Vi gør dig klogere på din bolig

Metode & indsigter

Interviewperiode & dataindsamling

Indsigter

Undersøgelsen er gennemført i perioden 19. - 25. november 2019
via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet.

▪ Elektrisk lys er den mest anvendte lyskilde på juletræet.
Der er en tendens til at flere benytter stearinlys i dag
end for to år siden.

Målgruppe

▪ Stearinlys er forbundet med tradition og stemning.
Elektriske lyse er forbundet med sikkerhed og
miljøhensyn.

Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 25+ år.

Der er i alt gennemført 1014 CAWI-interview.
Der er udsendt invitationer via e-mail til personer, der opfylder disse
krav i YouGov Panelet.

▪ Langt hovedparten af dem der har juletræ, anskaffer et
nyt hvert år. Godt hvert femte juletræ er økologisk. Når
juletræet ikke anvendes mere, sendes det til storskrald

Vejning af data og materialets sammensætning

▪ Mere end halvdelen af alle gør en eller flere ting for at
imødegå brandfare i forbindelse med diverse julelys –
især dem der benytter stearinlys på juletræet.

Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund
af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er
repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående
målgruppe.

▪ 82% af alle har en brand-/røgalarm og/eller
brandslukker i hjemmet. Flest blandt dem der bor i
hus/villa, færrest blandt dem der bor i etageejendom.

▪ 31% har brændeovn i hjemmet/sommerhus.

Emner i analysen
▪ Stearinlys og elektrisk lys på juletræ
▪ Årsag til valg af lyskilde på juletræ
▪ Stearinlys og indeklima
▪ Juletræ
▪ Brandfare
▪ Røg- og brandalarmer
▪ Brændeovne

Stearinlys og elektrisk lys på juletræ
Husstande med børn under 17 år har i
højere grad juletræ (95%) end i
husstande uden børn op til 17 år (85%)

I Region Nordjylland
benyttes elektriske lys (54%)
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Både stearin og elektriske lys
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Har ikke lys på juletræet

Blandt personer under 50 år
og uden børn i husstanden,
samt personer der bor i
etagebebyggelse, er der
færrest der har juletræ (20%)
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Stearinlys og elektrisk lys – over tid
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Årsag til valg af lyskilde på juletræ
For sikkerheden

39%

En tradition

Elektrisk lys på juletræet
- For sikkerheden (69%)
- Det er lettere at håndtere (40%)
- Hensynet til boligens indeklima (28%)
- Hensynet til miljøet (16%)

Stearinlys på juletræet
- En tradition (69%)
- Giver bedste stemning (59%)
- Det er pænest (51%)
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Det er pænest

22%
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Det er lettere at håndtere
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Base: Har lys på juletræ (861)

Elektriske lys

Ved ikke

Andet

Hensynet til miljøet

Hensynet til boligens
indeklima

Det er pænest
Stearinlys

Det er lettere at håndtere

Hvorfor anvender du/I den lyskilde på juletræet som du/I gør?

Giver den bedste stemning

2%

En tradition

Ved ikke

For sikkerheden

0%

Stearinlys og indeklima

Slet ikke [1]

Stearinlys på juletræet
38% svarer at afbrænding af stearinlys
”slet ikke” eller ”i mindre grad” er farligt
eller belaster indeklimaet

8%

I mindre grad [2]

Elektrisk lys på juletræet
39% svarer at afbrænding af stearinlys ”i
høj grad” eller ”i meget høj grad” er farligt
eller belaster indeklimaet

21%

I nogen grad [3]

35%

I høj grad [4]

Gennemsnit
2018: 3,1
2019: 3,1
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I meget høj grad [5]

13%

Slet ikke [1]

6%

I mindre grad [2]
Ved ikke

4%

26%

I nogen grad [3]

35%

I høj grad [4]
I hvilken grad vurderer du, at afbrænding af stearinlys er farligt/belaster indeklimaet i dit hjem?
Base (1014)

18%

I meget høj grad [5]
Ved ikke
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Nyt juletræ

72%

Vi køber nyt juletræ hvert år

5%

Vi genanvender, dvs. udplanter træet for at bruge det igen næste år

De 55 år+ køber i højere grad nyt
juletræ hvert år end de unge…
… de unge genanvender (13%)
19%

Andet

Der er sammenhæng mellem dem der
har stearinlys og dem der køber nyt
juletræ hvert år (86%)

Ved ikke

3%

Et det typisk et nyt juletræ du/I anskaffer hvert år, eller genanvendes juletræet fra år til år?
Base: Har haft juletræ i husstanden (891)

Økologisk juletræ
22% har økologisk juletræ
Det er især dem der bor i storbyer (ikke
hovedstaden) der har økologisk juletræ (32%)
Ja, det er økologisk og vi fælder det selv

10%

Ja, det er økologisk og vi køber det på gaden/i forretning

9%

I hovedstadsområdet er det mest
udbredt at købe økologisk juletræ på
gaden/i forretning (15%)
Ja, det er økologisk og vi genanvender det, dvs. udplanter det for at bruge det igen næste år

3%

Nej, det er ikke økologisk

Ved ikke

Er dit/din husstands primære (hvis flere) juletræ økologisk og fælder I det selv?
Base: Har haft juletræ i husstanden (891)
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Bortskaffelse af juletræ

