da de begyndte at skulle af-

faldssortere. Hvor mange borgere mødte det igen sådan lidt skeptisk og sagde altså det her det er 

simpelthen for besværligt. Det kan jeg ikke finde ud af, og I får mig heller ikke til at stå og vaske 

mit affald. Nej, det gør jeg ikke. Og der kan man sige, det er jo en anden ting jeg synes der også 

er god ved miljøagenterne. Når der står et barn på seks år eller sådan noget, og er super skarp til 

det her, og ved lige hvordan tingene skal sorteres og i øvrigt også synes at det her det er liv eller 

død af få det her sorteret, så bliver det sådan lidt sværere som voksen at møde dem med den der 

det er altså virkelig vanskeligt det her, det kan godt være i sidder inde i kommunen og har for-

stand på hvordan man sorterer, men for os som borgere der er det svært. Det er lidt svært når der 

står én på den alder, som har fuldstændig styr på det der, og i øvrigt så er det altså også liv eller 

død at få sorteret det der rigtigt, ikke? Øhm, hvad var det sidste du spurgte om?  
 

MKH(29): Det var bare det der med...  
 

CS(30): Nå ja, det var det med den feedback. Men jeg synes at jeg, jeg synes at jeg fornemmer 

på, det kan du jo prøve at spørge dem om også måske på mødet, men jeg fornemmer at de lige-

som kan mærke på folk, at der er gået de her fem år, og at der er en anden positiv tilgang til at 

sortere og en interesse for det. Og at det ikke er svært heller, længere. Og jeg tror egentlig at det 

var rimelig hurtigt at de oplevede at det ikke var svært længere.                  
 

MKH(31): Det her er måske mere til Kirstin, jeg ved ikke, du må sige til hvis du ikke kan svare, 

men har I ellers haft den fornemmelse at når I har talt om miljø eller affaldssortering, at folk har 

været sådan; det kan I sagtens sige, jer...  
 

CS(32): Jaerh. Altså det er nok mere Kirstin, men jeg tror, altså jeg fornemmer på miljøagenterne 

at folk i hvert fald starter med at være skeptiske. Jeg tænker det du siger med at det kan I jo sag-

tens sige, at det også er nemmere at sige til en kommuneperson. At sige jamen prøv at høre, det er 

dit arbejde, du laver ikke andet end at sidde og fordybe dig i det her, og selvfølgelig ved du en 

masse om hvordan man gør det. Det er jo ikke det samme som at jeg kan finde ud af det. Og det 
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er jo der hvor jeg tænker at det kan man jo ikke sige til en på seks år, der har lært det 

her, ikke? Ved at tage et orienteringsløb på en time. Så jeg tænker at det.. 
 

MKH(33): Hvad tænker du at miljøagenterne, altså hvilke virkemidler gør de brug af, når de er 

ude og møde borgerne? Hvordan argumenterer de for det? 

 

CS(34): Ja. Øhm. Altså jeg tror at de med materialer vi har i standen, så handler det jo dels om 

hvordan skal tingene helt konkret sorteres. Skal den her derhen eller skal den derhen. Og det er jo 

ikke et argument for at affaldssortere, det er jo bare en hjælp til hvordan man affaldssorterer. I 

forhold til, et arguement eller motivation for at affaldssortere så tænker jeg at de har nogle af de 

her redskaber til at vise hvad det nytter. For eksemepel det her med gulvtæppet, hvor man kan se 

hvad kan det her blive til. Hvad kan man sige, vi har også lavet to plancher, hvor vi har taget ud-

gangspunkt i hvor meget borgerne havde samlet ind et bestemt år i henholdsvis metal, og jeg tror 

den anden er plastik, og så har vi lavet to store plancher, hvor den ene er med metal hvor der står 

at Mariagerfjord Kommunes borgere har i år sådan og sådan, indsamlet så og så mange tons me-

tal. Det svarer til at man har kunne producere så og så meget.. Jeg kan ikke helt huske hvad der 

står på den. Men for ligesom at anskueliggøre at så har man sparet at skulle have så mange res-

sourcer igang for at lave cykler eller stegepander eller et eller andet. Og tilsvarende med plastik 

har man set hvor meget plastik er der blevet samlet ind. Så jeg tror det ligesom bruger der dels at 

vise at der sker noget. At borgerne gør det godt, og at det nytter noget, og at det bliver til noget. 

Og jeg torr også nok de arbejder med det ude i deres grupper, så tror jeg også godt de kunne finde 

på at se på sådan noget med CO2-regnskab. Vi er ved at udvikle noget nyt materiale, sådan så 

man kan blive tostjernet miljøagent, eller sølv og guld miljøagent eller hvad det nu skal være, 

men altså sådan så man ligesom kan kan uddanne sig videre til miljøagent. For nu kan man sige, 

nu har vi, det har været meget basalt med hvordan sorterer vi og hvorfor er det vigtigt. Og nu 

tager vi et spadestik dybere på hvorfor er det vigtigt. For der kunne man jo for eksempel sige 

klima. Hvorfor er det vigtigt for klimaet, eller gør det her en forskel for kliamet. Der kunne man 

jo se på sådan noget med CO2 og sådan noget. Så det er vi igang med at lave en videreuddannel-

