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Executive summary in English

 In 2018, it is the Danish Government’s target to collect 65% of all 
marketed electronics (sold electronics minus collected electronics waste). 
In 2013, 50% were collected. Thus, a number of initiatives have been 
initialised to identify ways to optimize collection. This report investigates 
how private citizens dispose of their electronic equipment to identify 
means of optimization through a qualitative and representative quantitative 
research study.

 The study identifies that every Danish family, on average, has 45 kilos of 
electronics in stock (i.e. have not been used within the last year) in their 
households (i.e. 11% of their total amount of electronics). Of this, large 
household appliances constitute 66% of the kilos.  

 The study uncovers differences in means of storing and disposing of 
electronics based on age, household, and family size. This knowledge can 
be used for targeted campaigns. 

 There are clear barriers towards bringing used electronics to recycling 
stations as opposed to either giving them away or selling them. This is 
primarily because of a perception that electronics are not recycled and 
thus can create more value if they are given to others.
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Executive summary in English

 The study confirms that every Dane amassed 10,1 kilos of electronics 
more than they discarded last year. 

 Of these 10,1 kilos, the study identifies 19%, which can primarily be 
attributed to demographic development, i.e. a net addition of citizens and 
changed family patterns, which influences the amount of electronics in our 
homes. Changed family patterns primarily concern more people living 
alone and, to a lesser degree, that families have become richer and there 
is an increase in homes owned rather than leased, which are indicators of 
amassing more electronics. 
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Rapportens indhold
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Baggrund

 Denne kvalitative og kvantitative undersøgelse er gennemført fra august til 
november 2015.

• Analysedesign og projektledelse er gennemført af DARE2.
• Kvalitative interview og observationsstudie er gennemført af DARE2.
• Kvantitative analyser og beregninger er gennemført i samarbejde med 

Tranberg A/S. 
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Baggrund

 Partnerskab for indsamling af elektronikaffald har til formål at udvikle 
indsamlingen af elektronikaffald.

 I 2013 indsamlede man 50% af de markedsførte mængder (solgt 
elektronik minus indsamlet elektronikaffald).

 Målsætningen jf. regeringens ressourcestrategi er at indsamle 65% af de 
markedsførte mængder i 2018.

 Partnerskab har derfor ønsket en undersøgelse af private husstandes 
håndtering af elektronik affald for at kunne identificere muligheder for at 
optimere indsamlingsprocenten.
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Formål

1. Kortlægning og beskrivelse af danske familiers elektronikbestand og 
udvikling i elektronikbestand (i brug/på lager).

2. Beregning af udvikling i elektronikbestand baseret på demografisk og 
sociodemografisk udvikling.

3. Belysning af mængden af anskaffet og bortskaffet elektronik inden for det 
seneste år, for at identificere et gap på ca. 10 kg pr. person.

4. Identificering af årsager til gap (i det omfang de ligger inden for 
undersøgelsens rammer).

5. Belysning af bortskaffelsesmetoder.

6. Identificering af relevante initiativer for at øge indsamlingsprocenten.
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Metode

Omfattende kvantitativ og kvalitativ forbrugeranalyse i fire faser:
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Afdækning af 
demografisk 
udvikling (via 

Danmarks Statistik)

15 eksplorative
kvalitative 

hjemmebesøg 
(rekrutteret pba. DS 

indsigt)

Repræsentativ 
kvantitativ 

analyse til måling 
af ”gap” (>2000 
respondenter)

8 opfølgende
hjemmebesøg: 
Dobbeltklik på 

kvantitativt 
identificerede 

problemstillinger 



Uddybende metode: Afdækning af demografisk udvikling

Desk research der afdækker den demografiske og sociografiske udvikling i 
befolkningen de sidste ti år, med henblik på at identificere potentielle 
fokusområder for den efterfølgende kvalitative analyse (er der flere 
husstande, er der flere der bor i byer, er der flere der bor i 
fritidshus/sommerhus etc.).  

Desk research tjente ligeledes til at aflede særlige samfundsmæssige 
bevægelser, der kunne have betydning for mængden af elektronik, der 
indsamles.

Formålet med desk researchen var ikke at identificere årsager til gap. På 
dette stadie i analysen var det endnu ukendt hvilken adfærd (hensigtsmæssig 
eller uhensigtsmæssig) forskellige demografiske og sociografiske segmenter 
udviser, hvorfor det ikke var muligt at drage konklusioner ift. hvor problemet 
ligger.

Desk researchen baserer sig på data fra Danmarks Statistik (gennemført i juli 
2015).
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Uddybende metode: Kvalitative hjemmebesøg

Der blev rekrutteret i alt 15 personer til de kvalitative hjemmebesøg. Disse                    
blev rekrutteret efter følgende profiler, som fase 1 pegede på kunne være                      
særligt interessante pga. den demografiske udvikling.

• Familiestruktur: Særligt fokus på deltagelse af enlige og enlige familier, der 
demografisk er i vækst.

• Alder: Sikring af spredning på alder/livsfase (før børn, med børn, efter 
børn) med særligt fokus på rekruttering af ældre, der vokser kraftigt i 
andel.

