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Udgangspunkt, formål og projektindhold 
 
Der er i perioden februar-oktober 2015 gennemført en række forskellige undersøgelser blandt 
borgerne for at afdække holdninger til og tilfredshed med forsøget med indsamling af bioaffald i 
tidligere haveaffaldsbeholder, nu bioaffaldsbeholder. Denne rapport beskriver undersøgelsernes 
omfang, indhold og de centrale resultater. Ud over beskrivelserne heri henvises til de medfølgende 
tabelrapporter, hvor alle svar kan læses. 
 
Den centrale idé med bruger-/borgerundersøgelserne har været at gennemføre interviews løbende i 
perioden, altså fra februar til september. På denne måde har det være muligt at opnå indblik i 
borgernes oplevelser og holdninger mv. med mulighed for at afdække eventuelle forskelle i 
betydende forhold og sammenligne hhv. starten af forsøget med foråret, sommeren og efteråret.  
 
Deltagerne til undersøgelserne er opnået på den måde, at vi har rettet personlig henvendelse til 
husstandene ved ganske enkelt at ringe på døren, kort fortælle hvad undersøgelsen omhandler og 
hvem den gennemføres for og spørge, om man vil deltage i undersøgelsen. De, som svarede ja til 
dette, har udleveret deres mailadresse og vi har i løbet af kort tid herefter sendt en mail til de 
tilmeldte med et unikt link til spørgeskemaet, som så selv udfylder herefter. Vi lagde en seddel i 
postkassen hos de husstande, hvor vi ikke traf nogen hjemme, hvor projektet var beskrevet kort og 
med mulighed for at kontakte os og tilmelde sig evalueringsundersøgelsen. Vi har efter en uge sendt 
påmindelser til de, som ikke havde svaret endnu. Vi har fulgt de otte ruter, som indsamlingen 
foretages ud fra, og har således opnået interviews jævnt fordelt over hele kommunen og de 
veje/husstande, som har været omfattet af forsøget. 
 
I alt har vi gennemført: 
 

1. Bruger-/borgerundersøgelse 

Der er i alt gennemført 456 interviews med borgere i villa/rækkehuse ud af i alt ca. 2.300 
potentielt deltagende husstande i forsøget. Tilmeldings- og besvarelsesandelen har været 
særdeles høj: Ud af alle, som vi henvendte os til, sagde 78% ja til at deltage. Ud af alle 
tilmeldte svarede 88% på det ganske lange spørgeskema. Dette engagement er et resultat i 
sig selv og et tegn på, at man bredt fra borgerside gerne har villet deltage i evalueringen. De 
i alt 456 interviews er som beskrevet ovenfor gennemført løbende - medio marts var der 
gennemført 125, medio maj 291 og endelig i alt 456 ultimo september.  
 

2. Opfølgningsundersøgelse 1 

I slutningen af interviewet (del 1.) spurgte vi, om vi måtte henvende os igen, såfremt vi 
senere i forløbet havde opfølgende spørgsmål. Dét svarede hele 91% ja til, hvilket igen 
bevidner det høje deltagerengagement og dermed også validitet. I august, efter 
sommerperioden, sendte vi en opfølgende mail til alle, som havde sagt ja til og med juni. I 
mailen var der et link til et kortere spørgeskema vedr. processen med at sortere, om man 
var fortsat eller stoppet, hvilke erfaringer man har haft i løbet af sommeren mv. Vi udsendte 
mailinvitationen til i alt 313 potentielle deltagere, som havde sagt ja, og opnåede en 
svarprocent på meget tilfredsstillende 61% lig 191 besvarelser. 
 

3. Opfølgningsundersøgelse 2 

Medio oktober rettede vi henvendelse til alle, som tidligere havde tilkendegivet, at de gerne 
ville hjælpe og bidrage yderligere, såfremt vi havde ekstra spørgsmål. Det havde vi netop på 
dette tidspunkt og det meget korte spørgeskema omhandlende eventuelle gener fra lugt, 
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manglende plads eller andre gener ifm. overgangen fra 14. dages tømning til 
månedstømning. Vi opnåede 142 besvarelser, svarende til 49% af de udsendte 
mailinvitationer.  
 

Alt i alt er deltager- og svarandelen høj og meget tilfredsstillende. Derudover skal det bemærkes, at 
trods det første skema var ganske langt og i gennemsnit tog 21 minutter at besvare, var det kun 
ganske få (3,5%), som ikke besvarede skemaet til ende. Og som det fremgår af tabelrapporterne har 
de fleste også skrevet mange gode og informative kommentarer og nuanceringer i de åbne 
spørgsmål.  
 
Ud over disse kvantitative undersøgelser har vi også gennemført andre og mere kvalitative 
undersøgelser for at skabe en dybere forståelse og indsigt: 
 

4. To dialogmøder med involverede skraldemænd (både bioaffaldsindsamling og restaffald/ 

grene) - gennemført i hhv. medio april og medio september 

 

5. Et dialogmøde med borgere medio maj med i alt 12 deltagere 

 

6. Telefoniske interviews med tolv borgere i august (i stedet for dialogmøde 4 med borgere) 

 

7. Dialogmøde med tre beboere i en etageboligforening (som har deltaget i projektet) 

 

8. 25 familieinterviews i starten af forløbet (marts-april) i eget hjem 

 
I rapporten her er resultaterne fra de større kvantitative dele af den samlede evaluering præsenteret 
først, således at konklusioner fra de primært indledende, kvalitative faser gennemgås i den sidste del 
af rapporteringen. 
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Centrale resultater og konklusioner 

 

 
1. BORGER-/BRUGERBRUGERUNDERSØGELSE  

og  

2. OPFØLGNINGSUNDERSØGELSE 1 
 
I denne skriftlige gennemgang af de centrale resultater fra evalueringsundersøgelserne fokuseres 
primært på den omfattende borgerundersøgelse (456 interviews) og opfølgningsundersøgelsen (191 
interviews), jævnfør beskrivelsen ovenfor.  
 
Vi vil i denne første del løbende henvise til hhv. resultaterne fra første del (baseret på 291 interviews 
medio maj), det samlede resultat (alle 456 interviews) og på opfølgningen (191 interviews i august 
med borgere, som havde deltaget til og med juni). 
 
Gennemgangen af resultaterne følger nogenlunde forløbet i spørgeskemaet. 
 
 

OVERORDNET TILFREDSHED 

 
I første indledende spørgsmål bad vi alle om - med egne ord og helt umiddelbart - at beskrive deres 
umiddelbare og overordnede holdning til, at Frederiksberg Kommune har indført et forsøg med at 

sortere bioaffald. 