se, sådan så man bliver endnu bedre klædt på. Til især det du siger med at motivere altså hvorfor 

skal vi overhovedet gøre det. Hvor vi har haft noget fokus på hvorfor skal man gøre det, men 

også rigtig meget på hvordan. Fordi det var en opstarts-fase, hvor vi gik, vi kom jo ud samtidig 

med at man satte ordningen igang, så det var meget et spørgsmål om at hjælpe folk med at det 
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kan du faktisk godt finde ud af, det her. Du skal bare gøre sådan og sådan, og ellers så 

er der altid hjælp at hente her. Og så også lidt fokus på ligesom hvad det nytter. Men det tror jeg 

at vi vil fokusere endnu mere på fremadrettet. Men altså, det vil være det der med at se på, hvad 

kan tingene blive til. Hvad kan vi spare af ressourcer ved at du putter plastikflasken derover i 

stedet for i restaffald.  
 

MKH(35): Ja. Har der været en udvikling i den interesse som borgerne viser? Jeg tænker på? Jeg 

føler når jeg taler med nogen om, at det er det her jeg er ved at undersøge, så er det som om at nu 

er det meget sådan teknisk interesse for den her specifikke ting, altså som om folk har fået en 

grundforståelse nu, for affaldssortering, og nu er de kommet til de der meget specifikke spørgs-

mål; den her ene ting, skal den dét her eller skal den det her?  
 

CS(36): Ja, ja.  
 

MKH(37): Kapslen fra ølflasken den er jo både metal og plast, hvad skal jeg gøre med den? Altså 

er de nået et niveau nu, hvor de måske har brug for en anden form for teknisk viden, eller er det.. 

Har I haft det med hele tiden? 

 

CS(38): Det er et godt spørgsmål. Jeg tænker det måske også er mere affaldskontoret og måske 

miljøagenterne. Jeg synes det ville være super relevant at spørge dem hvad de oplever. For jeg 

møder jo faktisk ikke ret tit borgerne. Men jeg kunne godt have den fornemmelse, uden lige at 

have så meget at hænge det op i, at, og man ved jo også selv, jo mere man ved, jo mere ved man 

at man ikke ved. Eller så begynder, i starten så tænker man sådan lidt *hrush*, så er det her bare, 

så ved man ikke noget om hvordan man skal sortere. Så lærer man det, og så når man sikkert et 

niveau. Den fornemmelse kan jeg også godt have, også bare som privat person. Ud fra når jeg 

snakker med folk, at man så bliver mere specifik på det. Og så er vi nok også ude i noget hvor 

man kan sige at altså at vi nok rykker meget sådan procentuelt på at få sorteret alt det vi godt kan 

finde ud af at sortere. Og hvor man kan sige at når man begynder at blive i tvivl om ølkapsen, så 

har vi faktisk også nået rigtig meget. Det gør måske ikke så meget, hvis den kommer i restaffald. 

Hvis vi har husket at putte alle dåserne med de flåede tomater over i metal, så er vi  ude der hvor 

vi ikke rykker helt så meget.  
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MKH(39): Jeg tænker også bare det må være en anden form for.. Øh, folk har fået en 

viden nu om at det der med at når ting er blandet og de udfordringer det giver, som man måske 

slet ikke har haft i sin bevidsthed før at det har været.. At det.. At de forskellige former for mate-

rialer og blød plast og hård plast der er sat sammen. 
 

CS(40): Ja, ja, det er rigtigt. Og der håber jeg da at, der kan jeg da mærke at jeg også selv, jeg ved 

ikke hvordan det er ude hos vores borgere. Om de også ligesom. Hvor mange af dem har egentlig 

fået en forståelse af at når bare du køber en tandbørste for eksempel ikke, altså. Hvis du orker, det 

gør jeg for eksempel derhjemme, piller papbagsiden fra og putter i papir, og putter forsiden i pla-

stik. Og sådan er der jo mange, nu siger du også med plastik, og meget af vores emballage så er 

der måske en hård bund og et blødt låg. Så skal du jo egentlig helst dele det helt over ikke også, 

for at tingene kan genanvendes. Men hvor langt borgerne.. Jeg synes jeg nogle gange møder folk 

der er virkelig dybt specialiserede i det der og meget, altså har tænkt meget over det der som du 

siger. Altså vi er jo gået meget i detaljer hvis man begynder at tænke på den der ølkapsel, der 

både består af det og det. Og folk de begynder jo også at høre nogle historier. For eksempel så er 

der jo også de der låg fra mælkekartonen, det er jo plastik, skal vi genanvende den? Så er der no-

gen der har hørt at der er noget med at så ruller de rundt på båndet deroppe, og så er de svære at 

have med at gøre af sådan en eller anden teknisk årsag. Plastikken fejler ikke noget. Og så har 

man måske hørt det. Og så er der nogen der har hørt at de sorte kødbakker dem kan anlægget ikke 

se og sådan nogle ting. Så begynder man sådan at blive meget detaljeret i nogle ting, eller man 

har hørt et eller andet, ikke.  
 

MKH(41): Fortæller I den slags til miljøagenterne, altså opklarer I det for miljøagenterne? Er det 

din fornemmelse at de kunne ske at blive spurgt om det? 

