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Bakgrund: I Sverige finns en allmän målbild om en långsiktigt hållbar utveckling och för att uppnå 
denna målbild har lagen om producentansvar instiftats. Som svar på lagstiftningen och för att 
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1 Introduktion 
I detta kapitel kommer vi att ge en bakgrund till det ämne som uppsatsen 
behandlar samt en problemdiskussion som mynnar ut i ett syfte. Vidare tar 
vi upp de avgränsningar vi gjort, uppsatsens relevans och målgrupp, 
begreppsdefinitioner samt företagspresentationer. 
 

1.1 Bakgrund 
Visste du att hushållen i Sverige producerade nära 3,6 miljoner ton sopor 
under 2001? Detta är en ökning med 3,5 procent från år 2000. (Svenska 
Renhållningsverksföreningen, www.rvf.se, 2003-02-14) Massan av den 
totala sopmängden motsvarar vikten av cirka 60 stycken Finlandsfärjor1. 
Uppdelat per invånare i Sverige uppgick avfallet till ungefär 400 kg per 
person2. På något sätt måste avfallet tas om hand för att inte sopberget ska 
växa sig okontrollerbart stort. Omhändertagandet kan ske på flera olika 
sätt, bland annat genom materialåtervinning, återanvändning, 
energiutvinning genom förbränning, biologisk behandling genom 
exempelvis kompostering samt deponering (Svenska 
Renhållningsverksföreningen, www.rvf.se, 2003-02-14). 
 
Vi har väl alla någon gång varit vid en återvinningsstation för att sortera ut 
glas, tidningar, kartonger med mera för återvinning. Det finns dock inte en 
helt samstämmig bild i samhället av att återvinning är det bästa alternativet 
för miljön. Den 10 februari 2003 debatterade bland andra före detta 
generaldirektören på Naturvårdsverket, Valfrid Paulsson på DN-debatt, att 
återvinning vare sig är samhällsekonomiskt eller miljömässigt försvarbart. 
Istället förordade Paulsson med flera debattörer att hushållsavfallet 
osorterat ska samlas in för att energiutvinnas genom förbränning. (Dagens 
Nyheter, 2003-02-10) Statens offentliga utredare hade tidigare dragit 
slutsatsen att återvinning av hushållsavfall är miljömässigt och ekonomiskt 
försvarbart (SOU 2001:102:16). Debatten visar att det finns flera olika 
synsätt i Sverige på frågan om återvinningens vara eller inte vara och att 
frågan ännu inte är utredd. 
 
I samhället finns en allmän målbild om en långsiktigt hållbar utveckling 
och materialåtervinning är något som uppmuntras. Våra folkvalda försöker 
att uppnå denna målbild bland annat genom lagen om producentansvar som 
trädde i kraft 1994. Lagen innebär att alla som tillverkar, importerar eller 
                                                 
1 Beräknat på Silja Europas bruttovikt. 
2 Beräknat på en folkmängd motsvarande 8,94 miljoner. 
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säljer förpackningar eller förpackade varor ansvarar för att förpackningarna 
kan samlas in och återvinnas. (Förpackningsinsamlingen, 
www.forpackningsinsamlingen.se, 2003-02-11) Som svar på lagstiftningen 
om producentansvar och viljan att följa denna har materialbolagen, 
Plastkretsen AB, Svensk Kartongåtervinning AB, RWA Returwell AB, 
Svenska Metallkretsen AB, Svensk GlasÅtervinning AB, El-Kretsen AB 
och Pressretur AB bildats i Sverige. Materialbolagen ska genom 
Förpackningsinsamlingen AB och Registret för ProducentAnsvar AB 
(REPA) försöka att operationalisera målet om en långsiktigt hållbar 
utveckling. Det övergripande syftet med verksamheten är att uppnå 
uppsatta mål om återvinningsgrader för olika materialslag samt att utveckla 
återvinningsverksamheten. Det senaste inom återvinningsverksamheten är 
utvecklingen av så kallad fastighetsnära insamling, det vill säga 
källsorteringsutrymme som fastighetsägare upplåter i eller vid sina 
fastigheter. 
 
Det finns ett övergripande mål från Förpackningsinsamlingens sida om att 
den fastighetsnära insamlingen ska byggas ut i Sverige men det finns ingen 
lag som reglerar att fastighetsägare tar ansvar för att etablera fastighetsnära 
insamling i sina fastighetsbestånd. Viljan att bygga ut systemet med den 
fastighetsnära insamlingen baseras på en målbild att öka servicen och 
tillgängligheten för konsumenterna (SOU 2001:102:22). Det finns dock 
tendenser till ett minskat intresse av sortering av avfall hos hushållen i 
Sverige (Flory, 2000:45-47). En ökad service ska leda till att viljan från 
konsumenterna att källsortera avfallet ökar och därigenom kan en större 
andel av avfallet samlas in. Det krävs att fastighetsägarna är positiva till 
detta insamlingssystem och har en vilja att införa fastighetsnära insamling 
för att utbyggnaden ska lyckas. 
 
Det har även diskuterats om de ekonomiska effekterna av fastighetsnära 
insamling. En studie av CIT Ekologik AB vid Chalmers Tekniska 
Högskola visade att fastighetsnära insamling av glas innebär dubbelt så 
höga företagsekonomiska kostnader jämfört med insamling via glasigloos 
på återvinningsstationer (Chalmers, www.chalmers.se, 2003-03-24). Vad 
innebär dessa aspekter för fastighetsägare som funderar på att införa 
fastighetsnära insamling? Hur ser fastighetsägare på fastighetsnära 
insamling och vad motiverar fastighetsägare att införa systemet? 
 
Vid en genomgång av litteraturen har vi funnit problemområdet sparsamt 
utforskat. De teorier vi funnit berör marknadsdriven respektive lagdriven 
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återvinning och handlar om drivkrafter för återvinning (Huge Brodin, 
2002:9). Vi anser att det finns ett behov av vidare forskning för att ta reda 
på vad som initierar och driver återvinningsfrågor. 
 
Det finns i dagsläget olika system för insamling av återvinningsbara 
produkter. Insamlingssystemen för konsumenter innefattar bland annat 
återvinningsstationer, fastighetsnära insamling, miljöstationer och 
pantsystem. (SOU 2001:102:222, 337f) Vi vill undersöka den 
fastighetsnära insamlingen ur fastighetsägarens perspektiv. 
 
Hur är då systemet för fastighetsnära insamling uppbyggt? Systemet från 
hushåll till återvinnare ser olika ut beroende på materialslag. 
Förpackningsinsamlingens återvinningsstationer och där inkluderat de 
fastighetsnära insamlingsplatserna är till för hushållens förpackningar. 
Varje förpackning som lämnas till en insamlingsplats tas om hand av en 
entreprenör med tillstånd från ansvarigt materialbolag. Det finns som 
tidigare nämnts sju materialbolag för återvinning av plast, wellpapp, 
kartong, metall, glas, elektronikprodukter och papper. Efter att 
insamlingskärlen tömts av entreprenörerna transporteras förpackningarna 
från insamlingsplatsen till sorteringsanläggningar. Vissa materialslag 
samlas först upp på mellanlager. På sorteringsanläggningarna sker 
sorteringen manuellt, eller maskinellt med hjälp av kraftiga magneter. 
Förpackningarna komprimeras, eller mals ner till mindre bitar, innan de 
transporteras till smältverk och pappersbruk där nya produkter och 
förpackningar tillverkas. (Förpackningsinsamlingen, 
www.forpackningsinsamlingen.se, 2003-02-19) 
 

1.2 Problemdiskussion 
Ekonomins linjära funktionssätt, det vill säga från råmaterialutvinning till 
deponering, anses vara ett allvarligt problem för samhället (Skottheim, 
2000:1). Detta är ett funktionssätt som får sopberget att växa. Miljöproblem 
som härstammar från använda produkter har fått allt större uppmärksamhet 
i och med att vi producerar mer och mer avfall i form av förpackningar och 
emballage. Produkter betraktas numera som föroreningskällor. Brist på 
plats och resurser för avfallslagring till följd av deponiförbud samt ökad 
förorening förstärker behovet av att ta hänsyn till miljön i samhället. 
 
Genom att introducera ett cykliskt tänkande kan en så kallad hållbar 
utveckling uppnås i samhället (Skottheim, 2000:1). Lagstiftningen om 
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producentansvar är ett sätt att operationalisera en hållbar utveckling 
(Skottheim, 2000:3). Återvinning har blivit ett populärt politiskt miljömål 
och föredras framför energiutvinning (Samakovlis, 2001:1). Det handlar 
om att minska resursslöseriet i samhället. Detta har samhället blivit alltmer 
medvetet om och strävar efter att spara på naturresurser och deponera 
mindre avfall som skadar vår miljö. 
 
Återvinning innebär att nya flöden har skapats. Dessa nya flöden ökar 
komplexiteten i de logistiska systemen för återvinning, en komplexitet 
bestående i att ordinarie och återvunna produkter blandas, vilket skapar 
problem. Nya roller har utkristalliserats där vissa aktörer handhar de 
fysiska flödena och där andra aktörer övervakar materialflödena vilket 
också ökar komplexiteten. Andra problem kan vara återvinningens 
miljöeffektivitet samt det ökade antalet transporter insamlingssystemen 
medför. Avfallet har också blivit alltmer komplext i sin sammansättning 
och har ökat i variation (SOU 2001:102:336). Mer uppblandat avfall 
innebär problem med förvaring vilket ger anledning till att separera 
avfallet. En nödvändig förutsättning för återvinning är därmed 
insamlingssystem där avfallet kan separeras. Frågor kring dessa 
insamlingssystem har uppstått, som hur insamlingssystemen ska utformas 
och huruvida dessa är miljöeffektiva och lönsamma. 
 
Generellt anses kostnaderna för omvända logistiksystem, det vill säga 
system för återvinning, vara höga och kostnaderna är ofta okända för 
företagen (Huge Brodin, 2002:8). Effektivitet och produktivitet i logistiska 
system för återvinning är ofta bedömda med hjälp av analyser av 
uppkomna kostnader (Huge Brodin, 2002:12). Lägre kostnader kan 
motivera återvinningsbeslut. Det är många övervägningar som en 
fastighetsägare måste göra innan ett beslut om att införa fastighetsnära 
insamling fattas. Det rör sig exempelvis om vilka ekonomiska 
konsekvenser, i form av kring- och investeringskostnader, fastighetsnära 
insamling innebär för fastighetsägaren. Hur stora vinster kan 
fastighetsägaren förväntas göra? Ger ersättningen för insamlat material 
samt lägre sophämtningstaxor i och med minskad sopmängd lägre 
kostnader för fastighetsägaren som Förpackningsinsamlingen hävdar? Det 
är många aspekter för en fastighetsägare att ta hänsyn till. 
 
I dagsläget strävar Förpackningsinsamlingen efter att bygga ut den 
fastighetsnära insamlingen. Materialbolagen har öppnat 
insamlingsmarknaden för entreprenörer för att fastighetsnära insamling ska 
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kunna etableras och stimuleras. Alla entreprenörer med tillstånd får därmed 
också rätt att samla in exempelvis plast-, metall- eller 
pappersförpackningar. Därtill finns en garanterad avsättning och ersättning 
för det insamlade materialet. Målet är att minst vart fjärde hushåll ska ha 
fastighetsnära insamling senast år 2003. (Förpackningsinsamlingen, 
www.forpackningsinsamlingen.se, 2003-02-04) 
 
Hela återvinningsverksamheten bygger på initiativ från fastighetsägaren 
eftersom inga lagkrav finns om etablering eller tillhandahållande av 
fastighetsnära insamling. I och med incitamentsproblemen uppkommer 
flera frågor som rör fastighetsnära insamling. Hur stimuleras utbyggnaden 
– vilka instrument ska användas för att skapa incitament till etablering av 
fastighetsnära insamling? Vilka drivkrafter ligger bakom utvecklingen av 
den fastighetsnära insamlingen? Vad finns det för incitament att införa 
denna insamlingsverksamhet? Vilka aspekter såsom kostnader, intäkter och 
miljöhänsyn inverkar vid beslut om att införa fastighetsnära insamling? Är 
det enbart kostnadssänkningar som driver utvecklingen? Vad får 
fastighetsägarna att dra åt samma håll som materialbolagen – och vad 
driver utvecklingen? Vilken roll spelar etik och moral i fastighetsägarnas 
resonemang? 
 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att redogöra för viktiga aspekter beträffande 
fastighetsnära insamling samt skillnader och likheter i resonemang bland 
bostadsrättsföreningar, mindre privata fastighetsägare, allmännyttiga 
fastighetsbolag och större privata fastighetsbolag, för att visa på hur 
incitament för fastighetsnära insamling kan skapas. Syftet är vidare att 
förklara vilka incitament och drivkrafter som kan finnas för att införa 
fastighetsnära insamling för att sedan utveckla en modell, samt ge förslag 
på vilka åtgärder som kan stimulera utbyggnaden av den fastighetsnära 
insamlingen. 
 
Problemdiskussionen mynnar ut i ett antal problemfrågor som vi med vald 
metod och inom ramen för syftet har för avsikt att besvara: 
 

•  Vilka aspekter beträffande fastighetsnära insamling är viktiga för 
fastighetsägare? 

•  Vilka likheter och skillnader finns mellan fastighetsägarnas 
resonemang beträffande fastighetsnära insamling? 
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•  Vilka incitament och drivkrafter finns bakom införandet av 
fastighetsnära insamling? 

 

1.4 Avgränsningar 
Vi har inte för avsikt att göra en attitydundersökning i denna uppsats utan 
en kartläggning av resonemang. Vi kommer inte att undersöka de fysiska 
insamlingsrutinerna eller villaägare trots att villaägare ibland omfattas av 
begreppet fastighetsnära insamling. Vi har valt att undersöka endast en 
kommun för att få likvärdiga förutsättningar för fastighetsägarna. I 
begreppet hyresgäster lägger vi endast in privatpersoner som bor i 
hyresrätter eller bostadsrätter och utesluter därmed företag som hyr eller 
äger lägenheter samt affärs- eller kontorslokaler. 
 

1.5 Målgrupp och perspektiv 
Målgrupp för uppsatsen är fastighetsägare, representanter för 
Förpackningsinsamlingen samt studenter och personal vid svenska 
universitet och högskolor. 
 
Vi har valt att se problemfrågorna ur fastighetsägarens perspektiv och inte 
ur Förpackningsinsamlingens, individens eller samhällets perspektiv. Vi 
utesluter därmed diskussioner om samhällsnyttan med återvinning samt 
hyresgästernas preferenser för att återvinna. 
 

1.6 Begreppsdefinitioner 
Vi anser att en mindre fastighetsägare är ägare till högst två fastigheter och 
att en större fastighetsägare är de som äger fler än 20 fastigheter. En 
medelstor fastighetsägare har därför tre till 20 fastigheter. Detta baserar vi 
på att det i Sverige finns cirka 45 000 privata fastighetsägare som äger 
ungefär 78 000 fastigheter vilket ger ett ungefärligt snitt på 1,7 fastigheter 
per ägare3 (Öhman, Fastighetsägarna Sverige, 2003-02-14). Vi definierar 
fastighetsbranschen som bestående av de aktörer vars verksamhet innefattar 
tillhandahållande av tjänsten boende. Vi likställer fastighetsägare med 
fastighetsbolag och bostadsföretag. 
 
Med återvinning menar vi att de materialslag som källsorteras för 
återvinning tas till en anläggning där de omvandlas till ny råvara som sedan 

                                                 
3 78 000/45 000≈1,7 
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kan användas för att tillverka nya produkter. Det handlar om 
materialåtervinning och vi utesluter alla former av energiutvinning av 
materialslag eller återanvändning av produkter i begreppet. 
 
Med fastighetsnära insamling menar vi den källsortering av 
återvinningsbara materialslag som fastighetsägare upplåter utrymme för i 
eller vid sina fastigheter. Det innebär att miljöstationer och 
återvinningsstationer faller utanför begreppet. I uppsatsen kommer vi att 
använda begreppen fastighetsnära insamling respektive hämtning och 
fastighetsnära återvinning respektive källsortering, vilka för oss har samma 
innebörd. 
 
Drivkrafter ser vi som bakomliggande orsaker och incitament ser vi som 
utlösande impulser. 
 

1.7 Uppsatsens och problemfrågornas relevans 
Uppsatsen berör ett incitamentsproblem och speglar en empiriskt driven 
fråga där vi ska identifiera incitament och drivkrafter vid 
återvinningsfrågor. Vi ska utveckla en modell som redogör för incitament 
och drivkrafter vid fastighetsnära insamling utifrån undersökningen av 
fallföretagen. Vårt generella kunskapsbidrag till forskningen ligger i 
teoribildningen. Brister som kan åtgärdas i dagens incitamentstrukturer blir 
vårt teoretiska bidrag till forskningen genom utvecklandet av ovannämnda 
modell. 
 
Uppsatsens empiriska relevans kommer av att vi vill belysa de 
incitamentstrukturer som finns för återvinningsfrågor. Detta kan i sin tur få 
aktörerna i systemet med fastighetsnära insamling att reflektera över sitt 
beteende. Vi vill under rubrik 5.12 nämna en tidigare undersökning för att 
utröna om de problem som då kom fram kvarstår. 
 
Vi anser det saknas teorier eller modeller som utförligt beskriver vad som 
initierar och driver återvinningsfrågor, det vill säga incitamentstrukturer för 
återvinningsfrågor, vilket antyder att det är ett outforskat område. Detta ger 
uppsatsen dess teoretiska relevans där vikten av ytterligare forskning inom 
detta område understryks. Vi anser att de två första problemfrågorna har en 
empirisk koppling medan den tredje problemfrågan har en starkare 
teoretisk koppling vilket också avspeglas i vår analys. 
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1.8 Företagspresentationer 
I uppsatsen berörs två grupper av aktörer. Den ena gruppen är 
fastighetsägare och den andra gruppen är anknutna bransch- och 
intresseorganisationer. 
 

1.8.1 Malmstaden 
Fastighets AB Tornet bildades 1992 av Sparbanken Sverige. Tornet 
knoppades av från Sparbanken och börsintroducerades 1996. (Tornet, 
www.tornet.se, 2003-03-24; Lindblad, 2003-03-14) Tornet är organiserat i 
fem dotterbolag som äger och förvaltar koncernens fastigheter (Tornet, 
www.tornet.se, 2003-03-24). Malmstaden är ett av dotterbolagen med 
huvudkontor i Linköping och avdelningskontor i Norrköping (Malmstaden, 
www.malmstaden.se, 2003-03-24). Malmstaden har 43 fastigheter i 
Linköping och representerar ett större privat fastighetsbolag i vår 
undersökning. 
 

1.8.2 Stångåstaden 
Råbergahus bildades 1942 och bytte 1948 namn till AB Stångåstaden. Allt 
efter det har Stångåstaden haft som uppgift att förse Linköping med 
bostäder i takt med befolkningstillväxten. (Stångåstaden, 
www.stangastaden.se, 2003-03-21) Bolaget är dotterbolag till Linköpings 
Stadshus AB som ägs av Linköpings kommun. Stångåstaden har 512 
fastigheter och cirka 19 700 bostadslägenheter. Styrelsen i Stångåstaden är 
politiskt tillsatt. (Stångåstaden, Årsredovisning 2002) Stångåstaden 
representerar ett allmännyttigt fastighetsbolag i vår undersökning. 
 

1.8.3 Snickaregatan 2A och 2B 
Snickaregatan 2A och 2B består av 18 lägenheter, två kontor samt en 
samlingslokal och ägs av IOGT-NTO:s lokalförening 18 i Linköping. 
Fastigheten leds av en styrelse utsedd av IOGT-NTO och består av fem 
ordinarie ledamöter samt tre suppleanter. (Stenberg, 2003-03-12) 
Snickaregatan 2A och 2B representerar en mindre privat fastighetsägare i 
vår undersökning. 
 

1.8.4 HSB 
Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsförening (HSB) bildades 1923 av 
Hyresgästföreningen i Stockholm. En viktig drivkraft var att bygga och 
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förvalta bostäder med låga boendekostnader och hög standard. 
Sopnedkastet eller "sopstörtningen" blev en populär HSB-uppfinning. 
(HSB, www.hsb.se, 2003-03-23) 
 

 

Figur 1. HSB:s organisation. Källa: HSB, www.hsb.se, 2003-03-23 
 
HSB:s organisation är uppbyggd som en federation med självständiga 
organisationer i tre led. Det första ledet består av bostadsrättsinnehavarna 
som är medlemmar i respektive bostadsrättsförening. Det andra ledet består 
av 39 regionala HSB-föreningar varav HSB Östergötland är en. HSB-
föreningarnas medlemmar är bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare 
och bosparande medlemmar. På nationell nivå finns HSB Riksförbund som 
är det tredje ledet. HSB-föreningarna är organiserade i Riksförbundet som 
driver HSB:s gemensamma affärsverksamhet. (HSB, www.hsb.se, 2003-
03-23) HSB Östergötland har i sitt dotterbolag Grannskapsgårdar AB 22 
fastigheter med ungefär 500 hyreslägenheter. Det finns 113 
bostadsrättsföreningar inom HSB Östergötland. (Ahlgren, HSB Boservice, 
2003-02-28; Axén, HSB Östergötland, 2003-04-17) 
 

1.8.5 HSB Bostadsrättsförening Idrottstränaren 
HSB Bostadsrättsförening Idrottstränaren byggdes 1991 i stadsdelen T1 i 
Linköpings kommun. I bostadsrättsföreningen finns 92 bostadsrätter. 
Bostadsrättsföreningen är medlem i HSB Östergötland. (Karlsson, 
Idrottstränaren, 2003-03-21) Idrottstränaren representerar en 
bostadsrättsförening i vår undersökning. 
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1.8.6 Riksbyggen 
Riksbyggen bildades 1940 och är en ekonomisk förening med tre 
ägargrupper. Ägare är bostadsrättsföreningarna via sitt representantskap, 
lokala fackliga organisationer och folkrörelseorganisationer via sina 
lokalföreningar samt riksorganisationer. Riksbyggens högsta beslutande 
organ är fullmäktige. Fullmäktige består av 75 valda ombud från 
ägargrupperna, varav 35 kommer från bostadsrättsföreningarna och övriga 
kommer från riksorganisationerna och lokalföreningarna. Fullmäktige 
väljer Riksbyggens styrelse samt lägger fast program och riktlinjer för det 
idémässiga och affärsmässiga agerandet. (Riksbyggen, www.riksbyggen.se, 
2003-04-16) 
 

 

Figur 2. Riksbyggens organisation. 
Källa: Riksbyggen, www.riksbyggen.se, 2003-04-16 

 
Representantskapet är bostadsrättsföreningarnas samarbetsorgan med tre 
huvuduppgifter, bland annat att erbjuda utbildning för 
bostadsrättsföreningarnas styrelser samt att tillvarata 
bostadsrättsföreningarnas intressen (Riksbyggen, www.riksbyggen.se, 
2003-04-16). Riksbyggen representerar ett större privat fastighetsbolag i 
vår undersökning. 
 

1.8.7 ARG-gruppen 
Avfalls- och RestproduktsGruppen (ARG-gruppen) är en sammanslutning 
bestående av HSB:s Riksförbund, Hyresgästföreningens Riksförbund, 
Riksbyggen, SABO, Fastighetsägarna Sverige och Villaägarnas 
Riksförbund. ARG-gruppen vill driva på utvecklingen av system för 
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hantering av hushållsavfall. (ARG Programbeskrivning, 2000:2f; Solberg, 
Hyresgästföreningens Riksförbund, 2003-03-31) 
 

1.8.8 SABO 
SABO bildades 1950 och är en intresseorganisation för de allmännyttiga 
bostadsföretagen i Sverige. Det är ungefär 300 bostadsföretag anknutna till 
SABO. (SABO, www.sabo.se, 2003-05-13) 
 

1.8.9 Fastighetsägarna 
De privata fastighetsägarna har gått samman i intresse- och 
branschorganisationen Fastighetsägarna. Fastighetsägarna har nära 20 000 
medlemmar med ungefär 43 000 fastigheter och arbetar både på riksnivå 
och på lokal nivå. (Fastighetsägarna, Presentationsbroschyr, 2002:3, 7) 
 

1.8.10 Hyresgästföreningen 
Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden intresseorganisation med 
över en halv miljon medlemmar. På nationell nivå finns 
Hyresgästföreningens Riksförbund. Riksförbundet arbetar med 
information, politisk opinionsbildning och utredningar i boendefrågor. 
Hyresgästföreningen finns representerad i över 3 000 bostadsområden i 
Sverige. (Hyresgästföreningen, www.hyresgastforeningen.se, 2003-05-13) 
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2 Vetenskapligt förhållningssätt 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår syn på vetenskap och 
människan för att ge en bild av vårt vetenskapliga förhållningssätt. Vi 
kommer även att redogöra för olika tolkningssätt och förklaringsformer 
inom vetenskapsteorin. I slutet av kapitlet följer en sammanfattning. 
 

2.1 Vetenskapssyn 
Vetenskap är en form av allmän kunskap. Inom vetenskapen struktureras 
kunskapen upp genom teoriutveckling och med hjälp av olika metodiska 
redskap. Inom vetenskapen synliggörs delar av verkligheten som har 
studerats djupare. (Holme & Solvang, 1991:32f) 
 
Vetenskap är ett förhållningssätt där undersökaren är kritisk och därför 
omprövar nuvarande sanningar och uppfattningar. Det gäller att kunna 
ställa frågor för att ifrågasätta hur det ser ut. (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1999:169-171) Ett annat krav på vetenskap är att undersökningen som 
genomförs ska vara repeterbar, det vill säga att någon annan ska med 
samma metod komma fram till samma slutsats rörande problemfrågan. 
Vetenskapen ska även vara öppen vilket betyder att full insyn ska finnas i 
såväl resultat som i hur undersökaren kommit fram till resultatet. (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 1999:173, 179) 
 
Vetenskaplighet i vår uppsats anser vi uppnå genom att studera fenomen 
djupare med hjälp av olika datainsamlingsmetoder. Det är även viktigt att 
vi är kritiska och ifrågasättande till den information vi erhåller från 
fastighetsägarna och till den teoretiska referensram vi nyttjar. En öppenhet 
rörande tillvägagångssättet ser vi som viktigt för att andra ska kunna 
bedöma om våra tolkningar och resultat är trovärdiga samt om våra 
datainsamlingsmetoder går att tillämpa. 
 

2.2 Människosyn 
Det diskuteras mycket om människan kan anses vara rationell eller inte. 
Med rationalitet menas att ha en total överblick över dels sina 
handlingsalternativ och dels konsekvenserna av dessa alternativ (Holme & 
Solvang, 1991:33f). Vi anser det svårt att vara rationell eftersom det kräver 
en totalbild över alla valbara handlingsalternativ och dess konsekvenser. I 
varje situation som en människa ställs inför så har han eller hon inte 
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överblick över hela situationen. Vi menar att de val som görs kan få 
konsekvenser som inte går att förutsäga vid valtidpunkten. Det finns 
gränser för rationaliteten då människan går in i varje situation med sociala 
värderingar och att det sker ett samspel med andra människor som kommer 
att påverka beslutet (Holme & Solvang, 1991:34). 
 
Vår uppsats kommer till stor del att bygga på tolkningar av människors 
uppfattningar och därmed måste vi ta hänsyn till att dessa människors 
beteenden kan bero på de normer och värderingar som finns i samhället. Vi 
kan få svar som överensstämmer med det som anses vara politiskt korrekt 
eftersom miljöhänsyn är något som kan uppfattas som politiskt korrekt av 
samhället. Vi anser det viktigt att reflektera över de värderingar som 
organisationerna har innan vi tolkar de svar vi får av de intervjuade. 
 

2.3 Tolkningssätt 
Det finns olika sätt att utveckla teorier. Den mest använda metoden för att 
utveckla teorier är hypotetisk-deduktiv ansats. Det går till så att utifrån 
påståenden härleds nya hypoteser som prövas med hjälp av empiriska 
undersökningar. Genom dessa empiriska undersökningar kan tillit till 
teorierna stärkas eller försvagas. (Holme & Solvang, 1991:51) 
 
Ett annat sätt är en induktiv metod. Med induktion menas att från 
erfarenheter, exempelvis empiriska erfarenheter, dras generella slutsatser i 
ett försök att bilda teoretiska begrepp och modeller. Exempelvis kan sägas 
att om person A var dödlig och det var likaså personerna B och C så kan 
slutsatsen dras att alla människor är dödliga. (Mårtensson & Nilstun, 
1988:22f; Halvorsen, 1992:63) 
 
En kombination av deduktiv och induktiv metod är en abduktiv metod. 
Abduktion innebär att ett enskilt fall tolkas med hjälp av hypoteser som 
förklarar empirin. Därefter bör tolkningen styrkas genom nya fall. Under 
processens gång justeras och förfinas teorierna och det empiriska 
tillämpningsområdet utvecklas. Abduktion utgår precis som induktion från 
empirin men avvisar inte teoretiska förföreställningar och ligger på så sätt 
närmare deduktion. Analysen av empirin kan föregås av eller kombineras 
med granskning av redan befintlig teori för att upptäcka eventuella mönster 
som kan öka förståelsen av empirin. Under processen sker därmed en 
växelvis tolkning av teori och empiri med utgångspunkt i tidigare 
forskning. (Alvesson & Sköldberg, 1994:42) 
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I uppsatsen kommer vi att utgå från empirin för att dra generella slutsatser 
för att försöka skapa en teoretisk modell. Detta skulle betyda att vi tar 
utgångspunkt i en induktiv ansats. Till vår hjälp kommer vi att använda oss 
av allmänna teoretiska modeller som berör områden som ligger nära det 
undersökta problemområdet, vilket skulle betyda att vi använder oss av en 
abduktiv ansats eftersom vi använder oss av teoretiska förföreställningar. 
Vi skulle vilja säga att vi inleder processen med abduktion då vi använder 
oss av befintliga teorier. Därefter använder vi oss av en mer induktiv ansats 
i processen då vi utifrån fastighetsägarnas resonemang vill utveckla en 
teoretisk modell. Modellen skapar vi genom att applicera teorier från 
närliggande teoriområden på en ny kontext. 
 

