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BAGGRUND & FORMÅL
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BAGGRUND & FORMÅL
Formål
Det overordnede formål med denne evaluering
har været at indsamle viden fra 9
boligforeninger, der over en toårig periode har
haft bytteskab i deres andels- eller ejerforening
på Frederiksberg. Virker bytteskabene endnu?
Bliver der byttet? Og i så fald hvad? Og hvilke
afledte effekter har bytteskabe?

Hvad er et bytteskab?
Et Bytteskab er et skab, hvor beboere kan dele og
bytte mindre brugsgenstande frem for at smide dem
til genanvendelse eller i restaffald. F.eks. glas,
elektronik, tøj og sko. Formålet med et bytteskab er
både at forebygge affald, men samtidig at skabe
glæde blandt naboer.

Baggrund
Projektet ”Innovative Affaldsløsninger”, der er et
samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og
Naboskab, blev etableret i 2017. Projektet har
testet konkrete affaldsforebyggende løsninger
gennem direkte genbrug via bytteskabe.

Miljøambassadører
I projektet er der blevet udviklet en
miljøambassadørordning bestående af en frivillig
beboer fra hver af de 9 boligforeninger. De har bl.a.
stået for service og oprydning af bytteskabet, lige
som de har spredt kommunikation blandt
boligforeningens resterende beboere. Alle
miljøambassadører, der optræder med citat i denne
rapport, er benævnt med alias.
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HOVEDKONKLUSIONER
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HOVEDKONKLUSIONER

Brug & slitage
• 7 ud af 9 bytteskabe fungerer fortsat
perfekt
• 82 % af respondenterne i
spørgeskemaundersøgelsen har brugt
bytteskabet
• Størstedelen stiller mere end de tager
• Bytteskabet bruges hovedsageligt på
månedsbasis

Overordnet tilfredshed
• 72 % af respondenterne er glade for
bytteskabet. Hovedsageligt fordi de
går ind for genbrug.
• 14 % af respondenterne har været
utilfredse med bytteskabet.
Hovedsageligt fordi de mener, at
tingene har været ubrugelige.
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HOVEDKONKLUSIONER

•

•
•
•

Forebyggelse
af affald

Miljøambassadørordningen

55 % har stillet ting i
bytteskabet i stedet for til
storskrald
63 % har stillet ting i
bytteskabet i stedet for at
smide det til genanvendelse
38 % har oplevet, at et fund i
bytteskabet har erstattet et
nyindkøb
Bytteskabet fremmer lysten til
at genbruge og affaldssortere

•
•
•
•

Miljøambassadørerne er alle
aktive i deres boligforening
De har været glade for at
deltage i projektet
Service foregår sporadisk
Bytteskabets udseende kunne
optimeres

Afledte effekter
•
•
•
•

Bytteskabene skaber dialog
mellem naboerne
Tingene i bytteskabet bliver i
nogen omfang af bedre og
bedre kvalitet
Bytteskabene fungerer i nogle
boligforeninger som en ‘deleplatform’
Bytteskabet er nogle steder
blevet en ‘læringsplatform’ for
børnene
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METODER
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METODER
Observationer af 9 bytteskabe
Interview af 5 miljøambassadører
Etnoraid interview af 20 beboere
Kvantitativ online
spørgeskemaundersøgelse
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Online
spørgeskemaundersøgelse
878 beboere
85 besvarelser (10,3 %) i alderen 18-80 år
89 % har gennemført undersøgelsen (4 min)
60 % af svar d. 24. april
2 store boligforeninger, 7 små
55 % har boet i boligforeningen i mere end 10 år. 20 % under 3 år.
71 % af respondenterne er i arbejde. 10 % er under uddannelse.

65 %

35 %
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BRUG & SLITAGE
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BRUGEN AF SKABET

”Jeg ville slet ikke kunne holde ud, hvis det
blev flyttet. Det ville være forfærdeligt, hvis
man starter noget nyt, og det så stopper”.
(Maria, miljøambassadør)

7 ud af 9 skabe
fungerer fortsat

11

Har du brugt bytteskabet? Q6

”Altså folk har taget godt imod det. Der er nogen, der er
ligeglade, men dem, der har brugt det, de burger det
virkelig. (…) For 2 år siden fandt jeg en togbane til en
børnefødselsdag – og det er stadig hans yndlingslegetøj”.
(Solveig, miljøambassadør)

