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EFFEKTMÅLING AF PANTHOLDERE
Samlede anbefalinger

RAPPORTEN KORT
I byen
Det kan på baggrund af effektmåling af faktisk brug af
pantholderne konkluderes:
1. At der vil blive mindre henkastet pant i byrummet, når
pantholderne er installeret.
2. At pantholderne vil lede til mindre pant i skraldespandene.
3. Begge fund er statistisk signifikante, og er således en
solid validering af pantholderens primære funktion.
Flaske stillet ved siden af eller
på kanten af affaldsspand
50%

46%
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Baselinemåling

Intervention 1

9%

Intervention 2

13%

Intervention 3

76%
færre flasker stillet ved siden
af eller på kanten af
spandene

For borgerne
Igen på baggrund af effektmåling af faktisk brug
pantholderne konkluderes:
1. At borgerne bruger pantholderen uden at være instrueret
eller guidet
Desuden viser spørgeundersøgelse med 99 borgere:
2. At af de adspurgte borgere, synes 95% at pantholderne er
en god eller rigtig god idé. 22% synes at pantholderne er
en god idé, mens hele 73% synes at pantholderne er en
rigtig god idé.
3. At den primære årsag er, at borgerne tænker på
pantsamlerne værdighed, og at det dernæst bliver lettere
at komme af med pant i byrummet.
4. Korrekt bortskaffelse af tomme dåser og flasker er meget
vigtigt for borgerne, når de bliver spurgt herom.
5. Det tyder på, at borgerne opfatter pantholderne som en
officiel opfordring til at give deres pant videre til en
pantsamler. Det kunne potentielt lede til en større
mængde pant til samlerne.

Flasker smidt i affaldsspand
60%
50%

49%
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33%
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23%
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færre flasker i
affaldsspandene

95%

synes, at pantholderne er en
god eller rigtig god idé

Intervention 3
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EFFEKTMÅLING AF PANTHOLDERE
Samlede anbefalinger
For pantsamlerne
På baggrund af to fokusgrupper er der observeret følgende:
1. Pantsamlerne synes generelt, at pantholderne er en
sympatisk idé og er glade for initiativet.
2. Pantsamlerne vurderer, at de i perioder med meget pant i
omløb (f.eks. weekender, Distortion og lignende) stadig vil
kigge i affaldsspandende efter pant, selvom der er
pantholdere på. Dog vurderer de, at pantholderne vil
afholde dem fra at kigge i affaldsspandende i hverdagene.
3. Pantsamlerne har svært ved at vurdere, hvad pantholderne vil betyde for deres følelse af værdighed. Dette
skyldes, at de adspurgte pantsamlere har andre og mere
væsentlige sociale problemer, som f.eks. manglende tag
over hovedet, der overskygger hvorvidt de føler det
uværdigt at samle pant.
4. Alle de i undersøgelsen interviewede pantsamlere har
oplevet at blive udsat for chikane i forbindelse med
pantindsamlingen.

anbefalingerne.
I oversigtskortene bagerst i rapporten foreslås en inddeling i
helårslokationer og sommerlokationer i Indre By. Det
anbefales at starte ud med implementering af pantholdere på
helårs-lokationerne.

Placering af de 500 pantholdere
På baggrund af erfaringer fra driftsmedarbejdere og
fokusgrupperne med pantsamlere anbefales placeringer for
de næste pantholdere. Disse anbefalinger skal ses som
starten på en videre proces, hvorfor anbefalingerne også kun
omfatter Indre By i København. Det vil her være værdifuldt at
få driftsmedarbejdere og pantsamlere fra væresteder i andre
af byens kvarterer i tale, således at hele byen kan inkluderes i
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EFFEKTMÅLING AF PANTHOLDERE
Indledning

INDLEDNING
Det danske pantsystem er unikt. Det sikrer en stor
genanvendelse af emballage, og det er samtidigt et
økonomisk fundament for nogle af samfundets svageste
borgere. Tiltag for at effektivisere pantsystemet har derfor
både en konsekvens for mængden af pant der genanvendes,
for mængden af affald der efterlades i byrummet og for de
mennesker der lever af at samle pant. Sådan et tiltag er de
nye pantholdere i Københavns Kommune. For at få et indblik i
hvad effekten af pantholderne er, har /KL.7 fået til opgave at
foretage en effektmåling, med fire parametre for øje:
•
•
•
•

observationer af konkret brug af pantholderne. Den anden
del er en spørgeundersøgelse, samt en række interviews og
fokusgrupper udført for at afdække henholdsvis borgere og
pantsamleres holdninger til og oplevelser af det nye tiltag.
Endelig samles erfaringer fra pantsamlere og driftsmedarbejdere med henblik på benytte deres ekspertvurdering
som anbefalinger til hvor de næste 500 pantholdere skal
placeres for størst mulig effekt.
Rigtig god læsning.
/KL.7

Hvad er effekten for pantsamlerne?
Hvad er effekten for borgerne?
Hvad er effekten på byen?
Et delmål for projektet er at anbefale, hvor de næste 500
pantholdere skal sættes op, med fokus på Indre By til at
starte med.

Denne rapport beskriver effektmålingens udformning og
resultater. Projektet er inddelt i tre overordnede dele med
hver deres formål. Den første del er en intervention udført ved
Peblinge Sø i København med det formål at finde ud af,
hvilken effekt pantholderne har på borgerne og på byen via

5	
  

EFFEKTMÅLING AF PANTHOLDERE
Del 1 – Effektmåling ved Peblinge Sø

DEL 1 – EFFEKTMÅLING VED
PEBLINGE SØ
Den første del af projektet udførtes som et eksperiment ved
Peblinge Sø, der havde til formål at afdække:
• Om borgerne i København bruger pantholderne?
• Om det har en konkret effekt på mængden af affald (pant) i
byrummet?