2.4 Förklaringsform 
Med förklaringsform menas hur undersökaren vill förklara det som har 
undersökts (Halvorsen, 1992:64). Inom vetenskapsteorin finns olika 
förklaringsformer. Två av dessa är positivism och hermeneutik, som kan 
ses som motpoler till varandra (Andersson, 1979:12). 
 
Positivismen har sin grund i naturvetenskapen och målet för positivismen 
är att finna symmetrier i undersökt problem och helst ska symmetrierna 
vara uttryckta i matematisk form. Positivismen vill finna kausala samband i 
det som undersöks. Positivister får i praktiken dock ofta nöja sig med den 
mildare formuleringen samvariation. (Andersson, 1979:14, 28) 
Positivismen håller fakta och värderingar strikt åtskilda (Holme & Solvang, 
1991:30). 
 
Inom motpolen till positivismen, det vill säga hermeneutiken, är däremot 
kausalitetstänkandet främmande. Istället för förklaringar arbetas det utifrån 
att erhålla en förståelse. Hermeneutiken hävdar att det råder enhet mellan 
fakta och värderingar, vilket innebär att undersökarens egna värderingar 
påverkar forskningen. Undersökarens förhållande till det fenomen som 
studeras ska präglas av intresse och närvaro. (Andersson, 1979:62, 76) 
 
Vi har inte för avsikt att hitta kausala samband mellan det vi undersöker 
utan endast tydliggöra undersökt problem. Vi kommer inte att kunna vara 
helt objektiva och värderingsfria i undersökningen, då vi påverkas av egna 
värderingar samt gör tolkningar av de svar vi erhåller. Vi menar att 
drivkrafter och incitament är svårt att studera objektivt. Vi anser att våra 
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egna värderingar kommer att påverka våra resultat vilket gör att vi inte 
kommer att kunna anta en positivistisk ansats. Vi anser oss inte heller 
kunna anta en hermeneutisk ansats eftersom det är svårt att ha insikt om 
vilka värderingar vi bär med oss och hur de påverkar oss. Vi vill placera 
oss mitt emellan de båda förklaringsformerna men närmare den 
hermeneutiska förklaringsformen. 
 

2.5 Sammanfattning vetenskapligt förhållningssätt 
Vetenskap är en form av allmän kunskap där delar av verkligheten ska 
studeras djupare. Vetenskap ska även vara kritisk och repeterbar, det vill 
säga att någon annan som vill undersöka problemet ska komma fram till 
samma slutsats med hjälp av samma metod. Det är viktigt för oss att vara 
kritiska till informationen vi erhåller och till den referensram vi nyttjar. En 
öppenhet till hur vi har gått tillväga ser vi som viktigt för att andra ska se 
om våra tolkningar är tillförlitliga och om våra metoder är lämpliga. 
 
Med rationalitet menas att ha en total överblick över dels sina 
handlingsalternativ och dels konsekvenserna av dessa alternativ. Vi anser 
det svårt att vara fullständigt rationell. Vår uppsats bygger till stor del på 
tolkningar av människors uppfattningar. Vi måste ta hänsyn till att svaren 
kan komma att vara tillrättalagda då miljöhänsyn är något som människor 
kan ha en politiskt korrekt åsikt om. 
 
Det finns olika sätt att utveckla teorier. Den induktiva metoden innebär att 
undersökaren utifrån den insamlade empirin försöker dra generella 
slutsatser om det undersökta. Med abduktion menas att en utgångspunkt tas 
i empirin men befintlig teori används för att upptäcka mönster som ger en 
förståelse. Vi inleder processen med abduktion då vi använder oss av 
befintliga teorier inom närliggande teoriområden och sedan använder vi oss 
av en mer induktiv ansats då vi utifrån fastighetsägarnas resonemang vill 
utveckla en teoretisk modell. 
 
Positivismen vill finna kausala samband i det som undersöks och håller 
fakta och värderingar åtskilda. Inom hermeneutiken arbetar undersökaren 
efter att erhålla en förståelse över det undersökta där det finns en 
samstämmighet mellan fakta och värderingar. Vi anser oss inte kunna anta 
någon av de två förklaringsformerna fullt ut. Vi anser att vi ligger mitt 
emellan men närmare en hermeneutisk förklaringsform. 
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3 Metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur informationen har samlats in 
och vilken kritik som kan riktas mot denna metod. I slutet av kapitlet följer 
en sammanfattning. 
 

3.1 Undersökningsdesign 
Vid undersökningsdesign måste ett antal val och ställningstaganden göras, 
bland annat undersökningsansats, typ av studie, metodansats, 
undersökningens upplägg samt typ av datakällor. 
 

3.1.1 Undersökningsansats 
Vid en undersökning måste typ av undersökningsenhet definieras. Antalet 
undersökningsenheter samt egenskaper hos dessa måste även bestämmas. 
En djupare undersökning av många egenskaper hos en enskild enhet kallas 
för fallstudie och är ett intensivt upplägg. Motsatsvis kan enskilda variabler 
undersökas hos många enheter vilket är ett extensivt upplägg. Vad som 
skiljer dessa upplägg från varandra är främst möjligheten till 
allmängiltighet i resultatet. Med intensivt upplägg är möjligheten till att dra 
allmängiltiga slutsatser mindre än vid extensiva upplägg. (Halvorsen, 
1992:61f) I fallstudier sker inte urvalet utifrån syftet att dra allmängiltiga 
slutsatser utan utifrån att exempelvis utveckla en helhetsförståelse och data 
registreras osystematiskt (Halvorsen, 1992:67f). 
 
Vår uppsats kan inte anses ha ett extensivt upplägg. Vi undersöker ett fåtal 
objekt men uppsatsen kan inte anses vara en renodlad fallstudie eftersom en 
fallstudie innebär en djupare undersökning som sträcker sig över en längre 
tidsperiod. Uppsatsen anser vi ligga i gränslandet mellan de båda 
ansatserna, med en närmare anknytning till en fallstudie, det vill säga en 
fallstudieliknande ansats. 
 

3.1.2 Typ av studie 
Uppsatsen består av både en komparativ och en beskrivande studie. En 
komparativ studie är en studie där likheter och skillnader observeras 
(Halvorsen, 1992:68). Vi har beskrivit hur fastighetsägare ser på 
fastighetsnära insamling och identifierat likheter och skillnader i synen på 
det undersökta fenomenet. Detta anser vi vara ett tillförlitligt sätt att 
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uppfylla syftet med uppsatsen. Vid beskrivande studier är det dock viktigt 
att skilja mellan vad undersökaren ser och verkligheten, det vill säga 
skenbara ting och dess likheter med verkliga ting (Regnéll, 1982:30f). Vi 
har sett tendenser till att fastighetsägarna lyft fram positiva aspekter och 
hållit tillbaka negativa aspekter kring fallföretaget. 
 

3.1.3 Metodansats 
Kvantitativ metod och kvalitativ metod är två olika metodansatser. Med en 
kvantitativ metod omvandlas information till siffror och mängder för att 
kunna behandlas statistiskt. I en kvalitativ metod är det undersökarens 
tolkning av informationen som står i fokus. I en kvantitativ metod håller 
undersökaren ett avstånd till det undersökta och beskriver samt förklarar 
det undersökta, medan med en kvalitativ metod observerar undersökaren 
fenomenet inifrån och beskriver samt förstår det undersökta. (Holme & 
Solvang, 1991:85-87) Vi menar att drivkrafter och incitament är komplexa 
fenomen som är svåra att omsätta i siffror samt bör undersökas inifrån 
varvid vi har valt en kvalitativ metod. Vi anser att en kvalitativ metod är 
lämplig vid en hermeneutisk förklaringsform eftersom förståelse och 
värderingar är viktiga inslag i hermeneutiken. Vi har valt intervjuer som 
datainsamlingsmetod för att erhålla ett större informationsdjup kring 
problemområdet. Detta ligger i linje med den kvalitativa ansatsen som 
förkunnar att undersökningen sker inifrån. Informationsdjupet anser vi gör 
att trovärdigare slutsatser kan dras. 
 
Utgångspunkten i den kvalitativa undersökningsprocessen är den 
förförståelse och de fördomar som undersökaren har. Fördomar är de 
socialt grundade uppfattningar som undersökaren har om det som ska 
studeras och förförståelse är uppfattningen om företeelsen vilken har 
erhållits genom exempelvis egna erfarenheter och kunskaper. (Holme & 
Solvang, 1991:103) Vi har varit noggranna med att kritiskt pröva våra 
uppfattningar och värderingar för att inte bara leta efter sådant som 
bekräftat våra fördomar om det undersökta problemet. Genom att kritiskt 
ha prövat våra uppfattningar anser vi att ett mer trovärdigt resultat har 
uppnåtts i uppsatsen. 
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3.1.4 Undersökningens upplägg och undersökarens kontroll 
Vi har genom att utelämna orden drivkrafter och incitament endast 
introducerat syftet för våra undersökningsobjekt. Vid ett indirekt upplägg 
av en undersökning saknar undersökningsobjekten vetskap om syftet med 
undersökningen. Vid direkta upplägg föreligger motsatt förhållande. 
(Halvorsen, 1992:62) 
 
Vilken kontroll som finns över det undersökta fenomenet är olika. Vid 
intervju- och enkätundersökningar är kontrollen osystematisk medan den är 
systematisk vid experimentella upplägg. (Halvorsen, 1992:62) Eftersom vi 
har genomfört intervjuer har vi som undersökare en osystematisk kontroll 
över det undersökta problemet. Det ser vi som en fördel då vi har kunnat 
styra frågorna för att erhålla relevant information och minska risken för 
felaktig och förvrängd data. 
 

3.1.5 Datakällor 
Vi har till största delen använt oss av primärkällor då fastighetsägarnas 
resonemang grundas på genomförda intervjuer. Sekundärdata som 
hemsidor och informationsmaterial har också använts i undersökningen. 
Primärdata är nyinsamlad data och sekundärdata är redan tillgänglig data. 
Vanligast är att kombinera de båda typerna av datakällor. (Halvorsen, 
1992:63) Eftersom vi till största delen har använt oss av primärdata, har vi 
främst erhållit data som inte har tolkats av någon innan. Primärdata menar 
vi ökar relevansen i fastighetsägarnas resonemang eftersom informationen 
är insamlad enbart för uppsatsens syfte. Vi anser det viktigt att ta med i 
beräkningen att Internetkällor och informationsmaterial ofta är författade i 
marknadsföringssyfte och att vi därför måste hålla oss kritiska till 
informationens tillförlitlighet. 
 

3.2 Urval 
Utifrån vald datainsamlingsmetod har vi genomfört vårt urval av fallföretag 
och respondenter för undersökningen. Vi har undersökt två större privata 
fastighetsbolag, en mindre privat fastighetsägare, ett allmännyttigt 
fastighetsbolag och en bostadsrättsförening. Anledningen till detta är att vi 
tror att det kan finnas olika motiv till att införa fastighetsnära insamling 
beroende på ägarstruktur och storlek på fastighetsbestånd. I Sverige är 
uppdelningen mellan olika ägandeformer relativt jämnt fördelade, med 
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cirka 700 000 lägenheter hos privata fastighetsägare, cirka 900 000 
lägenheter i allmännyttan och ungefär 600 000 bostadsrättslägenheter 
(Öhman, Fastighetsägarna Sverige, 2003-02-14). Detta anser vi vara ett 
motiv till att undersöka fyra olika grupper av fastighetsägare utifrån 
ägarstruktur och antalet fastigheter. Vi har även valt att undersöka bransch- 
och intresseorganisationer inom fastighetsbranschen. 
 
Vi har gjort ett bedömningsurval och ett bekvämlighetsurval på så sätt att 
fallföretagen är utvalda efter vissa förutsättningar, det vill säga belägna i 
Linköpings kommun och verkar inom fastighetsbranschen. 
Bedömningsurval innebär att undersökningsenheterna väljs ut efter vissa 
förutbestämda kriterier som kan vara intressanta för undersökningen. 
Bekvämlighetsurval genomförs ofta vid ekonomiska, praktiska eller 
tidsmässiga begränsningar. (Lekvall & Wahlbin, 2001:241f) Vi anser att vi 
kunde ha valt vilken svensk kommun som helst men vi valde av 
ekonomiska och praktiska skäl den kommun vi är bosatta i. 
 
Vid vårt urval av fallföretag har vi tittat på antalet fastigheter, för att 
bedöma om det är en mindre eller större fastighetsägare, samt 
ägarstrukturen, för att avgöra om det är ett allmännyttigt eller privat 
fastighetsbolag. Vi har dock inte tagit någon hänsyn till antalet hushåll per 
fastighet när vi gjort vår bedömning om fastighetsägaren är mindre eller 
större. Undersökaren bör tänka igenom vilka egenskaper som ska styra 
valet av undersökningsenheter som om antalet undersökningsenheter ska 
begränsas av undersökningsekonomiska skäl. Det sistnämnda kan innebära 
att urvalet sker ur endast en bransch. När undersökaren har bestämt vilket 
eller vilka kriterier som ska styra urvalet finns det ett antal principer för hur 
fallföretagen kan väljas. En princip är att fokusera urvalet på typiska 
fallföretag som undersökaren subjektivt anser vara representativa. (Lekvall 
& Wahlbin, 2001:241f) Vi har valt dessa fallföretag eftersom det är i dessa 
som det aktuella fenomenet kan studeras och att det har varit få 
accessproblem. 
 
 
När undersökaren är intresserad av att belysa vissa frågeställningar 
grundligt kan ett bedömningsurval vara lämpligt istället för ett statistiskt 
urval. Detta är vanligt i undersökningar med fallstudieliknande ansatser där 
undersökaren vill göra djupare analyser av ett mindre antal 
undersökningsenheter. (Lekvall & Wahlbin, 2001:241) Vi har en 
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fallstudieliknande ansats i vår undersökning och vi har gjort ett 
bedömningsurval för att vi vill undersöka vissa fenomen. 
 
I de fall då undersökningsenheterna själva får välja eller påverka om de ska 
ingå i urvalet eller inte sker ett självurval (Lekvall & Wahlbin, 2001:244). 
Vi anser att ett företag alltid har möjlighet att påverka om de ska medverka 
i en undersökning. Dessbättre har de fallföretag vi tillfrågat ställt upp på att 
medverka. Vi har låtit fallföretagen själva föreslå personer som vi kan 
intervjua efter vad de anser vara den respondent eller de respondenter som 
är mest insatta i problemområdet varvid vi vill påstå att det till en viss del 
har skett ett självurval. 
 

3.3 Intervjuer 
Vi har valt att använda oss av intervjuer som metod för datainsamling för 
att på så sätt kunna erhålla mer uttömmande svar. Intervjuer ger oss en 
möjlighet att ställa följdfrågor och att utveckla aspekter som tidigare inte 
synliggjorts. Ett sätt att beskriva intervjuer är som: 
 

”en reglerad samspelssituation med två klart skilda roller” 
Källa: Ekholm & Fransson, 1992 (s. 15) 

 
Det går även att förklara en intervju som: 
 

”en kommunikation mellan tre personer – en intervjuare, en respondent och 
en åskådare. [---] tre olika roller som alla lyder under tämligen bestämda 
regler. [---] förmedlar kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder, 
värderingar och annat från en intervjupersons sida till en åskådare med 
intervjuaren som mellanled.” 

Källa: Jacobsen, 1993 (s. 10) 
 
Vi har genomfört två intervjuer med samma respondenter hos 
Stångåstaden, Riksbyggen, HSB Bostadsrättsförening Idrottstränaren, 
Malmstaden och HSB Östergötland för att få möjlighet att utveckla 
intressanta resonemang. Genom att vi genomfört intervjuer hos flera olika 
fallföretag anser vi att möjligheten till allmängiltighet i resultatet har ökat. 
Flera intervjuer görs ofta med olika personer angående ett problemområde 
för att möjliggöra allmängiltiga slutsatser (Jacobsen, 1993:18). På grund av 
accessproblem har två intervjuer inte kunnat genomföras med 
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Snickaregatan 2A och 2B. Vilka respondenter vi har intervjuat i respektive 
fallföretag redovisas under fastighetsägarnas resonemang under rubrik 5.1 
till 5.6. 
 
Intervju är en frågemetod som kan vara mer eller mindre strukturerad. 
Mindre strukturerade intervjuer är en lämplig metod om undersökaren vill 
informera sig om ett nytt problemområde då metoden är flexibel och ger 
möjlighet till fördjupningar på intressanta områden. (Ekholm & Fransson, 
1992:9, 13) 
 
Vi har givit respondenterna ett större utrymme i och med att de fått prata 
fritt vid ett första intervjutillfälle. Ju mer utrymme respondenten ges desto 
större är möjligheten att få fram ny information. Nackdelen är att 
svårigheten att tolka resultaten ökar desto större utrymme respondenten 
ges. (Jacobsen, 1993:18) Vi anser att bredden på fastighetsägarnas 
resonemang har ökat eftersom vi har haft öppna diskussionsfrågor och 
genomfört två intervjuer med samma respondenter. Det har dock till 
nackdel att vi har fått ett informationsöverflöd vilket har inneburit att 
fastighetsägarnas resonemang blivit svårare att tolka då den innefattar delar 
som inte är användbara för att besvara problemfrågorna. Vid det andra 
intervjutillfället har vi haft möjlighet att ställa mer specifika frågor. Det 
anser vi har kompletterat och fördjupat vår empiri genom att vi har kunnat 
utveckla intressanta aspekter som kom upp vid första intervjutillfället. 
 

3.3.1 Förberedelser vid intervjuer 
En god förberedelse tror vi leder till att mer problemrelaterade frågor kan 
ställas och att en bättre diskussion förs, vilket leder till att mer relevant 
information kan erhållas. Vi har förberett oss genom att sätta oss in i den 
allmänna debatten kring återvinning samt att läsa in oss på fastighetsnära 
insamling. Intervjuer är en kombination av improvisation och 
förberedelser. Det är viktigt att formulera intervjuerna rörande 
problemområdet så konkret och avgränsat som möjligt. Undersökaren 
måste skaffa sig grundläggande och orienterande kunskaper kring 
fenomenet. (Jacobsen, 1993:175-177) 
 
En viss begreppsapparat passar mer eller mindre bra beroende på vem som 
intervjuas samt i vilket sammanhang intervjun sker (Jacobsen, 1993:178f). 
Det kan vara bra för undersökaren att reflektera över varför respondenten 
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accepterar att deltaga i intervjun (Jacobsen, 1993:184). Undersökaren bör 
informera respondenten om motivet för undersökningen, hur respondenten 
blivit utvald samt nyttan för denne för att öka viljan att deltaga (Wärneryd, 
1990:231). 
 
De olika respondenterna har olika akademisk bakgrund vilket medförde att 
vi använde oss av olika begreppsapparater beroende på vem vi intervjuade. 
En anpassning av begreppsapparaten menar vi har minskat risken för 
missuppfattningar mellan oss och respondenten. Vi har gett en kort 
introduktion till varför vi vill genomföra intervjun för att öka 
respondentens vilja att deltaga. Vi tror att en introduktion leder till att 
respondentens intresse ökar vilket innebär att mer uttömmande och 
innehållsrika svar erhålls. 
 

3.3.2 Intervjuguide 
Vid det första intervjutillfället använde vi samma intervjuguide till samtliga 
fallföretag med öppna diskussionsinledande frågor. Vid nästa 
intervjutillfälle använde vi oss av en intervjuguide med mer 
företagsspecifika frågor. En intervjuguide är en förteckning över ämnen 
eller teman som undersökaren vill studera i ett antal intervjuer med olika 
respondenter. Syftet är att säkerställa att alla respondenter får möta samma 
teman under intervjuerna. Tillvägagångssättet gör det även möjligt att 
jämföra intervjuerna. (Jacobsen, 1993:19) Eftersom vi inte har ställt exakt 
samma frågor till varje fallföretag har informationen vi erhållit sett olika ut. 
Olika information kan innebära svårigheter att analysera fastighetsägarnas 
resonemang och dra slutsatser men vi har inte upplevt det som något större 
problem. 
 

3.3.3 Intervjufrågor 
Vi anser det viktigt att ta upp hur frågor utformas eftersom frågor är en 
väsentlig del av intervjuer och en avgörande faktor för om intervjuer ska bli 
framgångsrika. En fråga bör endast beröra ett ämne i taget för att inte verka 
förvirrande för respondenten. Undersökaren bör undvika frågor där 
respondenten kan instämma med en del av frågan men inte med en annan 
samt frågor där respondenten först accepterar en viss förutsättning. 
(Wärneryd, 1990:62) Undersökaren bör vara försiktig med ja-nej-frågor. 
Respondenter tenderar att hålla med om påståenden som låter sannolika, 
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det vill säga det är lättare att instämma än att neka. Ett nej-svar kräver ofta 
en motivering för respondenten själv. (Wärneryd, 1990:64) Vi har valt att 
inte använda oss av ja-nej-frågor utan av öppna frågor som kräver att 
respondenten själv måste utveckla sina svar. Det tror vi ger fylligare och 
mer relevanta svar vilket gör att fastighetsägarnas resonemang får större 
vikt. 
 
Öppna frågor anser vi ger oss möjlighet att få fram vad respondenten har 
för synpunkter kring fastighetsnära insamling. Vi har även använt oss av 
slutna frågor när vi velat ställa kompletterande frågor för att få ett rakare 
svar. Med öppna respektive slutna frågor avses det utrymme som 
svarsalternativen finns inom. Ju fler svarsalternativ desto större är 
utrymmet och därmed också öppenheten i frågan. (Jacobsen, 1993:99) 
Undersökarens användande av öppna frågor gör det möjligt för nya 
aspekter att komma fram under intervjuns gång (Jacobsen, 1993:19). En 
kombination av dessa typer av frågor menar vi har inneburit att den 
information vi erhållit är mer relevant då vi har kunnat utveckla intressanta 
resonemang hos respondenterna. 
 
Vi har ställt följdfrågor främst vid det andra intervjutillfället i de fall vi inte 
ansett att det svar vi fått vid första intervjutillfället varit fullständigt. På så 
sätt tror vi att vi erhållit de svar vi önskade från respondenterna vilket har 
ökat djupet och bredden i fastighetsägarnas resonemang. Undersökaren bör 
ha förmåga att lyssna på respondenten för att avgöra om svaret är 
bristfälligt. Det är viktigt att fortsätta med följdfrågor tills undersökaren fått 
önskvärd information. (Ekholm & Fransson, 1992:75-77) 
 

3.3.4 Intervjuareffekt 
Intervjun är skapad av undersökaren och respondenten påverkas av 
undersökarens förehavanden (Jacobsen, 1993:11). Samspelet mellan 
intervjuaren och respondenten kan påverka resultatet av intervjun på ett 
negativt sätt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999:159). Undersökaren bör 
vara medveten om att skillnader i bakgrund mellan undersökaren själv och 
respondenten medför krav på hänsynstagande och lyhördhet (Ekholm & 
Fransson, 1992:19). Vi är medvetna om att respondentens uppfattning av 
intervjuaren och frågorna kan ha påverkat de svar som erhållits. Det kan ha 
inneburit att vi inte fått de svar vi önskat eller att respondenten inte velat 
svara uttömmande på våra frågor vilket innebär att den insamlade empirin 
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inte blivit fullt så relevant. Vi har inte använt orden drivkrafter och 
incitament i intervjuerna då det kan medföra att svaren vi får påverkas av 
våra ordval. Genom att ha utelämnat viss information och vissa begrepp i 
intervjuerna anser vi att vi har fått mer självständiga och rättvisande svar. 
Vi anser att vi har drabbats av, och måste ta hänsyn till, att 
informationsansvariga i vissa fallföretag försökt försköna bilden av 
företaget. 
 
Respondenter ger ibland svar som kan anses vara önskvärda eller socialt 
accepterade. Detta är en fråga om figurerande normer. Vid besöksintervjuer 
är undersökaren en källa till normer. Respondenten kan antas anpassa sina 
svar till vad denne tror att undersökaren har för normer eller vad 
respondenten bör tycka. Med tanke på rådande normer bör undersökaren 
vara försiktig med hypotetiska frågor. (Wärneryd, 1990:67, 75) Vi kan se 
att det funnits en risk att respondenten har anpassat sina svar till vad som är 
socialt accepterat. Genom att undvika hypotetiska frågor och användandet 
av öppna diskussionsfrågor anser vi att vi har minskat denna risk. 
 

3.3.5 Diktafon 
Vi har använt oss av en diktafon, det vill säga bandspelare, vid intervjuerna 
hos fallföretagen. Innan intervjun startade informerade vi om att diktafon 
skulle användas och ingen av respondenterna misstyckte till användandet 
av diktafon. Bandinspelningar har fördelen att undersökaren dokumenterar 
vad som verkligen sägs under intervjun och att missförstånd därmed 
undviks. Nackdelen med diktafon är att den kan göra respondenten nervös 
samt kräver mer tid för behandling av insamlad data. (Jacobsen, 1993:189) 
Eftersom undersökaren ska vara noggrann med den information som 
samlas in valde vi att använda oss av en diktafon för att uppmärksamma allt 
som sägs under intervjuerna och för att undvika att något resonemang gick 
förlorat. 
 

3.4 Trovärdighet 
Vi anser att det är viktigt att föra en diskussion om respondenters och 
källors relevans samt objektivitet för att påvisa uppsatsens trovärdighet. Vi 
måste även vara kritiska till de källor vi använder samt reflektera över 
etiska frågeställningar. 
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3.4.1 Relevans 
Vi har utformat intervjufrågorna utifrån våra problemfrågor för att på så 
sätt försäkra oss om att erhålla relevant data. Detta anser vi har inneburit att 
fastighetsägarnas resonemang har en grund i problemfrågorna vilket gör att 
de slutsatser som dragits kan anses ha större giltighet. Hög relevans uppnås 
genom att samla in data som är betydelsefull för framtagna problemfrågor 
(Halvorsen, 1992:38, 41). 
 
Vi anser att det finns flera problem med att säkerställa pålitligheten i 
fastighetsägarnas resonemang. Säkerställande av att insamlad data är 
pålitlig innebär att oberoende mätningar ska ge tillförlitliga, stabila och 
identiska utfall. Uppenbarligen är pålitligheten i mätningarna ett stort 
problem i tolkande undersökningar. (Halvorsen, 1992:42; Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1999:40) Beroende på hur respondenterna tolkar 
intervjufrågorna kan olika svar fås som i sin tur tolkas av oss. Vi ser även 
att intervjuareffekter och socialt accepterade svar har påverkat pålitligheten 
negativt. Tilläggas bör att vi inte har utlovat anonymitet till respondenterna 
vilket kan ha påverkat deras svar och inneburit att respondenterna 
undanhållit vissa åsikter intressanta för undersökningen. 
 

3.4.2 Objektivitet 
Vi har som tidigare nämnt valt att ta fastighetsägarnas perspektiv i 
undersökningen. Vi anser att vi blivit påverkade av fastighetsägarnas 
uppfattningar och värderingar vilket kan ha inneburit att vi inte varit helt 
objektiva. Vi är medvetna om att vi hade kunnat erhålla andra synpunkter 
om vi valt att intervjua andra respondenter. Vi går också in med egna 
värderingar i återvinningsfrågor vilket kan innebära att vi inte kan vara helt 
objektiva utan låter våra värderingar påverka vårt uppsatsarbete. Vi har 
dock i uppsatsen försökt att vara neutrala i analysen för att uppnå så hög 
trovärdighet som möjligt i våra slutsatser. Det är önskvärt för undersökaren 
att sträva efter objektivitet i valet av studerade variabler och samband. 
Undersökaren har en vilja att uppnå rimliga och väl underbyggda slutsatser 
samt vara neutral i analysen av insamlad data. Neutral innebär att 
undersökaren varken undertrycker stridiga omständigheter eller överdriver 
gynnsamma fakta. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999:37f) 
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3.4.3 Källkritik 
Vid uppsatsskrivande anser vi det viktigt att vara kritisk till de källor som 
information inhämtas från för att minska risken att oriktig information tas 
med i uppsatsen. Syftet med källkritik är att bestämma om källan är pålitlig 
och om den har relevans för frågeställningen (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1999:151). Det är även viktigt att använda sig av olika källor (Holme 
& Solvang, 1991:145). Vi menar att en källa ofta inte är utformad för 
undersökarens problemfrågor vilket skulle motivera att vi använt olika 
källor till den teoretiska referensramen. Vi har intervjuat olika bransch- och 
intresseorganisationer utöver fallföretagen för att säkerställa information 
från flera källor. Det har lett till att vi har fått flera aktörers syn på 
fastighetsnära insamling vilket vi anser har gjort att trovärdigheten i 
undersökningen har ökat. 
 
Vi har med syfte och problemfrågor som utgångspunkt sorterat den 
information vi erhållit för att försäkra oss om en hög giltighet i våra 
resultat. Vi har låtit samtliga respondenter läsa igenom och korrigera sina 
svar för att på så sätt undvika eventuella felaktigheter i fastighetsägarnas 
resonemang, vilket vi anser har ökat trovärdigheten i uppsatsen. Vi anser 
det viktigt att reflektera över om respondenten har en 
marknadsföringsuppgift. De respondenter som arbetar som 
informationsansvariga kan ha lyft fram positiva sidor och hållit tillbaka 
negativa aspekter kring fallföretaget. 
 

3.4.4 Etik 
Vi anser det viktigt att reflektera över etiska frågeställningar. Etiska 
problem kan uppkomma vid valet av problemfrågor, vid inhämtandet av 
data samt vid presentationen av undersökningsresultatet. Undersökaren bör 
inte involvera personer i undersökningar utan deras samtycke eller 
undanhålla undersökningens egentliga syfte. Vilseledande av involverade 
personer genom medvetet delgivande av felaktig information är heller inte 
acceptabelt. (Halvorsen, 1992:158-160) Vi har fått respondenternas 
samtycke genom att låta fallföretagen utse personer som de själva anser 
lämpliga att intervjua utifrån en introducerande beskrivning av 
undersökningens syfte. 
 
Undersökaren bör tänka igenom vilka negativa effekter en publicering av 
undersökningsresultatet skulle kunna ge. Undersökaren bör vara medveten 
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om att undersökningen kan främja olika intressen i samhället. (Halvorsen, 
1992:163f) Vi kan inte finna några större negativa effekter som skulle 
kunna uppkomma av en publicering. Beroende på vilket resultat vi kommer 
fram till så kan detta användas av intressenter som är villiga att bygga ut 
den fastighetsnära insamlingen eller de som är motståndare till 
utbyggnaden. Men så länge den miljömässiga och samhällsekonomiska 
nyttan inte är utredd så spelar det mindre roll om undersökningens resultat 
används av respektive intressentgrupp. 
 