 

CS(42): Ja, ja. Fordi de spørger selv om nogle af de der ting, øhm, og som udgangspunkt så prø-

ver vi at sige til folk at de ikke skal bekymre sig helt så meget om de der ting med for eksempel 

om, altså, det er rigtigt nok at, nu ved jeg ikke hvad status er nu, men det har været sådan at an-

lægget ikke kunne se de sorte kødbakker. Men det betyder bestemt ikke at man skal stå og ikke 

putte dem til plast. Fordi dels står der nogle folk manuelt og sorterer de her ting oppe på anlæg-

get. Og dels så ved vi jo også hele tiden at tingene de udvikler sig. Så det kan godt være den ene 

måned at man ikke, at anlægget ikke kan se de sorte bakker, men så kan det være om to måneder 
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at så har man fundet en løsning på det, og så kan den se de sorte bakker. Vi prøver at 

undgå at folk skal, det skal helst ikke blive for svært, eller nogen videnskab. Og så er der også det 

med at hvis man først går ud.. Vi nåede lige præcis at sige at blød plast ikke kan genanvendes. Og 

jeg tror knap det gjaldt en måned. Og det er stadigvæk svært. Og det fortæller miljøagenterne. 

Der er rigtig mange der stadig ikke ved at du godt må bruge den bløde plast. Så hvis du først har 

fået givet sådan en oplysning, lidt ala den der historie i Århus hvor de blandede affaldet sammen. 

Det er hundrede år siden det er sket, og den lever bare så godt stadigvæk. Og på samme måde 

tænker jeg også at det må ikke blive så avanceret. Hvis det nu var ti mennesker vi snakkede om, 

og de var på en arbejdsplads så kunne man sige i dag er reglerne sådan. Om to uger er de sådan. 

Det er dit arbejde og du skal være opdateret på det. I dag kan vi bruge de sorte bakker, igår kunne 

vi ikke. Og mælkelågene sådan. Men vi prøver at sørge for at vi ikke har fået kommet ud med 

nogle informationer, som senere er til skade. Og så følger de jo med på anlægget også. Der ved 

jeg at affaldskontoret har tæt kontakt med dem, med hvordan går det med de der ting. Og så tror 

jeg at man hellere vil sige jamen så må vi håndsortere de der sorte bakker fra, ikke også, indtil vi 

får en løsning. I stedet for at prøve først at lære folk at nu må man ikke sortere de sorte bakker til 

plast, og så på et tidspunkt skal man ud at fortælle at nu må du gerne sortere de sorte, men nu er 

der kommet nogle hvide, dem må du ikke, eller sådan. Det må ikke blive for kompliceret. Også 

for at folk ikke ligesom kører sur i det. Og kombineret med det her med at teknologien jo hele 

tiden udvikler sig, ikke også? Og jeg tror måske også, altså, hvis man er lang tid om at komme ud 

med nogle løsninger, så kan det jo også være fordi man er nødt til at lave nogle der er langtids-

holdbare. Fordi det er ikke nemt lige pludselig at få folk til at få en ny forståelse.  
 

MKH(43): Nej, det er jo det. Øhm... Hvad tror du der skulle til, hvis borgerne skulle blive endnu 

bedre til at affaldssortere?  
 

CS(44): Altså jeg tror at der er nogle faktorer der spiller ind i forhold til om man affaldssorterer. 

Nu snakkede vi jo selv lige om det der med at det er nemt. Det er vigtigt at det er nemt. Men det 

er ikke i sig selv nok at det er nemt. Man skal også på en eller anden måde føle at det er vigtigt, 

det man gør, at det gør en forskel. Så jeg tænker måske at det jo også svarer lidt til at det vi nu 

sætter fokus på, med næste skridt med miljøagenterne, det bliver mere baggrund for hvorfor. 

Hvorfor skal vi gøre det? Så jeg kunne forestille mig at næste skridt ligesom bliver, hvis der er 

nogen.. Altså der kan selvfølgelig være noget fejlsortering en dag, som man kan sige så får vi 
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sorteret endnu mere, hvis folk bliver dygtigere til at finde ud af at de ikke skal putte 

mælkekartonen over i papir. Men jeg tror vi er nået langt, i forhold til at de fleste mennesker godt 

kan finde ud af at sortere hvis de vil. Og nu siger jeg vil, fordi jeg tænker hvorfor vil man og 

hvorfor vil man ikke? Hvorfor er det vigtigt for nogle, og hvorfor er det ikke vigtigt for nogle 

andre? Jeg tror det er der man måske kan gøre mere, hvis man skulle have flere til at affaldssorte-

re. Det er at det er vigtigt for nogle som det måske ikke var vigtigt for før. At de dels får en for-

ståelse for at de godt kan det her, og at det faktisk gør en forskel. At de er med til at gøre en stor 

forskel, når de står der med den lette løsning, skal jeg bare lægge den i det rum, eller det rum. 

Hvis det er så let som det...  
 

MKH(45): Når nu du siger det her med at nogen der vil og nogen ikke vil. Har du en fornemmel-

se af at det er nogle grupperinger? Altså kan man sige at der er nogle grupper der gør det, og nog-

le grupper vi har svært ved at nå?  
 

