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En Verden med 7 mia. 

mennesker

 Vi topper mellem 
9 og 10 mia. 
(måske)

 Middelklassen 
vokser dramatisk
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2015-2025
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2015 2025 Ændring

0-9 627372 651288 23916

10-19 684627 639410 -45217

20-29 722233 753573 31340

30-39 675885 738708 62823

40-49 801614 673159 -128455

50-59 750107 779115 29008

60-69 688754 702663 13909

70-79 459645 587750 128105

80-89 195891 289093 93202

90 + 42465 50603 8138

I alt 5648593 5865362 216769



Beware of elephants!
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Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Mængdeindeks



BE GOOD

Tidsånden

 Gøre noget godt

 Gøre en forskel

 Hjælpe verden, bygge 

en skole, redde nogen

 Redde dyrene, kloden, 

regnskoven eller de 

oprindelige folk

 Se dig selv som en 

mulig belastning





Cradle to Cradle  2030

 I Cradle to Cradle®,  findes der ikke affald.

 To typer af materialestrømme fra planeten enten  

biologiske eller tekniske, som kan indgå i nye  

cirkulære processer

 Det rigtige materiale bringes til det rigtige sted 

på det rigtige tidspunkt 

 Konsekvens - intet affald , spild og forbrug af 

energi for at kunne genanvende materialet.

 I stedet for vugge til grav (affald)



Affaldsmængden i fremtiden 

– mere at recirkulere



Affald i fremtiden

 Langt mere skal gencirkuleres og genanvendes

 Der bliver krumspring og tiltag for at få strategien til 

at virke på papiret

 Erhvervslivet er det lettere at håndtere, mens 

husholdninger er lidt sværere at håndtere

 Affald vil falde med mere immaterielt forbrug

 Deleøkonomi har ikke den store betydning for 

affaldet 

 Vi deler produkter, der til sidst skal genbruges

 Det omfatter kun en lille del af affaldet



Decentral forsyning:

Mit hus passer sig selv

 Eget vand – via husets overflader, solenergi og 

rensning

 Eget afløb – rensning og nedsivning

 Egen varme og el

 Vi vil se parcelhuse, der er selvforsynende

 Det bliver meget relevant for virksomheder

 Fidusen er egen varmeforsyning, egen el-
produktion og varmepumper og energi fra jorden 
og luften, isolering, energi-vinduer, kuldebroer 
mv.



Affald og 

erhvervsvirksomheder 

 Største affaldsproducenter  i EU og i Danmark (især 

byggeri)

 Licens to operate: at gøre hvad samfundet ønsker 

med affald og recyckling

 Omfang, farlighedsgrad, og behov for særlige 

håndtering/deponering  er en  væsentlig del af 

omkostningsstrukturen i større globale 

virksomheder

 Flere virksomheder vil arbejde med bedre metoder 

til genbrug, recycling af produkter og materialer, 

især de store.



Mindre virksomheder og 

genbrug 

De små og mellemstore virksomheder:

 Det skal hurtigt overstås, da jeg er på arbejde og 

har travlt

 Praktikere, som gerne vil være effektive og komme 

videre i teksten

 Helst egen indgang til aflevering på 

genbrugsstationer og lignende butikken/servicen, 

så vi ikke falder over pensionister og andre med alt 

for god tid

 Det bliver en udfordring at få dem 100% med!



Tid og tidsforbrug

 Vi tror vi arbejder mere end vi gør

 I gennemsnit siger vi 39 timer, men arbejder kun 31,2 – jo mere 

jo mere forkert (70 timer er kun 50 timer)

 Fritid 9:20 pr. normaldag – samme for mænd og kvinder 

– 3 kvarter mere end i 2001

 Mindre aktiv fritid – men mere organiseret aktiv fritid

 Mindre tid på toilettet (kvinder nu kun 42 min om dagen)

 Mere sammen med børnene – far har øget tiden med 

børnene, mor bruger lidt mindre (2 timer og 3:08 timer)

 Kvinder mere sammen med små børn (0-6) end på 

arbejde
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De seks generationer, 

værdier og teknologier

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-67

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1968-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital Natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2001 -



Babyboomers og affald 

 De kan bedst lide at løse problemer via telefonen 

eller ansigt til ansigt med personen. 

 Nogle af dem kan huske den sidste genbrugsbølge i 

1970erne – Ølkasser, afsyrende, møbler,  etc…

 Affaldssortering og genbrug – det er ikke altid, man 

rigtigt forstår hvorfor og hvordan, så tingene 

blandes ofte

 Et kompetent menneske skal hjælpe dem

 Det var da egentligt lettere i gamle dag, hvor vi 

heller ikke smed så meget ud



Generation Jones og X 

og affald

 Er lidt langsomme til det digitale

 Bevidste og kyniske forbrugere og borgere 

 Smid væk og brug videre – det var Jones, der 
skabte forbrugsfremgangen i 90erne og gen X der 
skabte boomet fra 2003-2008 

 Har stadig en smule forbrugstømmermænd

 Skal være nemt og praktisk 

 Hvad skal håndteres hvordan? Vi vil have et hurtig 
personligt kompetent svar

 Genbrug og Cradle to Cradle må gerne signalerer 
status og penge – som en Tesla



De unge og

affald & genbrug

Red verden (genbrug) – og gamle ting er igen blevet 

moderne

Kan aktiveres som en ressource – som i Aarhus, hvor det 

blev stillet alt for meget til afhentning på gaden

Nu har vi en containerpark med Reuse – og kommunal 

afhent af storskrald til genbrug

Personlig behandling – det skal være for mig, og jeg er 

speciel

Tænker ikke i lighed og uniform behandling

De tror på ideen om mindre affald og mindre belastning af 

kloden og de kan li’ at iscenesætte sig sådan



Generation Z  og unge 

Y’ere og affald

 Hvis det ikke findes på nettet, findes det ikke!

 What’s in it for me?

 Jeg vil gerne være god – når jeg har lyst til at være 

det

 Gøre det let og simpelt at genbruge og recycle –

”there is an app for that”

 Peers, nogen der er lige som mig

 Pædagogfri zone – ingen løftede pegefingre

 Det er i orden, at vi ikke er enige – men vi redder 

gerne Verden på hver sin måde
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De polariserede 

borgere

 Regionalisterne: Middelklassen nyder velstanden  
og de skal nok deltage i alle de rigtige opfordringer 
og sorteringer 

 Underklassen : Mennesker, som lever på kanten og 
i bunden af vores samfund. 

 De har ofte sundhedsproblemer, ensomhed og 
dårlig økonomi. 

 De lytter ikke til kampagner og er meget svære at 
nå – også med nudging

 Det kræver noget helt særligt at få dem til at 
sortere og recirkulere
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