Affald er Guld

Juli 2016

Affald er Guld
Ressource City
Maglemølle 31, 4700 Næstved Tlf. 55886096

Ressourcecity@naestved.dk - www.ressourcecity.dk
Forfattet af: Anders Kastrup Christensen

4

Affald er Guld

Indholdsfortegnelse

1.

INDLEDNING

5

2.

INTRODUKTION TIL RESSOURCE CITY

6

2.1
2.2
2.3
3.

HVORFOR ER DET NØDVENDIGT MED RESSOURCE CITY?
VI VIL GØRE EN FORSKEL
RESSOURCE CITY OG UDDANNELSE
INTRODUKTION TIL AFFALD ER GULD

3.1
3.2
4.

ØGET BEVIDSTHED OM AFFALD SOM EN RESSOURCE
EN ANDERLEDES FORM FOR AFFALDSKOMMUNIKATION
IDENTITETSPROJEKTET RESSOURCE CITY

4.1
5.

DEN LOKALE STOLTHED
MEDIER OG KANALER

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
6.

OUTDOOR:
RENOVATIONSBILER
SKRALDESPANDE
BYPORTE
SOCIAL MEDIA
FACEBOOK
MIRAKLET I NÆSTVED
INSTAGRAM

EFFEKTMÅLING

6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.4
6.4.1
6.5

OM UNDERSØGELSEN
SVARFORDELING
EFFEKT AF KAMPAGNEN
HVAD KAN FÅ DIG TIL AT SORTERE MERE AFFALD?
EFTER AFFALD ER GULD
KOMMENTARER
KAMPAGNENS EFFEKT PÅ KENDSKABSGRADEN AF RESSOURCE CITY

6
7
7
8
8
8
10
10
11
11
11
12
13
14
14
14
14
15
15
15
16
17
18
19
20

Affald er Guld

1. Indledning

Affald er Guld er en bevidsthedskampagne, der har været en del af indsatsen for at implementere ressourcestrategien.
Kampagnens budskab har været, at affald er en ressource, som man kan udnytte. Kampagnen er blevet sat i værk af
Ressource City, som er en upcyclingcluster i Næstved. Kampagnens målgruppe har været borgere i Næstved, men
erfaringer med metoder kan overføres til andre regioner og projekttyper. Kampagnen er blevet til ved hjælp af midler fra
Miljøstyrelsens Kommunepulje.
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2. Introduktion til Ressource
City
Ressource City skal bidrage til at løse en række af klodens mest presserende problemer:
mangel på ressourcer, belastning af miljøet og klimaudfordringen. Vi vil skabe en grøn industriklynge med særligt fokus på upcycling. Vi har behov for virksomheder, der tager ansvar og
ønsker at drive forretning med udgangspunkt i cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet.
Vi skal med andre ord skabe jobs og muligheder ud af det vi har - de ressourcer vi har. Og
derfor er upcycling og genanvendelse af andres affald løsningen. Nationalt såvel som internationalt er der fokus på mulighederne i cirkulær økonomi og genanvendelse - det er slet og ret
en god forretningsmulighed.
Ressource City vil gøre en forskel for lokalsamfundet – og for hele landet. Ressource City vil
skabe produktion og arbejdspladser. Dette vil vi med afsæt i de ressourcer, der findes i området.
Vi vil skabe en grøn industriklynge med særligt fokus på upcycling. En industriklynge, der
består af virksomheder, iværksættere og uddannelsesinstitutioner. Ressource City giver dem
praktisk erfaring med indsamling, sortering og genanvendelse af affaldsprodukter. Alle arbejder
med at udvikle nye produkter ud af det, som andre betragter som affald – upcycling. Dette
opgør med brug-og-smid-væk-kulturen kaldes også for cirkulær økonomi. Det betyder, at de
samme ressourcer bliver brugt flere gange. Vi kalder det nye jobs - og et lille bidrag til at redde
verden.
Ressource City udvikles i et partnerskab mellem Næstved Kommune, Næstved Erhverv,
Arkitektskolen, DTU, FORCE og Lendager Arkitekter. Derudover er der et nært samarbejde
med Maglemølle Erhvervspark A/S.

2.1

Hvorfor er det nødvendigt med Ressource City?