Genom att klart och tydligt ange de källor vi har använt oss av ska det vara 
möjligt att skilja på vad som är våra värderingar och vad som kan anses 
vara verklighetsbeskrivningar. Det bör framgå när det är undersökarens 
egna värderingar som redovisas. Ställningstaganden och slutsatser som 
presenteras ska kunna kontrolleras genom återgång till källor och 
referenser. (Halvorsen, 1992:165) 
 
Redogörelsen av fastighetsägarnas resonemang baseras på ordagranna 
intervjuavskrifter och vi har som tidigare nämnt låtit respondenterna ta del 
av våra intervjuutskrifter innan de har sammanställts under 
fastighetsägarnas resonemang. Deltagarna i en undersökning bör få ta del 
av etiskt känsliga delar eller kontroversiella slutsatser innan materialet 
publiceras (Halvorsen, 1992:162). 
 

3.5 Sammanfattning metod 
Uppsatsen har en fallstudieliknande ansats då vi undersöker ett fåtal 
fallföretag på djupet. Vi använder oss av en kvalitativ metod eftersom vi 
anser att drivkrafter och incitament är något som måste undersökas inifrån. 
Valet av fallföretag baseras på att de är verksamma inom 
fastighetsbranschen och att de är belägna inom Linköpings kommun. Vi har 
samlat in data genom intervjuer för att kunna erhålla mer uttömmande svar 
och vi har till stor del använt oss av öppna diskussionsfrågor. 
Respondenterna har fått ta del av intervjuutskrifterna för att korrigera 
eventuella felaktigheter. Informationen kommer från flera olika källor för 
att säkerställa flera aktörers synpunkter. 
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4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel sammanställer vi de teorier vi finner lämpliga för att 
analysera insamlad empiri samt lämpliga till grund för modellbyggnation. 
 

4.1 Värdeskapande 
Varför behövs teorier om värdeskapande i en uppsats om drivkrafter och 
incitament för återvinning? Vi anser att en viktig uppgift för en 
fastighetsägare är att skapa värde för sina hyresgäster. Det kan ske på flera 
olika sätt. En fastighetsägare erbjuder sina hyresgäster en tjänst där allt som 
rör boende ingår. Hyresgäster kräver allt ifrån en varm lägenhet till 
lägenhetsunderhåll av fastighetsägaren. I en del av den erbjudna tjänsten 
ingår avfallshantering och sophämtning. En ökad service rörande 
avfallshantering kan ses som ett led i ett ökat värdeskapande från 
fastighetsägarnas sida. 
 

4.1.1 Vad är värde? 
Ett företags grundläggande mål är att skapa värde. En definition på värde 
är: 

 
“[---] the worth, or equivalent, of a product, object, service, activity, idea, 
or a combination in its current or anticipated state.” 

Källa: Harris, 1998 (s. 14) 
 
Det optimala värdet som ett företag kan skapa är det som överensstämmer 
med vad kunden är beredd att betala (Normann & Ramírez, 1994:49; 
Porter, 1986:20). Företag kan skiljas åt beroende på om de tillverkar en 
produkt eller om de tillhandahåller en tjänst. Oavsett om kunder köper en 
produkt eller en tjänst så köper de tillgång till resurser. Kunder är ofta 
mindre intresserade av vad som innefattas i köpet utan mer av vad det 
köpta kan hjälpa dem att uppnå. (Normann & Ramírez, 1994:49, 56) Här 
kan en parallell dras till avfallshantering. En hyresgäst är antagligen mindre 
intresserad av hur avfallet transporteras bort utan mer intresserad av att 
hanteringen fungerar på ett tillfredsställande sätt, det vill säga att 
hyresgästen blir av med sitt avfall utan att behöva engagera sig i 
hanteringen. 
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Värde har många dimensioner och element. Det som betalas är inte bara 
priset utan även andra faktorer som exempelvis kvalitet och service ingår. 
(Harris, 1998:15) Kunder är följaktligen inte bara intresserade av att uppnå 
ett finansiellt värde vid transaktioner. Sociala och moraliska värden har 
också betydelse vid transaktioner. Ett företag som hjälper en kund att skapa 
värde mer effektivt ska ha i åtanke att det inte endast innebär reducerade 
kostnader utan det krävs även faktorer som kunden värderar högt. 
(Normann & Ramírez, 1994:63) Genom att skapa mindre inverkningar på 
miljön skapas nytta för kunder (Day & Arnold, 1998:80). Vi anser därmed 
att det finns en överensstämmelse om att det inte enbart är priset som är 
viktigt för att skapa värde. Det krävs att företag erbjuder kunderna 
produkter och tjänster som faller inom vad kunderna värdesätter moraliskt 
och socialt och inte bara erbjuda ett så lågt pris som möjligt. 
 

4.1.2 Vad skapar värde? 
En syn är att en kund måste stödjas med funktioner som varor, service och 
information i ett erbjudande för att värde ska skapas. Det är omöjligt att 
producera värde utan stödet av någon av dessa tre funktioner men även 
fysiska enheter som personal är nödvändiga komponenter i alla anbud. 
(Normann & Ramírez, 1994:63) En annan syn är att det behövs primära 
aktiviteter och supportaktiviteter för att skapa värde. Primära aktiviteter är 
sådant som är involverat i det fysiska skapandet av produkten eller tjänsten 
och supportaktiviteter är det som tillhandahåller input eller infrastruktur för 
att den primära aktiviteten ska kunna genomföras. (Porter, 1986:20) Vi 
anser att ovanstående två teorier om värdeskapande har likheter med 
varandra. Båda teorierna menar att det finns en huvudaktivitet där själva 
tjänsten utförs eller produkten tillverkas. Teorierna förkunnar att det måste 
finnas olika former av stödfunktioner, som exempelvis information för att 
stödja huvudfunktionen. 
 
En del av det som hyresgästerna erbjuds är omhändertagande av avfall. 
Detta kan ses som den primära aktiviteten där allt från omhändertagande 
till transport av avfallet innefattas. Till den primära aktiviteten kan läggas 
supportaktiviteter som kan vara att förbättra processen med nya lösningar 
för hyresgästerna. Ytterligare en viktig aspekt vad gäller värdeskapande är 
vad som skapar värde för en kundgrupp kan skilja sig från vad som skapar 
värde för en annan. Det är därför viktigt för ett företag att se till att de 
värdeskapande aktiviteter som utförs matchar det som kunden önskar att få 
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utfört. (Normann & Ramírez, 1994:63) En hyresgäst kan anse att 
möjligheten att kunna källsortera sitt avfall i anslutning till lägenheten är 
viktigt medan en annan inte alls värdesätter denna möjlighet. 
 

4.2 PEST-modellen 
Vi anser att ett företag påverkas av många faktorer i sin strävan att skapa 
värde. En modell som vi har valt för att analysera företagets omvärld är 
PEST-modellen. Vi anser att modellen ger en bra bild över faktorer som 
influerar ett företag. En fastighetsägare tror vi inte påverkas av alla 
modellens faktorer i lika stor utsträckning. Vi finner det dock relevant att 
nämna samtliga faktorer för att ge en fullständig bild över modellen. 
 
En mängd olika omvärldsfaktorer kan påverka en organisations strategi och 
agerande (Johnson & Scholes, 1999:102). Exempel på dessa 
omvärldsfaktorer är statens agerande och omstruktureringar, 
kapitalmarknad, arbetsmarknad, konkurrenssituation, demografi, 
ekonomiska förhållanden, sociokulturella förhållanden, teknologi, ekologi 
och leverantörer. Omvärldsfaktorer som är viktiga för en organisation 
behöver inte vara det för en annan organisation. Graden av hur viktiga 
dessa omvärldsfaktorer är kan även variera över tiden. (Johnson & Scholes, 
1999:101) En PEST-analys innebär att identifiera politiska och legala 
faktorer, ekonomiska faktorer, sociokulturella faktorer samt teknologiska 
faktorer som kan påverka en organisation (Johnson & Scholes, 1999:104). 
 
Den första punkten i PEST-modellen är politiska och rättsliga eller legala 
influenser (P). Dessa innefattar till exempel instiftade lagar rörande 
konkurrenssituation, miljöskydd, skatter och arbetstagare. Organisationen 
påverkas också av handelsregleringar och graden av politisk stabilitet, 
exempelvis regeringsskiftesfrekvens. (Johnson & Scholes, 1999:105) 
Många företagsledare är nöjda med att avvakta och se vad för regleringar 
politiker kommer att införa. Utifrån detta bestämmer sedan företagen vilka 
åtgärder som måste vidtas. (Mercer, 1996:27) 
 
Regleringar är det som organisationer fokuserar huvudsakligen på vid 
långsiktig planering. (Mercer, 1996:23) Det skulle innebära att till exempel 
bostadsföretag fokuserar på instiftade lagar vid förändringar rörande 
avfallshantering. Vi anser att det är en lite för ensidig bild av hur företag 
resonerar. Med dagens konkurrenssituation så bör en fokusering även 
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finnas på marknaden. Vad konkurrenterna gör, vad leverantörerna erbjuder 
samt vad kunderna kräver bör vara en viktig faktor i ett företags långsiktiga 
planering. Dessa faktorer kommer vi att ta upp under rubrik 4.4. 
 
Andra punkten är ekonomiska influenser (E) vilka kan bestå av allmänna 
tillstånd eller trender i samhällsekonomin som exempelvis ränteläge, 
inflation, arbetslöshet eller konjunkturläge. Andra faktorer bland 
ekonomiska influenser är exempelvis graden av BNP-tillväxt, 
investeringsklimat samt disponibel inkomst. (Johnson & Scholes, 
1999:105) De faktorer som vi ser kunna vara extra viktiga för 
fastighetsbranschen är ränteläge, investeringsklimat och konjunkturläge, 
eftersom vi anser att branschen är investeringsintensiv. 
 
Sociokulturella influenser (S) är tredje punkten och omfattar 
befolkningsdemografi, inkomstfördelning, konsumtionsbeteende, 
befolkningens utbildningsnivåer, förändringar i livsstil samt attityder till 
arbete och fritid (Johnson & Scholes, 1999:105). Vi skulle även vilja lägga 
till den allmänna samhällsdebatten och vad som är socialt accepterat i 
samhället som influenser eftersom vi tror att det är något som påverkar 
företags beslut och ageranden. 
 
Den fjärde punkten är teknologiska influenser (T) och utgörs exempelvis av 
statliga anslag till forskning, statens och industrins fokusering på 
teknologiska satsningar, teknologins förändringshastighet och 
föråldringsfrekvens samt antal nya upptäckter och utvecklingen av dessa 
(Johnson & Scholes, 1999:105). Exempel på teknologiska influenser som 
vi ser skulle kunna finnas är nya tekniska lösningar på hur hushållsavfall 
kan källsorteras och hämtas. 
 

4.2.1 PESTE-modellen 
I den ovannämnda PEST-modellen saknas en omvärldsfaktor som 
behandlar miljön. Vi anser att miljöfaktorer kan vara en anledning till 
förändring av avfallshanteringen. Vi använder oss av PESTE-modellen för 
att inkludera en miljöfaktor. Denna är en utveckling av PEST-modellen och 
där ett extra E lagts till som står för ekologiska faktorer (Hutchinson & 
Hutchinson, 1997:113). PESTE-modellen ser vi inte som någon fullständig 
modell utan för att erhålla en uppfattning om vad de ekologiska faktorerna 
innebär har vi tagit andra teorier till hjälp. 
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PESTE-modellen eller STEEP-modellen, vilket är ett annat namn, kan 
precis som PEST-modellen användas för att förklara och analysera externa 
möjligheter och hot. Trycket till att övergå till ett mer miljövänligt 
arbetssätt har inte bara kommit från politiska och ekonomiska faktorer utan 
även från de möjligheter som erbjuds företag som går över till att fokusera 
på miljövariabler. (Hutchinson & Hutchinson, 1997:113) 
 

4.2.2 Ekologiska drivkrafter 
Det finns som vi ser det många olika ekologiska drivkrafter. Ett exempel på 
ekologiska drivkrafter för ett företag är hot om juridiska eller ekonomiska 
konsekvenser på grund av lagöverträdelser eller miljöskandaler. Dessa 
överträdelser eller skandaler kan även innebära förlust av företagets 
personal eller skada på dess rykte. (Kolluru, 1994:44) 
 
En annan ekologisk drivkraft är ökade regleringar. Dessa kan ta sig uttryck 
i miljö- och hälsoskydd eller säkerhetsskydd vilket för med sig ökade 
kostnader för företagen. Dessa ökade kostnader beror bland annat på att 
företag måste tillmötesgå strängare lagstiftning och regleringar samt olika 
certifieringar. (Kolluru, 1994:45f) En följd av de nya strängare kraven på 
företag är att det krävs att dessa formulerar långsiktiga mål och strategier. 
Planering av operationella investeringar i personal samt i miljö-, hälso- och 
säkerhetssystem måste även ske. Det krävs att företagsledningen tar 
ställning till vilka investeringar som måste göras, hur stora dessa får vara 
samt när de ska genomföras. Dessa ställningstaganden baseras på företagets 
behov, hur företaget ska tillmötesgå regleringar samt framtida 
målsättningar. (Kolluru, 1994:45f) 
 
Samhällsopinionens ökade uppmärksamhet för miljöfrågor är en annan 
ekologisk drivkraft för företag. Allmänheten tillsammans med olika 
intressegrupper, är och blir bättre och bättre på att bedöma företags 
miljöarbete och miljövänligheten i företagets produkter i och med att 
informationsutbudet ökar. (Hutchinson & Hutchinson, 1997:94; Kolluru, 
1994:46) Därför anser vi det vara viktigt att jobba med miljöfrågor 
eftersom de påverkar allmänhetens omdöme av företagets verksamhet och 
därmed också intäkterna. Vi menar att samhällsopinionen har vaknat i 
miljöfrågor och diskussioner förs om vad som är rätt eller fel gällande 
återvinning. Ett företag påverkas lika mycket av dess miljöarbetsattityd 
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som av företagets pålitlighet, ärlighet, etik och värderingar. En negativ 
uppfattning om ett företags miljöarbete eller företagets produkter kan 
påverka kundernas köpbeteende. (Kolluru, 1994:46) 
 
En ytterligare ekologisk drivkraft är att det egna företagets miljöarbete och 
miljöstrategier påverkas av hur konkurrenter behandlar miljöfrågor samt 
vilka möjligheter konkurrenterna nyttjar (Kolluru, 1994:47). Företag i en 
hårt konkurrensutsatt bransch anser vi behöver övervaka hur dess 
konkurrenter arbetar i miljöfrågor för att inte förlora kunder. 
 
En sista ekologisk drivkraft som vi ser skulle kunna finnas är hur 
leverantörer jobbar med miljöfrågor. I dagens företagsklimat anser vi att 
det krävs att nära samarbeten etableras med både leverantörer och kunder. 
Om leverantören exempelvis har infört ett miljöledningssystem så tror vi 
att kunden måste följa efter för att underlätta samarbetet. 
 

4.3 Miljöanpassning 
Miljöanpassning ser vi som en form av ekologisk drivkraft och något som 
företag måste göra för att inte förlora kunder och marknadsandelar samt 
upprätthålla leverantörsrelationer. Nedan följer en sammanställning över 
vilka drivkrafter för miljöanpassning som kan finnas. 
 
Drivkrafter för miljöanpassning av produkter och produktionsmetoder 
varierar mellan företag och branscher. Miljöanpassning kan ses som en 
möjlighet som kan leda till konkurrensfördelar eller som ett tvång som 
innebär kostsamma investeringar och omställningar. En annan anledning 
till miljöanpassning kan vara krav för att få stanna kvar på en marknad. 
Myndigheter sätter exempelvis gränstal för tillåten miljöpåverkan. 
Miljöanpassning kan även ske som ett sätt att försvåra marknadsinträde. 
Företag och branscher kan genom sitt miljöanpassningsarbete visa på 
miljöförbättringsåtgärder och få med sig fler företag eller få politiker att 
införa regleringar. Miljöanpassning kan även vara ett sätt att differentiera 
marknaden och tillgodose en otillfredsställd efterfrågan. Det kan röra sig 
om att differentiera sitt utbud och konkurrera med miljöanpassade 
produkter. Miljöanpassning kan också vara ett sätt att ta sig in på en 
marknad och göra företagets produkt till den nya standardprodukten. De 
mer miljöanpassade produkterna blir ofta de nya standardprodukterna. 
(Mattson & Hultén, 1994:46f) 
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Vi menar att avsnitten om ekologiska drivkrafter och miljöanpassning har 
vissa likheter. Båda teorierna understryker att regleringar eller tvång inom 
miljöområdet kan vara en drivkraft för att förändra sig. Det vi även kan se 
är att mycket också handlar om marknadsdrivna miljöanpassningar. Utifrån 
detta så kan vi se att företag därmed ska anpassa sig med miljövänliga 
produkter och produktionsmetoder för att inte slås ut på marknaden eller 
för att erhålla konkurrensfördelar. 
 

4.4 Marknaden 
Företag måste ta hänsyn till aktörer som verkar i dess omgivande miljö 
(Kotler, 1984:77f). Vi anser därför att dessa aktörer inte kan negligeras av 
ett företag och att de är en viktig faktor för hur företag agerar. Med 
marknaden menar vi ett företags intressenter. Dessa intressenter kan 
exempelvis vara konkurrenter, leverantörer och kunder (Ljung et al, 
1998:16, 306). Vad skapar då konkurrens på en marknad? 
 
Det går att identifiera fem krafter som bidrar till konkurrensen i en bransch. 
Dessa är hot från potentiella etablerare, kunders förhandlingsstyrka, 
leverantörers förhandlingsstyrka, hot från substitutprodukter samt rivalitet 
bland konkurrenter. (Porter, 1980:3f) Vi kommer inte att beröra potentiella 
etablerare och hot från substitutprodukter. Detta för att vi inte anser att 
potentiella etablerare är något som påverkar fastighetsägare i deras arbete i 
någon större utsträckning och speciellt inte vad gäller avfallsfrågor. Hot 
från substitutprodukter anser vi som lågt då det egentligen inte finns 
alternativ till boende som vi anser vara tjänsten som fastighetsägare 
tillhandahåller. Avfallshanteringen ser vi som en kringtjänst. 
 

4.4.1 Kunder och leverantörer 
Vi anser att kunder kan jämställas med hyresgäster och leverantörer kan 
jämställas med entreprenörer inom fastighetsbranschen. Det grundar vi på 
att hyresgäster köper tjänsten boende med allt som innefattas i detta och 
entreprenörerna levererar en del av alla de tjänster som en fastighetsägare 
behöver för att tillhandahålla tjänsten boende. 
 
Kunder och leverantörers förhandlingsstyrka kan bedömas tillsammans 
eftersom de är länkade till varandra. Kundernas förhandlingsstyrka är hög 
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när det råder en hög koncentration av kunder. Denna styrka ökar om 
branschen innehåller många små företag, om det finns en alternativ 
leverantör till tjänsten samt om kostnaden för att byta leverantör är låg eller 
innebär liten risk. (Johnson & Scholes, 1999:117, 119) Vi ser att kunder 
kan öka sin förhandlingsstyrka genom att organisera sig i 
intresseorganisationer eller samarbetsorgan. 
 
Leverantörernas förhandlingsstyrka är hög om antalet leverantörer är lågt. 
Det samma gäller om kostnaden för leverantörsbyte är höga i och med en 
väldifferentierad produkt eller att bytet innebär en stor risk. (Johnson & 
Scholes, 1999:119) Regleringar och förordningar som exempelvis förordar 
ett specifikt avfallshanteringssystem ser vi också kunna öka leverantörers 
förhandlingsstyrka. 
 

4.4.2 Konkurrenter 
Det finns olika krafter som påverkar rivaliteten bland konkurrenter. En av 
dessa krafter är i vilken utsträckning som konkurrenterna är i balans när det 
gäller storlek på en marknad. Marknadens tillväxttakt är en annan kraft som 
påverkar konkurrensen. Höga fasta kostnader samt höga utträdesbarriärer 
ökar också konkurrensen på en marknad. (Johnson & Scholes, 1999:121, 
123) 
 

4.5 Drivkrafter för förändring 
Förändring bland företag kan ske som en miljöanpassning eller ske på 
grund av ekologiska drivkrafter. Vilka generella drivkrafter kan finnas för 
förändring av företag? En viktig drivkraft för förändring är 
kostnadsfördelar. Det kan ta sig uttryck i stordriftsfördelar vid 
standardiserad produktion och stora produktionsvolymer. (Johnson & 
Scholes, 1999:105) Politik och aktiviteter som uppmuntrar etablerandet av 
fria marknader tillsammans med teknologisk standardisering är även det 
viktiga drivkrafter för förändring (Johnson & Scholes, 1999:107). 
 
En annan uppfattning är att det finns tre drivkrafter för förändring av 
företag. Dessa drivkrafter verkar simultant och består av nya teknologier, 
nya kunder som är mer skeptiska och krävande samt nya geografiska 
marknader. De nya teknologierna består främst av ökad datakraft och olika 
Internetlösningar som medför ökade kommunikationsmöjligheter. De nya 
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kunderna har uppkommit genom en alltmer högutbildad medelklass som 
har tillgång till alltmer information och agerar mer och mer självständigt. 
(Morrison, 1998:7-11) 
 

4.6 Trender 
Trender inom näringslivet tror vi kan vara en viktig anledning till att 
förändringar inom företag sker. Vi tror inte att fastighetsbranschen är något 
undantag till detta varvid en sammanställning över några av dagens trender 
kan vara relevant. En av dagens trender är ökad miljömedvetenhet och 
miljökunskap hos myndigheter, företagsägare, investerare och anställda. 
Miljömedvetenhet är dagens entydiga trend även bland företagens 
leverantörer, kunder och konkurrenter. Dessa miljöanpassningskrav 
uppkommer således både internt, exempelvis från företagsledning och de 
anställda, samt externt utanför organisationen, exempelvis från leverantörer 
och kunder. Kraven kommer oftast från myndigheter med syftet att 
reducera negativ miljöpåverkan av produktion och konsumtion för att 
stimulera återvinning och återanvändning. Syftet är med andra ord att skapa 
en hållbar utveckling. (Mattson & Hultén, 1994:44) 
 

4.6.1 Hållbar utveckling för företag 
Hållbar utveckling erbjuder nya perspektiv för företag (Larson et al, 
2000:2). Paralleller dras till kvalitetsarbetet inom företag under 1980-talet. 
Denna parallell dras även i andra teorier. Försök till att minska 
miljöförstöring kan följa samma principer som används i kvalitetsprogram 
(Porter & van der Linde, 1995:122). Under 1980-talet gick företag från att 
se kvalitet som en kostnad till att se det som en möjlighet till att öka 
intäkter och skapa konkurrensfördelar. I dagsläget försöker företag på 
samma sätt att se miljöarbete som ett sätt att minska kostnader, öka 
intäkter, erhålla konkurrensfördelar och förbättra företagets relationer. 
Hållbar utveckling är en framtida konkurrensmöjlighet. (Larson et al, 
2000:2f; Shrivastava, 1995:937) Anhängare till kantianism skulle dock 
motsätta sig denna syn. Kantianismen menar att det är människan som är 
orsaken till miljöförstöring och det därför är människan som ska bevara och 
skydda miljön. Eftersom företag är en samling av människor så är det 
företagets skyldighet att jobba för miljöförbättringar. Därför menar 
anhängare till kantianismen att aktiviteter för hållbar utveckling ska 
genomföras som en skyldighet mot samhället och inte bara i egenintresse 
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för att kunna minska kostnader och utveckla konkurrensfördelar. (Payne & 
Raiborn, 2001:160) 
 
En annan syn på hållbar utveckling för företag är att dessa inte bara ska 
fokusera på att addera värde till samhället genom att generera vinster utan 
även genom att skapa en bättre miljö. Om samhället fortsätter att arbeta 
mot hårdare regleringar rörande miljöfrågor kommer de företag som tidigt 
satsade på hållbar utveckling att ha en fördel mot dem som var passiva. 
(Larson et al, 2000:4f) 
 

4.6.2 Kundorientering 
Vi anser att kundorientering är en trend inom näringslivet. Många företag 
försöker förändra företagskulturen till att bli mer kundorienterade (Jick, 
1995:82). Möjligheten att lyckas med en förändring beror på hur snabbt 
företaget anpassar sig till förändringen. En anledning till varför 
förändringshastigheten är viktig är att andra företag inom samma bransch 
kan ha samma vision. (Jick, 1995:79) 
 

4.7 Etik och moral 
Vi anser att etik och moral är viktiga frågor när det kommer till miljö- och 
återvinningsbeslut. Vi menar att miljöfrågor är frågor som det finns socialt 
accepterade föreställningar om i samhället. Dessa föreställningar måste 
företagen rätta sig efter för att inte ses som omoraliska. 
 

4.7.1 Code of ethics 
Etik och moral inom företag kan ses som att lära sig vad som är rätt och fel 
inom arbetet för att sedan ta beslutet att göra rätt. En ’code of ethics’ 
behandlar hur företagets personal ska ställa sig i relationerna med bland 
annat kunder, konkurrenter och samhället. Klara riktlinjer rörande etiska 
och moraliska frågor kan vara nödvändiga för att klara av ett företags 
interna och externa relationer. (Brandl & Maguire, 2002:10) Vi anser att ett 
företags miljöpolicy kan vara en del i en ’code of ethics’. 
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4.7.2 Etiska investeringar 
När frågan om etik appliceras på investeringar menas hur företag ska ställa 
sig till en investering om de finansiella och traditionella 
investeringsfrågorna ställs åt sidan. Företag måste begrunda vad de gör och 
inte bara hur det görs. (Taylor, 2001:55) Ett sätt som företag kan visa att de 
bryr sig är genom att investera etiskt. I ett ekonomiskt sammanhang 
innebär etiska investeringar att vikt läggs vid icke-monetära aspekter vid 
investeringsmöjligheter och att det därför kan göras annorlunda val än om 
investeringsval gjordes efter avkastningsmaximering. (Lewis & Cullis, 
1990:395-411) 
 
Förklaringar till att företag investerar etiskt kan vara att frågan ligger rätt i 
tiden. Med tanke på hur jorden förorenas och dess resurser förbrukas så är 
miljöfrågor och återvinningsfrågor något som ligger rätt i tiden. En annan 
förklaring kan vara att miljöengagemang och ökad medvetenhet fått företag 
att tänka om. Frågor om moral och etik ligger på dagordningen. Ytterligare 
en förklaring kan vara en medvetenhet om miljöfrågor vilket medfört att 
fokus inte endast finns på kostnader utan även på miljöpåverkan. (Lewis & 
Cullis, 1990:395-411) 
 

4.7.3 Etiskt beteende 
Företag kan klassificeras genom användandet av en hierarki av etiskt 
beteende. Denna hierarki består av fyra nivåer av miljöengagemang, 
nämligen grundläggande, för närvarande uppnåbar, praktiskt samt teoretiskt 
miljöengagemang. (Raiborne & Payne, 2001:161) Vi anser att den position 
som ett företag har i hierarkin kan hjälpa till att förklara de beslut som ett 
företag fattar i sitt miljöarbete. 

 

Figur 3. Hierarki av etiskt beteende. 
Källa: Egen bearbetning av Raiborn & Payne, 2001 (s. 161) 
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På den lägsta nivån, grundläggande nivå av miljöengagemang arbetar 
företag efter tesen att miljön inte är gratis och miljölagar innebär ökade 
kostnader som motsätter det ekonomiska målet att öka företagets 
lönsamhet. Företagen arbetar inom lagens gränser men försöker inte söka 
förbättringar utanför lagen – ett miljöarbete som inte med nödvändighet är 
etiskt. En nivå högre i hierarkin finns för närvarande uppnåbar nivå av 
miljöengagemang. Dessa företag ser att det finns fördelar med att engagera 
sig i vissa miljövänliga aktiviteter som inte är föreskrivna i lag. Företagen 
gör detta för att kunna minska sina kostnader, öka sina intäkter eller 
förbättra sitt rykte. De kan se ut att vara miljömedvetna men den största 
anledningen till miljöarbetet är att de vill öka lönsamheten för företaget. 
(Raiborne & Payne, 2001:161f) 
 
På den tredje nivån av miljöengagemang finns praktisk nivå av 
engagemang. Dessa företag inser att det finns fördelar att hämta av att 
arbeta med miljövänliga aktiviteter. Dessa företag strävar dock efter att 
arbeta miljöriktigt eftersom det är rätt sak att göra snarare än på grund av 
ekonomiska vinster eller förbättringar av företagets rykte. Företagen ser sig 
själva som föregångare inom miljöområdet till nytta för alla företagets 
intressenter. Teoretisk nivå av miljöengagemang är den högsta nivån i 
hierarkin. Företag på denna nivå har införlivat idén om hållbar utveckling i 
företagsstrategin genom att omnämna hållbar utveckling i målsättningen 
eller publicerat miljöpolicys. Företagen är involverade i miljöskydd och 
hållbar utveckling för att de anser detta vara etiskt riktigt. (Raiborne & 
Payne, 2001:162f) 
 
Vi kan tillstå att det finns olika nivåer på hur företagen agerar i miljöfrågor. 
Vissa företag följer endast lagar och förordningar medan andra företag 
ligger långt framme i miljöarbetet. Ovan nämndes att företag inom de två 
högsta nivåerna arbetar efter miljömål för att de anser det vara etiskt rätt 
och inte för att de ska göra kortsiktiga vinster. Ett företag menar vi måste se 
till de ekonomiska effekterna i de aktiviteter de företar eftersom ett företag 
i slutändan alltid måste uppnå lönsamhet för att inte gå i konkurs. Det 
innebär att ett miljöarbete inte bara får kosta pengar utan det måste även ge 
tillbaka något till företaget i form av exempelvis lägre kostnader, högre 
intäkter eller bättre rykte. Vi menar att även om företag hävdar att de 
arbetar för miljön utifrån ett etiskt perspektiv och en miljöpolicy 
kommuniceras utåt kan en anledning vara, förutom den moraliska, att 
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företag ska kunna erhålla en konkurrensfördel genom miljöarbete och på 
sikt kunna öka lönsamheten. 
 

