
Moderne

Traditionel

IndividFællesskab

• Borgere under 40 år, der er i gang med at 
opbygge en karriere.

• Lille overvægt af mænd og ofte bosiddende i 
hovedstadsområdet. 

• Mener generelt, at klimaforandringerne er en 
realitet, vi alle må indrette os efter.

• De investerer gerne i alt, der gør hverdagen 
lettere og også gerne mere miljøvenlig.

• De sorterer deres skrald, men mest af hensyn 
til deres image i forhold til naboerne. 

.

• Den ældre del af befolkningen.
• Bor hovedsageligt i provinsen båd  

øst og vest for Storebælt.
• Mange arbejdere, især ufaglærte, men 

også mange som ikke længere er på  
arbejdsmarkedet.

• Miljøet er en abstrakt størrelse og  
begrænser sig til deres egen lille verden. 

• De sorterer kun affald for at holde det  
pænt i deres eget hus og i haven. 

• Intet må gå til spilde. De har et lavt forbrug 
og besøger sjældent genbrugspladsen.  

• Borgere mellem 40 og 59 år.
• Går op i medmenneskelighed, social  

ansvarlighed, økologi og sundhed.
• Bor overvejende øst for Storebælt.
• Kvinder er stærkt repræsenteret. 
• De går op i miljøet og sorterer deres  

daglige affald.
• De sorterer deres affald, inden de kører  

på genbrugspladsen.
• Genbrugspladsen skal gøre det let for  

dem at finde de rigtige containere. 

• Borgere under 40 år primært 
vest for Storebælt.

• Lille overvægt af mænd.
• Har ingen interesse for miljøet.
• Holder ukrudtet nede med 

Round-up.
• Går ikke op i at sortere affald i 

hjemmet.
• På affaldspladsen vil de helst 

smide det hele i samme contai-
ner og snyder gerne medarbej-
derne på genbrugspladsen.

Traditionel individ

• De mener, at miljøet er noget  
opreklameret pjat.

• De sorterer deres affald, men  
mest for at holde orden i hjemmet. 

• Kører på affaldspladsen primært 
for at affaldet ikke skal hobe sig  
op derhjemme.  

Moderne individ

• Miljø- og klimaspørgsmål  
spiller ikke nogen stor rolle

• De sorterer på bedste vis, 
men det lykkes ikke altid. 

Moderne fællesskab

• Ofte akademikere med en positiv 
holdning til miljø og affald. 

• De sorterer affald for samfundets og 
de kommende generationers skyld.

• De interesserer sig for, hvad der sker 
med deres affald på genbrugsplad-
sen. 

Traditionel fællesskab

• Miljø har en stor værdi for dem, og de 
føler ansvar for det. 

• De har gode affaldsvaner, sorterer både 
derhjemme og på affaldspladsen. 

• Har kompostbeholder i haven. 

GENBRUGSPLADSENS BRUGERE OPDELT I TYPER
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