METODEBESKRIVELSE
For at finde svar på disse hypoteser, designede /KL.7 et
eksperiment, hvor 1.000 flasker med pant blev uddelt til
tilfældige borgere på stien på Nørrebrosiden af Peblinge Sø.
Flaskerne blev uddelt over fire dage (ca. 250 flasker pr. dag).
Den første dag, var der ingen pantholdere på områdets
skraldspande, de næste tre dage blev der sat pantholdere op.
På den måde var det muligt at observere, hvad borgerne
gjorde med deres pant henholdsvis med og uden pantholdere
til stede.

Der blev inden eksperimentet stillet en række hypoteser op,
som eksperimentet havde til formål at svare på. Disse
hypoteser var:

Hver forsøgsdag havde sin egen betingelse. De fire
forsøgsdag blev opdelt således:

1. Pantholderne vil blive benyttet af borgerne
2. Pantholderne vil sænke mængden af pant, der henstilles
eller henkastes i byrummet
3. Pantholderne vil sænke mængden af pant, der smides i
affaldsspandene
4. Pantholderne vil gøre, at borgerne vil gå i kortere tid med
deres tomme pant

Dag 1 – Ingen pantholdere på skraldespandene.
Dag 2 – Pantholdere på skraldespandene. Borgerne blev gjort
ekstra opmærksomme på, at der var pant på de uddelte
flasker.
Dag 3 – Pantholdere på skraldespandene.
Dag 4 – Pantholdere på skraldespandene. Flasker stillet i
pantholderen blev stående, for at afdække eventuel social
effekt.
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EFFEKTMÅLING AF PANTHOLDERE
Del 1 – Effektmåling ved Peblinge Sø

Affaldsspand

Observatør

Uddelere

På interventionsdag 1 gjorde uddelerne ekstra opmærksom på, at der var
pant på flaskerne.

Hver af forsøgsdagene stod to uddelere ca. på midten af
strækningen langs søen og uddelte den pantholdige
emballage. På hver side af uddelerne sad to observatører, der
hver havde ansvar for et område med tilhørende
skraldespande (se kort). De fire observatører dækkede en
strækning, der var ca. 450 meter lang og omfattede 18
affaldsspande.

For at øge sandsynligheden for at borgerne nåede at tømme
indholdet af deres flasker, skulle drikken være lille, ikke
indeholde kulsyre og ikke have skruelåg, så den kunne
gemmes. Derfor faldt valget på Cocio, da en af Cocios
egenskaber er, at den er endog meget let at drikke. Når en
borger havde drukket indholdet af sine flasker, og gjorde sig
af med den i forsøgsområdet, registrerede en observatør
udfaldet. De mulige udfald var:
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EFFEKTMÅLING AF PANTHOLDERE
Del 1 – Effektmåling ved Peblinge Sø
• Flasken sættes i pantholder
• Flasken smides i affaldsspand
• Flasken stilles ved siden af affaldsspanden eller på anden
hensigtsmæssig måde (f.eks. på kanten af affaldsspanden)
• Flasken tages af/gives til en pantsamler inden de sættes
• Flasken smides eller sættes på en uhensigtsmæssig måde
De flasker der blev delt ud, men som ikke blev registreret
under en af ovenstående punkter har borgeren taget med ud
af forsøgsområdet, enten fordi de ikke havde færdiggjort
indholdet eller fordi de bar en tom flaske med ud.
For at få et realistisk indblik borgernes adfærd omkring pant
og pantholdere, skulle de observeres i en naturlig situation.
Det var altså afgørende, at de deltagende borgere ikke måtte
vide, at de var med i et eksperiment eller at formålet med
uddelingen havde noget med pant at gøre.

p a n t p å , u d fø r te e n m e d a r b e j d e r f r a / K L . 7 e n
spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen blev udført lige
uden for forsøgsområdet, og kun med borgere der havde
været igennem området og altså var på vej væk (se kort). På
den måde kunne de adspurgte ikke påvirke resultatet af selve
eksperimentet.

Affaldsspand

Interviewer

Derfor sagde uddelerne af flaskerne, at grunden til, at de
uddelte flasker var for at ”sprede god karma i sommeren”,
ligesom observatørerne sørgede for ikke at være synlige for
de forbipasserende.
Udover selve eksperimentet med uddelingen af flasker med

I næste afsnit præsenteres resultaterne af eksperimentet og i
rapportens del 2 resultaterne af spørgeundersøgelsen.
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EFFEKTMÅLING AF PANTHOLDERE
Resultater
RESULTATER
Som tidligere beskrevet registrerede observatørerne hver
gang en flaske blev henstillet i deres område. Observatørerne
havde enten en tablet eller en telefon med et program, der
muliggjorde registrering ved et simpelt klik.
Resultater baselinemåling
Baselinemålingen blev udført tirsdag d. 21/7. Målingen
udførtes med henblik på at få et sammenligningsgrundlag for
interventionsdagene. Der var således ikke sat pantholdere på
skraldespandene i området. Ved baselinemålingen uddeltes
200 flasker med pant på. Resultaterne kan ses i tabellerne.