4.8 Interna drivkrafter 
Vi anser att det inte enbart finns faktorer som påverkar företag från externt 
håll om att exempelvis tillhandahålla en ny tjänst i fastighetsnära 
insamling. Det kan även finnas drivkrafter för ett sådant beslut inom 
organisationen, bland människor som arbetar och fattar beslut. Vi anser det 
därför relevant att ta upp teorier rörande ideologi och maktpåverkan för att 
påvisa vad som driver individer. 
 

4.8.1 Ideologi 
Vi ser ideologi ur individens perspektiv genom att individer styrs av en 
personlig övertygelse som kan ta sig uttryck i så kallat eldsjälsbeteende. En 
definition på ideologi är: 
 

”[---] de styrande idéerna i ett visst samhälle vid en viss tid. De är idéer 
som ger uttryck för ’naturligheten’ i varje föreliggande samhällsordning 
och hjälper till att upprätthålla den [---]” 

Källa: Rose et al, 1986 (s. 11) 
 
Det finns teorier som menar att ideologi hör hemma i politiska och 
religiösa organisationer och inte bör finnas i vinstdrivande organisationer 
då de definitionsmässigt är icke-ideologiska. Ideologi bör därför undanröjas 
för att lämna plats åt vetenskap. (Hatch, 2000:374) Vi vill dock påstå att 
ideologier existerar i vinstdrivande organisationer. En organisations 
ideologi kan definieras som: 
 

” [---] en uppsättning [---] av idéer som beskriver en organisationsrelevant 
verklighet, projicerar ett önskvärt tillstånd och pekar på möjliga vägar för 
att uppnå detta önskade tillstånd.” 

Källa: Hatch, 2000 (s. 375) 
 
Vi anser att ideologier påverkar hur organisationer arbetar. Ideologier bör 
uppfattas som viktiga verktyg för förändring och inte som hinder för 
förändring (Hatch, 2000:375). 
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4.8.2 Makt 
Vi kommer nedan att beröra teorier kring hur ledaren och dess position kan 
ha inflytande över en organisation för att se om ledare i fallföretagen kan 
ha påverkat införandet av fastighetsnära insamling. En ledarfigur kan ha en 
viktig roll som vi inte anser ska underskattas. 
 
Makt är viktigt för att förstå hur människor kan påverka varandra inom 
organisationer. Makt är ett vitt begrepp som kan användas på många sätt. 
Det kan innebära en persons påverkan över en eller flera andra personer. 
Makt kan även innebära inflytande över saker eller händelser såväl som 
över åsikter och beteenden. (Yukl, 2002:142) Ledarskapet kan bygga på 
positionsmakt eller på ledarens personliga makt. Positionsmakt är viktigt 
inte bara som en källa till inflytande utan även för att det kan användas för 
att öka den personliga makten. (Yukl, 2002:158) 
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5 Fastighetsägarnas resonemang 
I detta kapitel presenterar vi, utifrån de intervjuer vi genomfört, 
fastighetsägarnas resonemang under respektive fastighetsägare, 
tillsammans med bransch- och intresseorganisationernas synpunkter. 
Kapitlet redogör dock även för Linköpings kommuns miljöpolicy och 
handlingsplan inom Agenda 21, en tidigare undersökning inom 
problemområdet samt miljölagstiftning. 
 

5.1 Malmstaden 
Malmstaden representerar i vår undersökning ett större privat 
fastighetsbolag och intervjuer har genomförts med Göran Lindblad som är 
kvalitets- och miljöcontroller samt med Lennart Bladh som är 
informationsansvarig. Göran Lindblad och Lennart Bladh är båda direkt 
underställda Malmstadens VD. 
 
I nästan alla Malmstadens fastigheter finns sortering av glas, papper, 
batterier, lysrör, elektriskt avfall samt övrigt för grovavfall. Det skiljer sig 
dock mellan fastigheterna. Malmstaden tycker att det är tillräckligt att 
sortera i dessa fraktioner. Genom att informera hyresgästerna vill företaget 
utnyttja att vissa fastigheter ligger nära i förhållande till 
Förpackningsinsamlingens återvinningsstationer och att hyresgästerna 
därför kan använda dessa för deras källsortering. (Lindblad, Malmstaden, 
2003-03-14) 
 

5.1.1 Miljöarbete 
Moderbolaget Tornet AB har diskuterat internt hur koncernen ska arbeta 
med miljövetande. Tornet har tagit fram en miljöpolicy som även har 
antagits av Malmstadens styrelse. Malmstaden har själva varit sysselsatta 
med miljöarbete på olika sätt. I december 2002 certifierades Malmstaden 
enligt miljöledningssystemet ISO 14001. I certifieringen arbetar 
Malmstaden systematiskt, dels med olika mål, dels med ett regelsystem där 
det tydligt skapas rutiner och instruktioner för hur olika saker ska handskas 
med. En certifiering enligt ISO 14001 innebär inte att företaget måste ha 
uppnått en viss nivå på miljöarbetet men däremot att företaget har ett 
miljöledningssystem som styr hur miljöfrågor ska behandlas och att detta 
leder till ständiga förbättringar. (Lindblad, Malmstaden, 2003-03-14; 2003-
04-25) 
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Miljöpolicy. Malmstaden har följande miljöpolicy: 
 

”Malmstadens miljöarbete ska grunda sig på vår mest betydande 
miljöpåverkan samt gällande lagar, branschöverenskommelser och 
hyresgästernas miljökrav. Malmstaden ska förebygga förorening genom att: 

•  minska användningen av ändliga naturresurser 
•  minska användning och spridning av ämnen som inte ingår i det 

naturliga kretsloppet 
•  effektivisera energi- och resursanvändning genom hushållning, 

återanvändning och återvinning 
•  dokumentera fastighetsbeståndets miljöstatus och upprätta 

handlingsplaner för att åtgärda de faktorer som har miljöskadlig 
påverkan på människor och omgivning 

•  använda produkter som är miljömärkta och miljödeklarerade och i 
övrigt vid material- och teknikval välja det mest miljöanpassade 
alternativet enligt försiktighetsprincipen med hänsyn till funktion och 
ekonomi 

•  välja konsulter, entreprenörer och leverantörer utifrån deras 
förutsättningar att uppfylla ställda miljökrav 

•  kontinuerligt informera hyresgästerna och genom praktiska insatser 
stimulera dem att medverka i miljöarbetet och själva ta hänsyn till 
miljön i sin verksamhet och i sitt boende 

•  ständigt förbättra miljöarbetet och öppet redovisa resultaten för våra 
olika intressenter” 

Källa: Malmstaden, www.malmstaden.se, 2003-03-24 
 
Under början av 2000-talet har Malmstaden fokuserat mycket på miljön 
vilket bland annat har inneburit att det tillsammans med personalen har 
satts upp miljömål för att alla ska känna sig delaktiga (Lindblad, 
Malmstaden, 2003-04-25). Ursprungligen kommer målen från en dialog 
mellan ledningsgruppen och Göran Lindblad där målen sedan förs ut till de 
olika avdelningarna inom Malmstaden. Diskussioner förs kontinuerligt 
inom Malmstaden om vilka miljöfrågeställningar som är lämpliga att jobba 
mot. (Bladh, Malmstaden, 2003-03-14) 
 
Under 2002 satte Malmstaden upp mål för hanteringen av hushållsavfall. 
Ett av målen var att inventera hela företagets avfallshanteringssystem. 
Under hösten 2002 togs en rapport fram över bland annat hur Malmstaden 
tar hand om avfallet, vilka sorteringsfraktioner och utrymmen som finns 
och vad företaget kan erbjuda för möjligheter för hyresgästerna till utökad 
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källsortering. Utifrån rapporten har Malmstaden i samarbete med Tekniska 
Verken försökt att hitta lämpliga sorteringsmöjligheter beroende på 
fastigheternas förutsättningar. Där det finns fysiska möjligheter finns det en 
väl utbyggd sortering enligt Malmstaden. (Lindblad, Malmstaden, 2003-03-
14; 2003-04-25) 
 
Det har inte varit svårt att få igenom frågan om fastighetsnära insamling i 
ledningsgruppen eller bland Malmstadens medarbetare. 
Avfallshanteringsfrågor är konkreta frågor och har alltid varit i fokus vilket 
har lett till att Malmstaden inte upplevt några problem kring frågan om 
fastighetsnära insamling. Det kan dock upplevas jobbigt att arbeta efter 
miljöledningssystem och liknande då det ofta innebär mycket 
dokumentation och merarbete. (Lindblad, Malmstaden, 2003-03-14) 
 
Malmstaden ser källsortering som en självklarhet. Malmstaden vill skapa 
en miljö som inte bara är god för företagets hyresgäster och personal utan 
även för dess omgivning. Arbetet bygger på att jordens resurser är ändliga. 
Malmstaden har satt upp mål för hur mycket företaget ska minska 
användningen av naturresurser i form av energi och vatten och arbetar 
aktivt för ökad källsortering av avfall i de kommuner där källsortering 
tillämpas. (Malmstaden, www.malmstaden.se, 2003-03-24) 
 

5.1.2 Initiativ 
Initiativet till att införa fastighetsnära insamling tog Göran Lindblad 
tillsammans med Malmstadens förvaltare. Malmstaden menar att 
miljöaspekten är det viktigaste argumentet för att införa fastighetsnära 
insamling. Det är viktigt att ta vara på material och går det att återanvända 
materialet är det något som bör göras. (Lindblad, Malmstaden, 2003-03-14) 
 
En annan viktig aspekt med fastighetsnära insamling som Malmstaden ser 
är att tillgängligheten är god. Med det menas att det är lätt att ta sig till den 
plats där sortering ska ske för annars finns det en risk att hyresgästerna 
struntar i att källsortera avfallet. Det får inte heller vara långt att gå för då 
finns risken att avfallet läggs bland grovsoporna och att viljan att sortera 
sjunker. Malmstaden ser sorteringsmöjligheter nära hyresgästen som en av 
de viktigaste förutsättningarna för att fastighetsnära insamling ska lyckas. 
(Lindblad, Malmstaden, 2003-03-14; Bladh, Malmstaden, 2003-03-14) 
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5.1.3 Information 
Information till hyresgästerna anser Malmstaden vara viktigt för att 
fastighetsnära insamling ska fungera. I mål som har satts upp inom 
Malmstaden angående källsortering är informationen till hyresgästerna en 
viktig del. Det är inte säkert att Malmstaden kommer att kunna 
åstadkomma fullständig sortering överallt men företaget ser det som viktigt 
att kunna ge besked till hyresgästerna var de kan lämna sitt avfall. Vid de 
fall företaget inte kan erbjuda källsortering vid sina fastigheter försöker 
Malmstaden hänvisa till återvinningsstationer i närheten. (Lindblad, 
Malmstaden, 2003-03-14) 
 
Malmstaden har erfarenheten att själva sorteringen måste ske på rätt sätt 
vid källsortering eftersom materialråvaran blir oanvändbar om det sorteras 
på fel sätt. Det är därför centralt att information om hur sortering ska gå till 
går ut till berörda parter menar Malmstaden. (Lindblad, Malmstaden, 2003-
03-14) 
 

5.1.4 Samhällsdebatten 
Under våren 2003 publicerades en debattartikel där debattörerna ville 
bränna allt avfall. Malmstaden menar att artikeln och den efterföljande 
debatten ställer frågor som om företaget gör rätt, om källsortering ska ske 
eller om pengarna har ”slängts i sjön”. (Lindblad, Malmstaden, 2003-03-
14) 
 

5.1.5 Aktörer 
Linköpings kommun. Malmstaden ser Linköpings kommun som väldigt 
viktiga eftersom kommunens direktiv om hur de vill att avfallshanteringen 
ska skötas påverkar mycket hur Malmstaden bygger ut systemet med 
fastighetsnära insamling. Malmstaden har alltid haft fastighetsnära 
insamling, men frågan har varit i hur många fraktioner avfallet ska sorteras 
i. Linköpings kommun har via Tekniska Verken inte gjort några särskilda 
påtryckningar för att Malmstaden ska införa källsortering. (Lindblad, 
Malmstaden, 2003-03-14; 2003-04-25) 
 
Tekniska Verken. Malmstaden för diskussioner med Tekniska Verken och 
samarbetet innebär en ständig dialog. I frågan om fastighetsnära insamling 
anser Malmstaden att de har tagit initiativet till kontakterna med Tekniska 
Verken. Tekniska Verken har haft en aktiv roll i samarbetet men de har inte 
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gått ut och sagt att Malmstaden måste göra på ett visst sätt. Malmstaden 
kontaktade Tekniska Verken för att få deras syn och hjälp med att utforma 
soprum. (Lindblad, Malmstaden, 2003-03-14) 
 
Malmstaden erhåller, som feedback, statistik från Tekniska Verken 
angående avfallsmängder. Statistiken rör främst miljöfarligt avfall. 
Malmstaden önskar få utökad feedback från Tekniska Verken för att veta 
vilka avfallsmängder som totalt uppstår i fastighetsbeståndet. (Lindblad, 
Malmstaden, 2003-03-14) 
 
Hyresgäster. Hyresgästernas åsikter har betydelse vid införandet av 
fastighetsnära återvinning och Malmstaden uppfattar det som att de flesta 
hyresgästerna är positiva till källsortering. Diskussionen om källsortering 
har förekommit i ungefär 20 år och det har skett en stegvis ökning. 
Malmstaden menar att människor i dagsläget är vana vid källsortering och 
är något som uppskattas. (Lindblad, Malmstaden, 2003-03-14) 
 
Konkurrenter. Enligt Malmstaden är konkurrenter inget som företaget har 
fokuserat på vid införandet av fastighetsnära insamling. Malmstaden ser 
inte fastighetsnära insamling som ett konkurrensmedel gentemot andra 
bostadsföretag men tror att det kan upplevas positivt då det visar på en vilja 
att bidra till en bättre miljö. De kontakter som företaget har haft med andra 
bostadsföretag har exempelvis varit studiebesök för att se hur andra företag 
löst problem i olika typer av fastigheter. (Lindblad, Malmstaden, 2003-03-
14; 2003-04-25) 
 

5.1.6 Problem 
Malmstaden har inte sett att företaget kunnat minska sina avfallskostnader i 
Linköping genom införandet av fastighetsnära insamling utan de har 
accepterat ökade kostnader. Företaget finns även i Norrköping och där ser 
Malmstaden att kostnaderna kommer att minska när systemet införs. En 
anledning till att införandet av fastighetsnära källsortering kan löna sig 
enligt Malmstaden är genom minskning av avfallstaxan för sorterat avfall 
och förväntade höjningar på osorterat avfall. En annan viktig anledning är 
att företaget samlar avfallskärl till vissa uppsamlingsställen och därmed får 
en betydligt lägre hanteringskostnad. Ett orosmoment är vad som skulle 
hända om direktiv kom som sa att sortering inte längre skulle ske. Det kan 
även bli så att Linköpings kommun kan komma att vilja bränna avfallet 
menar Malmstaden. (Lindblad, Malmstaden, 2003-03-14; 2003-04-25) 
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Malmstaden resonerar olika vad gäller investeringar i sitt fastighetsbestånd. 
I Norrköping har företaget valt att göra relativt mycket investeringar genom 
att bygga miljörum och soprum på innegårdar medan Malmstaden valt en 
annan väg i Linköping. I Linköping försöker företaget att utnyttja befintliga 
utrymmen. Den stora skillnaden i vägval mellan städerna beror på olikheter 
i fastighetsbeståndet. Malmstaden menar att där det finns större 
bostadsområden med tättliggande fastigheter är det billigare att bygga 
återvinningshus. Det beror på att kostnaden utslaget per kvadratmeter blir 
lägre än om det måste byggas ett återvinningshus för ett fåtal lägenheter i 
centrala stadsdelar. (Lindblad, Malmstaden, 2003-03-14; Bladh, 
Malmstaden, 2003-03-14) 
 
Malmstaden ser få problem rörande källsortering. Det finns fysiska 
problem som beror på att fastighetsbeståndet är äldre och ligger centralt. 
Det gör att det kan vara svårt att finna utrymmen för källsortering och om 
avståndet till sorteringsplatsen blir för långt finns också risk att 
hyresgästerna avstår från att källsortera. Ett annat problem är att många 
hyresgäster upplever det som en standardsänkning när sopnedkast stängs 
och det kan vara svårt att motivera att hyresgästerna måste gå ut med 
hushållssoporna istället. Så har dock inte fallet varit i Linköping utan där 
finns sopnedkasten fortfarande kvar i fastigheterna trots att det finns 
fastighetsnära insamling. (Lindblad, Malmstaden, 2003-03-14; 2003-04-25) 
 

5.2 Stångåstaden 
Stångåstaden representerar ett allmännyttigt fastighetsbolag i vår 
undersökning och intervjuer har genomförts med Agneta Dagersten som är 
miljöchef. Agneta Dagersten ansvarar för och arbetar med miljöfrågor på 
heltid och hennes närmaste chef är VD (Dagersten, Stångåstaden, 2002-02-
28). Intervjuer har även genomförts med vice ordförande i Stångåstadens 
styrelse, Eva Sallnäs och styrelseledamot Jörgen Andersson.  
 
Stångåstaden har i dagsläget pappersinsamling nära eller i anslutning till 
alla bostadsområden och i hälften av bostadsområdena finns det även 
glasåtervinning. I ungefär tio procent av bostadsbeståndet har Stångåstaden 
fastighetsnära hämtning med glas, tidningar, kartong, metall och plast samt 
på några platser även elektronikavfall, lysrör och batterier. (Dagersten, 
Stångåstaden, 2002-02-28) 
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5.2.1 Miljöarbete 
Miljöarbetet inom Stångåstaden är tydligt förankrat men vid miljöarbete 
måste det faktum att det kan finnas andra frågor som är viktigare än 
miljöfrågor beaktas. Stångåstaden anser att de måste ligga i bräschen i 
miljöfrågor eftersom det känns som att de har ett större ansvar, ett 
samhällsansvar. Ett kommunalt bolag har större krav på sig beroende på att 
många kunder anser att det ska vara rättvist när kommunen är inblandad. 
En annan anledning till att företaget känner ett större ansvar är att 
Stångåstaden är störst och att det därför är viktigt att ligga i framkant och 
driva olika frågor. Stångåstaden menar att de är ledande i hyressättningen 
och då kan det kopplas till att Stångåstaden ska vara ledande och 
pådrivande även i andra frågor. Stångåstaden anser sig vara ledande i de 
flesta miljöfrågor i Linköping och anser att fastighetsnära insamling spelar 
en viktig roll i att vara miljöledande. (Dagersten, Stångåstaden, 2002-03-
20)  
 
Stångåstaden avgör från fall till fall vilka frågor som ska satsas på och 
företaget måste prioritera vilka miljöfrågor som är viktigast. Stångåstaden 
ser egentligen inte fastighetsnära hämtning som en kostnadsfråga utan 
tycker att systemet är viktigt. Innan fastighetsnära insamling införs 
genomförs dock en ekonomisk analys för att se om det är ekonomiskt 
rimligt. (Dagersten, Stångåstaden, 2002-02-28) 
 
Stångåstaden har i dagsläget ingen avfallspolicy som beskriver hur 
företaget ska arbeta i avfallsfrågor men det finns en övergripande 
miljöpolicy om hur miljöarbetet ska gå till. Stångåstaden har sedan 2002 en 
arbetsgrupp, där Agneta Dagersten ingår. Gruppen arbetar med 
avfallsfrågor och har tagit fram ett förslag till avfallspolicy som 
Stångåstaden ska arbeta efter. Fastighetsnära insamling drivs utifrån 
arbetsgruppen och inga direktiv har kommit från Stångåstadens styrelse. 
Förslaget till avfallspolicy har stämts av med VD. Arbetsgruppen ska även 
ta fram ett kostnadsunderlag med kostnadsutredningar på vilka kostnader 
som är förknippade med fastighetsnära hämtning. Arbetsgruppen kommer 
att presentera förslaget för styrelsen och beslut om avfallspolicy kommer 
att fattas på styrelsenivå. (Dagersten, Stångåstaden, 2002-02-28) 
 
I en utredning som arbetsgruppen tagit fram har det identifierats vilka 
kostnader som finns i dagsläget för avfallshantering. När avfallspolicyn är 
framtagen ska en inventering göras över vilka möjligheter Stångåstaden har 
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att införa fastighetsnära insamling i de olika bostadsområdena. (Dagersten, 
Stångåstaden, 2002-02-28; 2002-03-20) 
 
Miljöledningssystem. Inom Stångåstaden pågår ett arbete med införande av 
ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Miljöledningssystemet är till för 
att planera, kontrollera och följa upp miljöarbetet. Syftet är också att 
personalen och företagsledningen ska få en helhetssyn över företagets 
miljöpåverkan. (Stångåstaden, www.stangastaden.se, 2003-03-21) 
 
Miljöpolicy. Stångåstaden har slagit fast en miljöpolicy som lyder:  
 

”AB Stångåstaden ska i aktiv samverkan med alla våra kunder och 
samarbetspartners bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och trygghet i 
boendet. Vi ska erbjuda sunda bostäder och lokaler genom ett aktivt arbete för 
ständig miljöförbättring och förebyggande av miljöproblem. Vår 
miljöpåverkan skall minska genom minimerad förbrukning av energi och 
material och val av miljöanpassade produkter. Lagstiftningens miljökrav utgör 
minimikrav. Vi ska vara kända för att driva ett offensivt miljöarbete och 
erbjuda våra kunder en hög boendekvalitet.”  

Källa: Stångåstaden, www.stangastaden.se, 2003-03-21 
 
Miljöavtal. Stångåstaden och Hyresgästföreningen har tecknat avtal om 
miljösamarbete för att bedriva ett mer aktivt miljöarbete samt öka fokus på 
miljöfrågor. Parterna ska exempelvis stödja och uppmuntra hyresgästernas 
miljöengagemang och vill att negativa miljöpåverkande faktorer ska 
åtgärdas på längre sikt. Med miljöavtalet har det skapats förutsättningar för 
att ge hyresgästerna möjlighet att delta i förändringar av boendekvaliteten 
och boendemiljön. Parterna ska kunna vidta praktiska miljöförbättringar. 
(Stångåstaden, www.stangastaden.se, 2003-03-21) 
 

5.2.2 Initiativ 
Det allra viktigaste motivet till att införa fastighetsnära insamling menar 
Stångåstaden är att det är en viktig symbolhandling för att hyresgästerna tar 
hand om sitt avfall och ifrågasätter vad som inhandlas. Det kan få 
människor att tänka på var avfallet tar vägen istället för att bara slänga det i 
sopnedkastet. Fastighetsnära insamling kan även leda till att hyresgästerna 
börjar tänka på och blir mer noggranna med var de gör av sitt farliga avfall. 
Stångåstaden tror även att fastighetsnära insamling väcker tankar hos 
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människor så att de till exempel börjar spara på varmvatten och liknande. 
(Dagersten, Stångåstaden, 2002-03-20) 
 
Kraven på fastighetsnära insamling kommer från alla håll. Stångåstadens 
egna krav om att vara ledande när det gäller miljöfrågor påverkar. Tekniska 
Verken trycker också på till viss del för att sälja tjänsten fastighetsnära 
insamling. Hyresgästerna hör även de av sig med önskningar om att 
källsortera. Stångåstaden menar att det är bra när initiativet till 
fastighetsnära insamling kommer från hyresgästerna och att hyresgästerna 
tycker att det är positivt och bidrar med engagemang. (Dagersten, 
Stångåstaden, 2002-02-28) 
 

5.2.3 Information 
Inom Stångåstaden finns områdesansvariga som ansvarar för cirka 1 000 
lägenheter vardera och som har kontakter med alla entreprenörer i sina 
bostadsområden. Entreprenörerna sköter all inre och yttre skötsel. De 
områdesansvariga delar ut information till hyresgästerna och håller 
informationsmöten med nya hyresgäster om bland annat var 
återvinningsrum finns. Stångåstaden skulle vilja ha stöd och hjälp ifrån 
Linköpings kommun med att informera hyresgästerna om källsortering. 
Stångåstaden frågar sig vem som har informationsansvaret för vad 
kommuninvånarna värderar miljöriktigt – fastighetsägaren eller 
kommunen. Hyresgästerna bor hos Stångåstaden och är kommuninvånare i 
Linköping (Dagersten, Stångåstaden, 2002-02-28) 
 

5.2.4 Samhällsdebatten 
Stångåstaden följer kontinuerligt debatt och diskussion rörande 
avfallsfrågor eftersom samhällsdebatten spelar väldigt stor roll i införandet 
av fastighetsnära insamling. Stångåstaden håller sig uppdaterade om hur 
diskussionerna går via tidningar, miljötidskrifter och Internet. Debatten 
som Naturvårdsverkets före detta generaldirektör startade och 
diskussionerna i tidningarna kring detta har inte gjort det lättare för 
fastighetsägarna anser Stångåstaden. Debatten har inneburit att 
fastighetsägarna blivit osäkra på vad som gäller, om avfallet ska förbrännas 
eller källsorteras. (Dagersten, Stångåstaden, 2002-02-28) 
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5.2.5 Aktörer 
Styrelse. Stångåstadens styrelse är politiskt tillsatt (Stångåstaden, 
Årsredovisning 2002). Vice ordförande i Stångåstaden Eva Sallnäs anser 
att fastighetsnära återvinning är bra för de boende och något som 
hyresgästerna efterfrågar. Fördelen med fastighetsnära återvinning är en 
stor miljövinst under förutsättning att hela återvinningssystemet fungerar, 
för annars blir det ingen hundraprocentig uppslutning kring källsortering 
bland hyresgästerna. Det finns ekonomiska och praktiska nackdelar vid 
fastighetsnära insamling utom vid nyproduktion. Fastighetsnära återvinning 
i befintligt bostadsbestånd kräver investeringar i om- eller tillbyggnation. 
Den kostnaden får Stångåstaden och i slutändan hyresgästerna stå för 
medan entreprenörerna får vinsten i form av materialersättning. Det 
starkaste argumentet för fastighetsnära återvinning är en klar miljöpolitisk 
vinst och att det är bra för hyresgästerna. (Sallnäs, Stångåstaden, 2003-03-
16) 
 
Jörgen Andersson som är styrelseledamot i Stångåstaden anser att det inte 
finns några starka argument för fastighetsnära återvinning. Han anser att 
det bästa för miljön är att bränna allt organiskt avfall i 
förbränningsanläggningar som exempelvis Gärdstaverken i Linköping. Den 
enda fördel han kan se är att människor kan känna sig tillfreds med att göra 
något som de tror befrämjar miljön. Nackdelarna med fastighetsnära 
återvinning och källsortering är bland annat att det finns risk för 
nedskräpning, ohyra och skadedjur samt att det förorsakar mer transporter, 
vilket ökar oljeförbrukningen i samhället. (Andersson, Stångåstaden, 2003-
03-18) 
 
Linköpings kommun. Stångåstaden ser Linköpings kommun som väldigt 
viktiga vid införandet av fastighetsnära insamling. Företaget väntar på att 
kommunen ska ”sätta ned foten” och klargöra om de tycker att källsortering 
är viktigt eller om kommunen vill bränna avfallet. Kommunen bör peka i 
en riktning och säga att det här ska gälla i tio år. Linköpings kommun är en 
av få kommuner i landet som inte har en plan för hur avfallet ska hanteras 
enligt Stångåstaden. Stångåstaden har påbörjat diskussioner med 
Linköpings kommun för att höra kommunens syn kring fastighetsnära 
insamling. Företaget ska även skicka sina synpunkter till kommunen så att 
inte fastighetsägarna glöms bort i arbetet med att ta fram en avfallsplan. 
(Dagersten, Stångåstaden, 2002-02-28) 
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Linköpings kommun har tagit till sig av kritiken om att det inte finns någon 
långsiktig plan kring avfallshantering inom kommunen. Det finns en person 
som arbetar med frågan och under våren 2003 kommer kommunen att börja 
arbetet med att ta fram en avfallsplan för hela Linköpings kommun. I 
handlingsplanen ska kommunen peka på långsiktiga mål att arbeta mot. 
Arbetet med avfallsplanen kommer att i bästa fall vara klart under hösten 
2004. (Dagersten, Stångåstaden, 2002-02-28) 
 
Tekniska Verken. Stångåstaden för en kontinuerlig dialog med Tekniska 
Verken där parterna träffas tre till fyra gånger om året och diskuterar deras 
gemensamma arbete med avfallsfrågor. Stångåstaden samarbetar även med 
andra entreprenörer som hämtar olika fraktioner. Stångåstaden anser inte 
att de får rätta sig efter vad Tekniska Verken bestämmer utan Tekniska 
Verken måste följa de spelregler som Förpackningsinsamlingen har satt 
upp. (Dagersten, Stångåstaden, 2002-02-28; 2002-03-20) 
 
Vid införande av fastighetsnära insamling tar Stångåstaden in anbud från 
flera entreprenörer för att ta reda på vad dessa kan bidra med och väljer det 
mest ekonomiskt fördelaktiga (Dagersten, Stångåstaden, 2002-02-28). 
 
Förpackningsinsamlingen. Stångåstaden anser att 
Förpackningsinsamlingen spelar absolut störst roll eftersom de har satt upp 
spelreglerna som alla aktörer måste rätta sig efter vid fastighetsnära 
hämtning (Dagersten, Stångåstaden, 2002-03-20). 
 