Ressource City går på to ben. Der bliver etableret et sekretariat, der kan tiltrække og
servicere virksomheder. Derudover bliver der skabt nogle spændende fysiske rammer i den
udtjente kraftcentral på Maglemølle.
Selv om Næstved er en af de største kommuner på Sjælland, er vi ramt af mange
udkantsproblematikker. Der bliver færre arbejdspladser, de unge flytter til København for at
læse, men vender ikke tilbage. Uddannelsesniveauet er lavt, og børnetallet er faldende.
Ressource City er en udløber af den problematik. Vi vil udvikle os ud af udkantsproblemerne
ved at tage udgangspunkt i det, vi har, og det vi kan.
Vi skal skabe jobs og muligheder, ud af det vi har - de ressourcer vi har. Og det er f.eks. de
store genbrugsvirksomheder som AffaldPlus, Reiling og Ragn Sells. Og de små genbrugsbutikker i Næstved, som der er 20 af.
Også nationalt og internationalt er der fokus på mulighederne i cirkulær økonomi og
genanvendelse. Det er slet og ret en god forretningsmulighed.
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Vi vil gøre en forskel

Ambitionen med Ressource City er altså at gøre en forskel for lokalsamfundet – og for hele landet. Ressource City vil
udvikle Næstved til at blive nationalt omdrejningspunkt for en helt ny måde at betragte og anvende affald på.
Næstved Kommune etablerer et sekretariat i samarbejde med Næstved Erhverv og andre gode samarbejdspartnere. Vi
har viden og kompetencer om mulighederne i genanvendelsesindustrien. Vi vil facilitere mødet mellem forskningsinstitutioner, virksomhedsledere, iværksættere, studerende samt helt almindelige borgere.

2.3

Ressource City og uddannelse

Vi skal analysere og vurdere mængder og indhold af ”restprodukter” fra forskellige virksomheder, og vi skal udvikle nye
metoder til at genanvende det. Til det får vi brug for dygtighed og kreativitet. Derfor spiller uddannelsesinstitutioner en
stor rolle i Ressource City. Vi vil gerne kunne skabe synergi mellem virksomhederne og de studerende. Så kan de sammen finde nye, innovative løsninger.
Ressource City vil gerne skabe mulighed for, at studerende møder virksomhederne på flere måder. Det kan være gennem praktikforløb, studiebesøg eller match making-arrangementer. På sigt kan der måske også tilknyttes phdstuderende til Ressource City i en eller anden form.
Vi ved, at mange danskere er samvittighedsfulde og gerne vil sortere deres affald bedre. For at få danskerne til at blive
endnu bedre til at sortere deres affald, mener vi, at det er nødvendigt med andre metoder end de teknologiske og de
informerende. Vi mener, at det er vigtigt, at borgerne ser værdien af, at de sorterer affaldet. Vi mener også, at det er
vigtigt, at de forstår hvad husholdningsaffald kan genanvendes til. Derfor vil vi skabe opmærksomhed omkring potentialerne i at genanvende. Borgerne skal se værdien af deres affald. Dette sker ved at opleve, hvordan det frasorterede
papir, metal, træ, osv. kan blive til nye produkter.

For det handler ikke kun om at redde verden, det handler også om at skabe nye jobs – i Næstved og i hele verden. Målet
med Ressource City er at skabe 100 nye jobs i Næstved Kommune inden for de første to år. På sigt er målet at skabe
flere hundrede nye arbejdspladser. Et andet mål, er at få Næstved til at genopstå som den industriby, den engang var.
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3. Introduktion til Affald er
Guld
At affald er guld, er det budskab vi formidler til borgere i Næstved og omegn. At tænke at
affald repræsenterer en værdi, markerer et skift i retning af et grønnere Næstved. Men også et
Næstved der udnytter sine ressourcer mere effektivt. Vi skal til at tænke på affald som en
ressource: affald kan gå hen og blive en ren guldmine.
Affald består af et antal forskellige materialer. Genanvendt på den rigtige måde kan de fleste
af disse materialer indgå som råvarer i produktionen af nye produkter. At bringe affald tilbage
ind i et produkts kredsløb ved at anvende affald som en råvare, kaldes cirkulær økonomi. Jo
mere affald vi sorterer, desto flere nye produkter kan der laves af vores affald.
Hvis vi kan lære at sortere vores affald, kan virksomheder spare penge på råvarer ved at lade
dele af den øgede affaldsmængde indgå i produktion af nye varer. Affaldets værdi skal danne
grundlag for, at nye virksomheder kan etablere sig i Næstved, og for, at eksisterende
virksomheder kan inkorporere affaldsressourcer i deres produktionsgang. På denne måde kan
affald skabe jobs.
Vi har ikke længere råd til at smide så store mængder affald væk som hidtil. Vi må sortere det
og bringe det tilbage i kredsløbet. Affald er Guld!