82 %

16 %

1%
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”Glimrende idé med muligheden. Når man har noget, man ikke orker at
sælge, men er for godt til at smide ud”. (Ethnoraid interview)

80 % af
respondenter i
Ethnoraid har
brugt
bytteskabet

”Bytteskabet fungerer som et lille lokalt minibibliotek”.
(Ethnoraid interview)
”Vi er lige flyttet ind, så det har været nemt at gå ned og tage ting som kopper
osv”. (Ethnoraid interview)
”Det har gjort mig opmærksom på, at genbrug også kan ske i en lokal kontekst”.
(Ethnoraid interview)
”Jeg er blevet mere bevidst om lige at bytte, før jeg bare smider ud. Der hvor
jeg boede før, havde vi ikke de muligheder. Det får jo en til at tænke mere over
det”. (Ethnoraid interview)

Facts om Ethnoraid undersøgelse: 20 respondenter fordelt på 7
boligforeninger. On spot interviews. 55 % mænd, 45 % kvinder.
19-59 år. 80 % i arbejde.
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Har du mest taget eller stillet ting i bytteskabet? Q7

”Jeg går meget ind for genbrug og genbruger selv rigtig
meget. Men jeg tror, vi er for lille en forening, til at det
kan fungere. (…) Jeg synes alle har været positivt
indstillede, og jeg tror, alle har været ude og sætte noget
i det. (…) Jeg tror, at det startede ud med, at folk synes
det var spændende, og så glemte de det lidt”.
(Majbritt, miljøambassadør)

Kun taget: 3 % Taget mest, stillet lidt: 16 % Taget og stillet
lige meget: 29 % Stillet mest, taget lidt: 26 % Kun stillet: 27 %

”Jeg prøver tit at få folk til at stille ting ned i
november til én, som kunne bruge en
pakkekalender”. (Solveig miljøambassadør)
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Typen af ting i bytteskabet

”Meget forskellige ting. Det er også bøger, cd’er og
dvd’er, men lige nu er det en rejsetaske og en stor
klokke. Vi har også sat 60 shotsglas ned, og de røg
på en time. Elektronik, telefoncovers, notesbøger,
hårpynt.” (Solveig, miljøambassadør)
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Hvad har du taget i bytteskabet? Q8

”Det er nogle brugbare ting, som ender i
bytteskabet. Vi fik helt nye skåle, og de der sko, jeg
fik, var nye. Men der har også ligget ting i skabet,
som har været meget slidt, især tøj”.
(Elisabeth, miljøambassadør)

Svar fra ‘andet-kategorien’ er blandt andet: Legetøj, håndtaske, produkter fra Matas og et passersæt

16

Hvor ofte har du
brugt bytteskabet
inden for det sidste
år? Q10
Dagligt: 0 % Ugentligt: 8 % Månedligt: 30 % Hver tredje
måned: 22 % Hver sjette måned: 24 % Årligt: 16 %

0 % dagligt

38 % inden for sidste måned
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SLITAGE

2 x låger smadret

”Lågen er flækket. Det væltede i et stormvejr. Det
var blevet rykket ud, fordi vi havde fået malet. Der
var ingen problemer ,da det stod inde ved
væggen”. (Majbritt, miljøambassadør)
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SLITAGE
-

Vind og vejr slider på fødder og træ
Plexiglaslågerne splintrer
Skabet kan vælte, hvis det ikke er
fastgjort

à Men 7 ud af 9 skabe fungerer fortsat

Til gengæld ingen
oplevede problemer
med klunseri
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OVERORDNET TILFREDSHED
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Har du været glad
for, at I har haft
bytteskab? Q16

(Beboere der HAR brugt bytteskabet)
EKSTRA FAKTA:
95 % af ethnoraidrespondenter har
været glade for at
have bytteskab.

86 %

10 %

4%
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Hvorfor har du været glad for at have bytteskab? Q22

”Jeg kigger på det hver dag, når jeg går ud af døren. Det er et godt initiativ.
Vi kan genbruge og hjælpe hinanden. Det er godt for miljøet” Ethnoraid interview.
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Har du været glad
for, at I har haft
bytteskab? Q20
(Beboere der IKKE har brugt
bytteskabet)

14 %

35 %

50 %
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Utilfredshed med bytteskabet

Sammenlagt var 14 % af respondenterne
utilfredse med bytteskabet
Tallet er gennemsnittet af både brugere og ikke-brugere
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Hvorfor har du IKKE været glad for at have bytteskab? Q21

Person uddyber i ‘andet-kategori’: ”Låger blæse op i
vind og klapper mv. Dertil sætter beboere desværre fx
malerspande i skabet (affald)”.