CS(46): Altså det vil kun blive gætværk fra min side, for det er ikke noget jeg har nogen som 

helst belæg for at sige hverken via min erfaringer med miljøagenterne, eller noget jeg har læst om 

eller ved noget om. Jeg kunne forestille mig at det var sådan, nu kan man jo ikke have de der gå-

seøjne med, men "vil". At det ikke kun er et spørgsmål om at ville eller ikke ville, men et 

spørgsmål om en eller anden mental ressource eller et eller andet.  
 

MKH(47): Jeg tænker bare om der kan ske også at være en form for fællesskab i at vi er sådan 

nogle der affaldssorterer...  
 

CS(48): Ja det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert.  
 

MKH(49): ...eller vi er sådan nogle der ikke går op i at affaldssortere, eller måske et sådan ikke-

eksisterende fællesskab om ikke at affaldssortere.  
 

CS(50): Ja, ja. Ja. Jeg kan især se det for mig, det første ikke også? At vi er også begyndt at have 

kødfrie dage, og vi flyver ikke mere end en gang om året. Og altså i hvert fald håber jeg at den 

gruppe, det er der jeg nogle gange kan undre mig over, det er der jeg nævner de unge studerende i 

københavn, fordi hvis man har besluttet det og det, så tænker jeg sådan at så må den her simpelt-
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hen også komme med, fordi det er nemt og det er vigtigt. Men jeg kunne da forestille 

mig at hvis man har besluttet sig for at have kødfrie dage, og skære ned på flyrejserne, at man så 

også, der håber jeg da så også at de folk så også affaldssorterer. Hvis der er nogle der ikke gør, så 

håber jeg at når vi får videreuddannet miljøagenterne, at der bliver nogle man kan få til at se at 

gud ja, det er da faktisk vigtigt. Altså jeg snakkede faktisk engang privat med nogle mennesker 

som er i den her gruppe, eller kategori af folk der sådan, er  bevidste om de her ting, og også har 

en forestilling om sig selv som nogle der er oplyste og gør tingene rigtigt sådan miljømæssigt og 

sådan noget, og som så ikke har fanget det der med affaldssortering. Hvor jeg så tænker det pas-

ser slet ikke ind i den der selvfortælling du ellers har. Så det håber jeg i hvert fald at hvis der er 

nogle tilbage af dem, at de skal med på vognen, ikke? Og det er jo nok de nemme at få fat i. Og 

så tænker jeg at sådan en gruppering som du siger man kunne også have et fællesskab om at, der 

er jo også nogle der måske bevidst ville sige jeg skal fandme ikke have kødfrie dage. Jeg køber 

lige en bøf der er lidt større, så kan da lære det, de der klimafanatikere. Den hopper jeg simpelt-

hen ikke på, den der. Så det kunne.. Men altså, jeg er ikke noget, det ved jeg ingenting om, om 

der også kan være nogle der der også siger ha, nu, jeg smiler mens jeg putter min plastikflaske 

over i restaffald, fordi så åndssvag er jeg ikke.  
 

MKH(51): Men nu siger du at du selv er sådan en der affaldssorterer. Hvis du nu kommer hjem 

til nogle venner, som ikke affaldssorter, siger du så også til dem hvad har I gang i?  
 

CS(52): Naerj, sådan siger jeg det ikke, men jeg kan godt finde på at sige noget til folk, spørge, 

altså. Og jeg har jo også truet min datter med at tage det der orienteringsløb med, fordi jeg kan 

ikke forstå at når de er unge, veluddannede mennesker, at det så, at den der del ikke er med. Jeg 

synes ikke det passer ind i det selvbillede. Og hvis jeg er hjemme hos folk, så kan jeg også godt 

finde på, hvis jeg ligesom tænker at det er nogle der egentlig gerne vil det eller et eller andet, 

spørge ind til det. Men jeg prøver generelt ikke at presse sådan nogle ting ned over folk. Det gør 

jeg ikke. Men hvis jeg ligesom tænker at det bare er.. Altså hvis jeg tænker at der kunne man godt 

rykke folk, eller de siger et eller andet. Folk spørger jo også tit selv, måske især i starten hvor vi 

have affaldssortering ikke, hvis de så ved at man arbejder indenfor det område, så kan de jo godt 

finde på gerne at ville snakke om de ting. Måske med det der udgangspunkt især i starten, at det 

var vanskeligt eller fjollet. Og så synes jeg det er dejligt at kunne bibringe folk nogle faktuelle 



 

 139 

BILAG 7 

oplysninger om hvorfor det ikke er fjollet eller hvorfor det er vigtigt, eller hvorfor det 

ikke er svært, og hvordan man nemt kan gøre det. Men ellers så mest hvis folk selv lægger op til 

det. 
 

MKH(53): Ja. Fair nok.  
 

CS(54): Ja (griner)  
 

MKH(55): Jeg tænker bare på, den tænkte situation hvor du er hjemme hos nogle, og det behøver 

jo ikke nødvendigvis at være venner, eller hører om nogle der ikke affaldssorterer, altså, er det 

noget du bider mærke i så?  
 