3.1

Øget bevidsthed om affald som en ressource

Affald er Guld kampagnen har til hensigt at være med til at implementere den nye
ressourcestrategi. Kampagnen er derfor forløber for implementeringen af de nye
sorteringssystemer som vil blive indført i 2018. Dette forhold bevirker, at Affald er Guld ikke
kan blive en kampagne der anviser hvordan man reelt bør sortere affald. I stedet er Affald er
Guld en kampagne der har til hensigt at skabe en øget bevidsthed omkring, at affald er en
ressource der er penge værd. Et positivt udfald af kampagnen vil således være, hvis flere
borgere efter kampagnen efterspurgte bedre muligheder for at sortere affald lokalt.
Det er vigtigt at holde denne distinktion for øje, da en kampagne der er opbygget som en affaldssorteringskampagne, kan risikere at skabe badwill omkring afsenderen af kampagnen.

3.2

En anderledes form for affaldskommunikation

Det repræsenterer en ny form for tænkning, at man ser affald som en ressource. Ligeledes er
kampagnen Affald er Guld også et skift. Kampagnen repræsenterer et skift i en anden retning
end den almindelige klimakommunikation. Med det menes der, at der ofte kommunikeres
om affaldssortering og genbrug, på samme måde som man kommunikerer om klimaudfordrin-
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ger og drivhusgasser. Disse emner kommunikeres ofte med den grundindstilling, at menneskeheden er i fare. Den enkelte borger overlades ikke mange andre mulige følelser, end dårlig samvittighed, hvis man ikke agerer optimalt i forhold til
den dagsorden der kommunikeres.
Vi mener, at det både kan virke angstprovokerende, samtidigt med at det kan hæmme engagementet for individet. Det at
blive pålagt et ansvar for menneskehedens fremtid, kan være en tung byrde at påtage sig. I stedet tror vi, at der er mange der ikke knytter an til den slags kommunikation, fordi de simpelthen ikke magter at påtage sig ansvaret, eller fordi de er
blevet immune overfor virkemidlerne.
Affald er Guld kommunikerer derfor ikke indenfor koderne af frygt og angst. Affald er Guld slår ikke plat på borgernes
dårlige samvittighed over Co2-udledninger. Ej heller stigende vandstande i havene, gletscherafsmeltninger, og andre
klimaudfordringer bruges som virkemidler til at influere den enkelte borgers indstilling.
I stedet er Affald er Guld tænkt som en mere empowerment-orienteret kommunikationsform. Den enkelte borger gøres
opmærksom på værdien af de ressourcer, man til daglig skiller sig af med som affald. Vi har med kampagnen gjort meget ud af, at affaldssortering er et positivt tilvalg. Vi har understreget koblingen mellem den enkeltes valg og muligheden
for at være med til at skabe jobs i Næstved. At sortere affald bliver på den måde mere et lokalpatriotisk ærinde, end det
er et spørgsmål om at redde klimaet.
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4. Identitetsprojektet
Ressource City
Affald er Guld har også været en identitetsskabende kampagne for Ressource City. Hensigten
med kampagnen har også været, at få borgere i Næstved Kommune til at opfatte deres hjemby som en by, hvor man gør noget særligt ud af at genbruge og upcycle affaldsressourcer.
Affald kunne godt tænkes at blive Næstveds næste industrieventyr, og så ville Næstved blive
kendt som Ressource City. Det er noget borgerne skal vænne sig til. Kampagnen har til hensigt at vække borgernes forestillingsevne, og den rejser spørgsmålet; hvad nu hvis Næstved
var et centrum for genbrug af affald? Hvad nu hvis det bare krævede, at man sorterer affald??