Person uddyber i ‘andet-kategori’: ” Jeg synes, det
er noget skrammel, der står der, og det bliver
ulækkert at at være der.”
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Samlet tilfredshed blandt brugere og ikke-brugere

72 %

14 %

12 %

Tallet er gennemsnittet af både brugere og ikke-brugeres tilfredshed
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FOREBYGGELSE AF AFFALD
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Har du stillet ting i bytteskabet i
stedet for at smide det i…? Q13

Folk der har brugt bytteskabet
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Har du stillet ting i bytteskabet i
stedet for at smide det i…? Q13
Storskrald

55 %

41 %

3%

Genanvendelse

63 %

35 %

2%

Restaffald

32 %

57 %

311
%%

Har bytteskabet erstattet et nyt køb for dig? Q11
”Mange ting ryger i bytteskab i stedet for til affald. (…)
Det er ikke storskrald. Det er småt brandbart, folk kommer I
bytteskab”. (Solveig, miljøambassadør)
”Før stillede folk ting oven på låget af skraldespanden, hvis de ikke
synes, det skulle ud. Så det blev flyttet ind i skabet. Så der var en
halv/officiel byttepolitik allerede inden. (…) Jeg tror, der kom flere
ting ind i bytteskabet, end det var kommet på lukkede
skraldespanden”. (Helle, miljøambassadør)
”Når vi har arbejdsweekend, så oplever vi også, at folk tager ting,
der er smidt ud, og lægger dem i bytteskabet. (…) Det er
hovedsageligt storskraldsting, der ender i bytteskabet”. (Elisabeth,
miljøambassadør)

38 %

54 %

8%

Eksempler på erstatning for nyindkøb er: Kopper,
elpisker, Iphone-cover, salatskål og juicer.
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ETHNORAID
Har bytteskabet erstattet
et nyt køb for dig? Q10

42 %

37 %

21 %
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Hvilken effekt har bytteskabet haft for dit genbrug? Q14

Folk der har brugt Bytteskabet

88 % har stillet ting i
bytteskabet i stedet for
at smide ud

30 % har afleveret flere
ting i genbrugsbutikker

26 % har købt flere
ting i genbrugsbutikker
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Effekt hos dem der ikke har brugt bytteskabet… Q18

43 % har fået mere
lyst til at genbruge

36 % har fået mere
lyst til at affaldssortere
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MILJØAMBASSADØRORDNINGEN
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MILJØAMBASSADØRENE
”Jeg er også med i bestyrelsen og i haveudvalget.”
(Maria, miljøambassadør)
”Jeg laver gårdhaver, og jeg er affalds-nazi”.
(Solveig, miljøambassadør)
”Jeg har ansvar for affald i foreningen, og så sidder jeg med i
bestyrelsen også”. (Majbritt, miljøambassadør)
”Jeg sidder som formand for vores gårdlag”.
(Helle, miljøambassadør)
”Jeg sidder også i bestyrelsen, og jeg er bl.a. ansvarlig for, at vi skal
få et drivhus”. (Elisabeth, miljøambassadør)

”Jeg synes, at møderne var gode, og idéen var god.” (Majbritt, miljøambassadør)
”Det har været vidunderligt. Hands on, praksis, relevante spørgsmål. Der har
jeg virkelig lært noget”. (Solveig, miljøambassadør)
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Miljøambassadørenes service af bytteskabet
”Vi bruger nok ca. 1 time hver anden måned. De
unge ville kunne gøre det på en halv time (griner).
Det kommer også an på interesse, hvad man
finder”. (Maria, miljøambassadør)
”Vi har en beboer med en christianiacykel, og hun
tager tingene over i genbrugen løbende.
(Solveig, miljøambassadør)
”Der blev ikke ryddet systematisk op. Det var mere,
hvis der var nogen, der synes, det var nogle dårlige
ting, der stod. Det regulerede lidt sig selv”.
(Helle, miljøambassadør)

Observationer viser, at
bytteskabene ofte er
overfyldte
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Udseende
”Det ville være fedt, hvis man som forening
kunne vælge mellem 8 forskellige slags, for
vi har alle forskellige visuelle udtryk”.
(Solveig, miljøambassadør)