 

Allerede her får man det første indtryk af, at langt de fleste er meget positivt indstillede overfor 
forsøget og det at skulle/kunne sortere og aflevere organisk bioaffald. Det er ord som god idé, 
fremragende, fornuftigt, dejligt, godt med sortering, glimrende, super, støtter fuldt ud, på tide, 
velkomment, miljøansvarlighed, meget positivt, fint, godt initiativ, fantastisk - men der er også 
meget få, som svarer med ord som besværligt, passer ikke til os, savner den gamle haveordning mv. 
Det er for omfattende at beskrive alle udsagn i detaljer her, men vi henviser til en gennemlæsning af 
de godt syv sider i tabelrapporten.  
 
Det kan, uden nogen tvivl, konstateres, at ca. 90% af alle udsagn er positive og meget positive. 
Enkelte en neutrale eller forbeholdne og kun ganske få er decideret negative. Denne opfattelse af 
sortering af bioaffald matcher og er i overensstemmelse med flere andre undersøgelser vi har 
gennemført om emnet i andre større byer; borgerne vil generelt meget gerne kunne sortere og 
aflevere bioaffald. 
 
Vi har herefter bedt alle om at udtrykke deres tilfredshed eller utilfredshed med en karakter på en 
skala imellem 1 og 7, hvor 1 er lavest og udtryk for 'meget utilfreds' og 7 er højest og udtryk for 
'meget tilfreds'. Som det ses herunder giver to ud af tre (67%) de højeste karakterer 6 og 7 mens 
13% giver de laveste karakterer 1 og 2.  
 
Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med denne forsøgsordning for aflevering af bioaffald?  

1 2 3 4 5 6 7 ? Gns. 

8,1% 4,8% 3,9% 5,3% 6,4% 27,6% 39,4% 4,5% 5,49 
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Gennemsnittet ligger på 5,49 (baseret på alle 456 interviews). I løbet af året har vi set en løbende 
stigning - i den første del (medio maj, 291 interviews) var gennemsnittet lavere, nemlig 5,19 og 'kun' 
58% gav 6 og 7, mens 16% gav 1 og 2.  
 
Borgerne er ganske enkelt blevet mere tilfredse med ordningen jo mere tid de har haft til at 
indarbejde den i hverdagen. Dette ses også på opfølgningen i august (191 interviews med tidligere 
deltagere fra før sommeren), hvor resultatet er steget til samlet 5,76 og 73% som giver 6 og 7 og kun 
7% som giver 1 og 2. Sammenlignet med resultatet for første del er det et udtryk for en markant 
forøgelse af tilfredsheden. 
 
 
SORTERING AF BIOAFFALD 

 
Herefter har vi spurgt om, hvor meget eller lidt man efter egen vurdering sorterer og afleverer af 
husstandens bioaffald. Vi specificerede skalaen fra 1 (sorterer og afleverer ikke) til 7 (sorterer og 
afleverer alt) og 4 var cirka halvdelen.    
 
Som det ses svarer billedet ikke overraskende til det, vi så ovenfor, vedrørende den samlede 
tilfredshed: 
 
I hvilken udstrækning sorterer og afleverer du/I bioaffald? 

1 2 3 4 5 6 7 ? Gns. 

11,8% 4,7% 2,9% 3,9% 9,7% 25,1% 35,5% 6,5% 5,27 

 
Lidt over 60% svarer 6 og 7, svarende til alt eller næsten alt. Lidt mere end 16% sorterer reelt ikke. 
Man skal dog her være opmærksom på, at dette tal formodentlig samlet set nok er en anelse højere, 
for selvom langt de fleste af dem vi kontaktede gerne ville deltage, og selvom så mange også levede 
op til deres tilsagn, så kan det ikke udelukkes, at der trods alt er en lille overvægt at positive borgere, 
som vælger at deltage i undersøgelsen. Vi betragter samlet set undersøgelsen som yderst 
repræsentativ og valid, men denne nuance bør dog medtages. 
 
Sammenlignet med de øvrige 'nedslag' i hhv. første del og opfølgningen ses også her en markant 
positiv udvikling hen over året: I første del lå sorteringen på samlet 4,89 med 51% til 6 og 7 (herefter 
benævnt toppen (topkaraktererne 6 og 7)) og 22% til 1 og 2 (herefter bunden).  
 
Opfølgningen lå på samlet 5,63 med 73% i toppen og 11% i bunden. Som det ses en markant 
udvikling fra forårets første del og også hvis man sammenligner opfølgningen med det samlede 
resultat. 
 
I de efterfølgende åbne svar på, hvad årsagen er til, at man sorterer i det omfang, som man gør, og 
hvordan man kunne forstille sig at sortere endnu mere, ses en række meget forskellige begrundelser 
for, at man enten ikke sorterer mere end man gør eller slet ikke sorterer.  
 
Dér hvor man kunne løfte sin sortering (fra ex. middel til meget/alt) er typisk på områder, som enten 
er svært at håndtere uden at det sviner meget (ex. kaffegrums, meget lugtende madvarer som fisk 
eller råt kød (ulækkert)). De, som svarer lavt ift. sortering er enten imod af principielle grunde, at det 
er tids- og pladskrævende, ulækkert eller ganske enkelt fordi man ikke er kommet ordentligt i gang 
(det er også her man ser en øgning hen over året, de som ikke var kommet i gang i starten er 
løbende 'kommet med'). En del begrunder også en lav/middel sorteringsandel med at poserne eller 



 

 
Frederiksberg Kommune_samlet rapportering af gennemførte bruger-/borgerundersøgelser vedr. bioaffaldsforsøget_02.11.15  7  

 
 

køkkenspanden har været vanskelig at bruge, finde plads til, at poserne hurtigt blev brugt (og nogle 
er så ikke klar over hvordan de kunne få nye) mv.  
 
Alt i alt er de fleste - og som det ses i stigende grad - godt i gang med at sortere. I opfølgningsdelen 
spurgte vi, om man sorterer mere eller mindre nu (august) ift. starten af året/forsøget. Som det ses 
svarer 28% at de sorterer mere eller meget mere, 62% at de sorterer 'det samme' og 8% svarer at de 
sorterer mindre: 
 

Sorterer du/I mere eller mindre nu ift. starten af året/forsøget?  

    

Meget mere 10,7% 

Mere 17,0% 

Det samme 61,6% 

Mindre 4,5% 

Meget mindre 3,5% 

Ved ikke 2,7% 

 

 

BIOPOSERNE 

 
Vi har derefter stillet nogle spørgsmål om borgernes vurdering af selve bioposerne - både hvad angår 
holdbarhed, størrelse og alt-i-alt tilfredshed. Samlet set er tilfredsheden ganske høj og nogenlunde 
tilfredsstillende, men det må også konstateres, at ift. holdbarhed er der mange som giver en 
mellemkarakter - der er ikke mange som er decideret utilfredse, men heller ikke decideret tilfredse: 
 
Vi vil gerne høre lidt nærmere omkring bioposerne. Igen på en skala fra 1 til 7 hvor 1 er lavest og 7 

højest - hvilken karakter vil du så give på følgende punkter?  

 
1 2 3 4 5 6 7 ? Gns. 