• Boligform: Selv om boligformer er uændrede over tid, så er der sikret 
spredning mellem boligformer (lejlighed vs. hus, ejer vs. leje).

• Geografi: Spredning mellem by og provins med særligt fokus på storby, 
der har størst tilvækst. 
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Uddybende metode: Kvalitative hjemmebesøg

Hjemmebesøgene blev gennemført som et kombineret observations-
studie og dybdeinterview, der fulgte følgende spørgeramme:

• Kortlægning af bestand af elektrisk og elektronisk udstyr i husstandene, 
der er i brug.

• Kortlægning af bestand af elektrisk og elektronisk udstyr i husstandene, 
der IKKE er i brug.

• Udviklingen i faktisk bestand af elektrisk og elektronisk udstyr i husstanden 
inden for det sidste år. 

• Afdækning af hvad privatforbrugerne gør med udtjent elektrisk og 
elektronisk udstyr og batterier i hjemmet. Særligt fokus på: 

• Pulterkammereffekten (opbevarer det i eget hjem et sted).
• Flyttet det til anden bolig, fx sommerhus.
• Donering til andre (venner, familie, børn, fremmede).
• Videresalg (til hvem).
• Forskelle i adfærd baseret på kategorier. 
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Uddybende metode: Repræsentativ online spørgeskemaanalyse

 På baggrund af de kvalitative hjemmebesøg var det muligt at udvikle et 
præcist spørgeskema til undersøgelse af det faktiske gap mellem købt og 
afleveret elektronik.

 Der blev udvalgt følgende målgruppe til spørgeskemaanalysen:

• 2.022 nationalt repræsentative interview (køn, alder, geografi).

• Danskere mellem 18-75 år (ikke hjemmeboende).

• Respondenter repræsenterede deres familie i besvarelsen, fordi: 
- Individniveau blev forkastet da meget elektronik bruges af flere familiemedlemmer. 
- Husstand blev forkastet da der kan bo flere familier i en husstand.

 Meget stor sikkerhed i resultater

• Den statistiske usikkerhed på et 95% konfidensinterval er 1 – 2 %point.
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Uddybende metode: Repræsentativ online spørgeskemaanalyse

Respondenter medregnede følgende elektronik i spørgeskema-
undersøgelsen:

• Elektronik som de ejer (ikke ledninger/batterier, ikke udlejers bestand).

• Elektronik i brug og på lager.

• Elektronik i alle deres boliger (inkl. kældre, skure, lofter, fritidshuse, 
campingvogne, både etc.).
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Uddybende metode: Repræsentativ online spørgeskemaanalyse

 Det var muligt at kortlægge over 100 produkttyper i 
spørgeskemaundersøgelsen uden at skade datakvaliteten ved at gruppere 
produkter i 6 hovedkategorier:

• Hvidevarer, Husholdning/ TV/HIFI, PC/Tablet/Mobil, Personlig pleje, 
Andet.

• For hver hovedkategori er der spurgt ind til bestand, anskaffelse og 
bortskaffelse af mellem 4 og 12 produkter.

• For hver produktgruppe har Partnerskab for indsamling af elektronisk 
affald angivet en gennemsnitsvægt, som er beregnet jf. DPA-systems 
statistik.
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Uddybende metode: Opfølgende kvalitative interview

Som sidste led i analysen blev der gennemført 8 opfølgende kvalitative 
interview.

Formålet var at undersøge udvalgte problemstillinger dybere, som blev 
identificeret via den kvantitative spørgeskemaundersøgelse, som f.eks. 
adfærd ifm. særligt vigtige produkttyper.

Disse interview blev gennemført blandt de tidligere deltagere i de indledende 
kvalitative hjemmebesøg.
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Uddybende metode: Afgrænsninger ved analysedesignet

 Den kvantitative del af analysen er en enkeltstående måling, der beskriver 
og forklarer danskernes håndtering af elektronik i det forgangne år.

 Det er ikke muligt med én måling at kortlægge udvikling i adfærd over tid, 
det kræver min. to målinger.

 Med tal fra Danmarks Statistik har det dog været muligt at kortlægge 
betydningen af den sociodemografiskeudvikling for gap’et imellem solgt 
elektronik og indsamlet elektronikaffald.

 Analysen er designet, så man kan gentage den, hvis det vurderes 
relevant.
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Nøglekonklusioner



Nøglekonklusioner: Sweet, short & to the point

 Hvad gemmer vi egentlig på?
• En gennemsnitlig dansk familie har et lager på 45 kg elektronik (11%), 

der i princippet kan bortskaffes.

 Danskerne er ikke helt ens
• Forskelle i bortskaffelsesmetoder baseret på alder, boligform og geografi 

og ca. halvdelen af al elektronik befinder sig i flerpersoners ejerboliger. 
Den viden kan bruges til at målrette kampagner.

 Ikke al elektronik er lige
• Hvidevarer udgør f.eks. 66% af kilobestanden og 1/2 million stationære 

computere er ikke i brug. 

