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KAPITEL 1

BAGGRUND & FORMÅL

2

1

INFORMATIONSKAMPAGNE OM
FORBUD MOD ENGANGSSERVICE
Frederiksberg Kommune har vedtaget en toårig
forsøgsperiode (2020-2021), hvor der stilles forbud mod køb
af engangsservice i kommunens ca. 200 offentlige
institutioner.
Inden forbuddet træder i kraft har Frederiksberg Kommune
bedt Naboskab om at foretage en undersøgelse, der
kortlægger målgruppen og dens evt. udfordringer ved
forbuddet.
Med det formål, at færrest mulige institutioner i kommunen i
sidste ende skal udtages fra forbuddet mod at benytte
engangsservice, foretager Naboskab en større
forundersøgelse, med henblik på at imødekomme nogle af
de barrierer, som forventeligt vil komme frem under forsøget.
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FORUNDERSØGELSE

Forundersøgelsen, der består af kvalitative telefoninterviews og
en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, har til formål at
kortlægge afgørende barrierer, der blokerer/forsinker
institutionerne i at udfase køb og brug af engangsservice.
Undersøgelsen, der forløber over 3 år, skal give indsigt i:
•
•
•
•

Hvordan institutionerne bedst informeres
Om der er behov for dispensationer
Behov for spin-off forsøg/nudging
Hvordan SKI-indkøb af flergangsservice udbygges

3

3

TERMINOLOGI

HVAD ER ENGANGS- OG FLERGANGSSERVICE?
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6 på forhånd givne dispensationer

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Madbakker og sugerør i hjemmeplejen
Skolemad (Agnes Food)
Private virksomheder i offentlige institutioner
Krus til mundskyld i tandplejen
Offentlige events
Plastkrus i jobcenter (Dog skal krus genanvendes)
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TIDSFORLØB
Mail med info om forsøg

5 telefoninterviews

September
Uge 38

Miljøforsøg starter &
køb af engangsservice
Observation af fællesmøde
forbydes
Evt. lager skal være opbrugt
og brug af engangsservice
forbydes
Spørgeskemaundersøgelse
blandt 200 institutioner
Spin-off forsøg
i 2020

3. oktober

22. oktober

Oktober/november
Uge 41-45

1. januar 2020 til
31. december 2021

1. april 2020

2020
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MÅLGRUPPEN
Samtlige ca. 200 offentlige institutioner på Frederiksberg –
heriblandt idræt, kultur, forvaltning, skoler, daginstitutioner, SFO’er,
hjemmepleje, tandpleje, døgninstitution, værested, jobcenter mm.

Leder

Indkøber

Miljøambassadør
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KAPITEL 2

FORUNDERSØGELSENS
RESULTATER
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ANVENDTE METODER

5 telefoninterviews af ‘eksperter’
Observation af fællesmøde
Spørgeskemaundersøgelse blandt
200 offentlige institutioner
9
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5 TELEFONINTERVIEWS
MED ‘EKSPERTER’
1.
2.
3.
4.
5.

Gartner og vejservice
Daginstitution
Forvaltningen/rådhuset
Idrætsinstitution
Hjemmeplejen

Relativt åbne spørgeguides
samt pilotinterviews
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2

4

3

à Indledende svar på, hvad institutionerne
tænker/bekymrer sig om/glæder sig til.
10

DAGLIGDAG

Brug af engangsservice sker ofte ved sygdom, større
sammenkomster/fester, og der er stor spredning i, hvem der
indkøber og bruger.

UDFORDRINGER

Opvask, personale, opbevaring, logistik (fragt/løft) og
økonomi.

OPLYSNING

Først og fremmest information til ledelsen. Divergerende
ønsker ift. inklusion: Infomøder, mail, muligheder for at give
tilbagemeldinger
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DE 5 ‘EKSPERTER’ OM UDFORDRINGERNE
Daginstitution: ” Når vi er ramt af sygdom, så må vi betale os fra, at køkkenet
bliver en halv time ekstra (vikar), og i forhold til sommerarrangement kan jeg ikke
lige overskue, hvad vi gør, men selvfølgelig skal vi det. Det er ikke til diskussion”.

