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Stena Insight Report presenterer dyptgående kunnskap 
om og innsikt i de siste trendene og nyhetene på områdene 
gjenvinning, materialhåndtering og bærekraftighet.

Produksjonsindustrien spiller en avgjørende rolle i overgangen 
til en sirkulær økonomi. Likevel snakkes det overraskende lite 
om gjenvinning av plast og andre materialer.
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AVFALLSHÅNDTERING OG GJENVINNING: 
INDUSTRISEKTOREN KAN BLI FLINKERE TIL 
Å KOMMUNISERE FREMSKRITTENE SINE

Tradisjonelt har bærekraftarbeidet i industrisektoren 
vært fokusert på områder som arbeidsforhold, 
forbedring av energieffektivitet og smarte og energi- 
effektive produkter. Fordelene med beslutninger  
og tiltak angående emballasje, gjenvinning av  
produksjonsavfall eller kasserte produkter har til  
gode å være tema for de fleste bransjers  
kommunikasjon om bærekraftighet. 

En mulig forklaring på dette finner vi i modellene 
som tradisjonelt ble brukt 
til å vise hvordan industri- 
sektoren kan møte et verditap 
i lean-styrt drift. I disse 
modellene spiller avfalls- og 
gjenvinningsspørsmål ofte 
en mindre rolle enn ting 
som er mer direkte knyttet til kjernevirksomheten. 
Disse spørsmålene blir heller ikke viet noen særlig 
oppmerksomhet i den daglige driften eller bedriftens 
kommunikasjon – verken når det gjelder hvordan 
det kan bidra til lønnsomheten, eller med tanke på 
miljøfordelene. 

Industribedrifter er ikke en gang vant til å uttrykke og 
formidle fordelene med nye, sirkulære materialkretsløp. 

Samme hvor stor ressursbase for kommunikasjon 
en industri har, råder det ofte usikkerhet om hvordan 
slike spørsmål skal kommuniseres, hvordan fordelene 
skal beregnes, eller hvordan eventuelle oppfølgings- 
spørsmål fra publikum skal besvares. 

Fordelene kan imidlertid beregnes og formuleres  
i pedagogiske eksempler for en rekke typer publikum 
utenfor bedriften. Godt samarbeid med en gjen- 
vinningspartner kan utgjøre en stor forskjell når  

det gjelder formidlingen av 
fremskrittene til en bedrift. 
I tillegg vil fremskritt som 
presenteres på en forståelig 
måte, skape mer engasjerende 
kommunikasjon.

Man må heller ikke glemme de 
ansatte som publikum. De håndterer avfallsmaterialer 
i sitt daglige arbeid, og deres handlinger er en viktig 
og ofte avgjørende del av suksessen til en bedrift. 
Derfor kan internkommunikasjon i produksjonen, på 
intranettet, i medarbeideraviser og andre kanaler 
være gode plattformer for å takke og oppmuntre 
hverdagsheltene, de som kontinuerlig bidrar til å 
forbedre bedriftens materialhåndtering.

Fremskrittene som industrisektoren gjør innen avfallshåndtering og 
gjenvinning, har blitt et strategisk spørsmål for bedrifter i produksjons- 
industrien. Industrisektoren spiller en avgjørende rolle i overgangen til 
en sirkulær økonomi, og kommunikasjonen som henger sammen med 
dette, har et enormt potensial. Så hvorfor snakker vi så lite om  
fremskrittene våre?

“Godt samarbeid med en 
gjenvinningspartner kan 
utgjøre en stor forskjell”
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EKSPERTEN:
«BEDRIFTER MÅ VÆRE TRANSPARENTE I SIN 
KOMMUNIKASJON OM BÆREKRAFTIGHET» 

Eva Ossiansson, branding-ekspert ved Handelshøyskolen 
ved Göteborgs universitet, sier at det er viktigere enn noen 
gang for bedrifter å kommunisere bærekraftighet. 

Hvor viktig er det å snakke om bærekraftighet?
«Det har blitt viktigere å kommunisere bære- 

kraftighet, siden det er en sterk markør som bedrifter 
kan bruke til å vise at de faktisk tar ansvar for disse 
tingene. I dag er det ingen bedrifter som vil fremstå som 
lite bærekraftige. Bedrifter som bidrar til forurensning av 
miljøet, ønsker faktisk å jobbe for å finne en løsning. 
Én forklaring er at kundene deres krever det. En 
annen er de ansatte – vi velger i stadig større grad 
hvem vi vil jobbe for, og dermed velger vi å jobbe for 
bedrifter som representerer de samme verdiene  
som vi har.» 