”Jeg har tænkt, at det måske skulle være
med et langt rum i også, som i et
garderobeskab. Men ift. at det er er et
opstartsprojekt, så synes jeg, at det fungerer
godt – også æstetisk. Jeg har også tænkt, at
det kunne være flot, hvis det var
Frederiksberg grønt. Jeg har selv en grafisk
baggrund, så jeg synes, det fungerer godt.”
(Maria, miljøambassadør)

”Altså det ligner lidt et dukkehus – så ungerne synes, det
var sjovt at hente ting derinde. Men så handlede det også
om, at få forældrene til at få børnene til at rydde det op
igen. Vi har også et farligt affaldsskab, så de effekter som
ungerne ikke må lege med, de er røget derover i farligt
affald.” (Helle, miljøambassadør)

”Det ser midlertidigt ud, ligesom Metrobyggeriet.
Jeg så gerne, at skabet var markant større. Jeg ved ikke, om vi
nødvendigvis har plads til det, men der er nogle ting, som kan
genbruges, men som ikke kan være i skabet. Det kunne være
computerskærm, potteskjulere – ski måske? Alt muligt”.
(Solveig, miljøambassadør)

Flere miljøambassadører nævner, at skabet ser ”midlertidigt” ud
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AFLEDTE EFFEKTER
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SOCIALE AFLEDTE EFFEKTER
Er du faldet i snak med nogle af dine
naboer på grund af bytteskabet? Q15

”Det handler ikke bare om ressourcespild. Det
er også et samtalepunkt. Det er bl.a.
mindskning af ensomhed. Der er noget socialt
og psykologisk i det, der er vigtigt”. (Solveig,
miljøambassadør)

”Ja! Jeg har elsket det. Vi har drillet hinanden.
’Er det dig der har lagt det her ned?’.” (Maria,
miljøambassadør)
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Ja meget: 3 % Ja lidt: 48 % Nej: 46 % Ved ikke: 3 %

Holdningsændringer &
udviklingen i ting der
byttes

”Det har ikke ændret min holdning, det er den samme som altid.
Jeg tror, det har ændret nogle af mine naboers holdning”.
(Elisabeth, miljøambassadør)
”Jeg kan se, at der bliver flere og flere, der snakker om det.
I starten var det få”. (Maria, miljøambassadør)
”Nu sætter folk også gode bøger ned. Før var det noget, der ikke
blev læst. Og nu giver man ting videre til sin nabo i stedet for en
god ven”. (Maria, miljøambassadør)
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Bytteskalaen
PRIVAT

IKKE PRIVAT

”Min mand sagde, at han syntes, at det var grænseoverskridende at bruge sine naboers brugte ting. Det
handler nok om, at man skal have en vis standard som 40-årig. Det kommer selvfølgelig også an på, hvor
man kommer fra, men derfor kan det godt være svært at bruge andres brugte ting”. (Elisabeth,
miljøambassadør)
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Et ”fællesskab” & Deleøkonomi
”I vores forening, på den måde vi bruger ting,
så handler det om, at vi deler ting mere, end
vi bytter. Vi spiser meget i gården, så det
giver god mening at kunne stille en bunke
med tallerkener. Brugbare ting, som vi ikke
skal bruge helet tiden, men som vi kan dele.
(Elisabeth, miljøambassadør)
“Det fungerer som mit lokale minibibliotek” - Ethnoraid 11

Bioposer opbevares i bytteskabet
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Sjovt og lærerrigt for børn
”Børnene elsker det. De synes, det er skidesjovt at komme ned og kigge, når der er noget nyt.
(…) Og så bliver de jo opdraget i skolen til at være ressource-nazier, så de er nogle af de bedste til
det”. (Solveig, miljøambassadør)
”Ja, de små har brugt det en del. Sådan et pop-up telt, som de har kunne hive ud og sutsko…
(griner)”. (Majbritt, miljøambassadør)
”Det har været socialt på den måde, at børnene har lært, at man ikke bare kan tage noget, men at
man også skal give noget. På den måde har det for os voksne været en platform for at tale om,
hvordan vi skal opdrage vores børn”. (Elisabeth, miljøambassadør)
”Børnene bruger det meget. Der var nogen reagensglas, de alle brugte. De bruger tingene og
tager det med ind, og så lægger de noget ud igen. Min dreng synes af og til, at det er svært at
lægge noget ud”. (Maria, miljøambassadør)
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Har dine børn
været glade for
bytteskabet?
Q26

54 %

17 %

21 %

(8 %ved ikke)
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Afsluttende kommentarer fra
Spørgeskemaundersøgelse og ethnoraid…
”Udfordringen er, at tingene ligger
der for længe, så der har ikke
været plads til nye ting. Der bør
være et "kvalitetskrav”, så folk
ikke sætter deres defekte ting ned
i stedet for at gå på
genbrugsstationen”.
(Spørgeskemaundersøgelse).