CS(56): Ja. Det gør jeg, ja.  
 

MKH(57): Og så tænker sådan, nå?  
 

CS(58): Ja. Det kan sågodt være jeg vælger ikke at sige noget. Det vil jeg oftest, men det er fordi 

jeg er sådan som person. Men det er ikke fordi jeg ikke lægger mærke til det. Ligesom jeg kan 

finde på at stå og kigge nede i fakta, og tænke hold da op, så har folk købt fem liter mælk der er 

uøkologiske, ikke? Det lægger jeg også mærke til. Og det gør lidt ondt, hvis jeg hører om nogle 

der ikke affaldssorterer, eller hvis jeg er hjemme hos nogle der ikke gør. Og jeg kan også godt 

finde på at tænke at jamen jeg troede da ellers I var sådan nogle der købte økologisk  mælk, og 

sorterede affald.  
 

MKH(59): Ja. Det passer sammen..  
 

CS(60): Men derfra og så til at sige noget, det er så en anden sag.  
 

MKH(61): Ja ja, fair nok  
 

CS(62): Men jeg lægger bestemt mærke til det.  
 

MKH(63): Ja. Jeg tror faktisk jeg er ved at være igennem. Tak.  
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Transskribering af interview med Vibeke Samuelsen 

28. februar 2020   

 

MKH: Marie Krogsgaard Holmriis (Interviewer)  

VS: Vibeke Samuelsen  

 

MKH(1): Vil du starte med at fortælle lidt om dig og din tilknytning til Miljøagenterne i Maria-

gerfjord Kommune?  
 

VS(2): Øh, ja. Jamen jeg hedder Vibeke, og jeg er jo i forbindelse med fundraising i FDF tilknyt-

tet Miljøagenterne, som et middel til at skaffe penge til kredsen. Så har jeg været tilknyttet Miljø-

agenterne, og taget ud med det. Ja  
 

MKH(3): Ja. Øhm. Hvordan bliver man uddannet eller trænet som Miljøagent?  
 

VS(4): Jamen øh, Kommunen holder to gange om året sådan nogle sammenkomster, hvor de 

præsenterer materialet. Og så er der jo også udførlige vejledninger med i traileren, så man hele 

tiden, eller man sagtens kan læse op på stoffet..  
 

MKH(5): Når man står derude...  
 

VS(6): Men det er intuitivt, altså. Det er nemt at gå til.  
 

MKH(7): Ja. Hvordan øh, altså hvad er det for nogle værktøjer der for eksempel er i traileren? 

Det er sådan en trailer man kan tage med ud og så...?  
 

VS(8): Det er en trailer man tage med ud, og egentlig så kan man bestille oppe på kommunen 

hvad der skal være i. Men jeg tror de fleste af tingene er der permanent. Ja, så der er alt materialet 

i traileren, og du kan også bestille ekstra hvis du vil have pointskemaer eller hvis du vil have eks-

tra quizzer med, så vil de gerne kopiere dem for dig og sådan. De ligger ikke an masse, men det 

kan man så ønske, og så tilføjer de det i traileren når man skal, ja.  
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MKH(9): Hvordan oplever du det når du er ude som miljøagent, hvordan er det?  
 

VS(10): Jamen det er positivt. Og det er hyggeligt, og folk bliver draget af det, og synes det er 

sjovt og spændende. Og det giver altid anledning til en god snak. Både børn og voksne synes det 

er interessant. Og rigtig mange ved rigtig meget - specielt børn! Og de fleste har lyst til at vide 

mere. Så på den måde er det givende at være ude med det.  
 

MKH(11): Ja. Er folk interesserede i sådan den tekniske del, eller, der er jo også ret meget leg og 

sådan noget. Når nu du siger de bliver draget af det?  
 

VS(12): Altså de er i hvert fald ikke afvisende overfor at lære det, men det er jo igennem legen at 

de lærer det. Og det gør det jo så sjovt at lære. Så det du, hvis du spørger mig om motivationen er 

konkurrencen eller legen, eller det er at lære, det ved jeg ikke.  
 

MKH(13): Nej. Er der nogle gange nogen der er, altså sådan er afvisende overfor jer?  
 

VS(14): Jeg kan simpelthen ikke huske nogen tilfælde, eller nogen har sagt noget ubehageligt, 

eller noget ala det virker jo ikke, eller det dur jo ikke. Nej, det kan jeg ikke huske jeg nogensinde 

har oplevet. Men for eksempel, vi har jo stået på en gågade, eller vi har jo stået steder hvor der er 

mange mennesker, der er også nogle der går forbi os eller udenom os, så, og jeg kan jo ikke vide 

hvorfor de gør det. Om det er fordi de ikke ved hvad det er, eller det, altså. Men nej, jeg har al-

drig oplevet nogen sige noget negativt om det.  
 

MKH(15): Nej. Er der, altså i forhold til din egen oplevelse af at komme derud, er der en tanke 

om, om der er nogle der kunne være, altså sure på jer?  
 