Daginstitution: ”Det sværeste bliver at få kapacitet til de her to arrangementer
med forældre. Det er rigtig mange kopper, der skal til. Både i indkøb og i
opbevaring, hvis vi skal have 300 krus”.

Rådhuset: ”Det største problem er at få plads til al det glas, og så at få det gjort
rent og klargjort igen og lavet et køkken og have nogle folk, der kan gøre klar. Det
tager jo ikke 5 minutter at vaske op efter 400-500 mennesker”.
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FORDELE

5 TELEFONINTERVIEWS
HJEMMEPLEJEN

” Jeg synes, at det er en
super god idé.
Vi bruger allerede 75 %
økologi, og det næste,
som vi gerne vil se ift.
bæredygtighed, er
emballagen. Vi er
allerede i gang med at
tænke de tanker”.

GARTNER- & VEJSERVICE

”Det, at overgå til at
bruge service i
porcelæn, er til at løse.
Det er ikke noget, der
vælter verden”.

RÅDHUS
”Jamen helt personligt,
du får en helt anden
oplevelse af
flergangsservice. (…)
Du dækker op til et mere
præsentabelt bord, og
jeg bryder mig ikke selv
om at drikke af plastglas.
Jeg kan se, at det er den
vej det går”.
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Det har institutionerne fået
•
•
•
•
•
•

Infomail
Visuel oversigt over flergangs- og engangsservice
Plakat til at sætte op i institutionen
Infoside på Intranet
Spørgeskema med mulighed for at give feedback/indspark
Mulighed for at stille spørgsmål og komme med ideer på
miljoforsoeget@naboskab.dk
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Online
spørgeskemaundersøgelse

•
•
•
•
•

Ca. 200 institutioner
561 mails udsendt
258 har åbnet mailen (46 %)
173 har åbnet spørgeskemaet (31 %)
142 har besvaret spørgeskemaet (25 %)
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METODISKE USIKKERHEDER

1. Lav svarprocent på 25 % (142 besvarelser ud af
561 udsendte mails)
2. Uvished om flere respondenter fra samme
institution
3. Potentiel overrepræsentation af
”miljø-engagerede” medarbejdere
4. Stor ”andet-kategori” – rådhus burde have haft
svarkategori
5. Idræt og væresteder er ikke repræsenteret i
undersøgelsen
6. Både kulturinstitutioner, døgninstitutioner,
fritids/ungdoms og botilbud er hver
repræsenteret ved 5 svar pr. institutionskategori

9
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Hvilken rolle har du i din institution? Q1

32 %

35 %

27 %

29 %
?

Leder

Indkøber

Miljøambassadør

Kombinationer af svar:

Antal

Procent

Miljøambassadør + Institutionsleder

1

0,70

Institutionsleder + Indkøber

9

6,34

Miljøambassadør + Indkøber

6

4,23

Miljøambassadør + Institutionsleder + Indkøber

3

2,11

I alt

19

13,38

Andet
EKS. FRA ANDET KATEGORIEN
•
•
•
•
•
•

‘Koordinator’
‘Ansvarlig for opvasken’
‘Alm. driftsansat’
‘Køkkenansvarlig’
‘Afdelingsleder’
‘Alm. medarbejder’
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Hvilken type institution er du tilknyttet? Q2

ANDET KATEGORIEN
•
•
•
•
•

Ud af ca. 40 svar anfører
halvdelen ”Rådhuset”
Kirkegård/krematorium
Jobcenter
Familiecenter
Frb. Svømmehal
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Hvor mange ansatte har
institutionerne? Q3

Hvor mange brugere har
institutionerne i gennemsnit? Q4
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Hvor mange daglige brugere har I i gennemsnit (Q4)

GRAFEN VISER…
•

•

At skoler, kulturinstitutioner og fritidsog ungdomsorganisationer har det
største antal daglige brugere. (‘151-250
brugere’ og ‘over 250’ brugere).
Botilbud og døgninstitutioner har det
laveste antal daglige brugere.

à
Antallet af daglige brugere skal vise sig at
få betydning for udfordringer med
overgang til brug af flergangsservice.
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Hvem indkøber engangsservice i jeres institution (Q5)

HELE 35 % SVARER ‘ANDRE’
•

45 personer svarer andet. De skriver bl.a.
‘Køkkenpersonale’, ‘administrativ
medarbejder’, ‘personale generelt’,
‘fagpersoner i køkken og rengøring’,
‘de fleste’, ‘medarbejderne’.