Holdbarhed 2,5% 5,4% 3,3% 7,6% 16,7% 26,8% 21,0% 16,7% 5,34 

Størrelse 1,9% 5,3% 3,4% 5,3% 9,0% 22,9% 37,2% 15,0% 5,73 

I alt  1,8% 4,8% 3,7% 8,9% 11,8% 28,0% 25,9% 15,1% 5,49 

 
Her har vi tilmed ikke - hvad holdbarhed angår - set en positiv udvikling fra første del (5,32) og i 
opfølgningen (5,37). Igen, som det ses er det ikke udtryk for egentlig utilfredshed, men mere et 
udtryk for, at poserne kunne være bedre - og dén oplevelse har været konstant i alle dele af 
evalueringen. Tilfredsheden med størrelsen har udviklet sig positivt, afspejlende den generelle 
stigende tilfredshed, fra 5,56 i første del til 5,73 samlet og endda 5,97 i opfølgningen. 
 
Holdbarhedsproblemerne forklares i de åbne svar med, at de er for tynde, at de revner let eller går i 
stykker når man prøver at binde en knude på den, at de bliver utætte og lækker væsker og fugtigt 
madaffald mv. Igen er det kaffegrums som synes at være den største enkelt-irritationskilde. Man 
oplever at spanden/posen 'drypper', når den skal bæres ud.  
 

De fleste skifter posen 2-4 gange om ugen, mens kun få skifter den hver dag (grundet manglende 
bioaffald). 'Andet' betyder i de fleste tilfælde 'aldrig', altså dem, som ikke er kommet i gang med at 
sortere eller sorterer ganske lidt: 
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Hvor ofte skifter du/I pose?  

 
  

Dagligt 14,3% 

Ca. hver 2. dag 30,1% 

Ca. to gange/ugen 27,6% 

Ca. en gang/ugen 9,2% 

Ca. hver 14. dag 2,2% 

Andet 16,6% 

 
 
DEN GRØNNE KØKKENSPAND  

 
Tilsvarende har vi bedt deltagerne om at vurdere deres tilfredshed med den lille grønne 
køkkenspand - også ift. størrelse og kvalitet/holdbarhed: 
 
Vurdering af den lille grønne køkkenspand.  

 
1 2 3 4 5 6 7 ? Gns. 

Kvalitet/holdbarhed 1,9% 2,6% 0,7% 3,9% 4,3% 25,7% 38,7% 22,2% 6,06 

Størrelse 5,4% 3,5% 1,2% 7,3% 5,8% 22,7% 38,1% 16,0% 5,68 

I alt  5,3% 3,8% 3,2% 5,0% 8,5% 24,2% 34,2% 15,8% 5,58 

 
Kvaliteten får, som det ses, høje karakterer og det får størrelsen som sådan også, dog lidt lavere. Vi 
har her set en lille stigning i tilfredshedskaraktererne på begge områder, fra 5,91 på kvalitet i første 
del til samlet 6,06 og 6,11 i opfølgningen. Tilsvarende på størrelsesparameteren fra 5,46 til 5,68 og 
5,96. Den samlede karakter fra i første del 5,38 og er samlet 5,58. 
 
Denne udprægede tilfredshed går igen i de åbne svar, som primært går på at den virker robust, solid 
mv., men at der er nogle riller i bunden, som dels kan rive hul i poserne, dels kan være svære at 
renholde. 
 
Det er meget forskelligt, hvor borgerne har køkkenspanden placeret. Lige under halvdelen har den 
placeret i skabet under vasken - langt de fleste stående løst (her nævner nogle at da det er et forsøg, 
har man ventet med at finde en permanent placering, indtil forsøget overgår til en blivende 
ordning). 20% har den stående løst på køkkenbordet eller gulvet, og få har den stående i et bryggers. 
Igen repræsenterer 'andet' især dem, som ikke bruger køkkenspanden, men også andre placeringer 
som 'i kælderhalsen', på trappen, bag en dør mv.  Denne samlede fordeling er stort set den samme 
som vi så i første del - placeringen har ikke ændret sig i løbet af året. 
 
Hvor i køkkenet har I placeret den lille grønne køkkenspand? 

 
  

Skabet under vasken - løst 40,1% 

Skabet under vasken - ophængt på skab 4,1% 

Skabet under vasken - ophængt på låge 2,9% 

Køkkenbord - løst 10,1% 

Gulv - løst 11,3% 

Bryggers 4,1% 

Andet 27,4% 
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BIOAFFALDSBEHOLDEREN 

 
Tilfredsheden med selve afhentningen/tømningen af bioaffaldsbeholderen er på samlet set 5,57 (en 
stigning sammenlignet med første del (5,40) og opfølgningen er også her endnu højere (5,74)): 
 
Hvor utilfreds eller tilfreds er du med selve afhentningen/tømningen af den udendørs 

bioaffaldsbeholder?  

1 2 3 4 5 6 7 ? Gns. 

4,5% 5,2% 3,7% 5,6% 9,4% 23,6% 37,1% 10,9% 5,57 

 
Vi har primært afdækket oplevelsen af den udendørs bioaffaldsbeholder med såkaldt åbne 
spørgsmål, hvor borgerne med egne ord har beskrevet deres erfaringer og oplevelser med selve 
afhentningen/tømningen, eventuelle gener, pladsproblemer, lugt, insekter eller andet. Det siger sig 
selv, at der her er fremkommet mange forskelligartede og specifikke svar, som man kan læse i 
tabelrapporten hen over mange sider. Variansen er stor, men der er dog alligevel temaer, som er 
mere fremherskende end andre: 
 

: Især i den første del af året var man bekymret for, at beholderen ville komme til at lugte når 
det blev varmere i vejret/sommer.  

: Også at 4 uger er lang tid imellem, når det ikke er sommer - både grundet lugt og pladsproblemer 

: At den lugter hurtigt og mere hen over sommeren 

: Generelt siger mange at de godt kunne tænke sig beholderen tømt oftere 

: Der udtrykkes tilfredshed med tømninger, at de kører efter planen og at det er flinke 
skraldemænd  

: At det er et stort arbejde at bundte grenene i stedet for bare at putte dem i 
haveaffaldsbeholderen 

: At man kan komme i pladsnød ift. almindeligt haveaffald 
 
Der er selvfølgelig en række andre specifikke oplevelser, som fx fluer, pladsproblemer mv., men 
generelt og overordnet er vurderingen, at de fleste ikke oplever signifikante gener eller problemer af 
betydning.  
 
 
NYE REGLER FOR AFLEVERING AF GRØNT HAVEAFFALD OG GRENE 

 
Allerede i første del, i maj måned, svarede 69%, at de kender de nye regler i forsøgsordningen, hvor 
grønt haveaffald (blade, græs, planter, blomster, kviste mv.) skal afleveres i bioaffaldsbeholderen 
sammen med madaffald eller stilles i papirsække ud til vejen - og større grene skal afleveres enten i 
restaffaldsbeholderen eller bundtet ved siden af restaffaldsbeholderen. Henover sommeren er der 
endnu flere, som kender reglerne (74%). 14% svarer at de ikke kender de nye regler og 12% at de er i 
tvivl. Alt i alt må kendskabet betragtes som tilfredsstillende og udtryk for, at den nye ordning er 
forstået. 
 