Observation

Antal

Procent

Flaske smidt i affaldsspand

45

23%

Flaske sat ved siden af spand eller på anden
hensigtsmæssig måde

42

21%

Flaske taget af pantsamler

3

2%

Flaske smidt eller stillet på anden uhensigtsmæssig
måde

1

1%

Flaske sat i pantholder

0

0%

Flaske taget med ud af området

109

55 %

Totalt

200

100%

Hvis det antal af flasker der blev taget med ud af området
udelades, fordeler observationerne sig således:
Observation

Antal

Procent

Flaske smidt i affaldsspand

45

50%

Flaske sat ved siden af spand eller på anden
hensigtsmæssig måde

42

46%

Flaske taget af pantsamler

3

3%

Flaske smidt eller stillet på anden uhensigtsmæssig
måde

1

1%

Flaske sat i pantholder

0

0%

91

100%

Totalt
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EFFEKTMÅLING AF PANTHOLDERE
Resultater
Resultater første interventionsmåling
Den første interventionsmåling blev udført torsdag d. 23/7.
Ved målingen gjorde uddelerne ekstra opmærksom på, at der
var pant på de uddelte flasker. Interventionen udførtes, for at
se i hvor høj grad folk ville bruge pantholderne, når de var klar
over, at de gik med pantemballage. Der var i alt sat 9
pantholdere på skraldespandene, dvs. at der var en
pantholder på hver anden spand. Ved interventionsmåling 1
uddeltes 250 flasker med pant på. Resultaterne kan ses i
tabellerne.

Observation

Antal

Procent

Flaske smidt i affaldsspand

29

12%

Flaske sat ved siden af spand eller på anden
hensigtsmæssig måde

17

7%

Flaske taget af pantsamler

9

4%

Flaske smidt eller stillet på anden uhensigtsmæssig
måde

3

1%

68

27%

Flaske taget med ud af området

124

50%

Totalt

250

100%

Flaske sat i pantholder

Hvis det antal af flasker der blev taget med ud af området
udelades, fordeler observationerne sig således:
Observation

Antal

Procent

Flaske smidt i affaldsspand

29

23%

Flaske sat ved siden af spand eller på anden
hensigtsmæssig måde

17

14%

Flaske taget af pantsamler

9

7%

Flaske smidt eller stillet på anden uhensigtsmæssig
måde

3

2%

68

54%

126

100%

Flaske sat i pantholder
Totalt
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EFFEKTMÅLING AF PANTHOLDERE
Resultater
Resultater anden interventionsmåling
Den anden interventionsmåling blev udført onsdag d. 29/7.
Målingen blev udført som en eksakt kopi af baselinemålingen,
blot med den forskel, at der var pantholdere på
skraldespandene. Dvs. at uddelerne ikke gjorde ekstra
opmærksom på, at der var pant på flaskerne, men blot delte
dem ud som ved baselinemålingen. Der var igen sat 9
pantholdere på skraldespandene, dvs. at der var en
pantholder på hver anden spand. Ved interventionsmåling 2
uddeltes 250 flasker med pant på. Resultaterne kan ses i
tabellerne.

Observation

Antal

Procent

32

13%

Flaske sat ved siden af spand eller på anden
hensigtsmæssig måde

9

4%

Flaske taget af pantsamler

0

0%

Flaske smidt eller stillet på anden uhensigtsmæssig
måde

1

0%

54

22%

Flaske taget med ud af området

154

62%

Totalt

250

100%

Flaske smidt i affaldsspand

Flaske sat i pantholder

Hvis det antal af flasker der blev taget med ud af området
udelades, fordeler observationerne sig således:
Observation

Antal

Procent

32

33%

Flaske sat ved siden af spand eller på anden
hensigtsmæssig måde

9

9%

Flaske taget af pantsamler

0

0%

Flaske smidt eller stillet på anden uhensigtsmæssig
måde

1

1%

Flaske sat i pantholder

54

56%

Totalt

96

100%

Flaske smidt i affaldsspand
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EFFEKTMÅLING AF PANTHOLDERE
Resultater
Resultater anden interventionsmåling
Den tredje og sidste interventionsmåling blev udført fredag d.
31/7. Ved målingen afprøvedes, om antallet af flasker sat i
pantholderne kunne øges ved at skabe en social påvirkning.
Observatørerne sørgede derfor for, at der altid stod mindst én
tom flaske i hver pantholder. På den måde virkede det på de
forbipasserende som om pantholderne allerede var brugt af
andre. Der var igen sat 9 pantholdere på skraldespandene,
dvs. at der var en pantholder på hver anden spand. Ved
interventionsmåling 3 uddeltes 250 flasker med pant på.
Resultaterne kan ses i tabellerne.

Observation

Antal

Procent

Flaske smidt i affaldsspand

20

8%

Flaske sat ved siden af spand eller på anden
hensigtsmæssig måde

14

6%

Flaske taget af pantsamler

1

0%

Flaske smidt eller stillet på anden uhensigtsmæssig
måde

2

1%

71

28%

Flaske taget med ud af området

142

57%

Totalt

250

100%

Flaske sat i pantholder

Hvis det antal af flasker der blev taget med ud af området
udelades, fordeler observationerne sig således:
Observation

Antal

Procent

Flaske smidt i affaldsspand

20

19%

Flaske sat ved siden af spand eller på anden
hensigtsmæssig måde

14

13 %

Flaske taget af pantsamler

1

1%

Flaske smidt eller stillet på anden uhensigtsmæssig
måde

2

2%

71

66%

108

100%

Flaske sat i pantholder
Totalt
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EFFEKTMÅLING AF PANTHOLDERE
Resultater
Samlede resultater – Fordeling af observationer i
forsøgsområde (flasker taget ud af området ikke inkluderet)