à
Det er langt fra kun ledere,
miljøambassadører og indkøbere, der står
for indkøb af engangsservice i dagligdagen.
Det får betydning for målretning af
kommunikationskampagnen.
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Hvor tilfreds er du med, at kommunalpolitikerne
vil gøre Frederiksbergs institutioner fri for
engangsservice fra 1. januar 2020? Q6

81 % er ‘tilfredse’ eller ‘meget tilfredse’ (105 personer)

6 % er ‘utilfredse’ eller ‘meget utilfredse’ (8 personer)

12 % er ‘hverken eller’ (16 personer)
13 personer har undladt at svare
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De største fordele ved forsøget? Q7
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Ser institutionerne andre fordele? Q8

5 ud af 17 svarer, at det er godt og opdragende for børn

At vi kan inspirere andre til også at komme i gang

”Så er der ingen diskussion, da det er et emne, hvor der ofte er mange holdninger”.
12
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Hvordan vil du vurdere følgende udfordringer
ift. overgangen til flergangsservice? Q9
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Institutionernes største udfordringer ved
forsøget er i prioriteret rækkefølge…
Når vi sammenslår ’stor’ og ‘mindre udfordring’

1. AFHOLDELSE AF STØRRE INTERNE ARRANGEMENTER
(Sommerfest/julefest/mm.)
2. ÆNDRE ANSATTES VANER
3. BÆRE RUNDT PÅ TUNGT FLERGANGSSERVICE
4. AFSÆTTE FLERE TIMER TIL OPVASK

DET NEMMESTE BLIVER
• At indkøbe flergangsservice
• Installere flere opvaskemaskiner
• Håndtere utilfredshed blandt
brugere

5. OPBEVARING AF FLERGANGSSERVICE
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Er der særlige udfordringer i jeres institution, når det
gælder implementering af flergangsservice, som vi skal
være opmærksomme på? (Q13)
Valgfrit svar – 47 svar ud af 142

UDOVER GENTAGELSERNE (AFHOLDELSE AF STØRRE INTERNE ARRANGEMENTER,
OPBEVARING OG AT AFSÆTTE FLERE TIMER TIL OPVASK) SVAREDE INSTITUTIONERNE:
1. ”Vi har mange borgere, der kun kommer én gang, og som trækker kaffe/the i automat.
Der er opstillet kaffe/the-automater på 4 etager (8 maskiner), og det er ikke muligt – eller
for stort en opgave – at anvende flergangsservice”.
2. ”Manglende enighed og vilje på tværs i ledelsesgruppen ift. prioritering”.
3. ”Ved elevatorstop eller akut sygdom hos køkkenpersonalet, kan det blive meget vanskeligt
at fragte tallerkener og bestik rundt i huset”.
4. Pædagoger er nødsaget til at fralægge sig faglighed for at tage opvasken.
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Hvem er de utilfredse institutioner?
GRAFEN VISER…
•
•

At skoler samt fritids- og
ungdomsorganisationer er mest
utilfredse med forsøget.
Skoler er den eneste institutioner, der
anfører svar i kategorien ‘Meget
utilfreds’ (Bemærk kun 3 respondenter).

à
Det vil fremadrettet være en fordel at
arbejde med konkrete forsøg,
løsningsforslag og hjælp til skoler og
fritids- og ungdomsorganisationer.
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Hvad ved vi ellers om de utilfredse institutioner?

(Vi har kigget nærmere på de i alt 8 respondenter, der har svaret ‘utilfreds’ eller ‘meget
utilfreds’ med forsøget).
•

5 ud af 8 svarer (i prioriteret rækkefølge), at det bliver en “stor
udfordring” at 1) Finde opbevaring, 2) Ændre ansattes vaner, 3)
Bære rundt på tung flergangsservice og 4) Afholde større
arrangementer. Omtænkning af logistikken nævnes også som en
‘mindre’ og ‘stor’ udfordring - hvor ingen svarer ‘ingen udfordring’.

•

5 ud af de 8 utilfredse er fra en institution med “over 60” ansatte. 2
er fra institutioner med “11-20 ansatte” og 1 er fra en institution
med “21-40 ansatte”.