4.1

Den lokale stolthed

De største gamle industrierhverv er med tiden sevet ud af Næstved. Den identitetsskabende
produktionsvirksomhed, som borgere i Næstved igennem generationer har udviklet en relation
til, er ikke længere så nem at udpege. Dels er det svært at se, hvilken virksomhed man skulle
pege på, og dels er denne virksomhed ikke tilstede i byens selvopfattelse. Tidligere har
Næstved huset Nordeuropas største papirfabrik; da driften var på sit højeste, beskæftigede
Maglemølle Papirfabrik 2500 mennesker. Papirfabrikken var en økonomisk driver, som
faciliterede en enorm udvikling i byen. Blandt andet havde fabrikken direkte indvirkning på
tilblivelsen af Næstved industrihavn. Maglemølle var for Næstved, hvad LEGO er for Billund,
eller hvad Danfoss er for Als. Maglemølle var noget at være stolt af.

Foto: Arkivfoto af Maglemølle Papirfabrik.

Affald er Guld knyttede an til selvopfattelsen i Næstved. På sigt ønsker vi, at Næstveds borgere skal være stolte af at bo i Ressource City, på samme måde som tidligere generationer har
været stolte af at huse Nordeuropas største papirfabrik.
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5. Medier og kanaler
5.1

Outdoor

I kampagneperioden har der været ophængt en del materiale i bybilledet. Det grafiske materiale er frame grabs, eller
stills, fra kampagnevideoen, som Kadaver har produceret. Al outdoormaterialet har til hensigt at skabe genkendelse, så
man relaterer film og online kampagne til de trykte sager i byen. Derudover har vi for så vidt muligt forsøgt at være i de
situationer hvor borgere tænker på affald, så de laver en kobling mellem affald, Ressource City og Affald er Guld.

5.1.1

Renovationsbiler

Der er fremstillet bannere til renovationsbilerne i Næstved kommune. Det enkelte banner fylder en stor del af siden på
lastbilerne, og tager udgangspunkt i det grafiske udtryk i filmen. Bannerne har siddet på renovationsbilerne i størstedelen
af kampagneperioden.

Foto: Bannertryk til renovationsbiler i Næstved Kommune. Kadaver.
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5.1.2

Skraldespande

I kampagneperioden har der siddet stickers på skraldespandene i Næstved. Lige omkring 300
skraldespande har fået påklistret én af de fem forskellige stickers. Ligesom materialet på renovationsbilerne, er de forskellige stickers produceret med samme udtryk som filmen. Det har
været hensigten at placere genkendelige motiver fra filmen i bybilledet, således at borgerne
husker på, at affald er guld, når de ser på skraldespandene.

Fotos: Stickers på skraldespande. Kadaver
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5.1.3

Byporte

I en indledende fase af kampagnen var der i en periode på 3 uger store kampagnebillboards ved indfaldsvejene til Næstved. Ligesom det andet outdoormateriale, er disse billboards en del af universet skabt i kampagnevideoen.

Fotos: Byporte. Kadaver

1
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5.2

Social media

Meget af kampagnen har kørt på de sociale medier, hvor den direkte kontakt med borgerne er
størst. Vi har valgt at bruge Facebook og Instagram som medier til kampagnen. I dette afsnit er
en kort beskrivelse af, hvordan de er blevet brugt.

5.2.1

Facebook

Facebook er blevet brugt til jævnligt at poste indhold med relevans for Affald er Guld. Indholdet
har været spredt ud over en variation af interessante innovationer indenfor klima og ressourcer,
herunder nye måder at genbruge og upcycle affald på. Derudover har vi bragt indhold der
positionerer Ressource City som eksperter indenfor cirkulær økonomi, således at vi også har
indhold af interesse for borgere, der ønsker at gå mere i dybden med emner om cirkulær
økonomi. Endnu en vægtning har været lokalorienteret indhold, der ofte hitter på Facebook. Vi
har stræbt at have en nogenlunde lige fordeling af film, artikler og billeder. Vi har også bragt to
konkurrencer, hvor man kunne vinde diverse Ressource City merchandise.
Vi har selv produceret indhold, i form af billeder og film. Filmene især er noget vi arbejder videre
med i projektet, fordi de har opnået et rigtigt godt reach, og mange har haft interesse for at se
filmene.