”Vi har desværre ikke længere
noget bytteskab. Jeg håber, at
vi får igen”
(Spørgeskemaundersøgelse).

”Bytteskab var en god idé. Alligevel
gjorde det dårlige design, at vi i
foreningen gik glip af det, da det gik i
stykker”. (Spørgeskemaundersøgelse).

Tingene bliver løbende
samlet sammen og leverer
til genbrugsbutik.
(Ethnoraid interview)
”Virkeligt godt koncept. På sigt
”Kunne være fedt, hvis der
kunne det godt skabe
var nogen, som kan tømme
fællesskab. Det er sjovt, at se
det en gang i mellem”.
de ting, vi lægger, bliver
”Håber at det fortsætter”
(Spørgeskemaundersøgelse).
(Spørgeskemaundersøgelse). taget”. (Ethnoraid interview)

”Bytteskabet endte som en fremskudt losseplads,
hvor der blev stillet en masse ting, men sjældent
taget noget. Børn i gården legede med tingene,
som så endte med at ligge rundt omkring i
”Bytteskabet gik i stykker ret
gården”. (Spørgeskemaundersøgelse).
hurtigt. Ideen er god, men
skabet skal være mere robust”.
”Bytteskabet er for småt. Det er lidt upraktisk
(Spørgeskemaundersøgelse).
ift. opdelingen - hvis man har større ting, kan de
ikke være der. Når det er fyldt, får man ikke lyst
til at bruge det. Tror ikke vi har en
miljøambassadør, så det er tit fyldt”. (Ethnoraid
interview)

”Vi har desværre ikke bytteskabet mere, og jeg tror, at det
er ca. 1 år siden, det gik i stykker og blev fjernet. Har hørt
der skulle komme et nyt, men der er DESVÆRRE ikke sket
noget”. (Spørgeskemaundersøgelse).
”Det er et godt initiativ. Det har
værdi for boligområdet”.
(Ethnoraid interview)
POSITIV

NEGATIV
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OPSUMMERING
• 7 ud af 9 bytteskabe fungerer stadig, og 82 % har
brugt bytteskabet
• Der bliver stillet mere, end der tages, og størstedelen
bruger skabet på månedsbasis
• 72 % har været glade for bytteskabet, fordi de
hovedsageligt går ind for genbrug
• 14 % har været utilfredse med bytteskabet, da de
hovedsageligt synes, at tingene har været ubrugelige
46

OPSUMMERING
•
•
•
•
•
•

55 % har stillet ting i bytteskabet, der ellers var endt i storskrald
63 % har stillet ting i bytteskabet, der ellers var endt til
genanvendelse
32 % har stillet ting i bytteskabet, der ellers var endt i restaffald
38 % har prøvet at et fund i bytteskabet har erstattet et nyindkøb
30 % af brugere af bytteskabet afleverer flere ting i
genbrugsbutikker og 26 % er begyndt at købe mere i
genbrugsbutikker
43 % af ikke-brugere har fået mere lyst til at genbruge og 36 % af
ikke-brugerne er begyndt at affaldssortere mere
47

OPSKRIFT PÅ BYTTEORDNING
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Start en bytteordning – 6 god råd
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Find et overdækket sted, fx en hylde, reol eller lokale til jeres
bytteordning
Sørg for at bytteordningen er synlig og lettilgængelig
Snak om hvilke ordensregler, der skal være for jeres
bytteordning. Lav et skilt med ordensreglerne og hæng dem
ved bytteordningen
Lav en oprydning (fx hver 14. dag eller en gang om
måneden), så bytteordningen altid er ryddelig
Hjælp med at holde orden i bytteordningen. Giv hvert rum en
bestemt funktion (fx rum kun til bøger)
Sørg for at arrangere, at genstande, der har ligget lang tid,
afleveres til genbrug eller alternativt til genanvendelse

Disse råd er blot idéer. Det vigtigste er, at skabet passer til lige netop jeres gård!
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Naboskab
Enghavevej 80C, 4. sal
2450 Kbh SV
www.naboskab.dk
Tlf. 81523281
hh@naboskab.dk
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