Interventionsdag 1

Baselinemåling
1%	
  

2%	
  

3%	
  
Smidt
uhensigtsmæssigt

7%	
  
13%	
  

Givet til pantsamler
49%	
  

46%	
  

Sat ved siden af spand

Smidt
uhensigtsmæssigt

54%	
  
23%	
  

Smidt i affaldsspand

Givet til pantsamler
Sat ved siden af
spand
Smidt i affaldsspand
Sat i pantholder
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  3	
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Givet til pantsamler
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33%	
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Sat ved siden af spand
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  siden	
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Smidt i affaldsspand
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  i	
  aﬀaldsspand	
  
Sat i pantholder
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EFFEKTMÅLING AF PANTHOLDERE
Resultater
Samlede resultater – Fordeling af flasker (Inklusiv flasker
taget med ud af området)

Baselinemåling
1%	
  

Interventionsdag 1

21%	
  
55%	
  

4%	
  

1%	
  

2%	
  
Smidt
uhensigtsmæssigt
Givet til pantsamler

Smidt uhensigtsmæssigt
7%	
  

27%	
  

12%	
  

Sat ved siden af spand

Givet til pantsamler
Sat ved siden af spand
Smidt i affaldsspand

23%	
  
50%	
  

Smidt i affaldsspand

Taget med ud af området
Sat i pantholder

Interventionsdag 3

Interventionsdag 2
4%	
  
22%	
  

13%	
  

62%	
  

1%	
  

Smidt uhensigtsmæssigt

Smidt uhensigtsmæssigt
Givet til pantsamler

6%	
  
28%	
  

8%	
  

Givet til pantsamler

Sat ved siden af spand

Sat ved siden af spand

Smidt i affaldsspand

Smidt i affaldsspand

Taget med ud af området
Sat i pantholder

57%	
  

Taget med ud af området
Sat i pantholder
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EFFEKTMÅLING AF PANTHOLDERE
Resultater

Samlede resultater – Antal af uddelte flasker

109
124
154
142
200
250
250
250
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EFFEKTMÅLING AF PANTHOLDERE
Analyse af resultater
ANALYSE AF RESULTATER
Eksperimentet ved Peblinge Sø giver svar på de fire opstillede
hypoteser beskrevet på side 6.
Pantholderne vil blive benyttet af borgerne
Resultaterne fra interventionsdagene viser, at over halvdelen
af borgerne der satte flasker i observationsområdet
benyttede sig af pantholderne. Eksperimentet viste, at af de
flasker der blev bortskaffet i forsøgsområdet, blev 58% sat i
pantholderne.
Mest fremtrædende er tallene fra den tredje interventionsdag
hvor 2/3 af alle observationer var i pantholderne. De tal bliver
forstærket af, at flaskerne ikke havde eksplicit pantmærker
på, og at pantholderne er relativt nye i byrummet. Der er altså
intet i undersøgelsen der tyder på, at pantholdere sat op
andre steder, vil blive benyttet i mindre grad. Man kan
endvidere argumentere for, at lige så snart borgerne
begynder at lære, hvad pantholderne er, så vil brugen stige.
Resultaterne peger på, at borgene af sig selv vil tage
pantholderne i brug i tilstrækkelig grad. Derfor vurderes
denne hypotese bekræftet. Diagrammet viser fordelingen af
hvordan borgerne skaffede sig af med deres pant i de dage,
der var pantholdere på affaldsspandene.

Observationer
2%	
  

3%	
  
12%	
  

58%	
  

25%	
  

Smidt
uhensigtmæssigt
Givet til pantsamler
Ved siden af spand
I affaldsspand
Sat i pantholder

Pantholderne vil sænke mængden af pant der stilles i
byrummet
Sammenligner man tallene fra baselinedagen og fra
interventionsdagene kan det ses, at der er et fald i antallet af
flasker der stilles ved siden affaldsspandene, når der er
pantholder på. Faktisk er der i gennemsnit 75% færre flasker
omkring affaldsspandene, når der er pantholdere på.
Forskellen på tallene er statistisk signifikante, og det kan
derfor konkluderes, at der vil være færre flasker i byrummet,
når der sættes pantholdere op. Derfor er denne hypotese
bekræftet. Diagrammet på næste side viser procentfordelingen af antallet af flasker i affaldsspandene på de
forskellige dage.
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EFFEKTMÅLING AF PANTHOLDERE
Analyse af resultater

Flasker smidt i affaldsspand

Flaske stillet ved siden af eller
på kanten af affaldsspand

60%
50%

49%
50%

40%

40%

33%

30%

23%

19%

20%

30%
20%

10%
0%

46%

13%

10%
Baselinemåling

Intervention 1

Intervention 2

Intervention 3

Pantholderne vil sænke mængden af pant, der smides i
affaldsspandene
Ligesom med den forrige hypotese, viser tallene fra
baselinedagen og interventionsdagene, at der er et kraftigt
fald i antallet af flasker i affaldsspandene, når der er
pantholdere på. Effektmålingen viste, at pantholderne
reducerer mængden af pant smidt i affaldsspandene med
49% i gennemsnit. Igen er forskellen på baselinedagene og
interventionsdagene så stor, at det med statistisk belæg kan
konkluderes, at der generelt vil være færre flasker, der bliver
smidt ud, når der sættes pantholdere op. Denne hypotese er
altså også bekræftet. Det følgende diagram viser
procentfordelingen set på de forskellige dage.