Hyresgäster. Stångåstaden anser att införandet av fastighetsnära insamling 
är väldigt positivt för hyresgästerna. Hyresgästerna får en bättre 
boendemiljö och service samt att Stångåstaden gemensamt med 
hyresgästerna gör något som är bra för miljön. När Stångåstaden gör 
enkätundersökningar hos hyresgästerna är betalningsviljan för 
miljösatsningar oerhört liten, näst intill obefintlig. Det är därför ett stort 
dilemma att lägga pengar på miljösatsningar eftersom betalningsviljan är så 
svag hos hyresgästerna. Stångåstaden menar att stängning av sopnedkast 
vid införandet av fastighetsnära insamling inte är något som hyresgästerna 
uppskattar. När Stångåstaden inför fastighetsnära hämtning anordnas ett 
antal informationstillfällen men en bra uppslutning innebär att cirka tio 
procent av hyresgästerna kommer till mötena. (Dagersten, Stångåstaden, 
2002-03-20) 
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Eldsjälar. Det är viktigt att det finns eldsjälar inom Stångåstaden som 
driver frågan om källsortering och tycker att frågan är viktig. Stångåstadens 
miljögrupp består av eldsjälar som tycker att källsorteringsfrågor är viktiga 
och som försöker komma fram med bra lösningar. Det måste även finnas 
eldsjälar bland de boende eller i Hyresgästföreningen anser Stångåstaden. 
Det bästa sättet att arbeta på anser Stångåstaden är när det finns eldsjälar i 
bostadsområdet som kan hjälpa till med att sprida frågan om fastighetsnära 
insamling. Dessa personer kan exempelvis se till att soprummen är snygga 
för att öka motivationen bland hyresgästerna att källsortera. 
Fastighetsskötarna måste tycka att sortering är viktigt eftersom de har 
daglig kontakt med hyresgästerna och fastighetsskötarnas uppfattning om 
källsortering är sådant som hyresgästerna tar till sig. De kan bland annat 
behöva stå emot ryktesspridning som att det inte är någon idé att källsortera 
eftersom avfallet ändå förbränns. (Dagersten, Stångåstaden, 2002-03-20) 
 
Konkurrenter. Stångåstaden anser att det är viktigt att samarbeta med andra 
privata fastighetsägare för att uppnå påtryckningar mot Linköpings 
kommun i frågan om fastighetsnära insamling och om en långsiktig 
avfallsplan i kommunen. Det är viktigt eftersom det är många 
fastighetsägare som ska göra investeringar och Stångåstaden anser att alla 
boende i Linköping, inklusive villaägare, har ett intresse av källsortering. 
(Dagersten, Stångåstaden, 2002-02-28; 2002-03-20) 
 
Stångåstaden tittar på konkurrenter inte bara i Linköpings kommun utan 
även i andra kommuner. Dialog förs med miljöchefer i bostadsbolag från 
andra kommuner för att stämma av hur de arbetar och vilka erfarenheter de 
har. Dessa företag har inte lyckats sänka avfallskostnaderna och betonar 
vikten av att kommunen bestämmer och talar om vad som är långsiktigt så 
att fastighetsägarna vet vilka spelregler de har att rätta sig efter. (Dagersten, 
Stångåstaden, 2002-02-28; 2002-03-20) 
 
Hyresgästföreningen. Stångåstaden för alltid en dialog med 
Hyresgästföreningen vid ett införande av fastighetsnära hämtning då 
beslutet måste förankras hos Hyresgästföreningen eftersom det kan leda till 
högre hyror. Stångåstaden vet av erfarenhet att när de som fastighetsägare 
säger något så uppfattar hyresgästerna det som pekpinnar men när istället 
Hyresgästföreningen säger samma sak är hyresgästerna mer mottagliga. 
Stångåstaden anser det därför viktigt att få med Hyresgästföreningen eller 
någon annan lokal grupp i bostadsområdet vid införandet av fastighetsnära 
insamling. Arbetet går lättare i de fall Hyresgästföreningen är positiv, 



 Fastighetsägarnas resonemang  

 - 54 - 

vilket den oftast är, och vill driva frågan. (Dagersten, Stångåstaden, 2002-
02-28; 2002-03-20) 
 
Fastighetsägarna. Stångåstaden träffar Fastighetsägarna för att diskutera 
miljöfrågor. Det finns en ”filosofi” att de privata fastighetsägarna låter 
Stångåstaden gå först och göra misstagen. Kring avfallsfrågor har parterna 
samma åsikt. Det måste finnas ett ekonomiskt incitament likt det som 
bostadsrättsföreningar upplever i och med att de kan räkna hem 
fastighetsnära insamling. Samarbeten sker även med andra kommunala 
bostadsbolag genom SABO, som också de driver frågan om fastighetsnära 
insamling. (Dagersten, Stångåstaden, 2002-02-28) 
 

5.2.6 Problem 
Det största problemet med fastighetsnära insamling är att staten har bestämt 
ett system där Förpackningsinsamlingen bestämmer hur det ska vara för att 
maximera sina vinster. Den stora bristen i Förpackningsinsamlingens 
system menar Stångåstaden är att ingen har sett till vad fastighetsägare 
tycker i frågan. Den viktigaste gruppen, det vill säga hyresgästerna, har 
heller inte tillfrågats om hur de vill ha det utan det har ställts upp 
bestämmelser utan att fråga hyresgästkollektivet. Stångåstaden menar att 
konsumenten får betala dubbelt genom först en avgift på förpackningar och 
sedan en gång till på hyran för att källsortering finns nära fastigheten. I 
dagsläget betalar konsumenten en avgift på varje köpt förpackning till 
Förpackningsinsamlingen för att de ska kunna driva 
återvinningsstationerna. Med fastighetsnära hämtning får fastighetsägarna 
stå för kostnaden för hyra av kärl och kostnaden för att hämta det 
källsorterade avfallet. (Dagersten, Stångåstaden, 2002-02-28; 2002-03-20) 
 
Ett annat problem med fastighetsnära insamling är att Linköpings kommun 
inte slår fast vad de tycker är långsiktigt när det gäller avfallshantering. 
Kommunen har ändrat uppfattning med jämna mellanrum vilket hindrar 
investeringar anser Stångåstaden. Linköpings kommun har överlåtit 
avfallshanteringen och avfallsfrågorna på Tekniska Verken och 
inriktningen har under ett antal år varit att förbränna avfallet. Stångåstaden 
anser att det är Tekniska Verkens vinstintresse som styr när kommunen 
sätter riktlinjerna eftersom Tekniska Verken vill bränna avfallet. De 
kommuner som inte förbränner avfall har haft en drivkraft att lösa 
problemet genom att utveckla fastighetsnära hämtning. (Dagersten, 
Stångåstaden, 2002-02-28) 
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Ytterligare problem med fastighetsnära insamling som Stångåstaden ser är 
den attitydskillnad som finns mellan de som bor i hyresrätt och de som bor 
i bostadsrätt. Bostadsrättsföreningar kan ofta sänka sina kostnader för 
avfallshantering i och med införandet av fastighetsnära insamling och det 
beror enligt Stångåstaden på att de som bor i bostadsrätt är mer medvetna 
om sina kostnader. Bostadsrättsinnehavare ser till så att sorteringen går rätt 
till medan de som bor i hyresrätt ofta tänker att de har hyrt sig fria från 
ansvar. Attitydskillnaden anser Stångåstaden även finns mellan större 
hyresfastigheter och mindre, där det i mindre hyresfastigheter ofta finns en 
större social kontroll. (Dagersten, Stångåstaden, 2002-02-28; 2002-03-20) 
 
Införandet av fastighetsnära insamling har lett till ökade kostnader men det 
ser företaget inte som något större problem utan de hoppas på att det i 
framtiden kan löna sig. Stångåstaden anser det vara värt att satsa pengarna 
på fastighetsnära insamling eftersom det är en viktig fråga. Den stora 
anledningen till de ökade kostnaderna är enligt Stångåstaden att 
kringkostnaderna är högre och att investeringar måste göras. 
Kringkostnaderna skulle kunna minskas genom hundraprocentigt 
motiverade hyresgäster som sorterar rätt och håller snyggt anser 
Stångåstaden. (Dagersten, Stångåstaden, 2002-02-28) 
 
I dagsläget får Stångåstaden ingen statistik på avfallsmängderna trots att 
Tekniska Verken säger att de väger Stångåstadens avfall. Detta innebär att 
Stångåstaden inte ser om avfallsmängden sjunker eller stiger i 
bostadsområden där fastighetsnära hämtning har införts. Det är ett 
incitament som går förlorat anser Stångåstaden i och med att företaget inte 
vet om fastighetsnära hämtning påverkar avfallsmängden. Det blir även 
svårt att motivera hyresgästerna om de inte får statistik på vad som händer 
med hushållsavfallet. (Dagersten, Stångåstaden, 2002-02-28) 
 
Ett annat problem för Stångåstaden är att förutsättningarna mellan de olika 
bostadsområdena varierar. Beroende på hur fastigheterna är belägna finns 
det antingen stora eller nästan obefintliga utrymmen i fastigheterna för att 
bygga återvinningshus för fastighetsnära insamling. Problem med 
obefintliga utrymmen finns ofta i äldre hus. Det innebär att Stångåstaden 
måste göra investeringar för att bygga utrymmen för källsortering. I de 
centrala stadsdelarna finns det heller ingen plats på innergårdarna att bygga 
återvinningsrum för fastighetsnära insamling. (Dagersten, Stångåstaden, 
2002-02-28) 
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Stångåstaden anser att det bästa för fastighetsnära insamling är att försöka 
använda redan befintliga lokaler som återvinningsrum. Det kan vara 
oanvända tvättstugor eller grovsoprum. I och med detta behöver inte 
företaget göra några investeringar utan det blir bara löpande driftskostnader 
och det gör att Stångåstaden kan komma igång relativt snabbt med 
fastighetsnära insamling. (Dagersten, Stångåstaden, 2002-02-28) 
 

5.2.7 Vision och framtidsutsikter 
I kostnadsunderlaget som Stångåstaden arbetar med att ta fram ska det i ett 
första steg identifieras i vilka områden det finns utrymmen där införandet 
av fastighetsnära insamling är enkelt. Nästa steg blir de områden där det 
finns plats att bygga till återvinningshus och det tredje steget är de områden 
där det krävs mer genomgripande insatser för att införa fastighetsnära 
insamling, exempelvis där det finns enstaka hus och Stångåstaden måste gå 
ihop med andra fastighetsägare. (Dagersten, Stångåstaden, 2002-03-20) 
 
Stångåstaden anser att det skulle vara positivt om fastighetsägarna fick ta 
del av de intäkter som Förpackningsinsamlingen får via 
förpackningsavgifterna. Stångåstaden vill därför skrota systemet med 
Förpackningsinsamlingens återvinningsstationer för att istället ge 
förpackningsavgifterna till fastighetsägarna så att de kan hantera 
fastighetsnära insamling efter hur de önskar. Stångåstaden vill kunna 
tillgodoräkna sig värdet i insamlat material genom försäljning. Detta skulle 
vara intressant på så sätt att fastighetsägarna skulle kunna ge tillbaka något 
till hyresgästerna. Detta i form av pengar tillbaka på hyran eller liknande 
till de bostadsområden som återvunnit mycket och på så sätt fått lägre 
kostnader. (Dagersten, Stångåstaden, 2002-02-28) 
 

5.3 Snickaregatan 2A och 2B 
Snickaregatan 2A och 2B (Snickaregatan) representerar i vår undersökning 
en mindre privat fastighetsägare och intervju har genomförts med Stig-Åke 
Stenberg som var vicevärd i fastigheten under införandet av fastighetsnära 
insamling. 
 
Snickaregatan, med 18 lägenheter, startade med fastighetsnära insamling 
under 2002. Innan detta fanns det endast ett grovsoprum där allt avfall 
hamnade och om hyresgästerna ville sortera sitt avfall fick de gå med 
tidningar och glas till Förpackningsinsamlingens återvinningsstationer. 
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Stig-Åke Stenberg tyckte att det var något som skulle förändras och tog 
upp frågan med fastighetens styrelse. Styrelsen är utsedd av IOGT-NTO:s 
Lokalförening 18 i Linköping som även äger fastigheten. Styrelsen har 
överlåtit fullt ansvar för att sköta fastigheten till värdarna. (Stenberg, 2003-
03-12) 
 
Snickaregatan sorterar fyra fraktioner, papper, kartonger, samt färgat och 
ofärgat glas. Snickaregatan tar själva hand om vissa fraktioner som lampor 
och lysrör och transporterar ut det till Gärdstaverken i Linköping. 
Fastighetsägaren betalar 25 kronor per lägenhet och månad för 
fastighetsnära insamling som tillhandahålls av Tekniska Verken. (Stenberg, 
2003-03-12) 
 

5.3.1 Initiativ 
Tanken att införa fastighetsnära insamling kom från Stig-Åke Stenberg. 
Det var inget som efterfrågades av styrelsen eller hyresgästerna men dessa 
parter var positiva till förslaget och det var inga större problem att få deras 
intresse. Ett bevis på hyresgästernas intresse är att det endast var två 
hyresgäster som inte kom till det informationsmöte som anordnades. 
Styrelsen och hyresgästerna hade inte några synpunkter som hindrade 
införandet av fastighetsnära insamling. I dagsläget sorterar alla hyresgäster 
och det fungerar bra med källsorteringen. Genom att införa källsortering 
skapas krav på hyresgästerna att sätta sig in i och skaffa sig kunskap kring 
källsortering menar Stig-Åke Stenberg. (Stenberg, 2003-03-12) 
 

5.3.2 Samhällsdebatten 
Samhällsdebatten som förs kring återvinning har inte påverkat 
Snickaregatan:s beslut att införa fastighetsnära insamling. Stig-Åke 
Stenberg, som var den drivande kraften, har själv källsorterat i stort sett 
sedan det började. Det är från det egna arbetet som inspiration till 
fastighetsnära insamling på Snickaregatan har hämtats. Stig-Åke Stenberg 
anser att det är bättre att återvinna exempelvis papper ett antal gånger innan 
det hamnar i förbränningen. På det sättet har så mycket som möjligt av 
papperet utnyttjats innan det blir energi. (Stenberg, 2003-03-12) 
 

5.3.3 Aktörer 
Linköpings kommun/Förpackningsinsamlingen. Snickaregatan har inte haft 
kontakt med varken Linköpings kommun eller Förpackningsinsamlingen  
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varvid dessa parter inte har påverkat införandet av fastighetsnära insamling 
(Stenberg, 2003-03-12). 
 
Tekniska Verken. Kontakterna med Tekniska Verken kom till genom att 
Snickaregatan tog initiativet. Tekniska Verken undersökte fastigheten och 
kom därefter tillsammans med fastighetsägaren fram till vad som var 
lämpligt att sortera efter vilka möjligheter som fanns i fastigheten. Stig-Åke 
Stenberg ser det som att Tekniska Verken varit en hjälpande hand samt en 
motpart som varit kunnig inom sitt område. Snickaregatan erhåller statistik 
från Tekniska Verken över den avfallsmängd fastigheten producerar. 
(Stenberg, 2003-03-12) 
 
Eldsjälar. Stig-Åke Stenberg anser att eldsjälar är viktiga för införande av 
fastighetsnära insamling. Det är främst fastighetsägaren själv som måste 
vara eldsjäl och driva på frågan eftersom källsortering kostar och den 
kostnaden måste hyresvärden ta. (Stenberg, 2003-03-12) 
 
Konkurrenter. Hur andra bostadsföretag såg på frågan om fastighetsnära 
insamling var inget som påverkade eller inspirerade Snickaregatan, utan 
införandet var helt på eget initiativ. (Stenberg, 2003-03-12) 
 
Fastighetsägarna. Snickaregatan är medlemmar i Fastighetsägarna men har 
inte fört några diskussioner med Fastighetsägarna angående fastighetsnära 
insamling. Snickaregatan anser att det dock bör ligga i Fastighetsägarna 
intresse att ta upp frågan om fastighetsnära insamling med andra 
hyresvärdar. (Stenberg, 2003-03-12) 
 

5.3.4 Problem 
Snickaregatan har inte sett några större problem med fastighetsnära 
insamling. Det behövs att någon har uppsikt över sorteringen så att det inte 
sorteras fel. Det största problemet skulle vara att hyresgäster sorterar fel. 
(Stenberg, 2003-03-12) 
 
Det var tillgängligheten för dem som skulle hämta avfallet som var det 
viktiga vid införandet av fastighetsnära insamling. Stig-Åke Stenberg ser 
att god tillgänglighet för hyresgästerna är av mindre betydelse. 
Snickaregatan kunde inte bygga ut systemet i den omfattning som de ville 
då det inte fanns tillräckligt med plats för kärl på innegården och sortering i 
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källaren skulle innebära stora besvär för de som hämtar avfallet. (Stenberg, 
2003-03-12) 
 
Det måste finnas gott om plats i fastigheten för att fastighetsnära insamling 
ska fungera bra. Måste det byggas nytt eller byggas om så kostar det 
pengar. I dagsläget prioriterar inte många hyresgäster att kunna källsortera 
och undrar varför det ska läggas pengar på det när exempelvis deras 
lägenheter behöver renoveras. Införandet av fastighetsnära insamling 
innebar att kostnaderna för avfallshantering blev högre men det var inte 
något som påverkade Snickaregatan vid beslutet. Priset var inte det viktiga 
och att kostnaderna för avfallshantering ökat har inte haft någon betydelse. 
(Stenberg, 2003-03-12) 
 

5.3.5 Vision och framtidsutsikter 
Snickaregatan skulle även vilja sortera plast och plåt men detta är inte 
möjligt på grund av utrymmesbrist. Tanken är att systemet ska byggas ut 
för att underlätta för hyresgästerna så att det blir möjligt att sortera redan 
under diskbänken i lägenheten. (Stenberg, 2003-03-12) 
 

5.4 HSB Östergötland  
Intervjuer har genomförts med Peder Ahlgren som är boservicechef på 
HSB Boservice AB och med Marie Axén som är informatör och 
miljösamordnare på HSB Östergötland.  
 

5.4.1 Miljöarbete 
HSB Östergötland är tillsammans med HSB Boservice mitt uppe i ett 
arbete med att miljö- och kvalitetscertifiera företagen och tanken är att 
under fjärde kvartalet 2003 ska certifiering ske (Ahlgren, HSB Boservice, 
2003-02-28). 
 
HSB:s övergripande miljömål. HSB har fastställt följande strategier för att 
uppnå regionalt satta mål: 
 

•  ”Miljöledningssystem ska införas 
•  Miljöarbetet ska redovisas i en samlad miljöredovisning 
•  Anställda och förtroendevalda ska kontinuerligt utbildas i miljöfrågor 
•  Utvecklingsinsatser ska förbättra miljöarbetet” 

Källa: HSB, Miljöredovisning, 2001 (s.41) 
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Varje enskild HSB-förening och HSB-bolag beslutar om sina operativa mål 
och handlingsplaner utifrån lokala behov och förutsättningar. Det 
övergripande miljöarbetet utgår från en verksamhetsplan som HSB 
Riksförbund arbetar fram i samarbete med HSB-föreningar och HSB-bolag. 
(HSB Miljöredovisning, 2001:41) Riksförbundet kan inte ge HSB 
Östergötland några direktiv utan endast information kring miljöfrågor 
eftersom HSB Östergötland har rätt att fatta egna beslut (Axén, HSB 
Östergötland, 2003-04-17). 
 
HSB:s miljöpolicy. HSB har slagit fast en miljöpolicy som lyder: 
 

”HSB utgår från en helhetssyn på människa, boende och miljö i all 
verksamhet. Vi strävar efter att utifrån en ekologisk grundsyn miljöanpassa 
verksamheten. HSB:s övergripande miljöpolicy ska påverka miljöarbetet på 
alla nivåer. 
Detta uppnår vi genom att: 

•  arbeta förebyggande 
•  ta miljöhänsyn vid beslut 
•  hushålla med resurser  
•  använda sunda och kretsloppsanpassade material och metoder 
•  följa gällande miljölagstiftning 
•  arbeta för ständig förbättring 
•  ta vara på den inneboende kraften i människors engagemang 

HSB arbetar aktivt för tydliga och långtgående branschåtaganden på 
miljöarbetet.” 

Källa: HSB, Miljöredovisning, 2001 (s. 42) 
 

5.4.2 Initiativ 
HSB Östergötland menar att det viktigaste motivet till att införa 
fastighetsnära insamling är den miljövinst som kan göras och att ett 
samhällsansvar tas för framtida generationer. HSB Östergötland har tagit 
del av information genom exempelvis föreläsningar som visar att 
källsortering är miljömässigt försvarbart. Ett annat motiv till att införa 
fastighetsnära insamling är att det kan medföra lägre kostnader för 
bostadsrättsföreningarna. Närheten med fastighetsnära insamling är även 
något som många bostadsrättsföreningar pratar om. Finns sorteringen nära 
uppstår mindre besvär än om avfallet måste hanteras på ett omständligt sätt 
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genom att de boende måste gå till olika ställen för att slänga sitt avfall. 
(Axén, HSB Östergötland, 2003-02-28; 2003-04-17) 
 
HSB Östergötland har valt att lyfta fram frågan om fastighetsnära 
insamling i sin informationsverksamhet för att förbereda 
bostadsrättsföreningar på exempelvis kommande lagkrav. Det finns ett 
förvaltningsråd där HSB Östergötland träffar de bostadsrättsföreningar som 
det finns skötselavtal med och diskuterar aktuella frågor. Det hålls även 
konferenser med ordförande och vicevärdar där exempelvis aktuell 
lagstiftning som berör bostadsrättsföreningarna eller andra frågor som HSB 
Östergötland anser vara intressanta för bostadsrättsföreningarna tas upp. 
(Axén, HSB Östergötland, 2003-02-28) 
 
Initiativet till att införa fastighetsnära insamling kan exempelvis komma 
från att bostadsrättsföreningen har läst om ämnet och på så sätt väcks 
frågan hos bostadsrättsföreningen. Peder Ahlgren anser att det går att ändra 
attityden till införandet av fastighetsnära insamling hos 
bostadsrättsföreningarna. Peder Ahlgren menar att det är ekonomin som är 
drivande genom att bostadsrättsföreningen undersöker vad de kan spara 
genom fastighetsnära insamling. Miljötänkandet är inte det primära utan 
miljön är något som bostadsrättsföreningarna får på köpet. (Ahlgren, HSB 
Boservice, 2003-02-28) HSB Östergötland har lyft upp vad införandet av 
fastighetsnära insamling har inneburit ekonomiskt för andra 
bostadsrättsföreningar för att kunna påpeka att kostnaderna kan sjunka 
(Axén, HSB Östergötland, 2003-02-28). 
 
När frågor om fastighetsnära insamling dyker upp hos 
bostadsrättsföreningarna vill HSB Östergötland skapa intresse för frågan. 
Frågorna kan beröra hur andra bostadsrättsföreningar har resonerat och 
gjort i frågor kring fastighetsnära insamling eller om det kommer att 
medföra högre kostnader. (Axén, HSB Östergötland, 2003-02-28) Det är 
dock inte lätt att skapa intresse hos bostadsrättsföreningarna och inte heller 
att genomföra förändringar. Bostadsrättsföreningarna är vana att arbeta på 
ett visst sätt och vana att det ser ut på ett visst sätt inom 
bostadsrättsföreningen och det är inte lätt att förändra. HSB Östergötland 
menar att när fler och fler bostadsrättsföreningar inför fastighetsnära 
insamling medför det att ännu fler vill införa det. (Ahlgren, HSB 
Boservice, 2003-02-28) 
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HSB Östergötland hjälper och stödjer bostadsrättsföreningarna i arbetet 
med att införa fastighetsnära insamling men Peder Ahlgren påpekar att det 
är styrelsen i respektive bostadsrättsförening som tar beslutet om införandet 
ska ske. HSB Östergötland hjälper bostadsrättsföreningarna med att bland 
annat ta fram kontakter hos entreprenörer och ta fram skötselavtal. 
(Ahlgren, HSB Boservice, 2003-02-28) 
 

5.4.3 Information 
Bostadsrättsföreningarna är intresserade av att få svar på sina frågor. Frågor 
till HSB Östergötland kan vara om bostadsrättsföreningarna kommer att 
kunna påverka avgiften och om det kommer att bli dyrare med 
fastighetsnära insamling. Andra frågor kan vara vad det krävs för 
ombyggnationer eller vad det är för lagar och regleringar som är på 
ingående. HSB Östergötland erhåller information i olika sammanhang och 
lämnar den vidare till bostadsrättsföreningarna eller ger dem hjälp att söka 
information (Axén, HSB Östergötland, 2003-02-28). 
 

5.4.4 Aktörer 
Hyresgäster. HSB Östergötland anser att införandet av fastighetsnära 
insamling innebär högre krav på hyresgästerna att sortera sitt avfall och att 
det är en vana som måste etableras. Det värde som skapas för hyresgästerna 
med införandet av fastighetsnära insamling består enligt HSB Östergötland 
av en bättre boendemiljö men det är inte säkert att införandet medför en 
lägre hyra. (Axén, HSB Östergötland, 2003-04-17) 
 
Konkurrenter. HSB Östergötland menar att jämförelsen mellan 
bostadsrättsföreningarna inom HSB är intressant. En annan viktig del av 
organisationen är Grannskapsgårdars fastigheter eftersom det är HSB 
Östergötland som fattar beslut rörande dessa. Där är det HSB Östergötland 
som kan minska kostnaden genom källsortering och det lyfter HSB 
Östergötland sedan fram som goda exempel gentemot 
bostadsrättsföreningarna. (Ahlgren, HSB Boservice, 2003-02-28) 
 

5.4.5 Problem 
En drivande aktör i införandet av fastighetsnära insamling är styrelsen i 
bostadsrättsföreningen. Styrelsen måste våga och orka ta tag i frågan 
eftersom införandet kräver en stor attitydförändring. (Ahlgren, HSB 
Boservice, 2003-02-28) Bostadsrättsföreningarna resonerar som så att 
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eftersom de inte har källsorterat tidigare så ska de inte göra det nu heller 
(Axén, HSB Östergötland, 2003-04-17). 
 
Ett problem som HSB Östergötland ser med införandet av fastighetsnära 
insamling är att det krävs ombyggnationer vilket kan medföra kostnader 
som går emot tanken på att fastighetsnära insamling ska minska 
kostnaderna (Axén, HSB Östergötland, 2003-02-28). Peder Ahlgren menar 
att det krävs en investering för att spara (Ahlgren, HSB Boservice, 2003-
02-28). Ett annat problem kan vara att styrelsemedlemmarna tänker att de 
inte sitter kvar i styrelsen i framtiden och därför inte genomför förändringar 
som tar tid eller är omständliga (Axén, HSB Östergötland, 2003-02-28). 
 

5.4.6 Vision och framtidsutsikter 
HSB Östergötland är angelägna om att ha bostadsrättsföreningar som ligger 
i framkant i alla sammanhang och därför kommer bostadsrättsföreningarna 
att certifieras (Ahlgren, HSB Boservice, 2003-02-28). Certifieringen 
innebär en kvalitetsstämpel som bland annat tyder på att 
bostadsrättsföreningen har en långsiktighet i en fastställd underhållsplan 
med fokus på ekonomi (Axén, HSB Östergötland, 2003-04-17). 
 
HSB Östergötland menar att när förändringen med att införa fastighetsnära 
insamling görs ska den göras total och bostadsrättsföreningen bör sortera så 
många fraktioner som möjligt och stänga sopnedkast (Ahlgren, HSB 
Boservice, 2003-02-28). 
 
HSB Östergötland har inte någon uttalad målsättning med fastighetsnära 
insamling eftersom det är styrelsen i varje bostadsrättsförening som fattar 
besluten och HSB Östergötland kan bara gå ut med rekommendationer. 
Grannskapsgårdar har en målsättning om att sänka kostnaderna, inte bara 
kring avfallshantering utan även för exempelvis vatten, el och fjärrvärme. 
(Ahlgren, HSB Boservice, 2003-02-28) 
 

5.5 HSB Bostadsrättsförening Idrottstränaren 
HSB Bostadsrättsförening Idrottstränaren (Idrottstränaren) representerar en 
bostadsrättsförening i vår undersökning och intervju har genomförts med 
Kristina Karlsson som är styrelseordförande i Idrottstränaren. 
 
Idrottstränaren byggdes 1991 och har 92 bostadsrätter. Idrottstränaren har 
införskaffat Intranät och det har sedan bostadsrättsföreningen startade 
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funnits en medveten miljösatsning och miljöprofil. 1993 köpte 
bostadsrättsföreningen in varmkomposter som kompletterade en befintlig 
utekompost. Fastighetsnära insamling kompletterad med kompostkvarn 
finns i dagsläget i bostadsrättsföreningen. Idrottstränaren betalar 16 000 
kronor om året för hämtning av tidningar, kartong, glas, hårdplast och 
metallförpackningar vilket sköts av IL-Recycling. Idrottstränaren betalar 
extra för hämtning av elektronikavfall och annat miljöfarligt avfall. 
(Karlsson, Idrottstränaren, 2003-03-21) 
 

5.5.1 Miljöarbete 
År 2000 skrevs en miljöpolicy för att konkretisera vad som kunde göras för 
de boende inom miljöområdet. Kristina Karlsson anser att till skillnad från 
när miljöpolicyn skrevs är engagemanget nu sämre och färre personer är 
involverade. Bostadsrättsföreningen är i ett läge där de försöker skapa 
rutiner för de miljösatsningar som finns och inte göra fler investeringar. I 
samband med miljöpolicyns nedtecknande sökte Idrottstränaren pengar från 
Linköpings kommun för att införa källsortering. (Karlsson, Idrottstränaren, 
2003-03-21) 
 
Policy. Idrottstränaren har en övergripande policy som lyder: 
 

”HSB Bostadsrättsförening Idrottstränaren ska erbjuda ett trivsamt, prisvärt 
boende som var och en ska ha möjlighet att påverka. Vår målsättning är att 
vara det mest attraktiva boendealternativet i Linköping med trivsamma, 
välskötta innergårdar och möjlighet att välja mellan olika 
föreningsaktiviteter som främsta fördelar. Allt som föreningen genomför ska 
präglas av miljöhänsyn och vi ska förvalta vår fastighet så att dess värden 
bibehålls under lång tid framåt.” 

