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GJENBRUK OG GJENVINNING/RESSURSUTNYTTELSE

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir brukt
av forskere i dag og i fremtiden. Brukere av materialet må forplikte seg til å verne opphavspersonens og eventuelt andre personers integritet.

Vi hører ofte i dag at vi har for mye – vi har for mange ting. Vår generasjon har hatt økonomi
til å skaffe oss mer enn vi strengt tatt behøver.
I det siste året har det vært mye oppmerksomhet omkring ”finanskrisen”. I tillegg er kunnskap om global oppvarming og menneskeskapte klimaendringer stadig økende.
Denne spørrelisten handler om hva vi moderne mennesker gjør med alt vi har – som vi enten
vil kvitte oss med, eller bruke til noe annet enn det som det opprinnelig var ment for.
Hva anser vi for å være søppel – og hva gjør vi med det?
Hva anser vi for å være brukbart, men ”til overs”, hva gjør vi med det?
Hva er grunnen til at mange er ivrige til å besøke loppemarkeder, bruktbutikker, bruktmarkeder, ”garasjesalg”, og lignende?
Vi vil ha refleksjoner omkring forhold som er sterkt tilstede i vår tids virkelighet: kildesortering, gjenvinning, miljø, forbruk og gjenbruk, ressursutnyttelse og moter/trender i tiden.
Selv om vi i tidligere spørrelister har berørt slike spørsmål vil vi i denne listen fokusere mer
helhetlig omkring temaet, og om endringer i folks bevissthet i løpet av din levetid.
Les nøye igjennom hele spørrelisten før du begynner å svare. På forhånd takk!

Ting du vil kvitte deg med
Kildesortering, gjenvinning og resirkulering
Hvordan håndterer du søppelet ditt, privat i ditt eget hjem, og offentlig i din kommune?
Hvor bevisst er du på dette i det daglige? Fortell om søppelhåndtering før og nå.
Hva gjør du med møbler, innbo, ting og tøy som kanskje er litt i ustand, eller er brukbart, men
som du ikke ønsker å beholde (kaste, loppemarkeder, Frelsesarmeen, innsamling til trengende,
gi bort til kjente, la noen arve)? Fortell om egne erfaringer.
Har du holdt ”garasjesalg”?
Har du solgt ting gjennom annonse?
Har du lagt noe ut for salg på nettet, finn.no eller annet nettsted? Fortell!
Har du lagt klær eller gjenstander ut for salg i kommisjon i bruktbutikker?
Er det noe som det er lettere å kvitte seg med enn andre ting?

Ting du vil beholde
Gjenbruk av egne ting
Gjemmer du på gjenstander og møbler i uthus, på loft og i kjeller? Hva har du gjemt på? Hva
tenker du skal skje med det i fremtiden?
Brukes ting/møbler til andre formål enn det opprinnelige?
Plasseres ting på hytta når du ikke vil bruke det hjemme? Gi eksempler.
Fortell om stopping og lapping og omsøm av klær og tøy, før og nå.
Har du rekket opp strikkeplagg, sprettet ut knapper og glidelåser av utslitte plagg? Fortell om
erfaringer før og nå.
Fortell om bruk av klær til hagearbeid, annet mindre ”fint” arbeid, på hytta, på tur. Hva slags
klær?
Sparer du plastposer, bokser, glass, flasker, melkekartonger, og til hva?
Sparer du brukt julepapir, gavepapir, hyssing, snorer og bånd? Fortell!
Banker du ut brukte spiker?
Sparer du på gamle bygningsdeler for å gjøre oppussing/bygging billigere, i
restaureringsøyemed, lage ”nytt av gammelt”?
”Mekker” du bil, båt, traktor, motorsykkel, gressklipper, - annet? Fortell – før og nå.
Reparerer du mindre elektriske ting som lamper, radioer, brødrister etc…? Fortell!
Er du selv kreativ, har du laget pynte- eller bruksgjenstander av utslitte eller utgåtte
materialer, for eksempel tre, metall, tekstil? Sparer du stoff til filleryer? Gi eksempler fra ditt
liv.

Ting du skaffer deg
Går du noen gang på loppemarked? Hva ser du etter, kjøper du noe? Gi eksempler, fortell om
opplevelser, om ting du har kjøpt og hva du har gjort med det.
Går du ofte i bruktbutikker eller på bruktmarkeder? Garasjesalg? Fretex, UFF, annet? Hvor
går du og hva ser du etter?
Har du funnet noe på gjenbruksstasjoner – eller i containere – som du har tatt med deg? Gi
eksempler, fortell om erfaringer.
Har du kjøpt ting, bygningsmaterialer, klær, møbler eller annet på annonse, eller på nettet,
finn.no eller annet nettsted? Fortell.
Det fins særskilte butikker for brukte ”merkeklær” – også på nettet. Har du erfaringer med
det?
Har du arvet klær etter noen? Fortell. Har du sydd det om eller rettet på det?
Har du arvet ting eller møbler etter noen? Fortell hvorfor du ville beholde det.
Har du skaffet deg brukte ting eller klær til kreative/artistiske formål? Hva har du brukt det
til?

Tanker og bevissthet omkring gjenvinning og gjenbruk
Hvor bevisst er du på gjenvinning og ressursutnyttelse?
Fortell om forandringer i ditt liv, både rent praktisk, og i måten å tenke på når det gjelder
miljø, ressursutnyttelse, gjenvinning og gjenbruk.
Hva teller mest for deg når det gjelder gjenbruk: Miljø? Økonomi? Affeksjon? Trend/mote?
Fortell hvordan tanker omkring slike spørsmål har endret seg gjennom livet.
Hva tenker du omkring begrepet ”slit og sleng”?
Hvordan tenker du når du av praktiske grunner er nødt til å kvitte deg med noe?
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Vi vil gjerne ha dine kommentarer til kommersialisering av gjenbruk og resirkulering slik vi
ser det i trender som:
”vintage”- mote
“retro”- stil
”slitte” jeans
”shabby-chic”- interiør
“redesign”
Kjenner du til eksempler på at kunstnere har laget kunstverk av ”søppel”, eller av gjenbruksmaterialer? Har du sett slike kunstverk til salgs/på utstilling? Fortell.
I hvilken grad mener du den enkelte best kan bidra til å redusere forurensning, og bevare
miljøet?
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