0%

Baselinemåling

Intervention 1

9%

Intervention 2

13%

Intervention 3

Pantholderne vil gøre, at borgerne vil gå i kortere tid med
deres tomme pant
Forsøgsdesignet havde den begrænsning, at observatørerne
kun kunne dække et afgrænset område langs Peblinge Sø. Der
var derfor en del borgere, der tog deres flasker med ud af
observationsområdet. Her var der ikke den store forskel på
baselinedagen og interventionsdagene. Faktisk kan det af
tallene ses, at der på nogle interventionsdage blev taget flere
flasker med ud af området, end på baselinedagen. Det skyldes
formentlig, at vejret havde en stor indflydelse på, hvor hurtigt
folk gik igennem området og om de satte sig ned og nød
deres drikkevarer. Det kan derfor hverken af- eller bekræftes
om pantholderne vil få borgerne til at gå i kortere tid med
deres tomme flasker. Hypotesen er ikke bekræftet.
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DEL 2: HOLDNING TIL & OPLEVELSE AF PANTHOLDERE
Spørgeundersøgelse med 99 borgere

DEL 2 – Spørgeundersøgelse med 99
borgere – Resultater & Analyse
Under alle eksperimentets dage blev der foretaget
spørgeskemaundersøgelser med henblik på at afdække
borgernes oplevelser af og holdninger til pantholderne.
Formålet med spørgeundersøgelsen var at afdække:
• Borgernes kendskab og holdning til, samt oplevelse af,
pantholderne
• Borgenes holdning til og adspurgt opførsel ifm. at komme
af med pant i byrummet
I alt 99 borgere deltog over de fire dage med følgende
fordeling:
Dag 1 – 21 respondenter.
Ingen pantholdere på skraldespande.
Dag 2 – 29 respondenter.
Pantholdere på skraldespande. Borgerne blev gjort ekstra
opmærksomme på, at der var pant på de uddelte flasker.
Dag 3 – 25 respondenter.
Pantholdere på skraldespande.
Dag 4 – 24 respondenter.
Pantholdere på skraldespande. Flasker stillet i pantholderen
blev stående, for at afdække eventuel social effekt.

METODEBESKRIVELSE
Spørgeundersøgelsens syv spørgsmål blev designet således,
så rækkefølgen af spørgsmål i så vid mulig udstrækning ikke
gjorde nogle svar mere sandsynlige end andre. De syv
spørgsmål var som følger:
1. Hvor let er det at komme af med pant i byrummet?
2. Kan du sætte nogle flere ord på?
3. Hvad er efter din vurdering den mest rigtige måde at
komme af med pant i byrummet?
4. Har du set eller hørt om det nye tiltag med pantholdere på
udvalgte skraldespande?
5. Hvad synes du om idéen med at sætte pantholdere på
skraldespandene?
6. Kan du sætte lidt flere ord på?
7. Hvor vigtigt er det for dig, at dine tomme dåser og flasker
genbruges fra en skala på 20-1, hvor 20 er meget vigtigt og 1
er slet ikke vigtigt?
Ved spørgsmål 2 og 6 havde intervieweren en række
svarmuligheder, der ikke blev læst op, men som gjorde det
muligt at kvantificere data, når respondenter svarede det
samme.
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DEL 2: HOLDNING TIL & OPLEVELSE AF PANTHOLDERE
Spørgeundersøgelse med 99 borgere

1. Hvor let er det at komme af med pant i byrummet? / 2.
Kan du sætte nogle flere ord på det? [se tabel til højre)
Resultaterne tyder på, at borgerne i København generelt
synes det er let at komme af med deres pant. Samlet set
svarer 43%, at det er meget let og 29%, at det er let.
Heroverfor er der kun 7%, der svarer, at det er meget svært og
20%, der svarer, at det er svært. Altså mener 73%, at det ikke
er noget problem, men 27% mener det er besværligt at
komme af med sin pant.

*Obs: Svarene summerer ikke op til 100%, eller 99 i antal, da én respondent kunne udtale flere ting.
Altså kan samme respondent tælle i flere forskellige kategorier, men naturligvis kun én gang i hver.

RESULTATER SPØRGSMÅL 1 & 2

Hyppigste begrundelser for let/svært:

Antal

Procent

at de giver panten til en pantsamler

30

30%*

at de stiller panten ved siden af en
skraldespand

29

29%*

at de indløser panten i butikken

26

26%*

at der ingen steder var at komme af med
panten (17 af respondenterne fra interventionsdagene)

19

19%*

at de smider panten i skraldespanden (alle 14

14

14%*

at de ikke gider indløse panten

11

11%*

at de ikke ved, hvad de skal gøre af panten

10

10%*

at de tager panten med hjem

9

9%*

at de stiller panten i pantholderen

9

9%*

at det er for besværligt at komme af med
panten

7

7%*

at de ikke gider at tage panten med hjem

7

7%*

at man ikke må smide pant i
skraldespanden

5

5%*

Andet (fritekst)

5

5%*

at der ikke er nok skraldespande

4

4%*

respondenter fra interventionsdagene)

19	
  

DEL 2: HOLDNING TIL & OPLEVELSE AF PANTHOLDERE
Spørgeundersøgelse med 99 borgere
ANALYSE SPØRGSMÅL 1 & 2
Hvis man ser på forskelle mellem baseline uden pantholdere
(21 respondenter) og de tre dage med pantholdere (78
respondenter), så er billedet, at letheden ved baseline scorer
endnu højere end ved interventions-dagene. Her er der 43%,
der svarer det er meget let og 33%, der svar, at det er let. Ved
baseline svarer ingen, 0%, at det er meget svært, mens 24%
svarer, at det er svært at komme af med sin pant.

