Udvalgte fund fra kvantitativ forundersøgelse til Miljøstyrelsens
kampagne "Kend dit affald"
Kilde: Analyse Danmark A/S. Dataindsamlingsperiode: 28.3.2014-02.04.2014.

De ældre synes, at det er vigtigere at sortere og genanvende affald end de yngre
35 % af de 60-75-årige svarer ”meget vigtigt” mod kun 19 % af de 20-19-årige

Kvinder er mere positive over for at skulle sortere mere affald end mænd
Markant flere kvinder (47 %) end mænd (31 %) synes, at ideen om at skulle sortere mere affald er en
”meget god ide”.

De yngre synes, at det er mere besværligt at sortere end de ældre
Markant flere ældre mellem 60-75 år - 18 % -synes, at det er ”meget nemt” at sortere husholdningsaffald.
Blandt se unge 20-29-årige synes kun 4 % at det er nemt, hvorimod hele 12 % synes, at det er ”meget
besværligt”. Kun 3 % af de + 60-årige synes, at det er ”meget besværligt”

De ældre føler sig bedst informeret om hvorfor myndighederne gerne vil have borgerne til at
sortere mere
40 % af de 60-75-årige føler sig ”godt” eller ”meget godt informeret”. Blandt de 40-49-årige er det
tilsvarende tal kun 17 %. Kun 5 % af de ældre føler sig ”meget dårligt” informeret om hvorfor de skal
sortere mere. Blandt de 20-29-årige og 40-49-årieg er det tilsvarende tal 19 %.

Mange har hørt om sammenblanding af sorteret affald
80 % af borgerne har hørt historierne om affald, som er blevet sorteret og efterfølgende blandet sammen
igen og kørt på forbrændingen. Næsten 2/3 (63 %) er nervøs for, om det samme kunne ske med det affald,
som de selv sorterer.

De unge sorterer generelt mindre /færre typer affald end de ældre
Bortset fra tøj sorterer de 60-75-årige flere forskellige typer affald end de 20-29-årige.
De unge er især markant dårligere til at sortere metal (kun 34 % af de 20-29-årige sorterer metal, mod 57%
-63 % af de 30-75-årige).

Jo ældre man er, desto bedre er man til at sortere plast
Blandt de 20-39-årige er det kun 16 % - 21 %, som sortere plast, hvorimod 39 % - 42 % af de 50-75-årige
sorterer plast.

Villa- og parcelhusejere sorterer flere typer affald end folk i lejligheder
Det gælder batterier, papir, pap, metal, madaffald og navnlig plast. Sidstnævnte sortere 36 % af villa- og
parcelhusejerne mod kun 22 % af folk, der bor i lejlighed.

Kvinder er knap så (selv)sikre på, om de sorterer korrekt
56 % er sjældent eller aldrig i tvivl om, hvordan de skal sortere. For mændene er tallet 60 %, for kvinderne
50 %.

Over 3 gange så mange unge er ofte i tvivl, om de sorterer korrekt
13 % af de 20-29-årige svarer, at de ofte er i tvivl. Kun 4 % af de 60-75-årige svarer det samme
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Plast (33 %), madaffald (26 %), metal (23 %) og elektronik (21 %) er de fraktioner, som flest er i
tvivl om
Folk, der bor i lejlighed er mere i tvivl om korrekt sortering af bl.a plast, metal, elektronikaffald og batterier
end folk, der bor i villa eller parcelhus

Ca. 4 ud af 10 (41 %) vil gerne sortere både det tørre affald og det våde (organiske) affald
Ca. 5 ud af 19 (49 %) vil gerne sortere det tørre affald, men ikke det våde (organiske) affald
En ”hård kerne” af mænd (8 %) ønsker ikke at sortere affald overhovedet. Det tilsvarende tal for
kvinder er kun 2 %
Nordjyderne vil gerne sortere det tørre, men er helst fri for at skulle sortere det våde organiske
affald
Kun 27 % af nordjyderne svarer bekræftende på, at de gerne vil sortere begge dele, mod et
landsgennemsnit på 41 %.

Kvinder tillægger værdien af affaldssortering i husholdningen en større betydning for miljøet
end mænd
53 % af kvinderne tillægger det stor betydning mod kun 40 % af mændene. Gennemsnittet er 46 %. Kun 20
% af mændene og 6 % af kvinderne mener, at det har ingen eller mindre betydning.

Kvinder vil gerne investere mere tid i affaldssortering end mænd
45 % af kvinderne er villige til at bruge 11 minutter eller mere ugentligt på affaldssortering. Det tilsvarende
tal for mænd er 37 %.

Affaldssortering må SLET ikke være tidskrævende
Kun 16 % er villige til at bruge mere end 15 minutter ugentligt på affaldssortering. Skal der bruges mere end
10 minutter på det om ugen, så har 55 % sagt fra. 27 % har sagt fra ved et ekstra tidsforbrug på mere end 5
minutter.

Den klart væsentligste barriere er behovet for mere plads til flere affaldsbeholdere indendørs
Den faktor tillægges mere end 3 gange så stor vægt (54 %), som de enkelte andre faktorer som f.eks. tid (2
%), manglende viden (14 %), manglende tro på betydningen (12 %), ekstra besvær (15 %) etc.

Direkte information fra kommunen og tekst på skraldespande/containere er de vigtigste
informationskilder til viden om hvordan du skal sortere dit husholdningsaffald
I Region Hovedstaden og Region Syddanmark føler borgerne sig mest informeret fra deres kommune om
hvordan de skal sortere deres husholdningsaffald. Henholdsvis 51 % og 52 % angiver, at de er blevet
informeret gennem direkte information fra kommunen. Landsgennemsnittet er 44 %.
Over en tredjedel i Region Nordjylland (36 %) og region Midtjylland (34 %) føler sig ikke informeret om
hvordan de skal sortere deres husholdningsaffald. Landsgennemsnittet er 25 %.
14 % har søgt information på internettet og 13 % har fået information via lokalmedier.

Kun knap halvdelen (48 %) kender kommunens krav til deres affaldssortering
Blandt de ældre er kendskabet markant bedre end bland de yngre.
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Der er ingen entydig sammenhæng mellem uddannelsesniveau og kendskab til affaldssorteringen i ens
egen kommune.
Flere folk i parcelhus, villa og rækkehus (54 %) bekræfter, at de kender kommunens krav. Det tilsvarende tal
for folk i lejlighed er 37 %.

Godt halvdelen (51 %) vil gerne have mere information om hvordan de skal sortere deres affald
Især blandt de unge ønsker flere (63 %) mere information. Også folk i lejlighed efterspørger i højere grad
(58 %) mere information. 39 % ønsker ikke yderligere information om hvordan de skal sortere deres affald.

Over halvdelen (55 %)ønsker ikke at få mere information om hvorfor de skal sortere deres affald
38 % vil gerne have mere information om, hvorfor. Folk i lejlighed er lidt mere modtagelige over for den
type information, men også her svarer flertallet (53 %) faktisk nej til at få mere information om hvorfor de
skal sortere.
Kun i Region Sjælland er der en næsten ligelig fordeling (47 % - 46 %) mellem dem, som ønsker mere
information og dem som ikke ønsker mere information om hvorfor, at de skal sortere deres affald.
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