 Elektronik tager på genbrugspladsen for at dø
• Klare barrierer for at bruge genbrugspladsen til elektronikaffald (oplevet 

manglende videre værdi). Det påvirker indsamlings-procenten negativt.
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Nøglekonklusioner: Sweet, short & to the point

 Danskerne samler sammen
• Undersøgelsen bekræfter at hver dansker har anskaffet 10,1 kg mere 

elektronik end de har bortskaffet sidste år.

 Hvad vi kunne finde derhjemme
• Undersøgelsen identificerer 19% af de 10,1 kg som danskerne ”har for 

meget” (demografisk udvikling, lagerbestand (ikke brugt inden for et år), 
ikke-registrerbar bortskaffelse).

 Det handler ikke om genbrug (endnu)
• Undersøgelsen afkræfter at dele af gap’et kan forklares med vækst i 

genbrug – i hvert fald inden for det seneste år.
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Hovedresultater



Baggrund: 
Danske familiers demografi 

og elektronikbestand



Udvalgte nøgletal fra den kvantitative analyse
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393
antallet af kilo elektronik en 
dansk familie ejer

En dansk familie 
ejer i gennemsnit 

68
elektronikapparater 

1.126.000
tons elektronik ejer alle danske familier tilsammen

48%af al elektronik i Danmark er 

ejet af familier der ejer en bolig og består af 2 eller 
flere personer (men de udgør kun 33% af alle familier)

*

* Målt i vægt

66%
af al den elektronik en dansk familie ejer er 
i kategorien ”hvidevarer” 

*

*



Nøgletal med særligt målrettet indsamlingspotentiale 
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• 5% af alle danske familier 
har vaskemaskine eller 
tørretumbler, som ikke er 
benyttet inden for det 
seneste år = ca. 200.000 stk. 
/ 10.000 tons.

• 12% har en stationær 
computer, som de ikke 
benytter = næsten ½ mio. 

• 225.000 motionsmaskiner 
har ikke har været i brug 
inden for det seneste år = 
over 9.000 tons.

• 25% af danske familier 
har en bærbar computer, 
som ikke er benyttet 
inden for det seneste år 
= over 1 mio. 



Nøgletal med særligt målrettet indsamlingspotentiale 
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• Nøgletallene på de to foregående slides er fremhævet for dels at 
illustrere hvor meget elektronik danskerne rent faktisk ejer og for at 
fremhæve forskelle mellem elektronikkategorier.

• Disse kategoriforskelle er vigtige, fordi de giver mulighed for at 
skabe målrettede indsamlingsindsatser inden for de forskellige 
kategorier frem for at betragte elektronikaffald som et samlet hele.



Demografisk udvikling i befolkningstal og sammensætning
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De følgende slides viser den demografiske udvikling i befolkningstal 
og sammensætning over de sidste 15 år. 

Den centrale konklusion er, at der bliver stadig flere familier i 
Danmark. Det skyldes:

• Indvandring.
• Et stigende antal enlige. 

Denne demografisk udvikling i familier er vigtig for den stigende 
mængde elektronikaffald i Danmark, som illustreres senere. 



Stigende antal familier i Danmark:
Skyldes indvandring + flere der bor alene
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Væksten i befolkningen skylde primært 
indvandring fra vestlige og ikke-vestlige lande
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Stigende antal enlige familier
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Udvikling i total elektronikbestand: Siden år 2000 er den 
totale elektronikbestand i Danmark steget med 6%

 Total bestanden af elektronik i år 2014 blandt danske familier er 1,26 mio. tons. 
• Ved at tilbageskrive antallet af familier fordelt på eje-/lejebolig og familietype kan bestanden 

i år 2000 beregnes til at være 1,1 mio. tons svarende til en stigning på ca. 6% i perioden –
eller godt 6.000 tons om året.
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Elektronikbestand i familien der er i brug vs. på lager
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I brug; 89%

På lager; 11%

I brug På lager

Base: Alle (n) = 2.022
Antal familier i målgruppe: 2,86 mio. 

 89% af al elektronik i hjemmet er i brug (= brugt mindst én gang i løbet af 
det seneste år). 11% er på lager (ikke brugt inden for det seneste år). 

 Der er ingen større forskelle mellem familietyper, indkomster eller geografi.



Total bestand af elektronik i danske familier
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Elektronikbestand Total

Total antal 
apparater i DK 

(‘000)

Total tons (‘000) af 
alle apparater i DK

Gns. antal
apparater pr. 

familie

Gns. antal kg 
pr. familie 

Vægt 
fordeling

TOTAL 194.152 1.126 68 393 100%

Hvidevarer 22.415 741 8 259 66%

Husholdnings-
apparater

25.486 33 9 11 3%

TV / HiFi 27.547 129 10 45 11%

PC / Tablet / Mobil 37.687 51 13 18 5%

Personlig Pleje 13.549 47 5 16 4%

Andet 67.468 125 24 44 11%

 Stor forskel i elektroniks betydning: Hvidevarer udgør 66% af den samlede 
bestand af elektronik (målt på vægt).