Hvad angår vurderingen af, holdningerne til og indarbejdelsen af de nye regler, herunder ikke mindst 
kombinationen af bioaffald og grønt haveaffald i samme beholder og bundtede grene sammen med 
restaffaldet - er billedet ikke så entydigt. I ganske mange af de åbne svar, hvor man med egne ord 
beskriver vanskeligheder, ulemper mv., udtrykkes mange forskellige tvivlsspørgsmål og 
utilfredshedspunkter.  
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Det er især disse forhold, som fylder meget: 
 

1. Det er irriterende, at større grene ikke bare kan afleveres i haveaffaldsbeholderen, som 
hidtil, men at de nu skal bundtes særskilt. En del (dog et mindretal) mener, at dette ekstra 
arbejde er irriterende når man går i haven og er vant til at have haveaffaldsbeholderen ved 
sin side til det hele. Flere foretrækker 'bare' at bruge bioaffaldsbeholderen til haveaffald 
som man plejer og vi vurderer, at det for nogen har været hæmmende for igangsætning af 
sortering og aflevering af bioaffald. 
 

2. Mindre grene og kviste i haveaffaldsbeholderen gør, at poserne til bioaffald rives itu og 
kommer til at 'søbe' og lugte uforholdsmæssigt meget. Mange lægger stadig grene i en 
størrelse, som egentlig skulle bundtes ved siden af restaffaldet, i bioaffaldsbeholderen. Dét 
forstærker problematikken. 
 

3. Der er mange grene, hækafklip mv., som det kan være vanskeligt at bundte og aflevere 
særskilt - beholderen skaber en bedre struktur og 'fastholder' nemmere det uregerlige. 
Dette gælder ikke mindst hvis man er i haven flere dage før at det reelt kan blive afhentet - 
der fungerer beholderen også som netop struktur og hjælpemiddel til, at der er pænt og 
orden.  
 

4. Det er i mange tilfælde svært at skille jord fra det grønne haveaffald, og der kommer derfor 
meget jord i bioaffaldsbeholderen. Vi fornemmer ikke at det er så meget anderledes end det 
altid har været, hvor man netop i nogen udstrækning har brugt haveaffaldsbeholderen til 
jord også. Dette blev bekræftet i dialoginterviews med skraldemænd. 

 
 
KOMPOSTERING 

21 % svarer, at de før bioaffaldsforsøget komposterer haveaffald (12%) eller både mad- og 
haveaffald (9%). Over halvdelen (53%) heraf svarer, at de efter bioaffaldsordningen vil stoppe med 
at kompostere, 24% svarer at de vil fortsætte og resten vil fortsætte i mindre grad (primært 
haveaffald).  
 
 
INFORMATION OG KOMMUNIKATION 

 
Både i de åbne besvarelser og i de efterfølgende karakterer opnår forsøgets informations- og 
kommunikationsindsats en høj tilfredshed.  
 
Mange svarer, at kommunikationen har været god, forståelig, nem at læse og overskuelig. At alt har 
været OK. Dette er det dominerende billede, men der er selvfølgelig også her nogle, som enten ikke 
har set eller bemærket kommunikationen, eller som har specifikke oplevelser eller forslag til 
forbedringer og ændringer. Det dominerende indtryk er dog en markant tilfredshed, hvilket også ses 
i karaktererne på næste side. 
 
Især de basale informationselementer opnå høje karakterer (og lige så vigtigt lave 'ved ikke'-andele, 
dvs. at mange faktisk har set og læst materialet og bedømmer det herudfra). Brevet, som blev 
udsendt før forsøget i december 2014, opnår 5,8 (ud af 7) og ca. 60% giver topkaraktererne 6 og 7. 
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Det samme gælder den udleverede 'pakke' med køkkenspanden, poser og folder (6,0). Selve brevet 
heri får også høje 6,0. 
 
Som det ses får de øvrige elementer også tilfredsstillende karakterer, men man skal især lægge 
mærke til, at der for de fleste elementers vedkommende er tale om høje 'ved ikke'-andele, hvilket 
naturligvis er dét, man bør fokusere på i efterfølgende tiltag og lignende kampagner: 
 
Hvilken karakter vil du give de forskellige kommunikationsdele?  

Hvis du ikke har set enkelte af delene skal du svare 'ved ikke'. 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 ? Gns. 

a. Affaldsguiden 2015 0,8% 1,5% 1,5% 6,2% 12,0% 31,7% 27,8% 18,5% 5,86 

b. Brev udsendt i december 2014 0,7% 2,1% 2,4% 6,7% 11,8% 29,9% 28,7% 17,7% 5,81 

c. Omtale i lokalaviserne 1,6% 3,1% 2,7% 4,7% 6,7% 12,9% 20,8% 47,5% 5,55 

d. Udleveret 'pakke' med spand, 
poser mv. 1,9% 2,3% 2,7% 3,4% 7,3% 28,0% 43,3% 11,1% 6,03 

e. Lille folder om bioaffald 0,8% 3,1% 1,9% 3,9% 8,5% 25,5% 30,9% 25,4% 5,90 

f. Brevet som var vedlagt poser 
og spand 0,7% 2,3% 2,8% 3,5% 6,6% 26,5% 37,4% 20,2% 6,03 

g. Omtale på kommunens 
hjemmeside 1,2% 1,6% 1,2% 2,0% 2,4% 4,7% 7,5% 79,4% 5,28 

h. Magasinet Genbrug, som 
husstandsomdeles 1,6% 2,7% 2,7% 3,5% 5,9% 16,5% 17,3% 49,8% 5,55 

i. Nyhedsbrev pr mail  0,8% 2,4% 1,2% 2,3% 2,1% 11,8% 15,0% 64,4% 5,75 

j. Affalds-app til smart phone 1,2% 0,7% 0,9% 2,4% 1,6% 5,9% 15,7% 71,6% 5,92 

k. Den digitale tømmekalender 1,6% 0,8% 2,7% 2,6% 3,6% 10,1% 18,3% 60,3% 5,75 
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VÆRDIER OG HOLDNINGER 

 
I den sidste del af interviewet har vi samlet en række forskellige udsagn og bedt deltagerne om at 
udtrykke deres uenighed/enighed. Alle er formuleret problemorienteret og jo mere enig man er i, at 
det givne område opleves som et problem, des højere score giver man. 
 

