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Hvorfor henge med 

på kvalitativ 

metode? 

Og hva er 

egentlig 

mobiletnografi? 

Hvorfor henge med 

på kvalitativ 

metode? 

Og hva er 

egentlig 

mobiletnografi? 
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….fordi en god 

historiefortelli

ng er forankret i 

innsikt i 

målgruppen



Det er mange 

situasjoner der man 

trenger kvalitativ 

innsikt. 

Felles for dem er at man 

trenger å forstå 

mennesker i en 

målgruppe bedre –

hvordan de tenker, hva 

de mener, hva de 

egentlig gjør, hvordan 

de snakker, hva de 

forstår, føler, erfarer 

eller trenger.
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I kvalitativ undersøkelser 

undersøker man ikke 

utbredelsen av noe 

gjennom hyppighet og 

antall, i stedet søker man 

gjerne å utforske 

dypereliggende 

sammenhenger.

Utvalget omfatter 

deltakere som kan gi mest 

mulig relevant og variert 

informasjon som kan 

belyse problemstillingen.
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…fra mer 

standardiserte 

kvalitative metoder 

med  fokusgrupper 

som viktigste 

metode…..                 
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…..til 

metodetriangulerin

g 

og fleksibilitet….. 
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HVA VET 

FOLK 

OM DEMENS?



CASE: Folks opplevelse av demens 

Hensikten: få dypere kjennskap til folks tanker, holdninger, følelser, erfaringer 

og kunnskap knyttet til  demens. 

Da vil det bli lettere å forstå hvilket informasjonsnivå man bør legge seg på og 

hvilke budskap som er viktige å nå ut med for å skape et mest mulig demensvennlig 
samfunn. 

Tre  ulike målgrupper: 

1, leger om det å sette diagnosen demens 

2, eldre som selv er i risikosonen for å få demens 

3, den øvrige befolkningens tanker og opplevelser omkring demens. 

9



10



Dybdeintervjuer

Dyadeintervjuer

Vennedyader

Telefon/skype
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Dybdeintervju

er

Dyadeintervjue

r

Vennedyader

Telefon/skype
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Fokusgrupper

”Hjemme hos” 

Mini-grupper



Respons Analyse 13

DIGITALE 

VERKTØY

Online grupper

Mobiletnografi
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Mobiletnografi
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Bærekraft – fra prat 

Til praksis 



CASE: Bærekraft i praksis 

Forbrukerrådet  ønsket å få en dypere forståelse

av hvordan folk tenker rundt bærekraft

og egentlig gjøres i praksis.  
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CASE: Bærekraft i praksis 

DAG 1: Bli kjent

– Først vil vi bli litt kjent med deg/dere som bor her. Her er det fint hvis alle kan bli 

filmet og si noen ord og presentere seg selv. (navn, alder, jobb, skole, interesser)

– Så vil vi gjerne at dere viser meg hvor favorittplassen din i hjemmet er. Hva er det

som gjør at du liker denne plassen så godt? 

DAG 2: Miljø

– I dag vil vi vite mer om ditt/deres forhold til bærekraftige og miljøvennlige valg.

– Fortell om ditt/deres forhold til miljø og miljøvennlige valg. 

– Filmoppgave i butikk: Film deg/dere selv i matbutikken og snakk om emballasje og 
plastemballasje.  Hva  mener du er  bra/ mindre bra? 

– Klær: Film klesskapet ditt/deres og si noe om forholdet til klær.
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• SNURR FILM
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https://responsanalyse.no/blogg/mobiletnografi-innsikt-pa-farta/
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Incentives for less waste and better sorting:
a smart invoice and a web application

Katleen Mertens

communication manager 

IOK Waste Management



brief introduction to Flanders

IOK Waste Management

• 1 of 3 Belgian regions

• 6,3 milion inhabitants

(Belgium: 11,4 million)

• 28 times smaller than     

Norway

• 487 inhabitants/km²

• 308 municipalities



intermunicipal cooperation

IOK Waste Management

– separate corporations, owned and controlled by municipalities

– board: political representatives from the municipalities

– IOK: rural region: 29 municipalities - 524.000 inhabitants



more out of less waste



73% recycling

27% rest waste

results waste policy

2018 Flanders IOK

restafval 116 kg/inh 74kg/inh



50% collection door-to-door

43% civic amenity sites

7% bring points
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Milestones IOK Afvalbeheer

1999 – 2019 intensive communication

2006 – 2019 start PAYT door-to-door 

(gradual implementation)

1990 – 1997 start 

collection door-to-

door organic waste



PAYT = DIFTAR
Pay As You Throw (PAYT) = DIFTAR (DIFferentiated 

TARiff)
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PAYT door-to-door



PAYT door-to-door
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residual waste organic waste

variable kg-

tariffs
€ 0,22/kg € 0,12/kg

container 

sizes

40 liters

120 liters

240 liters

40 liters

120 liters



PAYT door-to-door

data chip in containers

collection truck with weighing system
• calibrated (certified) weighing system within 0,5 kg

• each container is weighed severall times, before and after emptying – net weight is 

charged
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PAYT door-to-door

advance payments
when? if deposit below threshold 🡪 new invoice

how much (€)? “smart” invoice 🡪 1 advance payment per year

smart invoice
based on personal waste amount
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waste evolution 

of last 3 months

calculation of estimated cost for 1 year 

(taking into acount variable kg-tariffs 

and fixed tariff)



reasons for the smart invoice

- new insights (based on research):

- people think about waste when they receive their bill (and when 

visiting the container park)

open for communication

- people have no idea how much they pay for waste
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printed invoice

overview weighing data
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follow-up on your personal waste evolution, compared to the average (median) of all 

households in your municipality with the same number of family members

printed invoice

36

personal waste evolution

rest waste organic waste

personal median personal median



introducing DIFTAR - threats 

- weights correct? 