5.2.2

Miraklet i Næstved

Affald er Guld er i høj grad bygget op omkring en film, som er produceret af
kommunikationsbureauet Kadaver. Det grafiske outdoor-materiale har taget udtryk i den
visuelle identitet produceret til filmen. Det har givet en god sammenhæng i kampagnens
udtryk, og skabt genkendelse i bybilledet. Filmen kan ses på nedenstående link:
https://vimeo.com/141540353
Filmen er blevet postet på Ressource Citys hjemmeside og på Ressource Citys Facebook
profil. Derudover har Næstved Kommune bragt filmen på deres Facebook, som er meget
populær.
Filmen er blevet godt modtaget, og mange har delt den i deres netværk. Opmærksomhed på
kampagnen skyldes i høj grad filmen. Ca. 20.000 mennesker har set filmen.

5.2.3

Instagram

Instagram har vi brugt til at formidle upcyclingidéer og inspiration til do-it-yourself løsninger
med genbrug af affald. Det har vist sig at være en rigtigt god idé at bruge Instagram, da
kampagnen således kunne udfoldes i billedformat. Instagram er mindre fagligt, men mere
intuitivt.
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6. Effektmåling
6.1

Om undersøgelsen

Ressource City iværksatte spørgeskemaundersøgelser både før og efter Affald er Guld. Begge undersøgelser blev distribueret på Facebook, og viste overordnet set, at affaldssortering ikke må blive for kompliceret; at mange giver udtryk
for at mangle sorteringsmuligheder samt, at en del mangler information om sortering.
Undersøgelserne før og efter var identiske i deres udformning, og havde til hensigt at spore en ændring i borgernes
bevidsthed. I forbindelse med begge spørgeskemaundersøgelser blev der trukket lod om gavekort på 500kr. I første
undersøgelse var gavekortet til Café Crea, som er en socialøkonomisk virksomhed, der beskæftiger mennesker med
forskellige handicap med at drive café og lave gaveartikler. Gavekortet var i anden omgang til Plusbutikken, som er det
fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus’ genbrugsbutik, der udelukkende sælger varer, som tidligere er blevet smidt
ud på genbrugsstationer.
Før kampagnen blev der foretaget en førmåling, hvor der var 226 respondenter der svarede på spørgsmål om affaldsvaner. Eftermålingen der fulgte op på kampagnen, havde en lidt mindre tilslutning end den første måling. 142 respondenter
deltog i undersøgelsen om affaldsvaner efter kampagnen.

6.2

Svarfordeling

187 af respondenterne (84%) i førmålingen er kvinder. I eftermålingen er 81% af respondenterne af hunkøn. Det er bemærkelsesværdigt. Der er kun en mindre overvægt af kvinder i Ressource Citys følgerskare på Facebook, hvor 54% af
følgerne er af hunkøn. Den kønslige fordeling af respondenterne er således ikke direkte repræsentativ for følgerskarens
kønslige sammensætning, selvom der også i Facebook gruppen er en mindre overrepræsentation af kvindelige følgere.
Det er svært at knytte en kvalificeret kommentar til det forhold, at kvinder er overrepræsenterede i undersøgelsen. Det
kan skyldes et tilfælde, eller flere andre ukendte forhold. Eksempelvis kan det tænkes, at emner, der drejer sig om genbrug og affaldssortering, simpelthen appellerer til kvinder.

Graf: svarfordelingen på spørgsmålet; er du mand/kvinde?
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6.3

Effekt af kampagnen

Særligt to spørgsmål i undersøgelsen har interesse, i forhold til at måle effekten af
kampagnen. I det følgende afsnit vil vi beskrive svarfordelingerne på disse to spørgsmål.

•

Hvor meget går du op i at sortere dit affald?

•

Hvad kan få dig til at sortere mere affald?