VS(16): Jeg kunne jo godt i starten tænke at det her ikke optog, nu har det løbet over flere år, og 

det fylder jo mere og mere for hvert år der går, men specielt i starten, tænkte jeg jo at det var no-

get der måske ikke interesserede bredt. Og det er jeg blevet overrasket over, hvor mange menne-

sker der i virkeligheden synes det er interessant, og udtrykker at de i hverdagen tænker meget 

over det, og er gode til for eksempel at sortere deres affald, eller være bevidste om, ikke at bruge 

plastik eller. Og det er jeg faktisk lidt overrasket over. Jeg synes, at folk er bedre end jeg forven-

tede, end jeg troede de ville være.  
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MKH(17): Ja. Det er jo dejligt.  
 

VS(18): Ja! Absolut!  
 

MKH(19); Så der har heller ikke været sådan meget modstand?  
 

VS(20): Det synes jeg ikke.  
 

MKH(21): Nej. Har de mange sådan opklarende spørgsmål? Altså må jeg det her, eller hvor skal 

den her hen? Virker de til at være meget usikre på den del?  
 

VS(22): Nej, det synes jeg ikke. Nej. Altså, det er jo en leg og en snak undervejs. Men nej, det 

synes jeg ikke.  
 

MKH(23): Har du nogensinde talt med nogen der fortæller at de tidligere har mødt miljøagenter-

ne?  

 

VS(24): Øhm, nej. Nej, det tror jeg ikke. Det har de ikke sagt.  
 

MKH(25): Okay. Jeg tænkte bare, om der var nogen der ligesom..  
 

VS(26): Gengangere, ja selvfølgelig.  
 

MKH(27): Der kunne fortælle hvordan de havde oplevet det tidligere, eller siden sidst har jeg.  
 

VS(28): Ja, nej.  
 

MKH(29): Har du haft nogen der nævnte at de ikke overhovedet gik op i affaldssortering.  
 

VS(30): Ikke jeg kan huske. Nej, det må jeg desværre, nej, det kan jeg ikke huske.  
 

MKH(31): Men der er selvfølgelig stadig som du siger, nogle der går udenom eller..  
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VS(32): Ja, jeg får jo ikke, altså, hvis vi står som sagt på en gågade, så er det jo ikke 

alle der får hen. Og hvis der er tre eller fire i gang, så er der jo masser der går forbi imens. Og 

specielt dem der er ligeglade med at se hvad der foregår. Så jeg tror ikke at 100% er interesserede 

i det her. Der er bare aldrig nogen der har udtrykt op i mit åbne ansigt, at de syntes det var forkert 

eller ligegyldigt.  
 

MKH(33): Nej. Hvad har de derimod, altså hvis nu de gør det (affaldssorterer, red.), hvad siger 

de om at være sådan nogle der gør det? Altså, om at affaldssortere. Det er nok især de voksne, nu 

siger du der er både børn og voksne.  
 

VS(34): At hvad siger de?  
 

MKH(35): Jamen altså, hvis de nu siger, det gør vi allerede, altså, hvad kunne de så finde på at 

ligesom?  
 

VS(36): Jo men altså udtrykker stolthed over at det gør vi sandelig også meget mere end vi no-

gensinde har gjort, og vi er gode til at sortere i flere spande, og vi er gode til at være opmærk-

somme på... Og hvad siger du så?  
 

MKH(37): Jeg tænkte bare om det virker som om at de gerne vil dele det..?  
 

VS(38): Ja, bestemt! En stolthed over at, ja! Gamle mennesker som siger det troede vi ikke, men 

vi gør det, efter vi har lært det, så er vi rigtig gode. Så en stolthed over at de er med på vognen.  
 

MKH(39): Tror du at miljøagenternes arbejde gør en forskel?  
 

VS(40): Jeg tror ikke at vi alene gør det. Altså jeg kunne jo godt tænke mig at vi gjorde det, men 

jeg, ikke os alene. Jeg kan mærke at børnene er specielt meget oplyste i skolen, og jeg tror jo at 

man når det man skal nå, med en kombination. Men jeg ved ikke om miljøagenterne er mere end 

et nålestik, altså. Jeg ved ikke om vi kommer til at sætte præg rigtig meget nogen steder andet 

end bare i Mariagerfjord Kommune, det ved jeg ikke. Jeg kan godt have mine tvivl.  
 

MKH(41): Hvorfor?  
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VS(42): Jamen fordi jeg tror, jeg har ikke indtryk af at miljøagenterne er ude SÅ ofte. Og det er 

ikke ude i den brede befolkning. Det er sådan i nogle specielle grupper, altså børnehaver eller.. Så 

det er ikke bredt og massivt. Men på den lange bane vil det selvfølgelig nok gøre en forskel. Men 

ikke endnu.  
 

MKH(43): Men det er også derfor jeg tænkte det omkring, hvad du.. Hvad I kan bruges? Altså 

tanken om, om der er nogen der kommer fordi de tænker at her har jeg mulighed for at spørge om 

de opklarende spørgsmål som jeg har, altså tvivlsspørgmsål som folk har stået med når de har 

skullet beslutte, om den her ene ting må den, skal den i restaffald eller... Men det er så ikke det 

der sådan...?  
 

VS(44): Det er bestemt ikke, det har jeg ikke oplevet nogen komme med. Nej. At de kom forbe-

redte hjemmefra, eller lige nu når jeg ser dig, så har jeg gået og tænkt over. Nej, det kan jeg ikke 

huske at nogen har sagt.  
 