Det kunne tyde på, at når respondenterne forholder sig
abstrakt til ’pant i byrummet’, så svarer de med
udgangspunkt i deres typiske erfaringer med pant i
byrummet. Således ligner det, at de fleste forholder sig til en
virkelighed uden pantholdere. Det kan være med til at
forklare, at folk efterspørger flere steder at komme af med
panten. Det er dog positivt, at de tre hyppigste svar alle er
hensigtsmæssige måder at komme af med panten.

EFFEKT PÅ PANT I SKRALDESPAND?
Det er værd at bemærke, at alle 14 respondenter, der
svarede, at de smed dem i skraldespanden forekom under
interventionsdagene – altså med pantholdere sat på
spandende. Således ser det ud til, at selv når pantholderne er
til stede, vil der være personer, der smider i skraldespandene.
Her må man til gengæld huske, at vi i observationerne så en
reduktion i antallet af flasker, der røg i spandene, og at det alt
andet lige er vigtigere, hvad der faktisk bliver i spandene, end
hvad folk siger, der smides i spandene.
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DEL 2: HOLDNING TIL & OPLEVELSE AF PANTHOLDERE
Spørgeundersøgelse med 99 borgere
RESULTATER SPØRGSMÅL 3
3. Den mest rigtige måde at komme af med pant?
Når respondenterne blev bedt om at forholde sig til, hvad der
er den mest rigtige måde at skille sig af med pant i byrummet
er resultaterne fra henholdsvis baseline og interventionsdagene meget interessante. Her bliver der rokeret godt og
grundigt rundt på topscorerne alt afhængig om der er
pantholdere på skraldespandene. Se tabeller:

Baseline (21 respondenter)

Antal

Procent

1) …at indløse panten i en butik

8

38%

2) …at give panten til en pantsamler

4

3) …at stille panten ved siden af
skraldespanden

4

4) …at tage panten med hjem

Under interventionsdagene er det således hele 32%, der
mener, at det pantholderne er den mest rigtige måde at skille
sig af med sin pant i byrummet. På en andenplads svarer 29%
på interventionsdagene at det er mest rigtigt, at give panten
til en pantsamler. Det er en markant forskel fra baselines 21
respondenter, der for hovedparten svarede, at det mest
rigtige var at indløse i en butik. Igen er dette baseret på et lille
datasæt og undersøgelsen bør gentages i større skala før
definitive konklusioner kan laves på dette punkt.

Interventionsdage (78 respondenter)

Antal

Procent

1) …at stille panten i en pantholder

25

32%

19%

2) …at give panten til en pantsamler

23

29%

19%

3) …at indløse panten i en butik

18

23%

3

14%

4) …at stille panten ved siden af
skraldespanden

7

9%

5) …at stille panten i en pantholder

0

0,0%

5) …at tage panten med hjem

2

3%

…Intet svar

2

0,0%

…Intet svar

3

4%
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DEL 2: HOLDNING TIL & OPLEVELSE AF PANTHOLDERE
Spørgeundersøgelse med 99 borgere
ANALYSE SPØRGSMÅL 3
Med så små datasæt skal man naturligvis være forsigtig med
at konkludere for skarpt på forskellene, men det er
påfaldende så mange, der ved pantholderens blotte
tilstedeværelse vurderer, at den er ”det mest rigtige sted” for
pant. Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at 10% flere end
ved baseline – 29% - samtidig vurderer, at det mest rigtige er
at give det til en pantsamler. Man kan med rette argumentere
for, at pantholderen er en (ny) variant af at give det til en
pantsamler. En nærliggende analyse af tallene er, at
pantholderne simpelthen er en officiel opfordring til at give
sin pant videre til en pantsamler. Under interventionsdagene
scorer det, at indløse panten i butik og at tage panten med
hjem markant lavere, og dette kunne tyde på, at pantholderne
netop er det alternativ, som mange har haft brug for.
De 32% der siger, at pantholderne er det rigtige sted at stille
pant, kunne pege på, at Københavnerne hurtigt vil tage
pantholderne til sig, som det ”korrekte” sted for at komme af
med pant i byrummet.
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DEL 2: HOLDNING TIL & OPLEVELSE AF PANTHOLDERE
Spørgeundersøgelse med 99 borgere
RESULTAT OG ANALYSE SPØRGSMÅL 4
4. Har du set eller hørt om det nye tiltag med pantholdere på
udvalgte skraldespande?

pantholderne fremadrettet.

BASELINE

INTERVENTIONSDAGE

I forhold til kendskabsgraden så er pantholderne allerede
kendt af mange (når de spørges direkte). Således svarer hele
81%, at de har set eller hørt om tiltaget.