Flest smider juletræet til
storskrald/afleverer det på
genbrugsplads

55%

Smider det til storskrald/leverer det på genbrugsplads

10%
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Hvad gør du/I typisk med juletræet, når det ikke mere er aktuelt at have det?
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Ved ikke
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Benytter det i min
kompostbunke
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Anvender det til at
beskytte havens
bevoksning
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Andet
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Sørger for at det bliver
lavet om til træflis

5%

Benytter det i min kompostbunke

… fordelt på boligtype

Smider det til
storskrald/leverer det
på genbrugsplads

Brænder det

Brænder det

Sørger for at det bliver lavet om til træflis

Base: Køber nyt juletræ hvert år (645)

Godt hver fjerde husejer benytter
juletræet i sin have

17%

Anvender det til at beskytte havens bevoksning

Ved ikke

Det er især dem der bor i
hovedstadsområdet (66%), og dem der
bor i etageejendomme (65%) der
smider til storskrald/gafleverer på
genbrugsplads

Undgå brandfare
57% gør et eller flere tiltag
Ja, sætter juletræet i vand

Ja, bruger selvslukkende lys

Ja, skifter juledekorationen ud hyppigt

24%

Det er især dem der har stearinlys på deres
juletræ der gør noget ekstra (71%); bruger
selvslukkende lys (36%), har en spand med
vand stående parat (40%)

3%

Ja, har en spand med vand stående parat

21%

Ja, har lysmanchetter af stanniol

Ja, behandler juledekoration med brandhæmmende middel

Det er især de 55 år+ (67%) der gør noget
ekstra; Bruger selvslukkende lys (30%), har
en spand med vand stående parat (27%)

14%

12%

2%

Dem der har elektriske lys på juletræet
gør i mindre grad noget ekstra (50%)

Ja, andet

12%

Det samme gældere for dem der bor i
region Nordjylland (48%)
Nej, gør ikke noget ekstra

Ved ikke

37%

6%

Gør du/din husstand noget ekstra for at undgå brandfare i forbindelse med juletræslys og lys i juledekorationer? Du kan markere flere svar
Base (1014)

82% har røg/brandalarm og- eller
brandslukker i hjemmet

Røg- og/eller brandalarm

Blandt dem der bor på landet er det
hele 91%
Blandt dem der bor i parcelhus er det
90% mens det ”kun” er 71% blandt
dem der bor i etageejendom

Ja, har opsat røg-/brandalarm

Ja, har røg-/brandalarm, men er endnu ikke opsat

74%

Især blandt de unge er der en
overvægt der har røg-/brandalarm, der
endnu ikke er sat op (9%)

4%

Ja, har brandslukker

17%

… fordelt på alder

Base (1014)

18% 18%
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25-34

35-54

55+

Ved ikke

13%

Nej, har hverken røg/brandalarm eller
brandslukker

9%

Ja, har brandslukker

Har din husstand en røg- og/eller brand-alarm og er der en brandslukker i husstanden?
Du kan markere flere svar

74% 77%

Ja, har røg-/brandalarm,
men er endnu ikke
opsat
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85%
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Ja (NET)

Ved ikke
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Ja, har opsat røg/brandalarm

Nej, har hverken røg-/brandalarm eller brandslukker
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Brændeovn
31% har brændeovn

Ja, i primær bolig

Ja, i sommerhus

25%

Det er især blandt dem:
- der bor i region Sjælland (41%)
- blandt dem der bor i landområder (55%)
- Blandt dem med høje husstandsindkomster (41%)
- Blandt dem der bor i parcelhuse (46%)

8%

Blandt dem der bor i
etagebebyggelse er det 89%, der
ikke har brændeovn
Nej

Har du en brændeovn?
Base (1014)

69%

Alder på brændeovn
I gennemsnit 13 år

I primær bolig (n=254)
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17%

24%

18%

13%

17%

10%

I gennemsnit 11 år

I sommerhus (n=85)

7%

20%

Under 1 år

Hvor gammel er brændeovnen?
Base: Har brændeovn

24%

1-5 år

6-10 år

11-15 år

24%

16-20 år

Ældre end 20 år

11%

Ved ikke

8%

7%

Regler for fyring i brændeovn
Fine som de er nu

25%

Brændeovne skal forbydes

9%

Kommunen/det offentlige skal indføre skrappere regler for anvendelse

Reglerne skal lempes

Reglerne skal helt fjernes

14%

2%

1%

Jeg kender ikke reglerne for fyring i brændeovne

Ved ikke

Hvordan mener du reglerne for fyring i brændeovne er?
Base (1014)
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Regler for fyring i brændeovn
60%
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46%

Blandt dem der har brændeovn er det især
de ældre (69%) der svarer, at de er fine
som de er nu
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Fine som de er nu Brændeovne skal Kommunen/det
forbydes
offentlige skal
indføre skrappere
regler for
anvendelse

Reglerne skal
lempes

Har ikke brændeovn

Hvordan mener du reglerne for fyring i brændeovne er?
Base: Har ikke brændeovn (701)
Har brændeovn (313)

Reglerne skal helt Jeg kender ikke
fjernes
reglerne for fyring
i brændeovne

Har brændeovn

Ved ikke