Vi har her beskrevet en række forskellige udsagn og synspunkter. Hvor uenig eller enig er du i de 

forskellige udsagn? Du skal igen bruge skalaen fra 1 til 7, hvor 1 er lavest/'meget uenig' og 7 er 
højest/'meget enig'. Du kan også svare 'ved ikke': 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 ? Gns. 

a. Det var vanskeligt at finde plads til 
spanden i køkkenet 24,1% 11,5% 3,4% 5,7% 13,8% 10,7% 23,8% 7,0% 4,08 

b. Det er vanskeligt at sortere bioaffald 44,3% 20,6% 5,0% 6,4% 3,0% 6,2% 9,9% 4,6% 2,60 

c. Jeg tror ikke det nytter så meget 
miljømæssigt at sortere bioaffald fra 40,3% 14,7% 5,8% 7,4% 3,8% 10,9% 7,0% 10,1% 2,78 

d. Det lugter med en beholder udenfor 
til bioaffald 29,6% 17,3% 7,0% 6,8% 6,6% 7,4% 8,8% 16,5% 3,01 

e. Vi har oplevet gener fra insekter eller 
andre skadedyr indenfor 52,7% 14,3% 2,7% 1,9% 2,3% 1,2% 5,4% 19,5% 1,91 

f. Vi har oplevet gener fra insekter eller 
andre skadedyr udenfor 46,9% 12,0% 3,9% 2,3% 2,4% 3,4% 8,2% 20,9% 2,30 

g. Vi har oplevet lugtgener indenfor 38,2% 18,4% 6,2% 5,4% 3,8% 3,0% 7,5% 17,5% 2,48 

h. Vi har oplevet lugtgener udenfor 43,6% 15,7% 3,7% 5,3% 2,4% 3,3% 4,4% 21,6% 2,17 

 
 

 
 
 
Det ses, at der faktisk ikke er markante problematikker, som 'slår ud' i foruroligende grad. Dette er i 
god overensstemmelse med undersøgelsens øvrige resultater.  
 
Største problem er, at det kan være vanskeligt at finde plads til den grønne køkkenspand i selve 
køkkenet. Det mener mange - i mere eller mindre grad - og gennemsnittet ligger lige på midten med 
4,1 i gennemsnit. Vi så tidligere at knapt halvdelen har spanden placeret i skabet under 
køkkenvasken, langt de fleste stående løst.  
 
Næststørste 'problem' er, at beholderen udenfor lugter, men allerede her vender fordelingen 
'nedad' og selvom gennemsnittet er 3,0 svarer næsten halvdelen 1 og 2 svarende til markant 
uenighed (at beholderen uden for ikke lugter). 
 
Det ses, at lugtgener generelt, gener fra insekter mv. hverken inde eller ude opleves som et problem. 
 
Tallene i den første del i maj lå lidt højere (ex. 4,24 på vanskeligt at finde plads, at man ikke tror det 
nytter at sortere ligger på 2,99 (mod 2,78) og lignende lidt højere niveau på de fleste andre udsagn). 
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Der er også her sket en forbedring hen over året på nogle punkter, hvilket bekræftes af 
opfølgningsresultaterne (ex. vanskeligt at finde plads er nede på 3,56, vanskeligt at sortere neden på 
2,38 (2,69 i foråret, 2,60 samlet) mv.   
 
På området 'Vi har oplevet lugtgener udenfor' ser vi en modsat udvikling. Det er ikke overraskende. I 
foråret var scoren 2,25 og for hele brugerundersøgelsen er resultatet 2,17, så det er ikke et problem 
som sådant, men man skal være opmærksom på, at i opfølgningen i august ligger resultatet oppe på 
hele 3,32.  
 
Også oplevelsen af insekter mv. ligger højere i opfølgningen (2,77) end i forårets første del (2,32) - 
hvilket er de mest reelle at foretage en sammenligning imellem.  
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3. OPFØLGNINGSUNDERSØGELSE 2 
 
Formålet med forsøget med indsamling af bioaffald er bl.a. at finde frem til den mest økonomiske 
indsamlingsfrekvens uden at gener mv. bliver uacceptable ud over det forventelige. 
 
Bioaffaldet er i løbet af sommerhalvåret blevet indsamlet hver 2. uge, men fra uge 40/41 i slutningen 
af september/starten af oktober ændredes det til hver 4. uge, som er frekvensen i vinterhalvåret.  
 
På det tidspunkt i oktober, hvor alle havde oplevet én runde med fire ugers afhentning, gennemførte 
vi en kort opfølgning baseret alene på eventuelle gener og problematikker forbundet hermed - altså 
eventuelle oplevelser i perioden ultimo september til ultimo oktober.  
 

Det første vi spurgte om var oplevelsen gener fra eller omkring den udendørs beholder. Vi 
pointerede, at med gener mente vi i en grad, der ligger ud over det acceptable og forventelige. Kun 
5,6% har oplevet markante lugtgener, mens hver femte (21%) har oplevet lugtgener i mindre grad. 
Tre ud af fire (73%) har ikke oplevet lugtgener fra den udendørs beholder: 
 

Har du/I oplevet lugtgener i en grad ud over det acceptable/forventelige? 

 
  

Ja, har oplevet lugtgener i markant grad ud over det acceptable/forventelige 5,6% 

Ja, har oplevet lugtgener i mindre grad ud over det acceptable/forventelige 21,5% 

Nej, har ikke oplevet lugtgener ud over det acceptable/forventelige 72,9% 

 
Det er i en anelse højere grad faktisk pladsproblemer i den udendørs beholder, som man nævner af 
gener - og det er forbundet med, at mange 'vinterordner' haven på samme tidspunkt, hvor 
tømningsperioden forlænges, men som det ses er det godt 2/3 som ikke har oplevet 
pladsproblemer: 
 

Har du/I oplevet pladsproblemer i den udendørs beholder til bioaffald i en grad ud over det 

acceptable/forventelige? 

 
  

Ja, har oplevet pladsproblemer i markant grad ud over det 
acceptable/forventelige 10,4% 

Ja, har oplevet pladsproblemer i mindre grad ud over det acceptable/forventelige 21,7% 

Nej, har ikke oplevet pladsproblemer ud over det acceptable/forventelige 67,9% 

 

Meget få har oplevet andre gener (det der nævnes af ganske få er maddiker, fluer, bananfluer og 
mider): 

 
Har du/I oplevet andre gener  i en grad ud over det acceptable/forventelige? 

 
  

Ja, har oplevet andre gener i markant grad ud over det acceptable/forventelige 5,7% 

Ja, har oplevet andre gener i mindre grad ud over det acceptable/forventelige 1,9% 

Nej, har ikke oplevet andre gener ud over det acceptable/forventelige 92,4% 
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Vi bad derefter respondenterne om at sammenligne lugten fra den udendørs bioaffaldsbeholder fra 
sommerperioden (med tømning hver 2. uge) til september/oktober (med tømning hver 4. uge) - og 
vurdere, om lugten er forværret, det samme eller formindsket? 
 
Godt 60% svarer 'det samme. Ca. 15% - svarer at lugten er forværret hhv. formindsket lidt. 1,7% 
siger at lugten er formindsket meget, mens 5,9% siger at lugten er forværret meget. Samlet set er 
der er anelse flere, der har oplevet forværrede end formindskede lugtgener: 
 
Er lugten forværret, det samme eller formindsket? 