61,9%

81%

85,9%

SAMLET

Det er dog værd at bemærke, at tallene også i dette
spørgsmål varierer fra baseline til interventionsdagene. Ved
baselinemålingen svarede 61,9% af respondenterne (13 af
21) at de havde set eller hørt om pantholderne, mens 38,1%
svarede nej. Under interventionerne var det hele 85,9% (67 af
78), der svarede ja, mens kun 14,1% (11 af 78) svarede nej.
Resultatet er naturligt nok, da respondenterne på
interventionsdagen havde muligheden for at se pantholderne
i levende live, og det peger på, at selve opsætning af
pantholdere i sig selv vil udgøre en god portion PR for
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DEL 2: HOLDNING TIL & OPLEVELSE AF PANTHOLDERE
Spørgeundersøgelse med 99 borgere
RESULTAT OG ANALYSE SPØRGSMÅL 5
5. Hvad synes du om idéen med at sætte pantholdere på
skraldespandene?
Samlet set svarer 73%, at de synes, at pantholderne er en
rigtig god idé og 22%, at det er en god idé. 95% af de
adspurgte er altså positivt indstillet overfor pantholderne og
næsten 3 ud af 4 er endda meget positivt indstillede. Billedet
forstærkes, når der ses på baselinemålingen overfor
interventionsdagene. Igen skal der huskes på, at det er små
datasæt, men ved de 78 respondenter på interventionsdagene er det kun én person, der synes, at pantholderne det
er en dårlig idé.

Baseline (21 respondenter)

99% af de adspurgte i
interventionsdagene
var positive overfor
pantholderne
Antal

Procent

1) …det er en rigtig god idé

60

77%

24%

2) …det er en god idé

17

22%

2

10%

3) …det er en dårlig idé

1

1%

1

5%

4) …det er en rigtig dårlig idé

0

0%

Antal
13

Procent
70%

2) …det er en god idé

5

3) …det er en dårlig idé
4) …det er en rigtig dårlig idé

1) …det er en rigtig god idé

99% af de adspurgte under interventionsdagene er altså
positive overfor pantholderne. Det kan naturligvis være
tilfældigt, men en mulig grund er, at borgere der har set
pantholderen, synes at det er en god idé. Det kunne tyde på,
at pantholderens blotte tilstedeværelse, har en positiv effekt
på folks holdning.

Interventionsdage (78 respondenter)
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DEL 2: HOLDNING TIL & OPLEVELSE AF PANTHOLDERE
Spørgeundersøgelse med 99 borgere
RESULTAT OG ANALYSE SPØRGSMÅL 6 & 7

Antal

Den klart vigtigste grund til, at respondenterne synes om
idéen, med 67 svar, er at pantholderne er godt for
pantsamlerne – enten i form af øget værdighed eller lethed i
deres arbejde. 37 af de adspurgte synes pantholderne er en
god idé fordi det bliver lettere for brugerne selv. Henholdsvis
25 og 22 svarer, at pantholderne er en god idé fordi de giver
en pænere by, og at det er godt for miljøet.

Det er godt for pantsamlerne (værdighed
eller lethed)

67

På den negative side svarer 3, at pantholderne er spild af

Det bliver lettere at komme af med sin pant

37

Det bliver en pænere by

25

skattekroner og 1 svarer, at de er for små. Det er dog relativt
få af de adspurgte der har en negativ holdning til
pantholderne.

Det er godt for miljøet

22

Andet

6

Det er spild af skattekroner

3

De er for små

1

Ved ikke

1

6. Kan du sætte lidt flere ord på?
Når respondenterne bliver bedt om at sætte flere ord på deres
positive, og i få tilfælde negative, vurdering af pantholderne
fordeler argumenterne sig således:
Hyppigste begrundelser for positiv/negativ:

*Obs: Svarene summerer ikke op til 99 i antal, da én respondent kunne udtale flere
ting. Altså kan samme respondent tælle i flere forskellige kategorier, men naturligvis
kun én gang i hver.

Hvorfor er pantholderne en god idé?
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DEL 2: HOLDNING TIL & OPLEVELSE AF PANTHOLDERE
Spørgeundersøgelse med 99 borgere
7. Hvor vigtigt er det for dig, at dine tomme dåser og flasker
genbruges fra en skala på 20-1, hvor 20 er meget vigtigt og
1 er slet ikke vigtigt?
Resultaterne fra dette spørgsmål peger i høj grad på, at
københavnerne går op i, at deres pant bliver genbrugt. Hele
49 respondenter svarer maksimalt – altså 20 ud af 20 på
skalaen. Gennemsnittet af alle respondenter ligger på 18, så
på holdningsniveau er vurderingen, at en udrulning af
pantholderne har gode forhold i byen.

26	
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Fokusgrupper med 11 pantsamlere

DEL 2 – Fokusgrupper pantsamlere
I projektet blev der afholdt to fokusgrupper med pantsamlere
med deltagere primært fra henholdsvis Afrika og Rumænien.
Formålet var at afdække:
1. Pantsamlernes vurdering af bedst mulig placering af
pantholdere i København
2. Pantsamlernes holdning til, samt oplevelse og vurdering
af pantholderne
3. Pantsamlernes holdning til og adspurgt opførsel ifm. at
samle pant i byrummet

to fokusgrupper, og udvalgte af disse sættes i relation til
projektets yderligere fund. I forhold til formålet om at placere
de 500 pantholdere, er pantsamlernes vurdering af de bedste
placeringer i Indre By tegnet ind på et oversigtskort. Se Del 3
– Placering af pantholdere.