Elektronik i familien der er i brug vs. på lager

 Personlig pleje er den produktkategori, hvor der procentuelt findes flest 
apparater på lager, men hvidevarer udgør næsten halvdelen af alle kilo på 
lager. 

 Flerpersoners ejerboliger og højindkomstfamilier har mest elektronik.

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation33

Bestand i brug Bestand på lager

Pct.* Gns. kg per 
familie Pct.* Gns. kg per 

familie

TOTAL 89% 349 11% 45 

Hvidevarer 92% 239 8% 20 

Husholdningsapparater 81% 9 19% 2 

TV / HiFI 84% 38 16% 7 

PC / Tablet / Mobil 81% 14 20% 4 

Personlig Pleje 70% 11 34% 5 

Andet 86% 37 14% 6 



Elektronikbestand // Ejer-/lejebolig og familietype
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 1 persons familier i lejeboliger udgør 40% af alle familier, men ejer kun 
25% al elektronik (målt i vægt). Flerpersoners familier og ejerboliger ejere 
forholdsmæssigt mere elektronik. 



Elektronikbestand // Regioner
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Andel af elektronik (vægt) Andel af alle familier

 Der er kun mindre forskelle mellem regioner. Region Hovedstaden har 
mindre andel af elektronik i forhold til andel af familier. 



Elektronikbestand // Indtægt
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Andel af elektronik (vægt) Andel af alle familier

Højindkomstfamilier udgør 21% af alle familier, men ejer 30% af den 
samlede elektronikbestand (vægt). Lavindkomstfamilier har mindre 
andel af elektronik.



Disponibel gennemsnitsindkomst

Danske familiers disponible gennemsnitsindkomst er stigende. Dette kan 
have betydning fremadrettet for mængden af elektronikaffald, da familier med 
højere indkomst også køber mere elektronik.
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Delperspektivering

 Overvejelse på baggrund af forskelle i danskernes elektronikbestand:

• Hvordan udvikles der målrettede indsatser, for at øge 
indsamlingsprocenten, der fokuserer på de særligt vigtige 
elektronikgrupper, der enten vejer meget eller fylder meget på lageret og 
på de demografiske grupper, der har mest elektronik 
(flerpersonersboliger, ejerboliger, højere indtægter)?
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Motiver og barrierer 
for at skille sig af med 

elektronik



Elektronikkens rejse i hjemmet

Den udtjente elektronik er typisk på en rejse i hjemmet, hvor den                         
bevæger sig fra at have en central rolle til at blive sendt videre i                              
følgende bevægelse (kan tage op til 10 år):
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I brug
Opbevaring 
skab/hylde/ 

tilfældige 
steder

Flyttes til 
kælderrum/ 
særligt skab

Flyttes til 
loftsrum/  

kælderrum/ 
garage

Flyttes evt. til 
den endelige 
”genbrugs-

placeringen”:  
Kælder/garage

/skab  



Elektronikkens rejse i hjemmet

Den udtjente elektroniks rejse i hjemmet følger følgende flow

1.I brug forskellige steder i hjemmet.
2.Når det har opbrugt sin relevans opbevares det i skab/på hylde i f.eks. 

køkken/kontor/stue. Andre steder står det tilfældigt, hvor man ikke længere 
lægger mærke til det. 

3.Derefter flyttes det i f.eks. kælderværelse/kælderrum eller i særligt skab, 
der benyttes til opbevaring. Her kan det opholde sig i flere år.

4.Hvis man har loftsrum/kælderrum eller garage flyttes det evt. dertil. Her kan 
det opholde sig i flere år. Dette kan være endestationen inden det forlader 
hjemmet.

5.Nogle har flere stationer i udhuse eller garager med midlertidige 
opbevaringspladser, hvor det flyttes rundt indtil det rammer ”den endelige 
placering” inden det forlader hjemmet.

Elektronikken kan opholde sig på hver placering i flere år. Nogle fremviser 
elektronik, der f.eks. har ligget i 7-8-10 år inden man endeligt beslutter sig for 
at skille sig af med det.

/ Miljøstyrelsen /41



4 grundlæggende motiver for at bevare udtjent elektronik i 
hjemmet

/ Miljøstyrelsen /42



Jeg ta’r tilløb…

 Lagerplads på hylder og skabe.
 Placeret lidt af vejen i mere afsides lokaler, men 

ikke rigtig sat på lager. 
 I overvejelse om hvad der præcis skal ske med 

elektronikken.

 ”Den (elkedel) døde for nogle måneder siden. 
Den er 13 år gammel. Vi fik den i bryllupsgave. 
Den røg op på hylden, fordi den måske skal 
bruges til noget… Det her er en mellemstation. 
Næste stop er loftet, hvis ikke den ryger på 
genbrugsstationen.” 

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation43

(Billeder er fra hjemmebesøg.
Tekster i kursiv er citater fra
respondenterne). 



Ude af øje, ude af sind…

 Elektronik opbevares i skab eller 
ude i hjemmet, men det er blevet 
”usynligt” og man har glemt at 
man har det. 