•

6 utilfredse er fra institutioner med over 100 daglige brugere.
1 finder det ikke relevant, og 1 ved ikke.

•

2 af de 8 utilfredse knytter alligevel positive kommentarer til
forsøget: “Det er et godt skridt i den rigtige retning” og
“Knaldgodt initiativ”.
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Hvad bruger I af engangsservice nu
og i hvilke situationer?
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Hvilke institutioner ser særligt afholdelse af større
interne arrangementer som en udfordring?
De typer af institutioner, der ser afholdelse af
større interne arrangementer som den største
udfordring er:
1. Daginstitutioner
2. Skoler
3. Fritids/Ungdomsklubber
Af dem, der ser det som den mindste
udfordring er døgninstitutioner og plejehjem.

Vær her opmærksom på, at denne fordeling er uden den gruppe af
respondenter, der har svaret ‘Andet’ under Q2 (“Hvilken type institution er
du tilknyttet”). Derfor viser grafen og tabellen nedenfor data for 84
respondenter (129 - 45 ‘Andre’)
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Hvilken betydning har institutionens størrelse på
udfordringen ved at afholde større interne arrangementer?

Det kan ses, at flere respondenter fra
institutioner med over 100 brugere ser
afholdelse af større interne arrangementer som
en udfordring i forhold til respondenter fra
institutioner med under 100 brugere. Der er
dog ikke markante udsving.
Institutioner med 21-40 ansatte ser afholdelse
af større interne arrangementer som den
største udfordring.
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Et positivt eksempel

”Jeg vil lige dele den løsning, jeg har
valgt til, hvordan man inviterer 1000
mennesker til gløgg og æbleskiver og
ikke bruger engangsservice.
Det med opvaskehold som manuelt
vasker op tror jeg ikke er
hygiejnemæssigt lovligt. Vores
opvaskemaskiner er industrimaskiner
fra Mile, som vasker ved højere
temperatur, har jeg fået fortalt”.
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Hvilke institutioner bruger
særligt engangsservice
ved offentlige events?
Ved offentlige events bruger kulturinstitutioner,
skoler og fritids/ungdomsklubber mest
engangsservice (obs: få respondenter).
Kulturinstitutioner bruger dog ‘kun’ kopper,
glas og tallerkener.
Vær her opmærksom på, at denne fordeling er uden den gruppe af
respondenter, der har svaret ‘Andet’ under Q2 (“Hvilken type institution er
du tilknyttet”). Derfor viser grafen og tabellen nedenfor data for 84
respondenter (129 - 45 ‘Andre’)
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I institutionernes dagligdag

•

Plejehjem bruger især engangsservice i det daglige og til
personalemøder. Her udgør sugerør en stor andel. Modsat bruger
de ikke engangsservice, når nogen har kage med.

•

Forbruget af engangsservice stiger kraftigt ved ’andre møder’ hos
skolerne og daginstitutionerne - modsat deres relativt lave forbrug i
dagligdagen. F.eks. siger 80 procent af respondenterne fra
daginstitutionerne, at de ikke bruger engangsservice i dagligdagen.
Men ved ‘andre møder’ (heriblandt også større interne
arrangementer) siger henholdsvis 41 procent og 30 procent, at de
bruger glas/kopper og tallerkener.

•

Få institutioner bruger engangsservice i personalekøkkenet
(det samme gælder for kantinerne)

10
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Hvor svært eller nemt får I ved at udskifte typer
af engangsservice med et flergangsservicealternativ?

36

Sammenhold og opbakning (Q14)
Til slut bad vi respondenterne give en valgfri kommentar med. Det
var der 37 ud af 142 respondenter, der gjorde.
1. 30 ud af 37 svar var positive. De skrev bl.a. ”Det er et rigtig godt tiltag”, ”Rigtigt og
vigtigt skridt at tage”, Det er så fint et initiativ”, knaldgodt initiativ”, ”Der bakkes helt
op om dette”, ”Fedt initiativ J”, ”Det er et velkomment og fint forsøg”, ”GOD idé”.
2. ”Godt initiativ. Som sædvanlig følger der ikke ressourcer og økonomi med”, ”Det
bliver en spændende proces, med mange udfordringer, men det er et godt initiativ”,
”Rigtig god idé, det bliver vanskeligt at afholde arrangementer, så som forældrekaffe
og fester, hvor forældrene skal bespises”, ”Ideen er god, praktikken en udfordring”.
3. ”Pt. har vi ikke økonomi eller mandskab til at klare flergangsservice”, ”Jeg synes, at
det hele har taget overhånd, og at man skal lade være med at hoppe med på alt”.
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Hovedkonklusioner
5 ‘ekspertinterviews’ og spørgeskemaundersøgelse
med 142 besvarelser peger samlet på…