I alt 11 pantsamlere deltog i fokusgrupperne, 6 afrikanske
pantsamlere og 5 rumænske, der begge blev afholdt på
opholdscaféen Grace i København.
METODEBESKRIVELSE
Fokusgrupperne blev afholdt som primært kvalitative semistrukturerede gruppeinter view. Ligesom spørgeundersøgelsen var fokusgrupperne designet, så selve
emnefeltet – pantholderne – først blev introduceret relativt
sent i samtalen. Første halvdel gik således med at spørge ind
til udfordringer og ønsker, som pantsamlerne oplevede ifm.
deres arbejde. I bilag 3 er et referat af de to fokusgrupper. På
de følgende sider gennemgås kort det kvalitative input fra de
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DEL 2: HOLDNING TIL & OPLEVELSE AF PANTHOLDERE
Fokusgrupper med 11 pantsamlere
MÅSKE LETTERE, MEN NOK IKKE MERE PANT
De rumænske pantsamlere vurderede, at pantholderen ville
gøre deres arbejde lettere. Nogle gange er skraldespandene
ekstraordinært ulækre og så fravælger pantsamlerne at lede. I
disse tilfælde vil pantholderen være et kærkomment
alternativ.

ville de stadig smide i spandene og ikke stille i pantholder.
Derfor ville samtlige pantsamlere stadig lede i skraldespande
i weekenden. De rumænske pantsamlere vurderede dog, at
pantholderne i visse tilfælde – fx i hverdage – ville fraholde
dem fra at lede i spanden.
GLADE FOR PANTHOLDER – ELLER LIGEGLADE

VÆRDIGHED ER IKKE DET VÆRSTE PROBLEM

Der var generelt positiv stemning for pantholderne – særligt

Særligt de afrikanske pantsamlere vurderede ikke, at
værdighed var deres væsentligste problem. Når man mangler
et sted at sove bliver sådanne ting sekundære, som én af
deltagerne sagde. De rumænske pantsamlere var mere inde

fra de 5 rumænske pantsamlere – og det bliver værdsat, at
kommunen gør noget for deres arbejdsmiljø. De afrikanske
pantsamlere var lidt mindre begejstrede, hvor 4 ud af 6 angav
(på omdelte sedler), at det var ligegyldigt for dem.

på, at tiltaget ville øge oplevelsen af værdighed og foreslog i
samme ombæring at designe en officiel pantsamler-vest
efter forbillede fra HusForbi, så det blev mere legitimt at
udføre deres arbejde. Samtlige pantsamlere har oplevet at
blive udsat for chikane.

Interviewernes vurdering er, at de adspurgte pantsamlere
samlet set er mildt positive overfor idéen med pantholdere.

DE FLESTE VIL STADIG LEDE I SPANDE
Ved begge fokusgrupper var tilbagemeldingen, at de stadig
kunne finde på at lede efter pant i skraldespandene. En
væsentlig bekymring var, at når københavnerne var fulde, så

IDÉER TIL VIDEREUDVIKLING
De rumænske pantsamlere var som nævnt mest positive
overfor pantholderne, og de foreslog at gøre dem større ved
at tilføje et lag yderligere, eller ved at gøre den dybere. En
anden foreslog, at lave to holdere: Én til små pantobjekter og
én til store.
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DEL 3 – Placering af pantholdere
METODEBESKRIVELSE
Den samlede mængde pant i København bliver hurtig
uoverskuelig. Derfor har indsatsen været koncentreret om at
kortlægge pant-hot spots i Indre By til at starte med. For at
komme med anbefalinger til hvor man bedst placerer
pantholderne, har vi samlet erfaringerne fra tre grupper, der
dagligt er tæt på brugen af Indre Bys skraldespande. De var:
- 6 afrikanske pantsamlere
- 5 rumænske pantsamlere
- 3 udvalgte medarbejdere fra byens drift, city-afdelingen
Svarene fra de tre interviews har vi analyseret for at skabe et
samlet billede af hvor i Indre By, der generes meget pant.
PANTEN ER HVOR FOLKET ER
Begge fokusgrupper med pantsamlere svarede, at det var
meget dynamisk, hvor der opstod stor koncentration af pant,
men at det i høj grad korrelerer med antal af mennesker. Det
var til gengæld ikke muligt for pantsamlerne at pege på
specifikke lokationer, hvor der altid er mere pant. Det skifter
fra dag til dag, uge til uge og ikke mindst med vejret. Henover
sommeren bliver der genereret meget pant på de klassiske
opholdssteder i København: Det vil sige særligt i parker, ved

kanalerne og langs vandet. Dronning Louises Bro blev
fremhævet af alle tre grupper som et sted med meget pant,
særligt om sommeren.
Derudover fortæller særligt pantsamlerne, at der året rundt er
meget pant omkring metro- og togstationer, og også de
travle transitgader generer meget pant. Metrostationerne
vurderes i særlig grad at være gode lokationer for
pantholdere, da mange af stationerne er ”pitstops”, når
københavnerne er på vej i byen, og det er lig med mere pant.
Endelig genereres der en stor del pant i forbindelse med
natteliv og events, såsom fodboldkampe, koncerter eller
festivaler.
HELÅRSPANT OG SOMMERPANT
Det dynamiske element i pantgenereringen kan der arbejdes
systematisk med. I markeringen af mulige lokationer for
pantholdere, har vi således inddelt et kort over Indre By i
henholdsvis helårs lokationer og sommerlokationer.
Lokationerne bør gennemgås på et arbejdsmøde, hvor den
præcise placering af relevante spande kan tages med i
betragtning. /KL.7 anbefaler i første omgang at placere
pantholdere ved helårslokationer. Hvis projektet skal udvides
kan det passende ske i foråret, hvor sommerlokationerne
vågner op igen. Det anbefales også, at få pantsamlere og
driftsmedarbejdere i andre af byens kvarterer i tale, for at
kortlægge hot spots hvor der generes meget pant.
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Helårslokationer og relevante metrostationer
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Sommerlokationer
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