 
  

Lugtgenerne er formindsket meget 1,7% 

Lugtgenerne er formindsket lidt 16,2% 

Lugtgenerne er de samme 61,1% 

Lugtgenerne er forværret lidt 15,1% 

Lugtgenerne er forværret meget 5,9% 

 
 
Til sidst spurgte vi om man i hele forsøgsperioden, dvs. fra starten af året og indtil nu, enten selv har 
vasket den udendørs beholder eller fået den vasket. Ca. 7% har selv vasket den flere gange og ca. 5% 
har vasket den én gang (i alt 12% har vasket beholderen). Én af svarmulighederne var, at man kunne 
have fået kommunen til at vaske beholderen - det er der ingen, som har benyttet sig af, og mange 
skriver i kommentarfeltet, at den mulighed var de ikke klar over eksisterede, og man ville gerne have 
vidst det. Ca. 36% svarer, at de ikke har vasket beholderen men overvejet det, mens ca. 52% ikke har 
vasket beholderen og heller ikke overvejet det.  
 
Har du i forsøgsperioden enten selv vasket eller fået vasket den udendørs beholder?  

 

   

Ja, har SELV vasket den udendørs beholder flere gange  6,8% 

Ja, har SELV vasket den udendørs beholder én gang  5,2% 

Ja, har fået KOMMUNEN til at vaske den udendørs beholder flere gange  0,0% 

Ja, har fået KOMMUNEN til at vaske den udendørs beholder én gang  0,0% 

Nej, har ikke vasket den udendørs beholder men har overvejet det  36,3% 

Nej, har ikke vasket den udendørs beholder og heller ikke overvejet det  51,7% 
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4. TO DIALOGMØDER MED INVOLVEREDE SKRALDEMÆND  
 
De to dialogmøder med skraldemændene blev afholdt i hhv. medio april og medio september. På 
hvert møde deltog skraldemænd fra både bioaffaldsindsamlingen og restaffald/grene.  
 
På det første møde var det primært borgernes tvivl og usikkerhed - og henvendelser herom til 
skraldemændene, som var det vigtigste tema. Man oplevede nogen forvirring omkring ordningen, 
især omkring havedelen (grene, grønt haveaffald mv.).  
 
Overordnet var det skraldemændenes vurdering, at selve forsøgsordningen med at sortere og 
aflevere bioaffald var blevet modtaget positivt - men at det kneb med at komme ordentlig i gang, 
idet man oplevede, at der var meget lidt bioaffald i den udendørs beholder. Man oplevede at tømme 
sjatter (af bioaffald), men at der stadig var en del haveaffald (også en del, som havde overvintret, 
opsamlet henover de sidste måneder).  
 
Alligevel vurderes det medio april, at ca. 70% sorterer - men at alle ikke sorterer alt. Man vurderer 
også, at de fleste henvendelser man fik, var fra borgere, som bare gerne ville gøre det rigtigt, og for 
hvem de nye regler ikke var forstået korrekt endnu.  
 
Bundtning af grene og borgernes aflevering - og også manglende aflevering - fyldte meget på det 
første dialogmøde. Der var både tvivl om regler, kritik af det forringede arbejdsmiljø, som man 
mente det var, og at bundterne ofte ikke overholdt de opsatte regler (for lange, store eller tunge).  
 
På efterårets dialogmøde med skraldemændene (de samme) var situationen en helt anden. 
Overordnet var vurderingen, at ordningen går godt og skraldemændene får mange positive 
tilkendegivelser og tilbagemeldinger fra borgerne.  
 
Et af de vigtigste temaer nu var lugtgener og 'snask' fra bioaffaldsbeholderen. Borgerne vasker ikke 
beholderne og de stinker betydeligt mere end dengang det bare var en haveaffaldsbeholder. Græs 
og vådt haveaffald har altid været et stort problem i forhold til lugt - og sammen med bioaffald (hvor 
poserne måske tilmed er revnet grundet grene og kviste) er problemet værre. 
 
Derimod mente man ikke, at hverken mider, fluer mv. var en problematik af betydning. Ej heller var 
rotter et problem, men derimod så man mange mus. 
 
Man oplever stadig mange problemer med grene og jord, men når skraldemændene forklarer, at 
anlægget, hvor bioaffaldet behandles, ikke kan håndtere større grene og jord, så forstår man det 
godt og siger i hver fald, at man vil være mere opmærksom. Det er således stadig skraldemændenes 
vurdering, at borgerne gerne vil gøre det rigtige. I det hele taget ønsker skraldemændene flere og 
bedre informationer til borgerne vedr. hvad der sker med affaldet og hvordan effekten er. 
 
Der er stadig nogle udfordringer med aflevering af grene i bundter sammen med restaffaldet, men 
det er vurderingen, at det er blevet betydeligt bedre. Der er også kommet mere bioaffald i 
beholderne og i det hele taget er udviklingen positiv. Skraldemændene føler sig velkomne blandt 
borgerne og de hører ikke negative kommentarer omkring bioaffaldsordningen - det er i højere grad 
blevet hverdag og ordningen er bedre indarbejdet nu end i foråret. Borgerne har vænnet sig til 
ændringerne. 
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5. DIALOGMØDE MED BORGERE  
 
Medio maj gennemførte vi et dialogmøde med i alt 12 borgere. Mødet blev afholdt på rådhuset og 
varede to timer. Formålet med mødet var at opnå dels en dybere og mere detaljeret viden om 
affaldshåndteringen og holdninger blandt de forskellige familier, dels opnå input til yderligere 
forbedringer og justeringer. 
 
Overordnet udtrykte de deltagende stor tilfredshed med forsøgsordningen og muligheden for at 
kunne sortere og aflevere bioaffald. Der var mange forskellige positive holdninger, dels til sortering 
generelt, til kommunikationen og kommunens indsats generelt.  
 
De enkelte deltagere redegjorde detaljeret for både sorteringen, tvivlsspørgsmål, afhentningen mv. 
og generelt var tilfredsheden stor - tvivl og usikkerhedsmomenter var sporadiske og forskellige. Der 
tegnede sig ikke et entydigt billede, ud over en generel tilfredshed og ønsker om, at forsøgs-
ordningen bliver permanent.  
 
Alle udtrykte også ønske om at vide mere om forsøget, hvad der sker med affaldet, om det kan 
betale sig både biologisk/miljømæssigt og økonomisk mv. 
 
Konklusionen efter dialogmødet var, at resultaterne mere eller mindre var forventelige, og at der 
ikke blev skabt dét, som var formålet, nemlig en dybere og detaljeret viden om sortering i familierne. 
Primært fordi situationerne faktisk ikke er så sofistikerede, som man måske troede - sortering og 
aflevering er ret lavpraktisk, og vor vurdering var (og er), at vi med de store kvantitative 
undersøgelser (1-3 ovenfor) er meget godt dækket ind ift. en evaluering og forståelse af 
bioaffaldssortering og -aflevering. Dette var også resultatet og konklusionen efter personlige 
familieinterviews, jfr. punkt 8 nedenfor. 
 