Hvordan snakker bedrifter vanligvis om 
bærekraftighet?

«Tidligere snakket bedrifter om miljøaspektet. 
Trenden nå er at bedrifter ser en helhet og snakker 
om klimaet og hvordan vi lever. Stadig flere bedrifter 

tar tak i spørsmålet, og vi ser flere og flere sjefer 
som ønsker å gå foran med et godt eksempel, slik 
som Elon Musk i Tesla. Bedrifter bygger nå hele sin 
merkevare og verdiene sine rundt bærekraftighet.»

Hvordan bruker bedrifter gjenvinning når de  
kommuniserer sin bærekraftighet?

«Bedrifter snakker mer og mer om disse 
spørsmålene. Hva skjer med mat som er utgått på 
dato? Kan man gjenvinne 
klær? Nøkkelen her er 
at bedriftene må ha et 
budskap som er tydelig 
og transparent nok til at 
alle blir engasjerte for å 
leve som vi lærer! Ellers 
blir det bare tomme 
ord.»

Eva Ossiansson
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TRE GRUNNER TIL Å KOMMUNISERE 
FREMSKRITT I MATERIALHÅNDTERING

Industrisektorens valg av materialer, produktdesign, 
gjenvinning og gjenbruk har mye å si. I tillegg øker 
kommunikasjonsverdien, siden vår verden krever 
råmaterialer fra bærekraftig resirkulerte og  
gjenbrukte materialer.

I våre dager er ikke avfallshåndtering lenger bare 
et spørsmål om økonomisk verdi eller tradisjonelle 
råmaterialer basert på tilbud og etterspørsel.  
I stedet handler det i økende grad om rasjonell og 
bærekraftig bruk av ressurser som allerede finnes. 
Det er økende uro for bruken av ikke-fornybare  
ressurser som til slutt går tapt gjennom bruk av  
deponi eller forbrenning. Effekten av å investere  
i mer bærekraftig gjenvinning er stor og tydelig.  
I tillegg er det en god kilde når man skal kommu-

nisere bærekraftige initiativer. I industribedrifter 
kan fordelene med god ressursforvaltning utgjøre 
reduksjoner i karbondioksidutslipp på opp i flere 
titusener, kanskje hundretusener av tonn. Og dette 
kan resultere i like betydelig velvilje.

Men i bærekraftrapporter blir fremskrittene i  
avfallshåndtering og gjenvinning ofte relativt usynlige, 
også i større selskaper. Den spesifikke fordelen for 
klimaet eller miljøet nevnes sjelden. Dette endrer 
seg gradvis i takt med at ressurshåndtering av avfall 
og materialer får en viktigere rolle i bedriftenes 
strategier. Større industribedrifter snakker stadig 
mer åpent om sine mål for bruk av mer resirkulert 
materiale i produktene sine. Og dette kommer for 
eksempel av større bevissthet og krav fra sluttbrukerne.

1. KUNDER VIL HA TYDELIGHET
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POTENSIAL FOR REDUKSJON AV UTSLIPP I EU VED EN MER SIRKULÆR ØKONOMI, 2050. 
MILLIONER TONN KARBONDIOKSID PER ÅR.

STÅL

530

2050 GRUNNLINJE RESIRKULERING 
AV MATERIALER

PRODUKT- 
MATERIALENES  
EFFEKTIVITET

SIRKULÆR 
ØKONOMI

SCENARIO, 
SIRKULÆR 

ØKONOMI I 2050

178

56

62

234

-56

PLAST ALUMINIUM SEMENT

Kilde: Material Economics 2018

2. BEDRIFTENES NØKKELROLLE

De siste årene har håndtering av avfallsressurser fått 
større aksept over hele verden. En rapport fra Material 
Economics 2018 viser at den europeiske industri- 
sektoren kan redusere sitt totale karbonfotavtrykk med 
56 prosent innen 2050 hvis den implementerer nye 
sirkulære materialkretsløp for stål, plast, aluminium 
og sement. Med andre ord er mer enn halvparten av 
industrisektorens potensielle reduserte klimapåvirkning 
knyttet til avfallshåndtering.