Generelt ser vi en interesse for affaldssortering hos de 226 respondenter, der deltog i
undersøgelsen før kampagnen. Stillet spørgsmålet: Hvor meget går du op i at sortere dit
affald?, svarer omkring trefjerdedele (77%) af respondenterne, at de er ”en del” eller sågar
”meget” interesserede i affaldssortering. I en undersøgelse af denne type er det værd at huske,
at det måske deres interesse for affaldssortering, der har motiveret dem til at svare på
spørgeskemaundersøgelsen. Interessepræget deltagelse er givetvis et forhold, der går igen i en
del undersøgelser. Genbrug og affaldssortering kan dog godt tænkes at være emner, der
særligt henvender sig til idealister. I nedenstående grafiske fremstilling kan man se fordelingen
af svar i undersøgelsen.

Graf: svarfordelingen før kampagne. Hvor meget går du op i at sortere dit affald?

Der kan spores en relativ øget interesse for affaldssortering blandt respondentgruppen efter
kampagnens afslutning. I nedenstående grafiske fremstilling kan man se fordelingen af svar i
den efterfølgende undersøgelse.
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Graf: svarfordeling efter kampagnen. Hvor meget går du op i at sortere dit affald?

Da respondenterne efter kampagnen fik stillet spørgsmålet: Hvor meget går du op i at sortere dit affald?, svarede 83%, at
de var enten ”en del” eller ”meget” interesserede i affaldssortering. Det er en relativ stigning på 6% i forhold til den
indledende undersøgelse. Den største forskel på de to undersøgelser, er forskellen i den relative andel af respondenter,
som har svaret at de går ”en del” op i affaldssortering. Denne gruppe er vokset med 8%. Det kan ligeledes konstateres, at
hvor det før var 17%, der svarede ”både og” til spørgsmålet, om hvor meget de gik op i affaldssortering, så er det efter
kampagnen kun 11%. Det er 6% færre, hvilket svarer til den relative andel, der i stedet enten har svaret ”meget” eller ”en
del”. Det er nærliggende at udlede, at der samlet set er flere, som går op i affaldssortering.

6.3.1

Hvad kan få dig til at sortere mere affald?

I undersøgelserne spørges respondenterne hvad, der kan få dem til at sortere mere affald. Det fremgår af svarene, at
respondenterne er villige til, samt interesserede i, at sortere affald.
I den indledende undersøgelse svarer 40%, at de ønsker bedre sorteringsmuligheder, mens 37% enten ønsker mere info,
eller er usikre på at sortering gavner. Fordelingen fremgår af nedenstående graf. Indledningsvist er det her vigtigt at
påpege, at 40% efterspørger muligheder for at aflevere flere typer affald mere lokalt. Når man gør sig dette klart, så bør
det have indflydelse på hvordan man udformer sin kampagne. Opfordrer man i kampagnen til, at borgeren skal bruge
flere kræfter på at sortere affald, så risikerer man at de omtalte 40% tager afstand fra ens budskab, i og med de måske
gerne vil, men at de muligvis er af den holdning, at muligheden for at sortere ikke er til rådighed. Det vil sandsynligvis
afføde et negativt resultat.
Det fremgår af svarene, at myten om at alt affaldet blandes sammen efter indsamling, i høj grad stadig lever. Som det
kan ses nedenfor, svarer 25% af de adspurgte, at de ville sortere mere affald, hvis blot de var sikre på, at affaldet ikke
bare bliver blandet sammen bagefter.

Graf: svarfordeling før kampagne. Hvad kan få dig til at sortere mere af dit affald?
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Efter Affald er Guld

Efter kampagneforløbet er det interessant at se effekten af indsatsen. Som det fremgår af
nedenstående grafiske fremstilling af svarfordelingen på spørgsmålet om, hvad der kan få
borgeren til at sortere mere af sit affald, svarer 45%, at de ønsker mulighed for at aflevere
flere typer affald mere lokalt. Det er en relativ stigning på 5%. Vi vil mene, at det indikerer en
øget lyst til at sortere affald.

Vi kan også se en 3% stigning, fra 12% til 15%, i den relative andel af respondenterne, som
svarer at de ønsker mere information.

Dernæst er det positivt at hæfte sig ved, at en 5% relativt mindre andel af respondenterne, i
forhold til før kampagnen, har behov for at være sikre på, at affaldet ikke bare bliver blandet
sammen, efter de har sorteret det. Myten lever altså stadig, men den er mindre udtalt.

Angående konkurrencer er det interessant at konstatere, at der hverken før eller efter
kampagnen er en særligt stor andel af respondenterne, der ønsker konkurrencer. Blot 2% af
den samlede respondentgruppe mener, at konkurrencer er vejen frem.