- my neighbour is going to dump waste into my container

- only 1 invoice a year

- not transparent
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reasons for the application

- response to the concerns

- more transparant

- more digital

- correct data at any time

- proof of delivery
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my DIFTAR since 2012

- overview of the collections - weights
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my DIFTAR

- your personal waste evolution (years) 

and comparison
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comparison

bad recyclers

good recyclers



my DIFTAR

- balance of my (prepaid) account
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data processing on a daily basis 

• processing weighing data

• allocation of payments

• blacklist management

• planning interventions on containers

• management of population data

– differences in national register

– household movings 

communicated by municipality 

via online webapplication 

“my DIFTAR”

periodical data monitoring
- easy accessible report on waste to our community’s
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introduction

- personal (printed) mailing

- easy to register (personal customer number)

- focus on ‘what’s in it for me?’

- stimulating message 
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number of registrations – my DIFTAR

- 42.204 registrations

- 20% of the  

households

- 250 new 

registrations/month
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What’s in it for IOK?

- extra communication channel 

- message box

- direct communication at street level (mail)

in case of calamities

- less contacts regarding weights – invoices

- very few complaints on the weighing data

- raising awareness

- direct link behaviour – own waste production

- easy reports
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results DIFTAR – small rural town

- evolution of rest waste and organic waste 

in Retie (12.000 inhabitants)

- DIFTAR since 2017 

rest waste organic waste 

rest waste kg/inw organic waste



results DIFTAR – larger town

- evolution of rest waste and organic waste

in Turnhout (45.000 inhabitants)

- DIFTAR since 2015

rest waste organic waste 

rest waste kg/inw organic waste



disadvantages
• not mobile

• layout needs refreshment

• online payments not possible at the moment



Recycle! app
• notifications door-to-door 

• waste calendar

• collection

• information on sorting

• opening hours and location civic amenity sites 

and bringpoints



wishlist for the future

• combination ‘my DIFTAR’ and Recycle!

– features:  notifications, waste calendar … 

• fresh layout 

• payment platform

• connection with civic amenity sites

• creating a community

• positive rewards – collecting points - gamification

– for good sorters ? threat: what is the ‘standard’? 

– points for anti-litter actions … 

• concern

– App or not to app??



katleen.mertens@iok.be                                        LinkedIn:  Katleen Mertens IOK



Pause frem til kl. 13:45



Rydde 

for et 

Rent hav 

05.03.2020



Vi er her fordi

• Vi vil vise dere at ryddeportalen snart blir til Rydde og Rent hav

• For at løsningen skal bli så god som mulig er avfallsbransjen en av de viktigste aktørene

• Godt samarbeid med Avfall Norge og LOOP 

• Marin forsøpling = avfall som må håndteres på en forsvarlig måte 



Dette er Rydde 

• Rydde er en webløsning for frivillige ryddere, og lanseres også som app før

påske

• I Rydde er det enkelt å opprette, melde seg på og finne aksjoner i hele

landet

• Hver aksjon kan velge hvor enkelt eller omfattende de vil registrere ryddet

søppel fra en aksjon

• Rydderne får informasjon om gjenvinningsstasjoner og blir også minnet på

jevnlig at ryddeaksjonen ikke er over før avfallet er håndtert



• Vi tar dere nå med inn til Rydde som webløsning

• https://avinet.github.io/ryddeportalen-web/

Velkommen inn i Rydde

https://avinet.github.io/ryddeportalen-web/


Rydde er en del av Rent hav

• Rent hav er verktøyet for alle som jobber med marin forsøpling i Norge

• I Rent hav vil all aktivitet i Rydde være synlig

• Rent hav er også en database, der all nasjonal ryddedata blir åpen

• De prioriterte brukerne ved lanseringen er avfallsbransjen, 

friluftsrådene/Skjærgårdstjenesten og fylkesmennene





Vårens mest brølete kampanje?



#strandløver





Informasjon på e-post



27. April – 3. mai



Refusjonsordningen
videreføres

Søke om å få tilbake penger for 

håndtering/transport av marint avfall 

Søknadsskjema åpner: 1. September

Søknadsfrist: 15. November

Utbetaling av refusjon før jul

Skjema og mer informasjon:

https://holdnorgerent.no/refusjonsordninge

n/

E-post: refusjon@holdnorgerent.no

Alle som oppfyller kriteriene vil få refusjon!

http://skjhttps/holdnorgerent.no/refusjonsordningen/
mailto:Refusjon@holdnorgerent.no


Takk for i dag!