Källa: HSB Brf Idrottstränaren, Förvaltningsberättelse, 2001 
 
Miljöpolicy. Idrottstränarens miljöpolicy lyder: 
 
”Tillsammans ska vi i HSB Bostadsrättsförening Idrottstränaren erbjuda ett resurssnålt 
och miljö- och hälsoriktigt boende. Detta ska ske i enlighet med miljöbalken, 
intentionerna i Linköpings kommuns Agenda 21-plan och HSB Riksförbunds 
miljöpolicy.  
Vi ska därmed kontinuerligt: 

•  använda oss av metoder och material som är kretsloppsanpassade och skapar 
en hälsosam och vacker boendemiljö 
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•  hushålla med naturresurser 
•  verka för minskade utsläpp av föroreningar 
•  bidra till biologisk mångfald  
•  beakta miljö- och hälsokonsekvenser vid alla beslut¨ 
•  stimulera till ökade miljökunskaper 
•  informera och kommunicera med varandra” 

Källa: HSB Brf Idrottstränaren, Förvaltningsberättelse, 2001 
 

5.5.2 Initiativ 
Det viktigaste motivet till att införa fastighetsnära insamling anser 
Idrottstränaren vara miljöhänsynen. Rörande den ekonomiska delen har 
bostadsrättsföreningen inte genomfört noggranna beräkningar och 
bostadsrättsföreningen resonerar att uppkomna kostnader är acceptabla. Det 
finns dock en förhoppning om att det i framtiden kommer att gå ihop 
ekonomiskt vilket också är styrelsens motivering för medlemmarna. 
Bostadsrättsföreningen har förhoppningar om att slippa stora kostnader för 
underhåll av en problemdrabbad sopsug. (Karlsson, Idrottstränaren, 2003-
03-21; 2003-04-27) 
 
Diskussioner om att införa fastighetsnära insamling har främst förts inom 
Idrottstränarens styrelse. I Idrottstränaren finns även en så kallad utegrupp 
som arbetar med utemiljön och till viss del med miljöfrågor i betydelsen 
kretsloppsanpassning. Tillsammans utgör styrelsen och utegruppen en 
relativt liten grupp medlemmar som har engagerat sig och tyckt att 
miljöfrågor varit roliga. Kristina Karlsson menar dock att de har känt ett 
stöd från medlemmarna och att de uppskattar miljösatsningarna. I dagens 
läge är det väl egentligen ingen som tycker sig kunna vara mot 
miljösatsningar menar Kristina Karlsson. (Karlsson, Idrottstränaren, 2003-
03-21; 2003-04-27) 
 

5.5.3 Information 
I samband med införandet av fastighetsnära insamling informerades 
medlemmarna både via Intranätet och via ett informationsmöte med IL 
Recycling. Vid mötet fick de boende information om hur det sköts men 
intresset var inte så stort och det var inte många som kom. Trots att 
intresset för mötet var litet menar Kristina Karlsson att 
källsorteringssystemet används och att Idrottstränaren även måste beställa 
extra tömningar. (Karlsson, Idrottstränaren, 2003-03-21) 
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5.5.4 Samhällsdebatten 
Samhällsdebatten om återvinning är något som Idrottstränaren anser 
påverkar dem. Det var de samhälleliga miljösatsningarna och då bland 
annat i återvinning som påverkade Idrottstränaren mest vid införandet av 
fastighetsnära återvinning. Åsikter i dagens debatt om att avfallet i själva 
verket förbränns istället för att återvinnas är något som Idrottstränaren 
måste brottas med och bostadsrättsföreningen vet lika lite som allmänheten 
om vad återvinning egentligen ger rent miljömässigt. Idrottstränaren har 
försökt undersöka vad återvinning ger för miljömässiga resultat och att det 
sorterade avfallet tas om hand på rätt sätt. Bostadsrättsföreningen undrar 
om det egentligen finns någon som vet de miljömässiga resultaten av 
återvinning med tanke på hur debatten förs. Återvinning leder till andra 
miljöpåverkningar genom att exempelvis mjölkkartonger och konserver 
måste sköljas ur innan de sorteras. Detta i sin tur leder till ytterligare 
funderingar kring återvinningens miljönytta menar Idrottstränaren. 
(Karlsson, Idrottstränaren, 2003-03-21; 2003-04-27) 
 

5.5.5 Aktörer 
Linköpings kommun. Idrottstränaren anser inte att Linköpings kommun haft 
någon annan roll än ekonomiskt vid införandet av fastighetsnära insamling. 
Idrottstränaren vände sig till Linköpings kommun för att få hjälp med 
ekonomiskt stöd för att införa källsortering i bostadsrättsföreningen. 
Idrottstränaren lade in en ansökan om att bostadsrättsföreningen ville 
åstadkomma en miljöpolicy och i samband med denna genomföra konkreta 
åtgärder som införande av källsortering. Detta uppfattades som positivt av 
Linköpings kommun och Idrottstränaren erhöll ett bidrag på 22 000 kronor. 
I samband med att Idrottstränaren sökte bidraget hade 
bostadsrättsföreningen kontakt med en person på Linköpings kommun som 
gav tips och råd om allmänna miljöförbättrande åtgärder. (Karlsson, 
Idrottstränaren, 2003-03-21) 
 
IL-Recycling. Entreprenörerna har betytt mycket rent praktiskt för 
Idrottstränaren. Främst har IL-Recycling fungerat bra som sköter den 
fastighetsnära insamlingen. Idrottstränaren kom i kontakt med IL-
Recycling genom att bostadsrättsföreningens vicevärd kände till företaget 
och det var Idrottstränaren som tog de första kontakterna i frågan om 
fastighetsnära insamling. (Karlsson, Idrottstränaren, 2003-03-21) 
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Förpackningsinsamlingen. Idrottstränaren har inte haft några kontakter 
med Förpackningsinsamlingen vid införandet av fastighetsnära insamling. 
(Karlsson, Idrottstränaren, 2003-03-21) 
 
Hyresgäster. Det har inte skett någon omröstning bland medlemmarna om 
införandet av fastighetsnära insamling. Det är styrelsen som har fattat 
beslutet men det har föregåtts av information som styrelsen fått ut till 
medlemmarna om vad de tänker göra. Styrelsen försöker uppmuntra 
medlemmarna att höra av sig med synpunkter och åsikter men hör de inget 
tolkar styrelsen det som att de kan ta beslutet. Styrelsen anser att det är så 
de måste arbeta eftersom engagemanget är lågt. (Karlsson, Idrottstränaren, 
2003-03-21) 
 
Idrottstränaren menar att det krävs medlemmarnas stöd vid investeringar i 
exempelvis fastighetsnära insamling. Vid stämman varje år diskuteras alltid 
frågor som rör investeringar men uppslutningen vid stämman är inte 
särskilt god. Styrelsen försöker prata med medlemmarna vid andra tillfällen 
för att få feedback. Idrottstränaren tror att medlemmarna är nöjda över att 
bara bo och sedan engagerar de sig inte mer och detta visar sig i att det har 
varit få klagomål på källsorteringen. (Karlsson, Idrottstränaren, 2003-03-
21) 
 
Införandet av fastighetsnära insamling menar Idrottstränaren innebär att det 
blir jobbigare för medlemmarna att slänga sitt avfall i och med att de måste 
sortera och kasta det i olika kärl. Samtidigt innebär det en ökad service för 
de miljömedvetna personerna genom att det blir smidigare att kunna lämna 
sitt källsorterade avfall på innergården istället för att gå till en av 
Förpackningsinsamlingens återvinningsstationer. Närheten till 
källsorteringen är bra för dem som vill sortera. Ett nästa steg är att realisera 
ambitionen om att stänga sopnedkasten. Idrottstränaren bedömde att de inte 
kunde göra det med en gång då källsorteringen, inklusive komposteringen, 
av hushållsavfall behövde introduceras och sätta sig hos medlemmarna 
först. Det finns delade åsikter om stängningen av sopnedkast inom 
Idrottstränaren där vissa är positiva då de ändå ska går ned med avfallet till 
innergården medan andra är negativa. (Karlsson, Idrottstränaren, 2003-03-
21; 2003-04-27) 
 
Eldsjälar. Eldsjälar tror Idrottstränaren är något som är viktigt för att kunna 
införa fastighetsnära insamling. Inom Idrottstränaren är det framförallt 
vicevärden som varit eldsjäl och drivit frågan. Ett fåtal andra personer, 
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inklusive Kristina Karlsson, har även varit aktiva och drivit frågor om 
miljösatsningar inom bostadsrättsföreningen. (Karlsson, Idrottstränaren, 
2003-03-21) 
 
Konkurrenter. Det har inte funnits någon form av medveten konkurrens i 
bemärkelsen att bostadsrättsföreningarna håller reda på varandra och vilka 
miljösatsningar som görs. Idrottstränaren har ingen större kontakt eller 
samarbete med andra bostadsrättsföreningar och har varken känt eller 
känner av någon konkurrens. Idrottstränaren anser därför att andra 
bostadsrättsföreningars införande av fastighetsnära insamling inte 
påverkade beslutet. I dagsläget är det fler bostadsrättsföreningar som infört 
systemet med fastighetsnära återvinning vilket känns stimulerande och som 
ett steg i rätt riktning menar Idrottstränaren. När Idrottstränaren startade 
arbetet med att införa fastighetsnära insamling kändes det bra att vara bland 
de första och det ansågs som positivt om andra föreningar inte hade 
kommit lika långt i arbetet. (Karlsson, Idrottstränaren, 2003-03-21; 2003-
04-27) 
 
Idrottstränaren har satsat mycket på utemiljön vilket upplevs som positivt 
både från boende och från besökare. Kristina Karlsson tror inte att 
fastighetsnära insamling är något som efterfrågas från spekulanter på 
Idrottstränarens bostadsrätter. Det är mer något som Idrottstränaren själva 
påpekar finns och det finns en tro inom bostadsrättsföreningen att 
fastighetsnära insamling bidrar till att området blir mer attraktivt att bo i. 
Det är viktigt för Idrottstränaren eftersom de gärna vill få upp värdet på 
bostadsrätterna inom bostadsrättsföreningen. (Karlsson, Idrottstränaren, 
2003-03-21; 2003-04-27) 
 
HSB Östergötland. Från HSB Östergötland har Idrottstränaren fått ett visst 
stöd men bostadsrättsföreningen ser inte att HSB Östergötland har drivit på 
frågan om fastighetsnära insamling. HSB Östergötland stöttar 
bostadsrättsföreningen och Idrottstränaren har lyfts fram som ett gott 
exempel från HSB Östergötlands sida. (Karlsson, Idrottstränaren, 2003-03-
21) 
 

5.5.6 Problem 
Idrottstränaren kan inte säkert säga att det går att göra vinster på att införa 
fastighetsnära insamling. Kristina Karlsson påpekar att införandet ligger 
inom ramen för den allmänna miljösatsningen i bostadsrättsföreningen, 
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som att exempelvis minska vatten- och värmeförbrukning. (Karlsson, 
Idrottstränaren, 2003-03-21) 
 
Problem som Idrottstränaren sett är fraktioner som slängs fel samt att folk 
är vårdslösa. Det har även funnits rent praktiska problem som fel vid 
byggnation av källsorteringshus och i installation av kompostkvarnen. 
Problem har funnits i kontakterna med olika entreprenörer där de inte har 
uppfyllt vad deras marknadsföring och produkter lovar. Det finns dock bra 
exempel på samarbeten med entreprenörer. (Karlsson, Idrottstränaren, 
2003-03-21) 
 
Ett annat problem som Idrottstränaren har sett vid införandet av 
fastighetsnära insamling är som ovan nämnt att de boendes engagemang 
inte varit så stort. Styrelsen i bostadsrättsföreningen vill veta vad 
medlemmarna tycker och om det är acceptabelt att införa fastighetsnära 
insamling. (Karlsson, Idrottstränaren, 2003-03-21) 
 

5.6 Riksbyggen 
Riksbyggen representerar ett större fastighetsbolag i vår undersökning och 
intervju har genomförts med Eva Petersson Wetterstrand som är teknisk 
förvaltare på Linköpingskontoret inom Riksbyggen och ansvarar för 
Innerstaden, Vasastaden och T1-området. En intervju har även genomförts 
med Göran Rosell som är miljösamordnare på Riksbyggen i Jönköping. 
Göran Rosell arbetar på uppdrag av Stig Lander, huvudansvarig 
miljösamordnare för Riksbyggen. 
 
I Linköping finns fem tekniska förvaltare som ansvarar för var sin del av 
tätorten och Riksbyggen har ungefär 8 000 bostadsrättslägenheter samt 
cirka 1 900 hyreslägenheter. Under år 2000 startade den första 
bostadsrättsföreningen inom Riksbyggen med fastighetsnära insamling. 
(Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-04) 
 
Arbetet med fastighetsnära insamling började i en bostadsrättsförening 
inom Riksbyggen där Tekniska Verken lade fram ett koncept som sedan 
användes som pilotprojekt. Efter detta projekt utökades fastighetsnära 
insamling till att inkludera fler bostadsrättsföreningar och vissa av 
Riksbyggens egna hyreslägenheter. (Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 
2003-03-04) 
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Det varierar mellan Riksbyggens fastigheter hur långt de har kommit med 
källsortering. Alla Riksbyggens hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar 
gör dock en sortering av papper och glas medan de fastigheter som har 
kommit längst har full sortering. I hyresfastigheterna har Riksbyggen 
sortering i olika grad. (Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-04) 
 
I Riksbyggens fastigheter finns kärl som vägs när de töms och Riksbyggen 
får då betala ett fast pris per kärl och år samt ett pris per kg. Ett annat 
system som finns är sopsug där Riksbyggen betalar ett pris per kubikmeter. 
Riksbyggen har även kvar systemet med sopsäckar där företaget betalar per 
säck. Vid fastighetsnära insamling finns en fast kostnad för tömning av de 
sorterade materialen och ett kilopris på det osorterade hushållsavfallet. 
(Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-04) 
 

5.6.1 Miljöarbete 
Riksbyggen arbetar med en miljödiplomering av företaget som ska ske 
under 2003. Riksbyggen menar att nästan alla företag i dagsläget är 
benägna att de ska arbeta för att miljödiplomera sig och att det inte är något 
företag som säger något annat. I miljödiplomeringen har det slagits fast att 
diplomeringen ska gälla den egna organisationen. I miljödiplomeringen 
ingår källsortering som en del. Det är upp till bostadsrättsföreningarna att 
bestämma hur de vill göra med miljödiplomering och intresset för 
miljöfrågor varierar mellan bostadsrättsföreningarna. Riksbyggen kan 
endast ge råd till bostadsrättsföreningarna men det är upp till dessa att ta 
beslut om att införa fastighetsnära insamling. (Petersson Wetterstrand, 
Riksbyggen, 2003-03-04; 2003-03-18) 
 
Riksbyggen arbetar med miljö som en av ledstjärnorna och är som 
organisation för sortering av hushållsavfall. Företaget har en miljöpolicy 
och från Riksbyggens styrelse får företaget direktiv och fastställda mål för 
att exempelvis minska alla utsläpp. Det är upp till Linköpingskontoret att 
uppfylla de direktiv som kommer från styrelsen. Hur mycket pengar som 
Riksbyggen är beredda att satsa på miljöarbete bestäms på nationell nivå 
och det finns ingen budgeterad summa som förs ut till lokalkontoren. 
(Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-18) 
 
Miljöpolicy. Riksbyggen har slagit fast en miljöpolicy som lyder:  
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”Vi ska skapa bra bostäder och väl fungerande boende- och samhällsmiljöer 
som är långsiktigt hållbara och anpassade till ett naturligt kretslopp. Miljö 
är en viktig fråga för oss och vi utgår från de krav som våra kunder och 
samhället ställer på oss. Vi ska bedriva ett ständigt förbättringsarbete för 
miljön och förebygga förorening i vår verksamhet. Personalen utgör 
grunden i vår miljösträvan och miljöutbildning är en del i 
förbättringsarbetet. Vårt nätverk inom företaget ska fånga upp och bearbeta 
aktuella miljöfrågor.” 

Källa: Riksbyggen, www.riksbyggen.se, 2003-04-01 
 
Riksbyggen arbetar utifrån ett miljöledningssystem för att säkerställa att 
företaget arbetar efter miljöpolicyn. Företaget har ställt upp övergripande 
miljömål för organisationen som sedan bryts ner för varje kontor. 
(Riksbyggen, www.riksbyggen.se, 2003-04-01) Detta miljöledningssystem 
ska inte förväxlas med Linköpingskontorets pågående miljödiplomering. 
 
Miljömål. Riksbyggens miljömål lyder:  
 

”År 2002 ska Riksbyggen relativt minskat utsläppen av koldioxid från 
verksamheten i förhållande till 1999 års nivå. 
 
Allt avfall inom Riksbyggens verksamhet vara sorterat. 
 
Omsättningen av material och produkter ha minskat, i förhållande till 1999 
års nivå, samtidigt som andelen miljömärkta produkter ska ha ökat.” 

Källa: Riksbyggen, www.riksbyggen.se, 2003-04-01 
 
Tyngdpunkten i Riksbyggens miljöarbete ligger i förvaltningen samt vid 
planering och byggande av nya projekt. Målet är att leva upp till samhällets 
miljökrav men också vara drivande inom företagets verksamhetsområden. 
(Riksbyggen, www.riksbyggen.se, 2003-04-01) 
 
Miljöanpassningen ska ses tillsammans med Riksbyggens övriga 
ambitioner som syftar till:  
 

•  ”att skapa bra bostäder och väl fungerande boende- och samhällsmiljöer, 
som är långsiktigt hållbara och anpassade till ett naturligt kretslopp.  

•  att minska skadlig miljöpåverkan genom att steg för steg förändra metoder 
och arbetsrutiner   
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•  att använda de varor och tjänster, som innebär att vi nyttjar de resurser, 
som ingår i ett naturligt kretslopp.” 

Källa: Riksbyggen, www.riksbyggen.se, 2003-04-01 
 
Riksbyggen menar att miljöhänsyn ger bostadsrättsföreningarna 
miljövinster och direkt påverkar ekonomin positivt genom en effektivare 
användning av resurserna, samtidigt som ett systematiskt miljöarbete också 
ökar fastighetens attraktivitet. Riksbyggen kan göra miljöinventeringar av 
byggnader och utemiljö åt bostadsrättsföreningarna samt ta fram förslag till 
åtgärder. Riksbyggen bedriver utbildning i miljöfrågor och ser till att 
bostadsrättsföreningarna alltid kan uppfylla sitt miljöansvar. 
Representantskapet, det vill säga Riksbyggens styrelse, skickar varje år ut 
ett kursprogram till samtliga bostadsrättsföreningar inom Riksbyggen. 
(Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-18) Tillsammans med 
bostadsrättsföreningen kan Riksbyggen sätta ihop ett förvaltningspaket av 
miljötjänster rörande avfallshantering (Riksbyggen, www.riksbyggen.se, 
2003-04-16). 
 

5.6.2 Initiativ 
Det allra viktigaste motivet till att införa fastighetsnära insamling är den 
miljövinst som kan göras genom att återanvända de produkter som samlas 
in menar Riksbyggen. Den information som Riksbyggen fått om att 
fastighetsnära återvinning skulle vara miljömässigt försvarbart är den 
information som entreprenörerna gått ut med. Det har skett i samband med 
att entreprenörer varit hos Riksbyggen och pratat om tjänsten fastighetsnära 
återvinning. Motivet är samma för både bostadsrättsföreningarna och 
Riksbyggens egna hyresrätter. Miljövinsten är det som ska vara ledstjärnan 
och sedan går det eventuellt att tjäna på det ekonomiskt beroende på vilken 
typ av avfallshanteringssystem som funnits tidigare. Riksbyggen gör ingen 
vinst på fastighetsnära insamling utan i bästa fall går det kanske jämnt ut. 
(Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-18) 
 
Förmodligen kommer avfallstaxorna att höjas vilket kan innebära att det 
lönar sig med fastighetsnära återvinning. Riksbyggen menar dock att det 
inte ska räknas med sänkta avfallskostnader utan införandet av 
fastighetsnära återvinning ska grundas på den miljömässiga vinsten som det 
medför. (Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-04) 
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Fördelar med fastighetsnära återvinning är att det innebär en närhet för 
hyresgästerna med sortering i fastigheten vilket gör att avfallet sorteras och 
inte kastas osorterat i sopnedkasten (Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 
2003-03-04). 
 
Vem som initierar arbetet med fastighetsnära insamling är olika. Många 
gånger har Tekniska Verken gått ut med information och sålt sin tjänst 
fastighetsnära insamling. Informationen har bestått av vad Tekniska Verken 
har att sälja och hur eventuella problem kan lösas. Tekniska Verken har 
ofta kommit med förslag som styrelserna i bostadsrättsföreningarna sedan 
har arbetat vidare med. (Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-04) 
 
Riksbyggen hjälper bostadsrättsföreningarna vid upphandling genom att ta 
in anbud och göra utvärderingar av anbuden tillsammans med styrelsen i 
bostadsrättsföreningen. Det finns dock även bostadsrättsföreningar som 
själva blivit intresserade av fastighetsnära insamling och tagit kontakt med 
olika entreprenörer och gjort förfrågningar. Styrelserna i 
bostadsrättsföreningarna tar själva ställning och beslutar i frågan om 
fastighetsnära återvinning och Riksbyggen kan bara ha synpunkter på att 
systemet ska införas. (Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-04) 
 
Beroende av vilket avfallshanteringssystem som bostadsrättsföreningarna 
har i dagsläget försöker Riksbyggen påvisa att det blir en lägre kostnad i 
vissa fall för avfallshanteringen för att påverka införandet av fastighetsnära 
källsortering. Riksbyggen börjar med att påpeka kostnaderna eftersom det 
alltid är något som bostadsrättsföreningarna vill sänka. Går det inte att 
sänka kostnaderna pratar Riksbyggen om miljövinningen med att införa 
fastighetsnära återvinning. Vissa bostadsrättsföreningar bryr sig dock inte 
alls om miljövinningen medan andra ser det som en viktig del. (Petersson 
Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-18) 
 

5.6.3 Information 
Riksbyggen arbetar med information för att minska problemen med 
fastighetsnära insamling. Information är olika beroende på vilken typ av 
område det rör sig om och i vissa områden har Riksbyggen gått ut med 
skriftlig information återkommande. Vid vissa tillfällen har Tekniska 
Verken varit ute och informerat muntligt vid informationsträffar med de 
boende. (Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-04) 
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5.6.4 Samhällsdebatten 
Riksbyggen anser att samhällsdebatten, genom de artiklar som publicerats 
under våren 2003, spelar en relativt stor roll för införandet av fastighetsnära 
insamling. Riksbyggen hade anordnat ett möte mellan en 
bostadsrättsförening och Tekniska Verken för att diskutera källsortering. 
Innan mötet var bostadsrättsföreningen positiv till att införa källsortering 
men efter debatten blev de skeptiska till fastighetsnära insamling och ville 
istället fortsätta som de gjort tidigare. Därför menar Riksbyggen att 
samhällsdebatten spelar roll och det är svårare att övertyga människor och 
få dem att källsortera när det publiceras artiklar som är negativa till 
källsortering. När det kommer artiklar som är positiva till källsortering ser 
Riksbyggen att intresset för fastighetsnära insamling ökar. (Petersson 
Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-18) 
 

5.6.5 Aktörer 
Miljösamordnare. Göran Rosell menar att fastighetsnära återvinning är en 
förutsättning för att uppnå de återvinningsmål som är uppsatta i 
förordningarna om producentansvar. Problemet för en fastighetsägare är att 
det inte finns någon möjlighet till egna initiativ och lokala lösningar, till 
exempel genom att själv sälja insamlade fraktioner och få ersättning för 
dessa. Investeringarna måste kunna räknas hem både miljömässigt och 
ekonomiskt. Problemet bottnar i att inga fastighetsägare, 
bostadsrättsföreningar eller konsumenter varit remissinstans och därmed 
inte fått ge sina erfarenheter eller synpunkter på nuvarande 
återvinningssystem. (Rosell, Riksbyggen, 2003-03-26) 
 
Positivt med fastighetsnära insamling är att utvecklingen går mot ett mer 
effektivt nyttjande och omhändertagande av resurser så att de återförs in i 
kretsloppet. Det är viktigt att inte bara fokusera på förpackningar utan även 
på materialslag samt att fokusera på hanteringen av farligt avfall. Det är ett 
ologiskt system där förpackningar av till exempel plast återvinns men inte 
föremål av samma material. (Rosell, Riksbyggen, 2003-03-26) 
 
Linköpings kommun. Linköpings kommuns arbete med källsorteringsfrågor 
har ingen betydelse i arbetet med fastighetsnära insamling anser 
Riksbyggen. Det har aldrig skett att någon representant från Linköpings 
kommun gått ut med uppmaningar om att införa källsortering. Riksbyggen 
anser att Linköpings kommun skulle kunna förbättra informationen om vad 
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kommunen anser är riktigt. (Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-
18) 
 
Tekniska Verken. Riksbyggen ser Tekniska Verken som ett bollplank och 
att samarbetet fungerar bra. Riksbyggen kan framföra sina synpunkter och 
Tekniska Verken kommer med sina synpunkter och förslag, som en 
konsult, på hur problem och utformning kan lösas. Riksbyggen har även 
kontakt med IL Recycling som fungerar som leverantör åt företaget. 
(Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-04; 2003-03-18) 
 
Tekniska Verken sammanställer statistik som Riksbyggen får ta del av på 
hur mycket hyresgästerna har sorterat i de olika fraktionerna. Tekniska 
Verken ska även se till att det är ordentligt sorterat och i de fall det inte är 
det så ska de meddela detta till Riksbyggen. Detta för att Riksbyggen ska 
kunna informera de boende om hur källsorteringen sköts och vad som 
måste rättas till. (Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-04) 
 
Förpackningsinsamlingen. Riksbyggen var i kontakt med 
Förpackningsinsamlingen 2001 då Riksbyggen diskuterade frågan om 
fastighetsnära insamling. Riksbyggen ville sluta avtal där företaget självt 
tog hand om det källsorterade avfallet. Det gick inte 
Förpackningsinsamlingen med på med motiveringen att det finns vissa 
entreprenörer och avfallsföretag som Förpackningsinsamlingen arbetar med 
och därför kunde de inte ta in bostadsföretag. (Petersson Wetterstrand, 
Riksbyggen, 2003-03-04) 
 
Hyresgäster. Riksbyggen anser att hyresgästerna får en högre service 
genom införandet av fastighetsnära insamling. Det värde Riksbyggen anser 
sig skapa för sina hyresgäster är att hyresgästerna har sorteringsmöjligheter 
på nära håll. Det innebär att de som är villiga att sortera slipper att gå långt 
för att lämna sitt avfall. Samtidigt är det lättare att få de boende villiga att 
källsortera om sorteringsmöjligheter finns i anslutning till fastigheten. 
(Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-18) Vissa hyresgäster inom 
Riksbyggen uppskattar fastighetsnära återvinning medan en del struntar i 
det. Riksbyggen ser att den respons de får från hyresgästerna beror på 
vilket intresse hyresgästerna har av källsortering. (Petersson Wetterstrand, 
Riksbyggen, 2003-03-04) 
 
Riksbyggen har inte fört någon direkt dialog med hyresgästerna innan 
införandet av fastighetsnära insamling utan företaget har lagt fast att det ska 
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källsorteras och sedan utvecklat ett program. Hyresgästerna har fått föra 
fram sina åsikter och frågor vid informationsträffar. (Petersson 
Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-04) 
 
Eldsjälar. Eldsjälar i bostadsrättsföreningarna spelar stor roll vid införandet 
av fastighetsnära insamling och de är viktiga för Riksbyggen. Eldsjälarna 
tar ofta kontakt med Riksbyggen i frågan om källsortering och det är 
eldsjälarna som kan entusiasmera de övriga i bostadsrättsföreningen. 
Eldsjälarna är ofta miljöansvariga i bostadsrättsföreningen eller sitter med i 
bostadsrättsföreningens miljögrupp. Riksbyggen märker att där eldsjälar 
finns blir arbetet med fastighetsnära insamling mycket enklare. (Petersson 
Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-18) 
 
Konkurrenter. Det har ingen större betydelse för Riksbyggen om andra 
fastighetsbolag har infört fastighetsnära insamling eller inte. Riksbyggen 
arbetar inte gemensamt på något sätt med konkurrenter. Det händer att 
Riksbyggen lyssnar av hur andra bostadsföretag gör när de träffas i olika 
sammanhang. (Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-18) 
 
Hyresgästföreningen. Riksbyggen har själva gått ut med frågan om 
källsortering och har inte haft någon nära kontakt med 
Hyresgästföreningen. Det har dock skett vissa samarbeten mellan 
Riksbyggen och Hyresgästföreningen men det har inte kommit några krav 
eller synpunkter från Hyresgästföreningen där de tycker att hyresgästerna 
ska ha möjlighet till källsortering. Riksbyggen har i dagsläget inte sett 
några fördelar med att använda Hyresgästföreningen för att sprida 
information kring fastighetsnära insamling. (Petersson Wetterstrand, 
Riksbyggen, 2003-03-18) 
 

5.6.6 Problem 
I hyresrätter är det svårare att få de boende att sortera och det gäller 
speciellt om sortering sker i fler fraktioner än endast glas och tidningar. Det 
krävs mycket information för att källsorteringen ska fungera. Riksbyggen 
ser att det är lättare att få sorteringen att fungera i en bostadsrättsförening 
än i en hyresfastighet då bostadsrättsinnehavare tar större ansvar eftersom 
de är med och äger sitt boende. (Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 
2003-03-04) 
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Riksbyggen anser det vara stor skillnad mellan bostadsrättsföreningar och 
hyresrätter när det gäller den ekonomiska vinningen av fastighetsnära 
källsortering. Bostadsrättsföreningarna kan lyckas med att få det att gå runt 
ekonomiskt på grund av att de äger sitt eget boende och därmed är måna 
om utgifter på ett helt annat sätt än de som bor i hyresrätt. Det innebär att 
bostadsrättsinnehavare är duktigare på att sortera då de ser att de kan vinna 
ekonomiskt på det. Riksbyggen tror även att det kan finnas ett större 
engagemang i en bostadsrättsförening vilket kan entusiasmera övriga 
boende i bostadsrättsföreningen. (Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 
2003-03-18) 
 
Riksbyggen menar att fastighetsnära återvinning leder till att det blir 
mindre avfall som inte sorteras och det leder till att kostnaderna för det 
osorterade avfallet minskar men det leder inte till någon ekonomisk vinst 
på grund av kringkostnader. Måste det göras investeringar i nya 
återvinningsrum medför det ytterligare kostnader menar Riksbyggen. 
(Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-04) 
 
Fastighetsnära återvinning innebär investeringar men flera av Riksbyggens 
bostadsrättsföreningar har ansett det så pass mycket värt att de gör 
investeringar och satsar på källsortering. Bostadsrättsföreningarna har 
försökt att använda befintliga grovsoprum för källsortering men i många 
bostadsrättsföreningar har de varit tvungna att investera i återvinningshus. 
(Petersson Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-04) 
 

5.6.7 Vision och framtidsutsikter 
En utbyggnad med fler fraktioner pågår och så småningom lär alla 
bostadsrättsföreningar vara inblandade i alla fraktioner. Målsättningen för 
Riksbyggens hyresrätter är att företaget ska ha fastighetsnära återvinning 
till olika grad och samla in så mycket material som möjligt. (Petersson 
Wetterstrand, Riksbyggen, 2003-03-04) 
 

5.7 ARG-gruppen 
ARG-gruppen representerar en intresseorganisation i vår undersökning. 

5.7.1 ARG-gruppens mål 
ARG-gruppen har satt upp ett antal mål som lyder: 
 

”Systemet för hushållsavfall skall: 
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•  Ha en mycket hög insamlingsgrad med hög renhet, för att ge miljönytta 
•  Ekonomisk gynna de som sorterar sitt avfall på ett riktigt sätt 
•  Erbjuda fastighetsnära hämtning 
•  Vara enkelt och lättförståeligt för den som sorterar (individen) 
•  All utrustning skall vara lätt tillgänglig för alla och estetiskt utformad 
•  Vara flexibelt för lokala förhållanden och framtida förändringar 
•  Använda teknik som är ekonomiskt skälig 
•  Involvera alla de aktörer som berörs av systemet 
•  Utgöra en grundläggande del av det miljöarbete som påbörjats ute i 
bostadsområdena 
ARG-gruppen anser att ovanstående punkter inte uppfylls av dagens 
återvinningssystem.” 