Dette vitner også om et enormt potensial i industri- 
sektorens kommunikasjon utad. Ved å jobbe med  
materialhåndtering på en bærekraftig måte kan  
påvirkningen på miljø og klima reduseres drastisk 
gjennom hele verdikjeden, fra produktdesign til gjenvin-
ning. Én viktig forklaring er at gjenvinning er ekstremt 
fordelaktig. Spesielt sammenlignet med å produsere 
tilsvarende råmaterialer fra fossile naturressurser fra 

gruver, skog eller olje- og gassressurser. Ett tonn med 
gjenvunnet bølgepapp sparer et dusin fullvoksne trær. 
Ett kilo gjenvunnet plast kan spare en liter med råolje. 
Hvert kilo med kobber som gjenvinnes, forhindrer utslipp 
av 20 kg karbondioksid.

Plast har vært det mest omdiskuterte materialet  
det siste året. Når det brukes riktig, har plast gode 
forutsetninger for å bli til produkter som varer lenge. 
Men når det brukes feil, blir det vanskelig eller umulig å 
gjenvinne. I stedet blir plasten til et engangsmateriale 
som forurenser både hav- og landområder.

Den økte gjenvinningen av plast og reduserte bruken 
av deponi er eksempler på hvordan nye, sirkulære  
løsninger er bra for miljøet. Og resultatet kan også 
brukes effektivt når industrisektoren kommuniserer 
med kunder, leverandører, myndigheter, ansatte og 
annet publikum.
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Produksjonsindustrien har store utfordringer med å 
tiltrekke seg nye ansatte. Den må konkurrere med 
andre bransjer, og de yngre generasjonene er nøye 
med å velge sine arbeidsgivere og karrierebaner. 
Undersøkelsen Deloitte Millennial Survey fra 2018 
fant at millenniumsgenerasjonen er pessimistisk 
overfor Industri 4.0 med tanke på politiske og sosiale 
fremskritt. De er bekymret for mangelen på fremskritt 
innen bærekraftighet for miljøet. De har inntrykk av at 
sektoren domineres av fokus på profitt på bekostning 
av andre verdier som sikkerhet, samfunn og miljø, 
og dette gjør dem mindre lojale på arbeidsmarkedet. 
Samtidig har yngre mennesker større tiltro til industri- 
sektorens potensial for å utgjøre en reell forskjell innen 
bærekraftarbeid, sammenlignet med for eksempel 
myndigheter og religiøse ledere.

Bærekraftighet er med andre ord med på å skape 
interesse for jobber i industrisektoren – for en verdidrevet 
millenniumsgenerasjon som vil ha mer enn en stimul-
erende jobb, riktig lønn og gode fordeler. Dette er 
tydelig i gjenvinningsbransjen også. Industrisektoren 
er ikke «mørk, skitten og farlig», men derimot en viktig 
pådriver i overgangen til en sirkulær økonomi. En ny 
arbeidsstyrke kan trekkes mot industrisektoren ved 
å vise frem den store variasjonen av fagstillinger og 
demonstrere hvordan gjenvinning bidrar til håndteringen  
av planetens ressurser. Følgelig kan fremskritt i 
gjenvinning og avfallshåndtering være et effektivt 
redskap for å hjelpe en bedrift med å fremstå som et 
bærekraftig forbilde i kommunikasjonen utad.

3. ØKT ATTRAKTIVITET

MILLENNIUMSGENERASJONENS  
OPPFATNING AV BEDRIFTERS MOTIV
PROSENT AV MILLENNIUMS- 
GENERASJONEN SOM SIER:

Kilde: Deloitte Millennial Survey 2018
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LES MER

Rapport: Material Economics 2018 
Rapport: Deloitte Millennial Survey 2018 

Er du interessert i å utvikle materialhåndteringen?
Ta kontakt med våre eksperter for å diskutere hvordan du kan 

utvikle håndteringen av plast og andre materialer.

KLIKK HER OG KONTAKT OSS

https://www.sitra.fi/en/publications/circular-economy-powerful-force-climate-mitigation/
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html
mailto:firmapost%40stenarecycling.com?subject=