Ydermere kan vi pege på et relativt fald i andelen af respondenter, der har svaret, at de ikke
kan sortere mere affald end de allerede gør. Faldet udgør 4%, fra 15% til 11%. Det er ikke helt
til at sige, hvad dette fald indikerer. Måske sorterer en relativt større andel af respondenterne
så meget affald, at de nærmest sorterer alt. En anden mulig læsning er, at respondenterne har
valgt denne svarmulighed, fordi de ikke er klar over, at de rent faktisk har mulighed for at sortere mere, men at de heller ikke kærer sig om affaldssortering. Det sidste motiv vurderes mere
sandsynligt. Den del af respondenterne, der af én eller anden årsag er negativt stemt overfor
affaldssortering, kunne tænkes at vælge denne svarmulighed i trods.

Graf: svarfordeling efter kampagne. Hvad kan få dig til at sortere mere af dit affald?

Affald er Guld
6.4.1

Kommentarer

I undersøgelsen har respondenterne haft mulighed for at kommentere. Denne mulighed har bragt nogle interessante
perspektiver til torvs. Nedenstående viderebringes eksempler på de mere konstruktive af slagsen.

”Jeg kunne ønske at der i den ideelle verden var mulighed for at sortere blød
plast hjemme på matriklen eller at der var mulighed for at komme af med
pap ved nogle indsamlingsstationer, lige som med glas. Det samme gælder
for jern og metal, enten hjemme eller ved glascontainerne rundt omkring”

Ovenstående kommentar fra en respondent indikerer, at der er et ønske om, at kunne sortere mere affald lokalt. Der er
flere respondenter der bidrager med lignende budskaber.

En anden type kommentar knytter an til et behov for designløsninger i køkkenet:

”Der skal ske noget innovativt i branchen for køkkenelementer, så selve sorteringen kan "ske ved kilden" i køkkenet. Man må kunne designe noget
smart og funktionelt, som kan integreres i et standard køkkenskab.”

Denne kommentar er værdifuld, fordi det faktisk repræsenterer ny viden om respondenternes behov. Da spørgeskemaet
blev udarbejdet, var det ikke et behov man regnede med. Derfor er det ikke repræsenteret ved en svarmulighed. Der er
flere respondenter der kommenterer med lignende udsagn:

”Udvikling af pæn & praktisk sorteringsreol til husstanden. Kasser til sortering, hvori der kan sorteres frem til næste besøg på genbrugen el.storskrald
- ikke a'la de gamle glascontainer, de var upraktiske ift opbevaring og indhold.”
Skulle man lave en lignende spørgeskemaundersøgelse, ville det give god mening, at lade respondenterne forholde sig
til, om mangel på designmuligheder forhindrer dem i at sortere mere affald, end de allerede gør.
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Kampagnens effekt på kendskabsgraden af Ressource
City

Affald er Guld har som tidligere nævnt også haft til hensigt at sprede kendskabet til Ressource
City blandt borgere i Næstved. Om Ressource City er lykkedes med at blive en del af
borgernes identitet, og om borgerne nævner Ressource City, som noget ved Næstved, som
de er stolte af, er nok lidt svært at kommentere på. Til gengæld fremgår det af respondenternes svar, at der er en øget kendskab til projektet. Der er faktisk en relativ stigning
på 8% af respondenterne, der synes, at Ressource City er et rigtigt god projekt.
Det er vi naturligvis glade for!

Graf: svarfordeling før kampagne på spørgsmålet: hvad synes du om Ressource City?

Når man sammenligner svarfordelingen af de to undersøgelser, fremgår det, at der er relativt
færre respondenter, der ikke har hørt om Ressource City, efter kampagnen. Hele 19% af respondenterne kendte ikke til Ressource City før Affald er Guld. Efter kampagnen er det kun
10% af respondenterne, som ikke har hørt om os.

Graf: svarfordeling efter kampagne på spørgsmålet: hvad synes du om Ressource City?
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7. Vil du vide mere
Følg med i Ressource City på www.ressourcecity.dk
Følg os på Facebook på: https://www.facebook.com/ressourcecity
Følg os på Instagram: https://www.instagram.com/ressourcecity/
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