Källa: ARG, Programbeskrivning, 2000 (s. 3) 
 

”ARG-gruppen vill: 
•  Höja kraven på insamlingsgraderna för de olika materialslagen 
•  Införa kostnadsfri, fastighetsnära hämtning 
•  Etablera konkurrens mellan entreprenörer om insamlingen 
•  Möjliggöra för bostadsföretag och organisationer att få inflytande i de 

lokala och regionala samråden om förpackningsinsamling och 
avfallshantering 

•  Involvera alla berörda aktörer i diskussion, utveckling och utformning av 
systemen 

•  Driva på teknikutvecklingen av bra insamlingskärl genom att samla 
erfarenheter från olika system i landet och starta teknikprojekt och tävlingar 

Vi vill skapa ett system, som är lätt att använda för de boende, som premierar 
de som sorterar sitt avfall på riktigt sätt, som är estetiskt utformat, flexibelt för 
lokala förhållanden och för framtida förändringar och som engagerar de 
boende och ökar deras miljöengagemang.” 

Källa: HSB, Miljöredovisning, 2001 (s. 40) 
 
ARG-gruppen menar att fastighetsägare och förvaltare inte har fått deltaga 
vid utformningen av producentansvaret för förpackningar trots att det är i 
bostadsområdet och i lägenheterna som sorteringen sker i praktiken (ARG, 
Programbeskrivning, 2000:4). 
 
ARG-gruppen anser att det kan vara svårt för en konsument att känna sig 
motiverad att källsortera eftersom servicen blir sämre än vid osorterat 
avfall och tillgång till sopnedkast i trapphusen. När den försämrade 
servicen dessutom kostar mer, i butiken via förpackningsavgiften och på 
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hyresavin, sjunker motivationen. Det merarbete det innebär för 
konsumenten att källsortera kan endast bygga på motivation och bör 
underlättas i de system som byggs menar ARG-gruppen. (ARG, 
Programbeskrivning, 2000:4f) 
 
ARG-gruppen anser att Förpackningsinsamlingen måste samarbeta med 
lokala fastighetsägare och bostadsrättsföreningar för att information ska nå 
ut till konsumenterna om vad som ska sorteras och hur sorteringen ska ske. 
Det är även viktigt att Förpackningsinsamlingen från centralt håll 
informerar om varför avfallet ska källsorteras. ARG-gruppen menar att 
bostadsföretagen och kommunerna får stå till svars för 
återvinningssystemets bristande funktion och pedagogik, vilka rent formellt 
inte har något ansvar för systemet. (ARG, Programbeskrivning, 2000:5f) 
 
ARG-gruppen arbetar utifrån samarbeten mellan företag, organisationer, 
myndigheter och boende för att lösa problemen med 
avfallshanteringssystemen genom spridande av information, kunskap och 
goda exempel. ARG-gruppen vill kunna fungera som en representant för 
fastighetsbranschens organisationer och ser sig som en remissinstans och 
samarbetspartner för Förpackningsinsamlingen, Miljödepartementet, 
Naturvårdsverket med flera i arbetet med att utveckla producentansvaret för 
förpackningar och andra frågor som rör källsortering av avfall från 
hushållen. (ARG, Programbeskrivning, 2000:7f) 
 

5.8 SABO 
Intervju har genomförts med Ampo Hoff som är projektledare för 
miljöfrågor inom SABO och representerar SABO inom ARG-gruppen. 
SABO representerar en branschorganisation i vår undersökning. 
 
SABO har sedan 1990-talet engagerat sig i avfallsfrågor. Många SABO-
företag är duktiga på servicen fastighetsnära hämtning. SABO fick höra 
problem som SABO-företagen hade i och med att producentansvaret slog 
sönder det som fastighetsbolagen hade byggt upp. Därför tog SABO 
kontakt med HSB och Hyresgästföreningen och en konferens ordnades. 
När Riksbyggen och Fastighetsägarna anslöt sig bildades ARG-gruppen. 
Gruppen var inte nöjd med hur återvinningsstationerna fungerade och den 
dåliga servicen för konsumenterna. Gruppen agerade genom en 
handlingsplan och kontaktade Miljödepartementet, Svenska 
Kommunförbundet och andra myndigheter. Renhållningsverksföreningen 
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och Naturvårdsverket ansåg att systemet med återvinningsstationer 
fungerade bra men de fokuserade enbart på mängden insamlat avfall men 
inte på hur insamlingen gick till. ARG-gruppen däremot fokuserade på 
individen och dess möjlighet att källsortera. (Hoff, SABO, 2003-03-14) 
 
SABO kan inte säga till SABO-medlemmarna hur de ska göra med 
fastighetsnära hämtning men det förs dock diskussioner mellan parterna. 
Företagen ringer ofta till SABO och då försöker Ampo Hoff påverka de 
som hon pratar med genom att ge rekommendationer. SABO:s 
rekommendation är att införa fastighetsnära insamling även om det innebär 
högre kostnader. SABO-medlemmarna är ofta oroliga för att kommunerna 
ska ändra sin syn på hur avfallshanteringen ska ske. (Hoff, SABO, 2003-
03-14) 
 
Fastighetsägarna ska se till att sorteringen sköts rätt genom information. 
ARG-gruppen anser att Förpackningsinsamlingen har slarvat med 
informationen men för att det ska bli så bra som möjligt bör informationen 
komma från fastighetsägaren. (Hoff, SABO, 2003-03-14) 
 
Enligt ARG-gruppen ska det vara lätt att göra rätt. Hyresgästen ska inte 
behöva gå långt för att kunna källsortera. Om sorteringen finns nära ska det 
leda till renare fraktioner för annars är risken att avfallet bränns eller 
deponeras istället. (Hoff, SABO, 2003-03-14) 
 

5.8.1 Fördelar med fastighetsnära insamling 
SABO anser att fastighetsnära hämtning ska finnas för att öka servicen för 
de boende då de inte behöver gå så långt för att källsortera. Det starkaste 
argumentet för ett införande av fastighetsnära hämtning är enligt Ampo 
Hoff det pedagogiska. Konsumenten börjar bete sig mindre miljöbelastande 
som individ och det är en inkörningsport till ett större miljöansvar. 
Miljöaspekten är nämligen viktig anser SABO. (Hoff, SABO, 2003-03-14) 
 
Fördelen med fastighetsnära insamling är att det blir renare fraktioner i och 
med att det finns en social kontroll, då grannen eller hyresvärden ser om 
hyresgästen gör rätt eller fel vilket leder till att större mängder går till 
återvinning. Det finns många positiva erfarenheter av fastighetsnära 
insamling hos SABO-medlemmarna. (Hoff, SABO, 2003-03-14) 
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5.8.2 Nackdelar med fastighetsnära insamling 
Nackdelar med fastighetsnära insamling är att det blir för dyrt för 
fastighetsägarna. Kostnaderna ökar även för hyresgästerna eftersom de får 
betala först förpackningsavgifter och sedan hyrespålägg. Det finns också 
problem med att hitta utrymmen vid fastigheterna. Det kan bli dålig miljö 
för de boende genom exempelvis buller. (Hoff, SABO, 2003-03-14) 
 
ARG-gruppen menar att entreprenörerna gör vinster vilket beror på att de 
på många ställen har privata monopol och det blir svårt för fastighetsägaren 
att minska kostnaden. Det ska löna sig att källsortera för fastighetsägarna 
och de boende. (Hoff, SABO, 2003-03-14) 
 
Ett annat problem är samhällsdebatten vilken gör att det blir svårt att 
motivera människor till att källsortera. Artiklar som berör att det inte är bra 
att källsortera förstör för dem som vill bygga upp ett system för 
källsortering menar SABO. (Hoff, SABO, 2003-03-14) 
 

5.9 Fastighetsägarna Linköping 
Intervju har genomförts med Robert Bendz, distriktsansvarig förhandlare 
på Fastighetsägarna Linköping (Fastighetsägarna) och representerar en 
branschorganisation i vår undersökning. 
 
I grund och botten är Fastighetsägarna en ideell medlemsorganisation. Den 
affärsverksamhet som finns ligger i ett, utav förening helägt aktiebolag, 
som jobbar på konsultbasis och tar betalt för de tjänster som utförs. Inom 
Fastighetsägarna arbetas med näringspolitisk verksamhet, det vill säga 
diskussioner med myndigheter eller olika leverantörer för att samordna och 
pressa priser. Fastighetsägarna förhandlar om hyror, är rådgivande inom 
fastighetsjuridik och handhar ekonomisk förvaltning. Teknisk förvaltning 
är inte något som Fastighetsägarna bedriver i egen regi utan detta har lagts 
ut på samarbetspartners. (Bendz, Fastighetsägarna Linköping, 2003-03-06) 
 

5.9.1 Miljöarbete 
Det finns en miljöpolicy som är tagen i Fastighetsägarna och som främst 
riktar sig till mindre fastighetsägare i samband med större projekt. Policyn 
är upplagd så att den ska kunna vara en hjälp åt mindre fastighetsägare som 
många gånger inte har tid eller möjlighet att själva utreda de möjligheter 
som finns. Miljöpolicyn kommer att vara officiellt spridbar bland 
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medlemmarna i Fastighetsägarna. (Bendz, Fastighetsägarna Linköping, 
2003-03-06) 
 

5.9.2 Initiativ 
Det finns ett tryck från hyresgäster i vissa fastigheter som är intresserade 
och vill ha den fastighetsnära insamlingen utbyggd menar Fastighetsägarna. 
När det gäller etablering av fastighetsnära insamling kan Fastighetsägarna 
hjälpa till med att genomföra en diskussion, anbud, offertförfrågan med de 
leverantörer som finns på marknaden. Avtalet baseras på att 
Fastighetsägarna företräder flera mindre fastighetsägare och därigenom en 
grupp som är intressant för leverantörerna att samarbeta med. Detta gäller 
framförallt för de mindre fastighetsägarna då de större fastighetsägarna har 
så pass stora resurser att de klarar upphandlingen själva. (Bendz, 
Fastighetsägarna Linköping, 2003-03-06) De större fastighetsägarna kan 
nyttja avtalet i de fall de inte har tecknat egna avtal (Bendz, 
Fastighetsägarna Linköping, 2003-04-15).  
 
Fastighetsägarna har fört diskussioner med en entreprenör i Linköping där 
de har gått igenom både hur entreprenören hanterar källsortering i 
fastigheter och vilka kostnader detta skulle medföra jämfört med 
traditionell sophämtning. Fastighetsägarna har skickat ut en 
rekommendation till medlemmarna i Fastighetsägarna, med en möjlighet 
för dessa att ta kontakt med denna entreprenör och träffa avtal. (Bendz, 
Fastighetsägarna Linköping, 2003-03-06) 

 

5.9.3 Aktörer 
Linköpings kommun/Tekniska Verken. De kontakter som Fastighetsägarna 
har med Linköpings kommun är såsom remissinstans vid utredningar som 
sker. Fastighetsägarna har kontinuerliga kontakter med Tekniska Verken 
och för diskussioner om avfallstaxor och avfallshantering. (Bendz, 
Fastighetsägarna Linköping, 2003-03-06) 
 

5.9.4 Problem 
Den stora problematiken är att en väldigt stor del av medlemmarnas 
fastighetsinnehav ligger i innerstadsläge och därmed har väldigt begränsat 
med utrymme för att kunna hantera källsorteringen inom fastigheten. Ett 
annat problem är att väcka ett miljömedvetande hos hyresgästerna eftersom 
det är de som ska källsortera. Sortering i fler fraktioner minskar 
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hyresgästernas intresse. Problematik specifikt för Linköping är att 
kommunen bränner avfallet i en förbränningsanläggning vid Gärdstaverken 
vilket gör det svårt att motivera hyresgästerna. Hur motivationen påverkas 
beror dock på graden av sortering, det vill säga antalet fraktioner. Det finns 
även andra miljöskäl som exempelvis buller och avgaser, som talar mot i 
innerstadsområde utöver utrymmesproblem. (Bendz, Fastighetsägarna 
Linköping, 2003-03-06) 
 

5.10 Linköpings kommun 
Utdrag ur Linköpings kommuns miljöpolicy lyder: 
 

”Linköpings kommun med bolag ska vara en förebild i miljöarbetet. Som 
Sveriges femte största kommun har Linköping ett stort ansvar för miljön. 
Kommunens service berör alla medborgare i Linköping. [---] En viktig 
uppgift för Linköpings kommun är [---] att vara en förebild för andra i 
miljöarbetet i Linköping. Vår verksamhet ska bidra till att främja en hållbar 
utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. [---] 

 
Vi ska arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling genom att: 

•  ta miljö- och naturvårdshänsyn i våra beslut. 
•  arbeta aktivt för att minska användningen av naturresurser och förebygga 

föroreningar. 
•  kontinuerligt minska energianvändningen och öka andelen förnyelsebar 

energi. 
•   [---] 
•  med marginal uppfylla tillämplig miljölagstiftning och övriga krav. 
•  [---] 
•  informera och föra en dialog med kommuninvånare, medarbetare och 

andra intressenter om miljön.” 
Källa: Linköpings kommun, www.linkoping.se, 2003-04-01 

 
Renhållningsordning för Linköpings kommun. Linköpings kommun antog 
1997 föreskrifter om avfallshantering för kommunen det vill säga en 
renhållningsordning. (Linköpings kommun, 
www.linkoping.se/samhallsbyggnad/renh_ord.pdf, 2003-05-14) 
 
Handlingsplan i Linköpings kommun för avfall inom Agenda 21. 
Linköpings kommun har en handlingsplan för avfall som innehåller en 
vision och mål för 2005 och 2020: 
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”Vision 
Avfallshanteringen ska karakteriseras av återanvändning och återvinning. 
Vi ska inte producera något avfall som måste deponeras.” 

Källa: Linköpings kommun, www.linkoping.se/agenda21/avfall.htm, 2003-04-01 
 

”Mål till år 2020  
•  Mängden avfall som läggs på tipp i Linköping ska ha minskat med 80 % 

jämfört med 1996. [---]”  
Källa: Linköpings kommun, www.linkoping.se/agenda21/avfall.htm, 2003-04-01 

 
”Mål till år 2005  

•  Den totala mängden avfall som läggs på tipp i Linköping ska ha minskat 
med minst 15 % jämfört med 1996. [---] 

•  Mängden insamlat hushållsavfall ska ha minskat med 50 % jämfört med 
1996. [---] 

•  Organiskt avfall ska inte deponeras i Linköping efter år 2005 [---] 
•  Lokal kompostering ska ha byggts ut i de flesta flerbostadsområden. Det 

organiska avfallet ska användas som en näringsresurs i lokal odling och i 
närliggande jordbruk. [---] 

•  Servicenivån för hushållen att lämna farligt avfall har successivt 
förbättrats och antalet miljöstationer har minst fördubblats jämfört med 
1997. [---]” 
Källa: Linköpings kommun, www.linkoping.se/agenda21/avfall.htm, 2003-04-01 

 
”Förslag på vad som kan göras idag! 

•  Öka informationen om hanteringen av farligt avfall. (K) 
•  Ge alla kommuninvånare tillgång till väl fungerande återvinningsstationer 

inom ramen för sina normala vardagsrutiner. [---] återvinningsstation 
med bra placering. (K och N) 

•  Målgruppsanpassa informationen till kommuninvånarna vad gäller 
källsortering, kompostering och återvinning. Informationen ska belysa 
hela kedjan, från inköp till återvinning samt betona den enskildes ansvar. 
(K och N)  

•  [---] 
•  Införa viktbaserad avfallstaxa i hela Linköpings kommun. (K) 
•  [---] 
•  Anordna återvinningscentraler för grovavfall, [---] förpackningar, farligt 

avfall etc. med beaktande av acceptabel servicenivå och tillgänglighet. (K) 
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K = Linköpings kommun [---]andra offentliga organ 
N = Näringslivet i Linköpings kommun 
A = Allmänheten i Linköpings kommun [---] föreningar och ideella 
organisationer” 

Källa: Linköpings kommun, www.linkoping.se/agenda21/avfall.htm, 2003-04-01 
 

5.11 Hyresgästföreningens Riksförbund 
Hyresgästföreningens Riksförbund har under många år aktivt drivit kravet 
på fastighetsnära insamling i ARG-gruppen. De har även aktivt arbetat med 
avfallsfrågor rörande farligt avfall och elektroniskt avfall. (Solberg, 
Hyresgästföreningens Riksförbund, 2003-03-31) 
 

5.12 Tidigare undersökning 
Vi vill som tidigare nämnt utröna om de problem, som nedanstående 
undersökning tar upp, kvarstår. I undersökningen har fyra fastighetsbolag 
under 1997 och 1998 i Jönköping och Värnamo intervjuats på uppdrag av 
Avfallsforskningsrådet. Två fastighetsbolag är allmännyttiga och två är 
privata fastighetsbolag. Enligt dessa bolag är kommunernas obeslutsamhet 
ett hinder för utvecklingen genom att det skapar en osäkerhet som hindrar 
investeringar. Företagen undrar vilka fraktioner som ska gälla samt hur 
systemet för sortering och insamling av fraktionerna ska organiseras. 
(AFR-report 247, 1999:10, 27) 
 
Fastighetsbolagen avvaktar på grund av att kommunerna inte har kommit 
fram till en för hushållen genomtänkt organisering av insamling och 
källsortering. De intervjuade företagen känner sig inte förmanade att ta sig 
an producentansvarets utveckling därför att hyresgästerna driver på eller för 
att kommunerna kommit med uppmaningar. Fastighetsbolagen anser att 
kommunernas svårigheter att greppa lagstiftningen fördröjer utvecklingen 
av fastighetsnära återvinning. (AFR-report 247, 1999:33) 
 
Det finns viss ekonomisk drivkraft för fastighetsbolagen att minska 
volymen på hushållsavfallet, men ännu är inte de ekonomiska incitamenten 
starkt pådrivande. Attityden att det är viktigt att ta ett miljöansvar verkar 
vara den främsta drivkraften bland företagen. Inte ens stora bostadsföretag 
uppger annat än marginell täckning av kostnader för hantering och 
insamling av fraktionerna. (AFR-report 247, 1999:10) 
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Företag medverkar i utveckling mot kretslopp med en sorts 
samhällsekonomisk snarare än med en företagsekonomisk 
beräkningsgrund. Inom handeln gäller generellt att ekonomiska incitament 
inte spelar stor roll för att källsortera och samla in olika fraktioner. (AFR-
report 247, 1999:9, 12) 
 

5.13 Miljölagstiftning 
I kapitel 15 miljöbalken (MB) (SFS 1998:808) regleras ansvaret för 
avfallshanteringen i samhället. Den kommunala renhållningsskyldigheten 
innebära att kommunerna ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till 
en behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffande enligt 
följande lagtext: 
 
”8 § Varje kommun skall [---] svara för att 
1. hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning [---] 
2. hushållsavfall från kommunen återvinns eller bortskaffas. [---]” 

Källa: Riksdagen, www.riksdagen.se/debatt/sfst/index.asp, 2003-05-13 
 
Varje kommun ska ha en renhållningsordning och en avfallsplan. 
Kommunerna ska samråda med fastighetsinnehavare vid upprättande av 
renhållningsordningen vilket anges i nedanstående lagtext: 
 

”11 § För varje kommun skall det finnas en renhållningsordning som skall 
innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och 
en avfallsplan. [---] Avfallsplanen skall innehålla uppgifter om avfall inom 
kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och 
farlighet. 
[---] 
13 § När ett förslag till renhållningsordning upprättas, skall kommunen på 
lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med fastighetsinnehavare och 
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.[---]” 

Källa: Riksdagen, www.riksdagen.se/debatt/sfst/index.asp, 2003-05-13 
 
Det finns också lagstiftning som reglerar hur hanteringen av avfall ska ske 
enligt följande lagtext: 
 

”18 § När avfall skall transporteras genom kommunens eller en producents 
försorg, får avfall inte komposteras eller på annat sätt återvinnas eller 
bortskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 
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[---] 
21 § Om avfall skall transporteras genom kommunens försorg, får inte någon 
annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för ändamålet ta 
befattning med transporten. [---]” 

Källa: Riksdagen, www.riksdagen.se/debatt/sfst/index.asp, 2003-05-13 
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6 Analys 
I detta kapitel kommer vi att i sammanfattande form i en empirisk analys 
redogöra för viktiga aspekter och skillnader i resonemang beträffande 
fastighetsnära insamling. Med hjälp av teorier ur den teoretiska 
referensramen kommer vi sedan i en teoretisk analys att förklara vilka 
drivkrafter och incitament det finns bakom införandet av fastighetsnära 
insamling. Vi kommer även att tydliggöra hur vi definierar drivkraft 
respektive incitament. 
 

6.1 Miljöarbete 
Vi har sett att fastighetsnära insamling ingår som ett led i fastighetsägarnas 
övergripande miljöarbete. Stångåstaden menar att fastighetsnära insamling 
spelar en viktig roll i arbetet med företagets miljötänkande och i 
Stångåstadens strävan att vara miljöledande. Denna strävan syns även i 
företagets miljöpolicy genom formuleringar om att företaget vill driva ett 
offensivt miljöarbete. Malmstaden är certifierade och källsortering ses som 
en självklarhet. Både Riksbyggen och HSB Östergötland arbetar med miljö 
genom miljödiplomering respektive miljöcertifiering där källsortering ingår 
för Riksbyggen men inte för HSB Östergötland. Detta arbete gäller för 
både hyresrätter och bostadsrätter inom Riksbyggen och HSB Östergötland. 
Enligt Idrottstränarens miljöpolicy ska allt som genomförs präglas av 
miljöhänsyn. 
 

6.2 Initiativ 
Vem som initierat arbetet med införande av fastighetsnära insamling hos 
fastighetsägarna varierar. Huvudsakligen kommer initiativet internt men 
även externa faktorer påverkar. Inom Malmstaden är det kvalitets- och 
miljöcontrollern tillsammans med förvaltare som tagit initiativet till 
fastighetsnära insamling. Stångåstaden menar att initiativet kommer från 
flera håll. Det är exempelvis hyresgästerna som kommer med förfrågningar 
om källsortering och Tekniska Verken trycker även på till viss del för att 
fastighetsnära insamling ska införas. Initiativet hos Stångåstaden kommer 
till viss del från internt håll och företaget har som målsättning att vara 
ledande i miljöfrågor. På Snickaregatan kom initiativet från vicevärden 
som personligen lade fram förslag för fastighetens styrelse. 
 
HSB Östergötland vill försöka skapa intresse för fastighetsnära insamling 
hos bostadsrättsföreningarna och erbjuder hjälp och stöd till 



 Analys  

 - 89 - 

bostadsrättsföreningarna vid införandet. Ett intresse kan skapas genom att 
lyfta fram de minskade kostnader som fastighetsnära insamling inneburit 
för andra bostadsrättsföreningar. Hos Idrottstränaren har initiativet tagits 
internt i en mindre grupp av styrelsemedlemmar engagerade i miljöfrågor. 
Idrottstränaren påpekar att bostadsrättsföreningen har medlemmarnas stöd i 
frågan om fastighetsnära insamling. Hos Riksbyggen är det många gånger 
Tekniska Verken som initierar frågan om fastighetsnära insamling genom 
att sälja in tjänsten till Riksbyggen och dess bostadsrättsföreningar. Det har 
skett genom att Tekniska Verken informerat Riksbyggen och dess 
bostadsrättsföreningar samt lagt fram förslag på hur problem kring 
fastighetsnära insamling kan lösas. 
 
De externa krafter som försöker påverka fastighetsägare att införa 
fastighetsnära insamling ser vi bland andra vara Hyresgästföreningen som 
påstår sig drivit kravet i flera år. Branschorganisationerna SABO och 
Fastighetsägarna Linköping rekommenderar sina medlemmar att införa 
fastighetsnära insamling. Vi ställer oss dock frågande vilken påverkan detta 
har på fastighetsägarna med tanke på att Snickaregatan upplever det som att 
Fastighetsägarna Linköping inte visat ett intresse att sprida frågan om 
fastighetsnära insamling. 
 

6.3 Motiv 
Malmstaden menar att miljöaspekten är det viktigaste motivet till att införa 
fastighetsnära insamling. Det menar även Idrottstränaren och Riksbyggen 
är det viktigaste motivet men de använder orden miljöhänsyn och att 
miljövinsten ska vara ledstjärnan. Snickaregatan uttalar inte direkt 
miljövinsten som det viktigaste men Stig-Åke Stenberg anser att 
återvinning är bäst för miljön. Stångåstaden menar att fastighetsnära 
insamling är en viktig symbol för att hyresgästerna tar hand om sitt avfall 
och vi ser det som att miljöaspekten är det främsta motivet för 
Stångåstaden. HSB Östergötland däremot menar att 
bostadsrättsföreningarnas främsta motiv till att införa fastighetsnära 
insamling är den ekonomiska förtjänst systemet kan medföra. 
 
Endast HSB Östergötland menar att införandet av fastighetsnära insamling 
skulle motiveras av minskade kostnader. HSB Östergötland lyfter upp vad 
fastighetsnära insamling inneburit ekonomiskt för bostadsrättsföreningarna 
för att på så sätt påverka andra bostadsrättsföreningar att också införa 
fastighetsnära insamling. De övriga fallföretagen ser inte att fastighetsnära 
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insamling skulle kunna minska företagets avfallskostnader. Gemensamt för 
dessa fallföretag är att de inte ser ökade kostnader som en motverkande 
faktor utan de accepterar dessa i och med införandet av källsortering för att 
öka företagets miljöhänsyn. 
 
Fallföretagen anser att närheten till sorteringsmöjligheter innebär en ökad 
service för hyresgästerna eftersom de inte behöver gå så långt och att det är 
en förutsättning för att lyckas med fastighetsnära insamling. Samtidigt som 
närheten innebär en ökad service för hyresgästerna så ser både 
Stångåstaden och Riksbyggen att önskan att källsortera varierar mellan 
hyresgästerna. Idrottstränaren har även de den uppfattningen och menar att 
för boende som inte önskar att källsortera innebär fastighetsnära insamling 
merarbete. Malmstaden, HSB Östergötland och Snickaregatan ser att 
källsortering är något som hyresgästerna uppskattar och är positivt inställda 
till. 
 

6.4 Information 
De tre fastighetsägarna, Stångåstaden, Malmstaden och Riksbyggen, menar 
att information till hyresgäster och andra berörda parter är viktigt för att 
fastighetsnära insamling ska fungera. Det är främst information riktad till 
hyresgästerna om hur källsortering ska gå till som måste föras ut då felaktig 
sortering leder till att det insamlade materialet blir oanvändbart. 
Malmstaden lämnar även information om var i bostadsområdet det finns 
möjlighet att lämna sorterat avfall för att underlätta och öka motivationen 
för hyresgästerna till att källsortera. Malmstaden informerar också om var 
närmaste återvinningsstation finns i de fall det saknas fastighetsnära 
insamling. Snickaregatan samt Idrottstränaren anser också att information 
är viktigt. Dessa fastighetsägare har hållit informationsmöten med 
hyresgästerna och medlemmarna vid införandet av fastighetsnära insamling 
för att på så sätt öka kunskapen om källsortering. Hos dessa mindre 
fastighetsägare finns en större social kontroll och de boende informerar 
varandra. Det råder dock en oenighet kring vilken aktör inom fastighetsnära 
insamling som har informationsansvaret. 
 

6.5 Samhällsdebatten 
Samtliga fastighetsägare förutom Snickaregatan påpekar att 
samhällsdebatten kring återvinning påverkar beslutet att införa 
fastighetsnära insamling. På Snickaregatan har vicevärden istället haft en 
personlig övertygelse om att återvinning är det bästa för miljön. HSB 
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Östergötland menar att bostadsrättsföreningarna läser om fastighetsnära 
insamling och på så sätt blir intresserade av att införa systemet. 
Stångåstaden anser att samhällsdebatten spelar en väldigt stor roll medan 
övriga företag menar att debatten har betydelse vid införandet av 
fastighetsnära insamling. Riksbyggen har upplevt att bostadsrättsföreningar 
har ändrat åsikt om införandet av fastighetsnära insamling på grund av 
rådande samhällsdebatt. 
 

6.6 Aktörer 
Frågan om vilken aktör som varit och är viktigast för fastighetsägarna vid 
införandet av fastighetsnära insamling varierar mellan fallföretagen. 
Samtliga fastighetsägare är överens om att det behövs någon som brinner 
för frågan, en eldsjäl, för att införande ska ske. Eldsjälar är dock inte den 
viktigaste aktören. Stångåstaden menar att Förpackningsinsamlingen spelar 
absolut störst roll vid införandet av fastighetsnära insamling eftersom de 
satt upp de spelregler som alla aktörer inom insamlingssystemen måste 
rätta sig efter. Malmstaden anser att Linköpings kommun är viktiga då 
kommunens direktiv om hur avfallshantering ska ske påverkar hur företaget 
bygger ut den fastighetsnära insamlingen i sitt fastighetsbestånd. 
Snickaregatan menar att ingen aktör betytt mer än någon annan utan det 
viktigaste har varit Stig-Åke Stenbergs personliga engagemang i frågan. 
Det vi dock kan se är att Tekniska Verken har varit en hjälp för 
Snickaregatan liksom IL Recycling har varit för Idrottstränaren. 
 