 ”Til en start er det jo ikke 
gammelt. Men så går der et år og 
man ved jo, hvad der sker med 
flyttekasser. De bliver bare 
stående. Noget af det her har nok 
ligget i 7 år.”

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation44

(Billeder er fra hjemmebesøg.
Tekster i kursiv er citater fra
respondenterne). 



Hvad nu hvis…

 Opladere og gamle mobiltelefoner 
gemmes længe efter man er ophørt med 
at bruge produkterne.

 Flere gemmer DVD- eller videoafspillere 
i tilfælde af at de, på et tidspunkt, vil se 
de gamle film. 

 Mobiltelefoner gemmes f.eks. i tilfælde 
af at den nuværende går i stykker.

 ”Det er angsten for, at man skal bruge 
det og man så ikke kan få fat på det. 
Derfor beholder jeg lige DVDen, 
CDerne, osv.”

/ Miljøstyrelsen /45

(Billeder er fra hjemmebesøg.
Tekster i kursiv er citater fra
respondenterne). 



Der var engang…

 Især spilkonsoller og gamle 
mobiltelefoner gemmes af sentimentale 
årsager. Der knytter sig gode minder til 
dem.

 Ex: Kasse fyldt med gammel 
Commodore 64 og spil. Gemmes i 
tilfælde af at respondenten og venner 
kunne få lyst til at spille på et tidspunkt.

 ”Min kæreste har samlergen. Han har 
f.eks. samlet alle iPhone modeller, Super 
Nintendo og 5 andre spilkonsoller, der 
ligger opbevaret hos forældrene.”

 ”Jeg kalder skuffen for min kærestes 
”mandrawer”. Han bruger det ikke, men 
det er også gamle minder.”

/ Miljøstyrelsen /46

(Billeder er fra hjemmebesøg.
Tekster i kursiv er citater fra
respondenterne). 



Forære/sælge eller køre på genbrugspladsen = Liv eller død! 

/ Miljøstyrelsen /47

At forære elektronik eller 
sælge det = skabe værdi 
for andre og forøge 
produktets værdi.

”Vi har 4 bærbare liggende, der ikke bliver brugt. De er i stykker og har 
ligget her længe… Jeg ved ikke hvad de skal, men jeg har det lidt sådan, 
at hvis de ryger på genbrugspladsen, så bliver de bare destrueret. Så vil 

jeg hellere gi’ dem til nogen, der kan bruge dem til noget. Så er der 
mennesker, der kan få glæde af dem.” (Citat fra hjemmebesøg)

At sende elektronik på 
genbrugspladsen = sende 
det på kirkegården for at 
dø, hvor det ophører med 
at have værdi.



Forære/sælge eller køre på genbrugspladsen = Liv eller død! 

Undersøgelsen afdækker klare værdimæssige forskelle i opfattelsen af at 
forære elektronik væk frem for at køre det på genbrugspladsen.

Der er generelt en oplevelse af at når man forærer elektronik væk (typisk til 
venner eller familie), så skaber man værdi for andre og forøger dermed også 
produktets værdi.

Flere sælger elektronik, der opleves at have en vis værdi. Men også her 
trumfer muligheden for at forære det væk til venner eller familie ofte. Det 
skyldes at den monetære værdi ved salg af elektronik generelt er lav (det 
forældes hurtigt) og den oplevede menneskelige værdi ved at forære 
elektronikken væk er høj.

/ Miljøstyrelsen /48



Forære/sælge eller køre på genbrugspladsen = Liv eller død! 

Hvis man sender elektronikken på genbrugspladsen, så er der ikke en 
oplevelse af at det genbruges og dermed indgår i en ny værdikæde. Man 
oplever at genbruspladsen er en kirkegård og elektronikken dør. 

Det er især større ting, der er i stykker, som man naturligt sender på 
genbrugspladsen. Ex: Køleskab, fryser, ovn, samt batterier. Dernæst er det 
ting, der har ligget på lager derhjemme i et stykke tid, ikke længere skaber 
værdi, og som man vurderer ikke kan skabe værdi andre steder.

Det er sandsynligvis en medvirkende årsag til at forlænge 
pulterkammereffekten, at man holder fast i noget elektronik længere i tilfældet 
af at andre ville kunne få brug for det.

/ Miljøstyrelsen /49



Delperspektivering

 Overvejelse på baggrund af indsigt fra de kvalitative hjemmebesøg og 
danskernes motiver og barrierer for at skille sig af med elektronik:

• Hvordan motiveres danskerne til at opfatte genbrugspladsen som en 
værdicentral for elektronik, hvor elektronikken ikke dør, men indgår i en 
genbrugscyklus, så de dermed sender elektronikken hurtigere 
hjemmefra?

/ Miljøstyrelsen /50



Bortskaffelsesmetoder



Genbrugs- og bortskaffelsmetoder

 De kvalitative analyser viser også, at der er forskel på hvordan man 
genbruger og bortskaffer elektronik afhængig af kategorien:

 Hårde hvidevarer
• Større åbenhed for at genbruge store ting som hårde hvidevarer, pga. 

oplevet høj pris og langsom teknologisk udvikling. 
• Hårde hvidevarer opleves oftere at ryge i gården/på gaden og derefter 

”forsvinde” (taget af naboer eller andre, der opsamler elektronik. Det har 
man sympati for, fordi elektronikken opleves at skabe værdi for andre).