1. 81 % af respondenterne bakker op om forsøget – hovedsageligt pga. miljøhensyn.
2. Kun 6 % er utilfredse (8 personer), hovedsageligt fordi de ser udfordringer ved
afholdelse af større interne arrangementer og på grund af opbevaring.
3. Særligt daginstitutioner, skoler og fritids- og ungdomsorganisationer føler sig
udfordrede af forsøget, når de skal holde større interne arrangementer som
sommerfester/julearrangementer.
…
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Hovedkonklusioner fortsat
5 ‘ekspertinterviews’ og spørgeskemaundersøgelse
med 142 besvarelser peger samlet på…

…

4. Hovedparten af engangsservice bliver i dag brugt ved ‘andre møder’ (heriblandt jule- og
sommerfester) og ‘offentlige events’.
5. Langt hovedparten af institutionerne anfører, at det bliver ‘nemt’ eller ‘meget nemt’ at
udskifte engangsservice med flergangsservice.
6. Indkøb af engangsservice foretages hovedsagligt af ‘indkøberen’, men også i stor stil
sporadisk i resten af institutionen.
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KAPITEL 3

FORSLAG TIL SPIN-OFF FORSØG

7
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FORSLAG TIL SPIN-OFF FORSØG I 2020
ADFÆRDSÆNDRINGER BLANDT MEDARBEJDERE - Hvordan sikrer vi, at
medarbejderne også efterlever forsøget i en travl hverdag?

1KORTLÆGGE BARRIERER OG

MULIGHEDER IFT. AFHOLDELSE
AF STØRRE INTERNE
ARRANGEMENTER
•

•

Besøge skoler, fritids- og
ungdomsinstitutioner samt
daginstitutioner.
Kortlægge udfordringer mere
dybdegående.

à F.eks. lave feltbesøg ved
sommerfest. Teste
”medbring-selv”-løsning

2 FOREBYGGELSE AF

MADBAKKER I SKOLER OG
I HJEMMEPLEJEN
•

Hvad er mulighederne for
‘take back systemer’ i
skoler og hjemmepleje,
så vi slipper for store
mængder plastik dagligt?

à Lave forsøg på skole med
Agnes Food ”take-backløsning”

3FORSØG MED PANT-KRUS PÅ
OFFENTLIGE EVENTS

•

•

Kan vi lave forsøg med
pant-krus ved offentlige
events?
Og hvad med pant på
plast-service?

à Kan vi afprøve pantkrus til
off. event for at få forståelse
for pris, adm., logistik, osv.
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FORSLAG TIL SPIN-OFF FORSØG I 2020

4 KORTLÆGNING AF PRIVATE
AKTØRER I OFF.
INSTITUTIONER OG DERES
MULIGHEDER
•
•
•

Hvem er de private
aktører?
Hvad tænker de om at
overgå til flergangsservice
Hvilke lavthængende
frugter er der?

à Kunne vi teste
flergangsservice på stadion?

5IMØDEKOMME BEHOV VIA
HELT NYE LØSNINGER
•
•

Undersøge om rådhuset
kan udlåne/opbevare
service?
Eller kan skoler/mv. låne
flergangsservice af
hinanden via
rotationsordning?

à Teste rotationsordning
inklusiv transport.

6 UDFASNING AF

ENGANGSKOPPER I
JOBCENTRE OG
BORGERSERVICE
•
•

Oplagt sted at sende et
stærkt signal til borgerne
Hvad er udfordringerne her,
og hvad kunne potentielle
løsninger være?

à Teste flergangsservice af i
borgerservice og kortlægge
hvor udfordringer opstår.
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HVILKE SPIN-OFF
FORSØG SYNES I,
VI SKAL LAVE?
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