MKH(45): Nej, okay. Har du hørt nogen der har spurgt omkring, jeg kunne forstå på, inde i 

kommunen, at de nogle gange har det der lidt ærgerlige, folk har fået en eller anden opfattelse af 

at det her det bliver ikke, de kan ikke modtage den her fordi et eller andet, eller maskinen kan 

ikke se sort plast, så det skal vi ikke putte i.. Har I mødt nogen af dem? Har du mødt nogen af 

dem, eller de rygter, eller historier?  
 

VS(46): Nej, overhovedet ikke, nej, slet, slet ikke.  
 

MKH(47): Så det er heller ikke det de vil opklare.  
 

VS(48): Der kan jeg godt lige tænke, nu vi sidder og snakker, om de opfatter os som nogle vel-

uddannede, eller hvad skal man sige. Jeg tror bare de opfatter os som noget legende, informativt, 

men ikke sådan dybt akademisk eller dybt vidende. Og jeg tvivler på om nogen ville stille mig 

dybdegående spørgsmål. Jeg har i hvert fald aldrig oplevet det.  
 

MKH(49): Nej. Det kan jo være rart nok.  
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VS(50): Jeg signalerer nok ikke dybdegående viden.  
 

MKH(51): Har dit arbejde som miljøagent haft en betydning for dit eget forhold til affaldssorte-

ring?  
 

VS(52): Ja, bestemt! Ja da, bestemt, bestemt! Altså jeg har da fået en viden som jeg ikke havde, 

som har ledt til at jeg har læst lidt mere, eller opsøgt eller undersøgt lidt mere. Ja da, jeg er da 

bestemt blevet bedre på den front end jeg var før jeg blev bekendt med miljøagenterne. Absolut. 

Og min familie og min husstand.  
 

MKH(53):Du udbreder det alle steder du kommer hen.  
 

VS(54): Ja, det gør jeg nok. Jaerh, ja, ja!  
 

MKH(55): Ud fra en overbevisning om at det er rigtigt at gøre?  
 

VS(56): Ja ja, absolut! Minimering og begrænsning og sortering  
 

MKH(57): Det er vigtigt. Hvad tror du der skulle til hvis borgerne skulle blive endnu bedre til at 

affaldssortere? Ikke for at sige at de er dårlige, men hvis det skulle komme længere?  

VS(58): Hvad der skulle til?  
 

MKH(59): Ja. Nu kan du både svare måske som miljøagent men også som dig selv,  
 

VS(60): Som privat forbruger..  
 

MKH(61): Ja, eller dem du ellers taler med også.  
 

VS(62): Altså i virkeligheden så tænker man jo altid at det er fordi det skal være nemt. Jo nem-

mere det er, jo mere sansynligt er det at man vil.. Altså, jo flere spande jeg har til rådighed, jo 

nemmere er det at putte i flere spande og sådan nogle ting. Jamen jeg tror, det tror jeg at det skal 

være nemt, og så skal man oplyse, på den simple måde. Og jeg synes bestemt kommunen gør det 

godt, og sender.. Og man kan altid gøre det bedre og man kan altid finde på ting der kunne gøres 
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bedre eller anderledes. Men jeg synes det materiale der er, og jeg synes den tilgænge-

lighed der er, er god. Tilstrækkelig, er stort. Men god. Svarede jeg på det du spurgte om?  
 

MKH(63): Ja. Jeg tænker bare på om du tænker at der skal.. Altså, tror du flere regler, altså tror 

du man kan...?  
 

VS(64): Generelt tror jeg ikke regler eller forbud i den forstand. Men jeg synes idéer eller løsnin-

ger. Nemme løsninger. Er bedre, end forbud for eksempel.  
 

MKH(65): Ja. For man kan jo sige, det er jo egentlig et påbud lige nu at affaldssortere. Men det 

er måske ikke det der bliver oplevet som grunden til at folk gør noget ved det.  
 

VS(66): Jeg tror ikke man oplever det som et påbud, vel? Eller som en, altså det er jo en hjælp til 

selvhjælp på en eller anden måde, ikke også? Det er for vores alle sammens skyld. Så det er ikke 

noget jeg gør for kommunens skyld, det er noget jeg gør for min egen skyld. Tænker jeg.  
 

MKH(67): Jamen det tror jeg da er nok godt at tænke i hvert fald.  
 

VS(68): Ja. Så det er ikke fordi jeg SKAL. Det er fordi jeg må eller kan.  
 

MKH(69): Ja, de har givet dig en mulighed.  
 

VS(70): Ja  
 

MKH(71): Mere end et påbud  
 

VS(72): Lige nøjagtig.  
 

MKH(73): Ja. Det tror jeg var det. Det var det jeg havde skrevet ned at jeg skulle spørge om. 

Tak.  
 

VS(74): Okay. Velbekomme.  
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Skilt fra den nye sorteringsspand 
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Affaldsguide anno 2015 
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Det skal naturligvis også være muligt at 
aflevere affald til genbrug, når man er i 
sommerhus. 