 PC og mobiltelefoner
• Åbenhed for genbrug af PCer og mobiltelefoner blandt mindre 

teknologiorienterede. De fleste oplever, at kategorien hurtigt uddateres.
• Gemmes ofte i meget lang tid på lageret (jf. De fire angivne motiver).

 Personlig hygiejne og mindre køkkenudstyr
• Opleves ofte som under en petitessegrænse prismæssigt, hvor genbrug 

ikke betaler sig. Man køber bare nyt.
• Ryger oftere i skraldespanden end andet elektronik, fortæller man.

/ Miljøstyrelsen /52



Bortskaffelsesmetoder // Ejer-/lejebolig og familietype

Familier i ejerboliger bortskaffer mere elektronik via registrerbare kanaler end 
familier i lejeboliger, der til gengæld genbruger signifikant mere.

/ Miljøstyrelsen /53
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Anden måde

Skraldespand

Anden Genbrug

Byttecentret

Solgt på DBA mv.

Foræret væk

Anden registrerbar

Butikken afhentede

Storskrald

Genbrugsstation

Total 1 1 pers. /
Lejebolig

2 Fler pers. /
Lejebolig

3 1 pers. /
Ejerbolig

4 Fler pers. /
Ejerbolig

Base: Alle (n) = 2.022
Antal familier i målgruppe: 2,86 mio. 
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Anden måde

Skraldespand

Anden Genbrug

Byttecentret

Solgt på DBA mv.

Foræret væk

Anden registrerbar

Butikken afhentede

Storskrald

Genbrugsstation

Total 1 Region
Hovedstaden

2 Region
Midtjylland

3 Region
Nordjylland

4 Region
Sjælland

Region
Syddanmark

Bortskaffelsesmetoder // Regioner 

Storskrald udgør dobbelt så meget af den ‘registrerbare’ indsamling i 
Hovedstaden ift. resten af landet, men Region Sjælland indsamler samlet set 
klart mest af alle i registrerbare kanaler.

/ Miljøstyrelsen /54
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Base: Alle (n) = 2.022
Antal familier i målgruppe: 2,86 mio. 



Bortskaffelsesmetoder // Indtægt

Der er ingen sammenhæng mellem bortskaffelsesmetode og indtægt

/ Miljøstyrelsen /55
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Solgt på DBA mv.

Foræret væk
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Butikken afhentede

Storskrald

Genbrugsstation

Total 1 299 kr. og derunder 2 300 - 599 kr. 3 600 kr. og derover

Base: Alle (n) = 2.022
Antal familier i målgruppe: 2,86 mio. 

67%

29%

3%

66%

31%

2%

67%

30%

4%

68%

29%

4%



Bortskaffelsesmetoder // Beskæftigelse

Studerende benytter sig mindst af registrerbare kanaler og pensionister / 
efterlønnere mest – til gengæld genbruger studerende signifikant mere end 
pensionisterne / efterlønnerne.

/ Miljøstyrelsen /56

Base: Alle (n) = 2.022
Antal familier i målgruppe: 2,86 mio. 
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Total 1 Beskæftiget 2 Pensionist /
efterlønner

3 Arbejdsløs /
hjemmegående

4 Studerende
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Bortskaffelsesmetoder // Alder

Unge benytter sig mindst af registrerbare kanaler og ældre mest – til 
gengæld genbruger unge signifikant mere end ældre.

/ Miljøstyrelsen /57

Base: Alle (n) = 2.022
Antal familier i målgruppe: 2,86 mio. 
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Genbrugsstation

Total 1 18-39 år 2 40-59 år 3 60 år og derover
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Delperspektivering

Overvejelse på baggrund af forskelle i danskernes bortskaffelsesmetoder:

• Hvordan udvikles der målrettede indsamlingsindsatser med fokus på de 
forskellige demografiske gruppers præferencer for bortskaffelse for at 
minimere barrierer?

/ Miljøstyrelsen /58



Gap-analyse og årsager til 
gap (mellem anskaffelse og 
bortskaffelse af elektronik) 



Samlet oversigt over anskaffet og bortskaffet elektronik inden 
for det sidste år

/ Miljøstyrelsen /60

Anskaffet og 
bortskaffet 
elektronik

Anskaffet Bortskaffet

Total antal
(‘000)

Total tons
(‘000)

Gns. antal 
pr. familie

Gns. vægt 
i kg  pr. 
familie

Total antal
(‘000)

Total tons
(‘000)

Gns. antal 
pr. familie

Gns. vægt 
i kg  pr. 
familie

TOTAL 18.498 126 6,5 44 9.247 71 3,2 25 

Hvidevarer 2.650 90 0,9 31,5 1.392 49 0,5 17,2 

Husholdnings-
apparater 2.739 4 1,0 1,3 1.179 1 0,4 0,5 

TV / HiFi 2.199 12 0,8 4,1 1.368 8 0,5 2,8 

PC / Tablet / Mobil 4.664 6 1,6 2,2 2.538 5 0,9 1,7 

Personlig Pleje 1.202 5 0,4 1,8 695 4 0,2 1,3 

Andet 5.045 9 1,8 3,3 2.075 4 0,7 1,4 

Base: Alle (n) = 2.022
Antal familier i målgruppe: 2,86 mio. 