Det blev efterfølgende besluttet ikke at gennemføre dialogmøde nr. 2 (med borgerne), fordi 
resultaterne fra det første var pauvre. I stedet gennemførte vi 12 telefoniske kvalitative og 
uddybende interviews med primært børnefamilier: 
 
 

6. TELEFONISKE INTERVIEWS MED BORGERE  
 
I august gennemførte vi, som alternativ til dialogmøde nr. 2, i alt 12 telefoniske kvalitative 
samtaleinterviews med især familier med børn.  
 
De fleste udtrykker stor tilfredshed og positiv indstilling til sortering og hele forsøgsordningen. Det 
har været relativt nemt at indføre i familierne, som forekommer at være bevidste og proaktive 
omkring forskellige miljøforhold. Det har ganske enkelt fungeret fint og det har været nemt at 
integrere i familiernes hverdagsliv. Man sorterer 'alt' og mener, at de kan sortere mere - man 
udtrykker ønsker om at kunne sortere endnu mere ved husstanden (ex. pap). 
 
Få nævner negative oplevelser, som at man har haft flere myrer end normalt i køkkenet (i den 
grønne køkkenspand). Enkelte siger også, at de har haft lidt svært ved at finde plads til 
køkkenspanden indenfor, at ikke alle i familien har bakket det op fordi det kun var en forsøgsordning 
og at lugt kan være en udfordring både inden- og udenfor. 
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Det man siger omkring både poserne og den grønne køkkenspand stemmer helt overens med det, 
som er resultatet fra de store kvantitative dele af den samlede evaluering - der fremkom ikke noget 
specielt eller anderledes i disse interviews. Man påpegede, at poserne kunne revne og dermed 
medføre, at bioaffaldsbeholderen udenfor blev snasket og ulækker, at poserne er for tynde og 
hurtigt bliver for tunge, at de kan være list svære at åbne - men også at de fungerer godt og fint, at 
de er passende ift. tømning dagligt eller hver anden dag og at de passer godt til køkkenspanden. 
 
Køkkenspanden står oftest direkte på bordet eller i skabet under vasken (hvis der er plads). Nogle 
bemærker også her, at rillerne i bunden kan rive poserne i stykker og at spanden kan blive lidt 
ulækker og skal skylles. Man har ingen problemer med at bære poserne ud til den udendørs 
bioaffaldsbeholder. Også her centrerer udtalelserne sig om den udendørs bioaffaldsbeholder om de 
ændrede regler vedr. grene, grønt haveaffald mv. Det var de selvsamme problematikker, der 
tidligere er beskrevet, som sporadisk fremkom her. 
 
Alt i alt er man meget positive og de mindre problematikker overskygges af dels glæden ved at 
kunne sortere og aflevere bioaffald, dels at ordningen faktisk fungerer meget godt. Man er glad for 
at sortere - og sorterer gerne mere. Den etiske drivkraft er, 'at det er godt for miljøet' eller endnu 
kortere 'at det er godt at sortere'. Man tror implicit på, at det er godt, og er ikke hverken tvivlsomme 
eller sætter spørgsmålstegn ved de grundlæggende ideer. Det 'giver mening', både overordnet og ift. 
hverdagslivet i familierne - rationalet er overordnet og enkelt: det er nemt og det er godt. 
 
 

7. DIALOGMØDE MED ETAGEBOLIGFORENING  
 
En enkelt etageboligforening har, på egen proaktive foranledning, deltaget i forsøget med at sortere 
og aflevere bioaffald. Initiativet kom fra en aktiv beboer med opbakning fra bestyrelsen. I alt er der 
44 husstande i ejerforeningen og  8 beboere meldte sig fra begyndelsen, og siden hen er kommet 
flere til, så der i oktober var 14 tilmeldt beboere.  
 
Vi har gennemført en mail-/webbaseret undersøgelse udsendt til de 14 tilmeldte, men der var 
utilfredsstillende kun fem husstande, som deltog og besvarede skemaet. Disse er derfor ikke 
medtaget i denne rapportering, for besvarelsesandelen var for lav. Ud af de fem var de tre, som også 
deltog i et personligt gruppeinterview i deres gård i august.   
 
Det var tydeligt, at det var meget engagerede borgere. Tilfredsheden er meget høj, det er et super 
initiativ fra kommunens side og man deltager gerne, sortering er nemt osv. De tre sagde, at der kun 
var kommet positive tilbagemeldinger, men det må tages med et gran salt, jævnfør den manglende 
deltagelse i undersøgelsen. De fortalte også, at de som ikke var tilmeldt, var positive overfor at 
sortere , men at de ikke kunne overskue det lige nu og derfor ikke var tilmeldt.  
 
Resultaterne fra dialogmødet må betragtes som farvede og éndimensionelle, og derfor ikke 
repræsentative for hverken ejendommen i sin helhed eller etageboliger som sådan. Vort indtryk er, 
at selvom projektet var drevet af nogle meget engagerede beboere, så var engagementet ikke 
tilsvarende højt blandt majoriteten af beboerne i ejerforeningen. Vi tolker det på den måde, at det 
skyldes ordningens frivillige karakter, idet det synes troværdigt at der er en generel positiv indstilling 
til sortering, men at frivilligheden og projektets foreløbige karakter gør, at man netop ikke kan 
overskue (vil) involvere sig på nuværende tidspunkt.  
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Vi mener ikke at det vil være rimeligt at medtage andre og flere resultater fra denne del af 
undersøgelserne, da datagrundlaget er alt for snævert og ikke bredt repræsentativt. 
 

8. FAMILIEINTERVIEWS I EGET HJEM 
 
I starten af projektet (marts-april) gennemførte vi 25 kvalitative familieinterviews med borgere i eget 
hjem. Formålet var at etablere en dyb og nuanceret viden om sortering af affald i de enkelte familier, 
herunder hvordan man var kommet i gang med at sortere bioaffald, hvilke holdninger og ideer man 
havde til ordningen og at opnå en dybere forståelse af sammenhængen imellem holdninger og 
handlinger.  
 
Som vi så det i forbindelse med borgerdialogmødet, og også i de kvalitative telefoniske interviews, 
oplevede vi også i denne del af den samlede evaluering reelt ikke noget nyt, som ikke er 
fremkommet i de store kvantitative dele. Hensigten var, at de to dele skulle hænge sammen - de 
kvalitative dele skulle skabe dybde og nuanceringer, mens de kvantitative dele skulle dokumentere 
tilfredshed, konkret adfærd mv. 
 