Derfor sørger vi for i løbet af 2016 at 
opsætte fælles anlæg til papir, småt pap 
og papir, metal og hård plast samt flasker 
på udvalgte steder i sommerhusområdet.  
Her kan du aflevere disse typer affald. 

Dit restaffald skal fortsat lægges i behol-
deren til restaffald ved huset.

SOMMERHUSOMRÅDERNE FÅR OGSÅ  
GLÆDE AF DEN NYE AFFALDSORDNING. 

TIL DIG DER BOR I 

SOMMERH US
Har du behov for yderligere kapacitet til dit 
restaffald, stiller vi beholdere til rådighed, i 
forskellige størrelser. Du vælger selv, hvilken 
størrelse der matcher dit behov – vi har dog 
et par anbefalinger på højre side. 

Er du tilmeldt sommertømning, vil vi fortsat 
tømme din beholder eller sæk en gang om 
ugen i perioden fra 1. maj til 30. september. 
Er du tilmeldt helårstømning afhentes rest-
affaldet hver anden uge.
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BEHOLDERE TIL RESTAFFALD
Har du ikke plads nok til dit restaffald, 
kan du bestille en ekstra beholder. Her på 
siden kan du se de forskellige modeller vi 
stiller til rådighed. Taksten for afhentning 
af restaffaldet varierer efter beholderens 
størrelse. For langt de fleste bliver det lidt 
billigere at få hentet affald, da afhentnin-
gen af restaffald hver anden uge er med 

til at betale for afhentningen af de gen-
anvendelige materialer. De nye takster er 
gældende fra januar 2016, og kan ses på 
kommunens hjemmeside fra 1. november.

Hvis du i en periode har brug for yder-
ligere kapacitet, kan du bestille sække-
mærker – se side 11.

BEHOLDERTYPER
140 L
Kan kun bestilles  
som ekstra beholder

400 L240 L 660 L
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BEHOLDERE TIL GENBRUGSMATERIALER
Har du brug for en ekstra 240 l. til gen-
brugsmaterialer, kan du bestille den uden 
beregning under ’Dit affald’. Taksten for 
afhentning af genbrugsmaterialer er den 
samme for alle husstande – uanset hvor 
meget vi henter.

BEHOLDERTYPER
400 L240 L 660 L
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BRUG VORES SELVBETJENINGSLØSNING ’DIT AFFALD’ PÅ 
WWW.MARIAGERFJORD.DK – DET ER NEMT OG HURTIGT.

Under ’Dit affald’ kan du komme i kontakt med os med få 
klik. Her kan du bl. a.:

•  bestille ekstra beholdere til restaffald og genbrug
•  bestille en ny miljøkasse 
•  give os besked om manglende tømning
•  ændre på din ordning til restaffald og genbrug

Skriv blot ”affald” i vores selvbetjeningsmodul på forsiden, 
så dukker ’Dit affald’ op med det samme.

DIT AFFALD
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Genbrugspladsen Als
Vestvejen 6, Als,  
9560 Hadsund

Mandag-fredag: 
Kl. 13.00-18.00

Lørdag, søndag og helligdage:
Kl. 10.00-16.00

Lukket:
Juleaftensdag, 1. juledag,  
nytårsaftensdag og den 1. januar

Genbrugspladsen Arden
Myhlenbergvej 70, 
9510 Arden

Mandag-fredag: 
Kl. 13.00-18.00

Lørdag, søndag og helligdage:
Kl. 10.00-16.00

Lukket:
Juleaftensdag, 1. juledag,  
nytårsaftensdag og den 1. januar

Genbrugspladsen Hadsund
Finlandsvej 17, 
9560 Hadsund

Mandag-fredag: 
Kl. 13.00-18.00

Lørdag, søndag og helligdage:
Kl. 10.00-18.00

Lukket:
Juleaftensdag, 1. juledag,  
nytårsaftensdag og den 1. januar

Genbrugspladsen Hobro
Kløvermarksvej 10, 
9500 Hobro

Mandag-fredag: 
Kl. 13.00-18.00

Lørdag, søndag og helligdage:
Kl. 10.00-18.00

Lukket:
Juleaftensdag, 1. juledag,  
nytårsaftensdag og den 1. januar

Genbrugspladsen Mariager
Havndalvej 50B, Edderup,  
9550 Mariager

Mandag-fredag: 
Kl. 13.00-18.00

Lørdag, søndag og helligdage:
Kl. 10.00-16.00

Lukket:
Juleaftensdag, 1. juledag,  
nytårsaftensdag og den 1. januar

Affalds- og Genbrugscentret Mariager
Gunderupvej 1 A,  
9550 Mariager

Mandag-fredag: 
Kl. 07.30-16.00

Lørdag, søndag og helligdage:
Lukket

Lukket:  
Juleaftensdag og  
nytårsaftensdag

KONTAKT
MARIAGERFJORD KOMMUNE 
NORDRE KAJGADE 1 
9500 HOBRO 
TLF. 97 11 30 00 
RAADHUS@MARIAGERFJORD.DK
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Postkort: “Nu kan du også sortere blød plast“  
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Affaldsguide anno 2018  
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Skilt fra affaldsbil 

Der er 
to rum  i 
genbrugsbilen …

… så dit 
affald ikke 

blandes