Bortskaffelsen af elektronik fordeler sig i to flows

/ Miljøstyrelsen /61

* 67% registrerbar + 3% ikke registrerbar

30% 
genbrug

70% 
smides ud*



Bortskaffelsen af elektronik: Et niveau dybere

/ Miljøstyrelsen /62

3.404

1.299

2.489

8.223

9.483

7.944

8.669

29.425

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

ANDEN MÅDE

SKRALDESPAND

BYTTECENTRET

SOLGT PÅ DBA MV.

FORÆRET VÆK

BUTIKKEN AFHENTEDE

STORSKRALD

GENBRUGSPLADS

Bortskaffelsesmetoder (tons)

Registrerbar*

Registrerbar*

Registrerbar*

Genbrug

Genbrug

Ikke registrerbar

52%: Registrerbar (1.769 tons)
19%: Genbrug (646 tons)
29%: Ikke registrerbar (987 tons)

Genbrug

*Der ligger 64% i de første tre kanaler plus 3% i 
‘anden måde’ som også hører til i registrerbar 
Base: Alle (n) = 2.022
Antal familier i målgruppe: 2,86 mio. 

**Efterkodning af åbne besvarelser for ‘anden måde’

Anden måde **



Gap mellem nyanskaffet og bortskaffet - seneste år

/ Miljøstyrelsen /63

Nyanskaffet  (totalanskaffet – genbrug) 105.700 tons
Bortskaffet 47.800 tons
Gap (nyanskaffet – bortskaffet) 57.800 tons
Gap pr. dansker 10,1 kg

Det samlede regnestykke for at identificere gap’et mellem nyanskaffelse og 
bortskaffelse for hver dansker – det seneste år.



Årsag #1 til gap: 1,3 kg kan forklares med vækst i den totale 
elektronikbestand som følge af sociodemografisk udvikling.*

/ Miljøstyrelsen /64

Der kommer flere familier i Danmark, som følge af nettotilvækst i 
befolkningstal og ændrede familiemønstre (fx flere bor alene). Samtidig bliver 
der flere rigere familier og ejer vs. lejeboliger, som har mere elektronik.

*Tilbageskrivningen er sket ved at gange gennemsnitligt antal kg i elektronikbestand (benyttet) pr. familie med antallet af familier i det 
pågældende år fordelt på eje-/lejebolig og familietype (1-personsfamilier og fler-personersfamilier).

991

998

2013 2014

Samlet elektronikbestand (i brug)
‘000 tons

Svarende til 1,3 
kg / person

Ændring: +7.400 tons



Årsag #2 til gap: 0,2 kg kan forklares med vækst i den totale 
lagerbestand (ikke brugt i 1 år) som følge af sociodemografisk
udvikling.* 

/ Miljøstyrelsen /65

Både tilvæksten af familier og ændrede familietyper betyder også, at den 
totale lagerbestand i Danmark vokser, hvilket er en forklarende årsag til 
gap’et. 

*Tilbageskrivningen er sket ved at gange gennemsnitligt antal kg i elektronikbestand (benyttet) pr. familie med antallet af familier i det 
pågældende år fordelt på eje-/lejebolig og familietype (1-personsfamilier og fler-personersfamilier).

127

128

2013 2014

Samlet elektroniklagerbestand (på lager)
‘000 tons

Svarende til 0,2 
kg / person

Ændring: +1.000 tons



Årsag #3 til gap: 0,4 kg kan forklares med ‘ikke registrerbar’ 
bortskaffelse

/ Miljøstyrelsen /66

3% af al bortskaffet elektronik forsvinder via ’ikke registrerbare kanaler’ (fx 
skraldespand, tyveri eller brændt). Da dette elektronik ikke registreres er det 
en direkte årsag til gap. Andelen af ‘ikke registrerbar’ bortskaffelse har ikke 
ændret sig over tid, som følge af den demografiske udvikling.

Bortskaffelsesmetoder Pct. Tons

Registrerbar 68% 47.800

Genbrug 29% 20.800

Ikke registrerbar bortskaffelse 3% 2.300

Svarende til 0,4 kg / person



#4: Genbrug som følge af sociodemografisk udvikling er ikke en 
årsag til vækst i den totale lagerbestand

/ Miljøstyrelsen /67

Undersøgelsen afkræfter at dele af gap’et kan forklares med vækst i genbrug som 
følge af sociodemografisk udvikling. Ved at tilbageskrive mængden af 
elektronikgenbrug med den demografiske udvikling øges mængden af genbrugt 
elektronik ikke, hvorfor vækst i genbrug som følge af demografisk udvikling ikke kan 
forklare gap’et i denne måling. Der kan kun identificeres en marginal effekt svarende til 
0,04 kg.