Det har vist sig, at de ting der fremkom i de kvalitative dele, ikke mindst i de 25 familieinterviews 
(hovedresultaterne præsenteres nedenfor), var helt analoge med dét, som fremkom i de kvantitative 
dele. En af konklusionerne i denne evaluering er derfor også, at det ikke kan anbefales at bruge 
relativ meget energi og fokus på de meget tidskrævende kvalitative dele, og at man i stedet bør 
fokusere mere direkte på den klassiske og kvantitative analysedel. Denne konklusion og anbefaling 
forudsætter dog, at man i forvejen ved noget om området og er i stand til at opstille nøgterne, 
strukturerede spørgeskemaer - hvis ikke så kan kvalitative interviewfaser være en god idé. 
 
En anden overordnet konklusion handler om begrebet engagement. På den ene side er familierne, ja 
størsteparten af borgerne ved vi fra de øvrige dele, meget optaget af at sortere og aflevere korrekt. 
Muligheden for at sortere bioaffald er kærkommen og man er generelt meget engageret. Dette 
engagement er dog "overfladisk" i den forstand, at det for de fleste ikke medfører en dyb viden og 
optagethed. Det skal, som vi ved, være nemt at gå til, så vil man meget gerne sortere, men det 
betyder ikke, at man sætter sig meget ind i området og er meget optaget af det generelt. Man kan 
sige, at engagementet er baseret på "følelsen af at gøre godt"/"at det føles rigtigt og meningsfuldt", 
men at omfanget af reel viden og holdninger ikke matcher den følelsesmæssige tilknytning. Med 
filosofiske termer er optagetheden og engagementet i højere grad følelsesforankret end den er 
fornufts-/vidensforankret. 
 
Specifikke resultater og indtryk fra familieinterviews: 
 
- Den umiddelbare holdning til og vurdering af forsøget er overmåde positiv. Man synes det er en 

meget god idé og en stor majoritet har positive holdninger til ordningen. Dette hænger selvfølgelig 
sammen med det forhold, at det nok primært er de positivt indstillede, som vil bruge tid på at 
deltage i et interview som dette (for at bidrage til at skabe dokumentation for, at forsøget virker og 
dermed bliver indført permanent). Denne lille skævhed skal man blot være opmærksom på - vi kan 
ikke fastslå, at de deltagende familier er bredt repræsentative, de er nok lidt mere positive end 
gennemsnittet. 
 

- Jeg vil vurdere, at 22 af de 25 familier er positive, de fleste meget positive, men uddybningerne af, 
hvorfor man er positive er, jfr. ovenfor, noget spagfærdige. Mange svarer 'bare', at det er fint, at 
man er positiv, at det er glimrende, en god idé mv. Man er glad for, at kommunen arbejder i den 
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retning og ser det som 'en god ting' at kunne sortere madaffaldet, som for mange er en pine bare at 
smide ud. Kan det ressourceudnyttes er det godt. Og man håber allerede nu, at det ikke bare bliver 
ved forsøget, men at ordningen indføres permanent.  

 

- Nogle få mener, at det generelt er en god idé, men er betænkelige ift. hvor besværligt det er at 
sortere. Det er dem, hvor man enten ikke er kommet ordentligt i gang endnu, eller hvor det kun er 
en fra familien, som er primus motor og hvor resten er lidt forbeholdne. Igen skal det fremhæves, at 
forbeholdet ikke er videns-/holdningsbaseret (ikke et fravalg baseret på informationer), men bunder 
i en emotionel vurdering af, at det er lidt besværligt, tidskrævende i travle familier (man går ind for 
det holdningsmæssigt men tvivler på, om man får det gjort). 

 

- Overordnede fordele går meget på miljøaspektet: 
 

- At det er godt at sortere så meget som muligt 
- Godt at kunne gøre noget for miljøet 
- Når man sparer ressourcer kan anvendelsen af fossile brændstoffer nedbringes 
- Affald er en ressource 
- Brede og høje tanker om samfundsbæredygtighed, grøn omstilling, CO2-neutralitet 
- Den enkeltes mulighed for at kunne gøre noget for miljøet 

 
- Der er også andre fordele man fremhæver: 

 

- Jo mere sortering man kan få ind i hjemmet des bedre, for det øger opmærksomheden og det 
øger 'følelsen af at gøre noget godt' 

- Dermed øges miljøbevidsthed, også for børnene, som i hverdagen kan opøves i sorteringsadfærd, 
at de lærer gode adfærdsmønstre og skikke mv. 

- At man får en øget bevidsthed om, hvor meget man egentlig smider ud - og om det ikke kunne 
bruges bedre og mere fornuftigt  
 

- De overordnede ulemper eller problematikker, som man primært kredser om, er: 
 

- Det er nok godt for miljøet (nogle tvivler dog lidt uden at kunne sætte specifikke ord på tvivlen 
andet end 'om der virkelig er så meget energi i det madaffald så det kan betale sig at gøre så 
meget med det, indhente det særskilt, køre og bringe osv.) - om det overhovedet kan betale sig 
samfundsmæssigt? 

- Besværet i hverdagen og om man lige formår at ændre vaner og rutiner (for nogle rækker 
engagementet ikke så langt andet end til de politisk korrekte holdninger). Det er ekstra arbejde 
og kan være lidt tidskrævende, svært at ændre rutiner mv. 

- At det er ulækkert at have den grønne spand stående på køkkenbordet (fordi man ikke har plads 
til den andre steder) og at man derfor tvivler på, om man kommer ordentligt i gang.  

- En del tror, at det kan være problematisk at have madaffaldet stående i køkkenet så det skaber 
bananfluer, snask mv., især når det bliver varmere i vejret 
 

Man er dog alt i alt, som det er fremgået, meget positive - de negative ting skal ofte 'forceres' frem i 
samtalerne (man svarer alene fordi vi spørger - af sig selv siger man ikke ret meget negativt). 
 
Ud over disse overordnede konklusioner fremkom mange af de samme holdninger til bioposerne, 
køkkenspanden, bioaffaldsbeholderen, grønt haveaffald og grene mv., som vi både oplevede det i 
dialogmødet og i de større kvantitative dele. Da disse forhold er beskrevet i detaljer tidligere i denne 
rapport er der ingen grund til at de gentages her - udover netop at fastslå, at det var de samme temaer 
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og emner, og at der ikke som sådan fremkom nye afgørende punkter til den samlede evaluering. Men det 
er også et resultat i sig selv. 
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Baggrundsdata 
 

Her ses, uden yderligere kommentarer, respondenternes fordeling på hhv. køn, alder og 

husstandsstruktur: 

1. Køn 

 
  

Kvinde 58,1% 

Mand 41,9% 

 
2. Alder 

 
  

29 år og derunder 0,4% 

30-39 år 6,6% 

40-49 år 22,5% 

50-59 år 23,0% 

60-69 år 31,3% 

70-79 år 14,0% 

80 år og derover 1,8% 

Vil ikke oplyse 0,4% 

 
3. Husstandens størrelse  

 
  

Én voksen 11,5% 

To voksne 38,7% 

Tre eller flere voksne 11,9% 

En voksen og barn/børn 1,1% 

To voksne og barn/børn 33,8% 

Andet 3,0% 

 
 