*Tilbageskrivningen er sket ved at gange gennemsnitligt antal kg i elektronikbestand (benyttet) pr. familie med antallet af familier i det 
pågældende år fordelt på eje-/lejebolig og familietype (1-personsfamilier og fler-personersfamilier).

21 21

2013 2014

Genbrug
‘000 tons

Ændring: + 217 tons

Svarende til 0,04 
kg / person



#4: Genbrug som følge af sociodemografisk udvikling er ikke en 
årsag til vækst i den totale lagerbestand

/ Miljøstyrelsen /68

Vigtig kommentar til resultatet: 

• Denne analyse undersøger udviklingen inden for ét år. Det kan ikke 
afgøres hvorvidt genbrug, fremtidigt, vil kunne have indflydelse på 
indsamlingsprocenten. 

• En stigning i genbrug kan forårsages af enten demografisk / 
sociodemografisk udvikling (der bliver flere af de typer familier der 
genbruger meget og færre af dem der ikke gør), og / eller ændring i adfærd 
(det bliver mere populært at genbruge [fx pga. en tendens som 
cirkulærøkonomi]). 

• At der vil forekomme sådanne udviklinger er ikke usandsynligt. Derfor må 
det anbefales, også at have fokus på genbrugstrends fremadrettet for at 
kunne følge udviklingen.



Samlet oversigt over gap’et og forklaringer identificeret via 
forbrugeranalysen

/ Miljøstyrelsen /69

De faktorer der indgår i denne forbrugeranalyse kan altså forklare 19% af 
kiloene i gap’et, dvs. 1,9 kg/person. Det resterende gap udgør 8,2 kg/person.

1,3 kg. Sociodemografisk
udvikling

0,2 kg. Lagerbestand

0.4 kg.                  Ikke
registrerbart

8,2 kg.    Resterende gap



Perspektiveringer



Hvilke perspektiver indikerer undersøgelsen?

/ Miljøstyrelsen /71

Man kan have den hypotese, at pulterkammeret sandsynligvis vil fortsætte 
sin vækst, hvis ikke der gøres særlige indsatser, af følgende årsager:

• Anskaffelsesparatheden er høj, og må formodes at accelerere yderligere i 
de kommende år i takt med at elektroniske produkters livscyklus forkortes.

• Bortskaffelsesparatheden ligger på et lavere niveau, fordi:

• Motiverne ‘jeg tager tilløb’, ‘ude af øje ude af sind’, ‘hvad nu hvis…’ og 
‘der var engang…’ indikerer at bortskaffelsesparathed har potentiale for 
udvikling.

• Opfattelsen af at elektronik ‘dør’, når det kommer på genbrugspladsen, 
kan have præventiv effekt på danskernes lyst til at bortskaffe.

• Meget elektronik genanvendes reelt og indgår i nye funktioner i samme 
familie (tv’et fra stuen flyttes til teenageværelset eller sommerhuset) eller 
foræres til nye familier.

• Tendenser som cirkulærøkonomi vinder frem, og må formodes at påvirke 
danskernes bortskaffelsesadfærd i de kommende år.



Hvilke perspektiver indikerer undersøgelsen?

/ Miljøstyrelsen /72

For indsamlingsprocenten ligger der et potentiale i at reducere 
lagerbeholdningen ved at påvirke adfærden på følgende måde:

• Motivere til yderligere/hurtigere bortskaffelse ved at tydeliggøre at 
elektronikken ikke dør, men indgår i en genbrugscyklus og dermed fortsat 
skaber værdi, når den kommer på genbrugspladsen.

• Overveje målrettede initiativer baseret på:

• Særligt vigtige elektronikgrupper, der enten vejer meget eller fylder 
meget på lageret (fx hårde hvidevarer, der udgør langt den største vægt; 
bærbare computere, der hurtigt og længe ender på lager; motionscykler, 
der har lav anvendelsesprocent).

• Demografiske forskelle (alder, boligform, indkomst), der har betydning 
for bortskaffelsesadfærd (fx unge, der genbruger mere, familier i 
lejeboliger, der benytter ikke registrerbare kanaler mere).



Hvilke perspektiver indikerer undersøgelsen?

/ Miljøstyrelsen /73

Man bør overveje, hvordan den måde indsamlingsprocenten måles på, kan 
kalibreres med den (socio)demografiske udvikling, da man ikke kan eliminere 
de kilo, der skyldes demografi og lagerbestand og som udgør størstedelen af 
de kilo, som denne undersøgelse har identificeret. 

Endelig ligger der et stort potentiale i at kortlægge de faktorer, der ligger uden 
for rammerne af undersøgelsen.

Samlet set kan denne undersøgelse forklare 19% af gap’et – størstedelen af 
gap’et skyldes altså andre faktorer, og kan de kortlægges, så kan der 
igangsættes initiativer til yderligere forbedring af indsamlingsprocenten.