HSB Östergötland menar att medlemmarnas engagemang är viktigt för 
HSB Östergötlands arbete att införa fastighetsnära insamling i 
bostadsrättsföreningarna. HSB Östergötland har även sett att 
bostadsrättsföreningarna påverkar varandra inom HSB genom att de jämför 
sig med varandra. Vi kan se att andra bostadsrättsföreningar har varit 
viktiga i införandet av fastighetsnära insamling för Idrottstränaren. Det 
finns en konkurrens mellan bostadsrättsföreningarna där de vill vara bättre 
och ha kommit längre i olika frågor än andra bostadsrättsföreningar. 
Riksbyggen menar att inte någon aktör varit viktigare än någon annan. Den 
aktör som skulle kunna ha betydelse för Riksbyggen är Tekniska Verken 
som företaget ser som ett bollplank där parterna utbyter information för att 
förbättra den fastighetsnära insamlingen. 
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6.7 Problem 
Flera av fastighetsägarna upplever likartade problem med fastighetsnära 
insamling. Samtliga fastighetsägare förutom HSB Östergötland upplever att 
kostnaderna ökar i och med införandet av fastighetsnära insamling, vilka 
ofta består av kringkostnader som ökad städning och underhåll. En annan 
anledning till ökade kostnader är i Malmstaden och Idrottstränaren att 
fastighetsägarna utöver källsorteringssystem även fortsätter att använda 
ordinarie avfallshanteringssystem exempelvis sopsugar. Snickaregatan 
menar att ökade kostnader inte är något problem och övriga fastighetsägare 
har också infört fastighetsnära insamling trots ökade kostnader. 
Riksbyggen, Idrottstränaren, Stångåstaden och Snickaregatan har upplevt 
problem med att hyresgästerna slarvar med sorteringen. Malmstaden 
liksom Riksbyggen upplever ett orosmoment med att kalkylerade ökningar 
på avfallstaxan för osorterat avfall inte kommer att ske vilket innebär att 
företagen inte kommer att kunna räkna hem investeringar i fastighetsnära 
insamling. 
 

6.8 Motkrafter 
Krafter som kan motverka ett införande av fastighetsnära insamling är 
likartade mellan fastighetsägarna. Snickaregatan och HSB Östergötland 
menar att hyresgästernas låga prioritering av miljöfrågor är en motkraft och 
Idrottstränaren menar att de boendes svikande engagemang kan vara ett 
problem. Malmstaden och Stångåstaden för ett annat resonemang kring 
hyresgästernas roll. De menar att den standardsänkning som många 
upplever i och med införandet av fastighetsnära insamling är en motkraft. 
Denna standardsänkning beror på att sorteringsinsatsen ökar för de 
hyresgäster som väljer att källsortera sitt hushållsavfall samt att stängning 
av sopnedkast innebär att de boende får gå längre för att slänga avfallet. 
Stångåstaden menar även att det finns problem i och med hyresgästernas 
låga betalningsvilja för miljösatsningar. 
 
En annan motkraft som flera fastighetsägare upplever är den utrymmesbrist 
som existerar i fastigheterna. Utrymmesbristen beror i Stångåstadens och 
Malmstadens fastighetsbestånd främst på äldre och centralt belägna 
fastigheter. Utrymmesbristen upplever även Snickaregatan och HSB 
Östergötland. Riksbyggen upplever att behovet av investeringar, i 
exempelvis återvinningshus, är en motkraft. Stångåstaden anser att 
Linköpings kommuns brist på långsiktighet i avfallsfrågor är något som 
fördröjer och hindrar utbyggnaden av fastighetsnära insamling. Bristen i 
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långsiktighet består i att Linköpings kommun ändrar uppfattning om hur 
avfallet ska hanteras inom kommunen. 
 

6.9 Vision och framtidsutsikter 
De visioner och framtidsutsikter som fastighetsägarna har kring 
fastighetsnära insamling skiftar. Stångåstaden och Malmstaden vill genom 
statistik kunna visa på minskningar i avfallsmängder. Stångåstaden har en 
önskan om att skrota systemet med Förpackningsinsamlingens 
återvinningsstationer. Stångåstaden vill istället lägga över systemet på 
fastighetsägarna för att de ska kunna ta del av förpackningsavgifterna och 
få ersättning för det insamlade materialet. Detta skulle exempelvis kunna 
leda till att hyresgästerna fick tillbaka pengar på hyran genom att de 
källsorterat mycket material vilket skulle innebära ett ekonomiskt 
incitament. Snickaregatan har som mål att bygga ut systemet så att 
sortering kan ske redan i lägenheterna. HSB Östergötlands vision är att 
fastighetsnära insamling ska leda till sänkta kostnader för 
avfallshanteringen inom HSB. Riksbyggen har som målsättning att införa 
fastighetsnära insamling i samtliga hyreslägenheter men dock inte med fullt 
antal fraktioner. 
 
Innan vi kopplar fastighetsägarnas resonemang till den teoretiska 
referensramen vill vi ännu en gång tydliggöra att vi ser drivkrafter som 
bakomliggande orsaker och incitament som utlösande impulser. 

6.10 Värdeskapande 
Vad skapar fastighetsägarna för värde genom att införa fastighetsnära 
insamling? Normann & Ramírez (1994) anser att kunder inte endast vill 
uppnå finansiella värden vid transaktioner utan även moraliska och sociala 
värden. Vi vill hålla med om detta och menar att det finns moraliska värden 
i införandet av fastighetsnära insamling. Detta stärks av Stångåstaden som 
ser införandet av fastighetsnära insamling som en miljöpolitisk vinst genom 
att hyresgästerna kan känna sig tillfreds med att göra något som de tror 
befrämjar miljön. Stångåstaden ser symbolhandlingen som det viktigaste 
motivet för att införa fastighetsnära insamling vilket även SABO anser. Det 
är en viktig symbol för att människan bör ta hand om sitt avfall och 
ifrågasätta vad som inhandlas. Stångåstaden menar att det ska väcka tankar 
om var avfallet tar vägen. 
 
Vi anser inte att det skapas finansiella värden genom införandet av 
fastighetsnära insamling eftersom det är svårt att minska kostnaderna för 
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avfallshanteringen. Detta bekräftas av Stångåstaden som påpekar att 
hyresgästerna saknar ekonomiska incitament för att källsortera och menar 
att högre hyror, i och med investeringar i fastighetsnära insamling, kan leda 
till att det blir än svårare att skapa incitament. 
 
Om vi nu påstår att fastighetsägarna har skapat moraliska värden genom 
införandet av fastighetsnära insamling – påverkar detta hyresgästerna. 
Normann & Ramírez (1994) menar att vad som anses vara värde för en 
kundgrupp behöver inte anses vara värde för en annan kundgrupp. 
Idrottstränaren påpekar också detta genom att servicen ökar för de 
medlemmar som vill källsortera i och med att det blir närmare att gå till 
återvinningsrummet på innergården istället för till en återvinningsstation. 
Det blir samtidigt mer tidskrävande för övriga medlemmar i och med att de 
måste sortera avfallet i olika kärl i ett återvinningsrum på innergården 
istället för att slänga det osorterat i sopnedkastet. Vi ser att flera av 
fallföretagen instämmer i att servicen ökar för de hyresgäster som är 
intresserade av att källsortera i och med att möjligheten finns i anslutning 
till fastigheten. Riksbyggen menar att närheten med fastighetsnära 
insamling är en fördel vid införandet av systemet. Vi tror att det är svårt att 
uppnå ett ökat värde för samtliga hyresgäster då miljöhänsynstagande är 
något som uppskattas av vissa medan andra helt struntar i det. Detta leder 
till att det eventuella beslut som tas av fastighetsägarna ligger i samhällets 
och företagets intresse men beslutet kommer inte att uppskattas av alla 
hyresgäster. 
 
En ökad service rörande avfallshantering kan ses som ökat värdeskapande 
anser vi vilket stöds av Normann & Ramírez (1994) vilka menar att kunder 
är mer intresserade av vad produkten kan hjälpa dem att uppnå än själva 
produkten i sig. HSB Östergötland anser att det värde som skapas är en 
bättre boendemiljö för hyresgästerna. Stångåstaden anser att hyresgästerna 
får en bättre boendemiljö och service i och med införandet av 
fastighetsnära insamling. Samtidigt menar Stångåstaden att de, tillsammans 
med hyresgästerna, gör något bra för miljön. Genom att stänga sopnedkast 
minskar dock bekvämligheten och det innebär en standardsänkning för 
hyresgästerna menar Stångåstaden och Malmstaden vilket vi instämmer 
med. Denna bekvämlighetsminskning i form av att de boende får gå längre 
med sitt sorterade avfall anser vi innebär en försämrad service och hämmar 
värdeskapandet.  
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Vi anser att den tjänst som tillhandahålls av fastighetsägarna måste vara 
något som uppskattas av hyresgästerna för att det ska anses vara 
värdeskapande. Hyresgästerna på Snickaregatan efterfrågade inte 
fastighetsnära insamling men systemet infördes eftersom förslaget 
uppskattades av hyresgästerna. De övriga fallföretagen har inte heller 
upplevt att fastighetsnära insamling är något som efterfrågas av 
hyresgästerna. Vi kan dock inte uttala oss om systemet uppskattas eller 
inte, varvid bedömningen om systemet är värdeskapande är svår att göra. 
 
Day & Arnold (1998) anser att ett företag kan skapa nytta för kunderna 
genom minskad inverkan på miljön. Malmstaden vill ta hänsyn till att 
världens resurser är ändliga och skapa en miljö som även är bra för dess 
omgivning inte endast för företagets hyresgäster och personal. Vi anser att 
Malmstaden har insett vikten av minskad inverkan på miljön men vi vill 
inte ta ställning till om skapandet av en bra miljö för företagets omgivning 
är realiserbart eller inte. Snickaregatan anser det viktigt att använda 
resurser om och om igen vilket vi menar tyder på en vilja till att minska 
inverkan på miljön. Vi menar att fallföretagen skapar nytta för 
hyresgästerna genom tillhandahållandet av sorteringsmöjligheter eftersom 
återvinningen kan leda till mindre inverkan på miljön. 
 
Normann & Ramírez (1994) och Porter (1986) menar att det optimala 
värdet uppnås genom att skapa eller tillhandahålla det som överensstämmer 
med vad kunden är beredd att betala. Detta anser Stångåstaden vara svårt 
eftersom betalningsviljan är näst intill obefintlig bland hyresgästerna när 
det gäller miljösatsningar. Vi anser det svårt att investera i lösningar kring 
fastighetsnära insamling när hyresgästerna inte är beredda att betala för det. 
Vi vill påpeka att även om hyresgästerna är villiga och önskar att 
källsortera kanske de inte är beredda att betala för det insamlingssystem 
som krävs. 
 
Enligt Normann & Ramírez (1994) krävs att en vara eller tjänst stöds av 
information och personal för att värde ska skapas. Vi har sett att 
fallföretagen anser det väldigt viktigt med information om fastighetsnära 
insamling. Många av de problem som fastighetsägarna upplever med 
felsortering och nedskräpning anser fallföretagen kunna åtgärda eller lindra 
med hjälp av mer information. Malmstaden menar att det är centralt att 
information går ut till berörda parter om hur sorteringen ska ske. 
Information till hyresgästerna är särskilt viktigt. Stångåstaden anser att 
information är väldigt viktigt men frågar sig vem som har 
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informationsansvaret av Stångåstaden och Linköpings kommun. Fördel är 
om Hyresgästföreningen går ut med informationen för att det inte ska 
uppfattas som pekpinnar av hyresgästerna. 
 

6.11 PESTE-modellen 
Johnson & Scholes (1999) anser att statens agerande i form av politiska och 
legala influenser påverkar företag. Vi har valt att se Linköpings kommun 
som staten i nedanstående resonemang. Stångåstaden anser att det är 
Tekniska Verkens vinstintresse som har styrt Linköpings kommuns 
inriktning i avfallshanteringen. Linköpings kommun har i stort sett överlåtit 
avfallsfrågorna på Tekniska Verken varvid inriktningen i kommunen har 
blivit förbränning. Vi menar att den osäkerhet som råder kring hur 
Linköpings kommun ställer sig till återvinning av avfall har hämmat 
investeringstakten i fastighetsnära insamling. 
 
Mercer (1996) anser också att politiska faktorer är något som påverkar 
företag. Mercer (1996) menar att företagsledare avvaktar vad för slags 
regleringar politiker kommer att införa, och utifrån dessa bestäms sedan 
vilka åtgärder som ska vidtas. Detta är något vi har uppmärksammat i 
Stångåstadens och Malmstadens resonemang. Stångåstaden ser Linköpings 
kommun som väldigt viktiga vid införandet av fastighetsnära insamling. 
Linköpings kommun måste klargöra sin ståndpunkt kring källsortering och 
ange direktiv för vad som ska gälla tio år framåt menar Stångåstaden. 
Linköpings kommuns direktiv om hur avfallshanteringen ska ske påverkar 
även mycket hur Malmstaden bygger ut den fastighetsnära insamlingen. 
Malmstaden arbetar aktivt för ökad källsortering i de kommuner där 
källsortering tillämpas. Malmstaden ser ett orosmoment i att Linköpings 
kommun ska komma med nya direktiv som innebär att sortering inte ska 
ske utan att avfallet ska förbrännas istället. 
 
Bostadsbolag i andra kommuner betonar även de vikten av att kommunerna 
slår fast långsiktiga spelregler påpekar Stångåstaden. SABO stödjer detta 
genom att SABO-företagen känner oro för att kommunerna ska ändra 
synen på hur avfallshanteringen ska gå till. Tidigare undersökningar visar 
också på svårigheter med att införa fastighetsnära insamling när 
kommunerna har svårt att greppa lagstiftningen och inte kommer med 
uppmaningar om källsortering. Undersökningen påpekar också att 
kommunernas obeslutsamhet är ett hinder då det skapar osäkerhet i 
investeringsbesluten. 



 Analys  

 - 97 - 

 
Övriga fallföretag menar att Linköpings kommun inte påverkat arbetet med 
att införa fastighetsnära insamling men Riksbyggen anser att Linköpings 
kommun bör informera om vad kommunen anser vara riktigt kring 
återvinning. Vi finner det intressant att Stångåstaden och Malmstaden 
påverkas av kommunen men inte övriga. Det tror vi kan bero på att de 
fastighetsägare som har större fastighetsbestånd också har större 
investeringar att göra. Därför är det viktigt att kommunen bestämmer vad 
som eftersträvas på längre sikt. Linköpings kommun har påbörjat arbetet 
med att ta fram en långsiktig avfallsplan. Det tror vi kommer att underlätta 
för fastighetsägarna i arbetet med fastighetsnära insamling då de vet vad 
som eftersträvas långsiktigt inom Linköpings kommun. 
 
Johnson & Scholes (1999) anser att ekonomiska influenser kan bestå av 
allmänna tillstånd eller trender i samhällsekonomin som exempelvis 
investeringsklimat. Vi har sett att det finns en osäkerhet i att investera i 
fastighetsnära insamling. Malmstaden och Riksbyggen menar att det finns 
en osäkerhet om avfallstaxorna på osorterat avfall kommer att höjas eller 
inte. En utebliven höjning medför att gjorda investeringar blir olönsamma 
menar fallföretagen. 
 
Enligt Johnson & Scholes (1999) omfattar sociokulturella influenser bland 
annat konsumtionsbeteende, förändringar i livsstil och attityder till arbete 
och fritid. HSB Östergötland talar mycket om den attitydförändring som 
måste till för att fastighetsnära insamling ska slå igenom. Stångåstaden och 
Riksbyggen påpekar också att engagemanget för källsortering generellt är 
högre i bostadsrätter än i hyreslägenheter vilket HSB Östergötland förklarar 
med att bostadsrättsinnehavare är mer kostnadsmedvetna än de som bor i 
hyreslägenheter. Vi har dock sett att engagemanget inte behöver vara högre 
i en bostadsrättsförening genom Idrottstränarens bestridande av påståendet 
att engagemanget skulle vara högre bland bostadsrättsinnehavare. 
 
Teknologiska influenser utgörs enligt Johnson & Scholes (1999) 
exempelvis av branschens fokusering på teknologiska satsningar. Vi inser 
att teorin inriktar sig främst på innovation men vill ändå föra över 
resonemanget till att handla om teknologiska förutsättningar. Vi, liksom 
Malmstaden och Stångåstaden, ser problem med de fysiska 
förutsättningarna i äldre och centralt belägna fastigheter som saknar 
utrymmen för fastighetsnära insamling. De fysiska förutsättningarna på 
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Snickaregatan har också hindrat en fullständig utbyggnad av fastighetsnära 
insamling i fler fraktioner. 
 

6.12 Ekologiska drivkrafter 
En ekologisk drivkraft kan enligt Kolluru (1994) vara hot om ekonomiska 
eller juridiska konsekvenser på grund av lagöverträdelser eller 
miljöskandaler. Detta kan leda till förlust av personal eller leda till skada på 
företagets rykte. Vi anser att detta är något som HSB Östergötland har 
insett när de går ut med rekommendationer och upplyser 
bostadsrättsföreningarna om vad de kan drabbas av om de inte förmår att 
leva upp till ändrad lagstiftning. Vi anser att fallföretagen är väldigt måna 
om sina rykten och detta stöds av Riksbyggen som menar att nästan alla 
företag i dagsläget är benägna om att miljödiplomera sig och att företag 
inte vågar säga något annat än att de tar ett miljöansvar. 
 
Vi har liksom Kolluru (1994) sett att certifieringar inom miljö- och 
hälsoskydd eller säkerhetsskydd kan vara en ekologisk drivraft. Exempel 
på detta är att Riksbyggen och HSB Östergötland är mitt uppe i arbetet att 
miljödiplomera och kvalitetscertifiera sina företag. Malmstaden är redan 
certifierat enligt ISO 14001 och arbetar efter detta miljöledningssystem. 
Inom Stångåstaden pågår ett arbete att införa ISO 14001. Vi ser dessa 
certifieringar och diplomeringar som ett led i ett ökat miljöansvar från 
fallföretagens sida. 
 
Hutchinson & Hutchinson (1997) och Kolluru (1994) menar att 
samhällsopinionens ökade uppmärksamhet för miljöfrågor kan fungera som 
en ekologisk drivkraft. Detta är också något Malmstaden påpekar i och med 
att det förekommit en diskussion om källsortering i över 20 år som stegvis 
ökat i intensitet. Vad gäller samhällsdebatten ser vi liksom fallföretagen att 
den har påverkan på fastighetsägarna. Idrottstränaren menar att de var de 
samhälleliga miljösatsningarna som påverkade mest vid införandet av 
fastighetsnära insamling. Malmstaden anser att den samhällsdebatt som 
varit under våren 2003 väcker tankar som ifrågasätter investeringarna i 
fastighetsnära insamling. Stångåstaden menar också att samhällsdebatten 
har fördröjt fastighetsägarnas beslut att införa fastighetsnära insamling i 
och med att det ger uppkomst till frågetecken kring avfallshanteringens 
utformning. Samhällsdebatten om att förbränning är bättre än källsortering 
är något som Idrottstränaren får kämpa mot eftersom viljan att källsortera 
minskar. Riksbyggen anser också att samhällsdebatten som varit under 
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våren 2003 spelar en relativt stor roll vid införandet av fastighetsnära 
insamling. Riksbyggen har upplevt bostadsrättsföreningar som har ändrat 
åsikter om fastighetsnära insamling på grund av den rådande debatten. 
 
En annan intressant aspekt är enligt vår mening Stångåstadens resonemang 
som mynnar ut i ett påstående att företaget måste ligga i bräschen i 
miljöfrågor för att leva upp till det samhällsansvar som företaget upplever 
sig att ha. Detta menar vi kan vara en anledning till att Stångåstaden vill 
bygga ut fastighetsnära insamling. 
 

6.13 Miljöanpassning 
Mattson & Hultén (1994) tar upp olika drivkrafter för miljöanpassning 
inom företag. Miljöanpassning kan ses som ett tvång eller en möjlighet som 
kan leda till konkurrensfördelar eller innebära kostsamma investeringar och 
omställningar. Vi ser inte fastighetsnära insamling som något som har 
tvingats på fastighetsägarna eftersom det inte finns någon lagstiftning som 
kräver att källsortering ska ske eller att fastighetsägare måste tillhandahålla 
sorteringsmöjligheter. Vi ser istället att fastighetsägarna har sett det som en 
möjlighet att miljöanpassa sina fastigheter. Ingen av fastighetsägarna har 
sett miljöanpassningen som en konkurrensfördel. Fastighetsägarna har 
heller inte uppsikt över om andra fastighetsbolag har infört eller ska till att 
införa fastighetsnära insamling. Vi anser att anledningen till att 
fastighetsägarna inte ser fastighetsnära insamling som ett konkurrensmedel 
är att kunderna oftast, enligt vår mening, väljer bostadsområde före 
fastighetsägare vid valet av bostad. Fastighetsnära insamling innebär 
kostsamma investeringar och omställningar vilket samtliga fallföretag har 
upplevt och inget företag har erfarit att de kan sänka sina avfallskostnader. 
 

6.14 Kunder 
I likhet med Kotler (1984) och Ljung et al (1998) menar vi att företag 
måste ta hänsyn till dess kunder som en av företagets intressenter. Vi 
likställer som tidigare nämnt hyresgäster med kunder. Majoriteten av 
hyresgästerna är enligt fallföretagen positiva till källsortering. 
Fastighetsnära insamling är inget som har krävts av hyresgästerna men de 
har godkänt införandet utan större motsättningar. De protester som sker 
görs i det tysta genom att inte sortera på rätt sätt eller att inte källsortera 
alls. Malmstaden uppfattar det som att de flesta hyresgästerna är positiva 
till källsortering och de boendes åsikter har betydelse vid införandet av 
fastighetsnära insamling. Det företag som har märkt mest positiva 
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reaktioner är Stångåstaden. Där har hyresgäster hört av sig med en vilja att 
källsortera vilket företaget anser är bra för att det bidrar med engagemang 
och dessa personer kan sprida frågan om fastighetsnära insamling i 
bostadsområdena. Betalningsviljan är dock som tidigare nämnts väldigt 
svag bland hyresgästerna för miljösatsningar. 
 
Fastighetsnära insamling var inget som efterfrågades av hyresgästerna på 
Snickaregatan när det infördes men förslaget upplevdes som bra och 
intressant och godtogs av hyresgästerna. Idrottstränaren har märkt av att 
ingen i dagens läge egentligen tycker sig kunna vara emot miljösatsningar. 
Hos Idrottstränaren har införandet av fastighetsnära insamling skett utan 
omröstning bland bostadsrättsföreningens medlemmar efter en diskussion 
av investeringsförslaget på stämman. Dock ska tilläggas att uppslutningen 
på stämmorna sällan är goda. Beslutet har alltså tagits av styrelsen med 
medlemmarnas tysta godkännande. Riksbyggen har inte fört någon dialog 
med hyresgästerna innan införandet av fastighetsnära insamling och 
mottagandet är varierande positivt och negativt bland hyresgästerna. 
Hyresgästerna har dock fått föra fram sina åsikter på informationsmöten. Vi 
anser inte att hyresgästerna ställt krav på införandet av källsortering och 
kan därför säga att hyresgästerna inte har varit en drivande kraft i 
införandet av fastighetsnära insamling. Vi vill dock påpeka att 
fastighetsägarna inte har tillfrågat hyresgästerna i någon större omfattning 
om deras åsikter varvid det kan anses vara svårt att framställa krav. Vi ser 
dock att hyresgästerna accepterar systemet vilket vi anser är en 
förutsättning för att det ska fungera. Det är svårt att säga vad som skulle ha 
skett om hyresgästerna hade motsatt sig fastighetsnära insamling och det 
märks egentligen inte förrän fastighetsägarna stänger sopnedkast och 
upphör med de traditionella avfallshanteringssystemen. 
 
Johnson & Scholes (1999) menar att kundernas förhandlingsstyrka 
påverkas av koncentrationen av kunder. Vi anser att om kundernas 
förhandlingsstyrka är stor så kan det verka pådrivande för ett införande av 
fastighetsnära insamling. Hyresgästföreningen ser vi som ett sätt att öka 
hyresgästernas förhandlingsstyrka mot fastighetsägarna. 
Hyresgästföreningen har som krav att fastighetsnära insamling ska införas 
samt driver frågan vilket vi anser vara märkligt eftersom hyresgästerna inte 
efterfrågar systemet. Vi anser inte att det går att se Hyresgästföreningen 
som drivande i utbyggnaden av fastighetsnära insamling eftersom ingen av 
fallföretagen nämner Hyresgästföreningen som påtryckande. 
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6.15 Leverantörer 
I ett företags omgivande miljö finns ett antal aktörer som företaget bör ta 
hänsyn till enligt Kotler (1984) varav vi liksom Ljung et al (1998) ser 
företagets leverantörer som en slags aktör. Vi anser inte att leverantörernas 
arbete med miljöfrågor påverkar fallföretagens miljöarbete. Det beror på att 
det inte finns några strategiska samarbeten mellan leverantörer och 
fallföretag. Vi ser däremot att leverantörerna har påverkat den fysiska 
utformningen av tjänsten. Malmstaden, Riksbyggen och Snickaregatan har 
alla haft hjälp av Tekniska Verken för att utforma koncept med 
sorteringsmöjligheter utifrån fastigheternas lägen och utrymmen. Flera av 
fallföretagen menar att det är viktigt med en leverantör som är kunnig och 
intresserad av att hjälpa företagen. Stångåstaden och Riksbyggen anser att 
Tekniska Verken driver på i ett marknadsföringssyfte för att 
fastighetsägarna ska köpa tjänsten fastighetsnära insamling. Stångåstaden, 
Riksbyggen och Malmstaden för separata dialoger med Tekniska Verken. 
Dialogerna menar vi gör att det inte bara är Tekniska Verken som driver på 
utan att det även är fallföretagen som påverkar Tekniska Verken. 
 
Johnson & Scholes (1999) menar att ett större antal leverantörer minskar 
leverantörernas förhandlingsstyrka mot kunden. Både Stångåstaden och 
Riksbyggen använder sig av flera leverantörer för fastighetsnära insamling. 
Det tror vi kan minska Tekniska Verkens förhandlingsstyrka och förmåga 
att påverka fastighetsägarna för ett införande av fastighetsnära insamling. 
Vi menar att Tekniska Verken inte är pådrivande på grund av att deras 
förhandlingsstyrka minskar när fastighetsägarna kan använda sig av olika 
leverantörer. 
 

6.16 Konkurrenter 
Kotler (1984) menar att företag måste ta hänsyn till aktörer i dess 
omgivning varav vi och Ljung et al (1998) ser konkurrenter som en av 
dessa aktörer. Vi ser inte att fallföretagen upplever att införandet av 
fastighetsnära insamling har påverkats av konkurrenterna. Det beror enligt 
oss på att fallföretagen inte ser systemet som ett konkurrensmedel vilket 
bekräftas av Malmstadens uppfattning om att fastighetsnära insamling inte 
är ett konkurrensmedel. Snickaregatan anser att Fastighetsägarna bör ta upp 
frågan om fastighetsnära insamling med andra fastighetsägare vilket vi 
menar tyder på att de inte heller ser fastighetsnära insamling som ett 
konkurrensmedel. Vi anser nämligen att företag inte sprider koncept som 
de anser vara ett konkurrensmedel. Riksbyggen menar att det inte har 
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någon större betydelse om andra fastighetsbolag har infört fastighetsnära 
insamling och de arbetar inte gemensamt på något sätt med företagets 
konkurrenter. Stångåstaden anser det viktigt att samarbeta med andra 
privata fastighetsbolag i Linköpings kommun för att öka påtryckningarna 
på Linköpings kommun att ta fram en avfallsplan. Detta samarbete anser vi 
ytterligare visar på att fallföretagen inte ser fastighetsnära insamling som 
ett konkurrensmedel. Idrottstränaren upplever att det inte har funnits någon 
medveten konkurrens mellan bostadsrättsföreningarna och att andra 
bostadsrättsföreningars beslut att införa fastighetsnära insamling inte har 
påverkat Idrottstränarens beslut. 
 
Det fallföretag som skiljer sig från övriga vad gäller konkurrenternas 
betydelse är HSB Östergötland som menar att bostadsrättsföreningarna 
inspireras av varandra när det gäller att införa fastighetsnära insamling 
samt använder varandra som goda exempel. Det vi kan se är att 
konkurrensen gäller bland bostadsrättsföreningar inom HSB där 
bostadsrättsföreningarna jämför sig med varandra, och inte mellan andra 
fastighetsägare. 
 
Stångåstaden har stämt av med bostadsbolag i andra kommuner hur deras 
arbete med fastighetsnära insamling har framskridit. Stångåstaden anser att 
fastighetsnära insamling spelar en viktig roll i att vara miljöledande i 
fastighetsbranschen. Vi anser att detta har bidragit till införandet av 
fastighetsnära insamling hos Stångåstaden. Det finns enligt Stångåstaden en 
filosofi bland de privata fastighetsägarna att låta Stångåstaden gå först och 
göra misstagen. Kolluru (1994) menar att konkurrenternas miljöarbete och 
miljöstrategier kan vara en ekologisk drivkraft vilket styrks av HSB 
Östergötland som menar att när fler och fler bostadsrättsföreningar inför 
fastighetsnära insamling innebär det att ännu fler bostadsrättsföreningar vill 
införa systemet. Vi menar att det gäller under förutsättning att det finns 
konkurrens mellan bostadsrättsföreningarna. Hur konkurrenternas 
miljöarbete påverkar fallföretagen skiljer sig åt. Vi har inte sett att 
konkurrenternas miljöarbete kan vara en drivkraft hos Malmstaden, 
Riksbyggen och Snickaregatan. Detta stödjer vi på att dessa företag anser 
att konkurrenterna inte påverkat i införandet av fastighetsnära insamling. 
Vi vill dock påpeka att det kan vara känsligt för företag att erkänna att de 
följt efter sina konkurrenter och därför säger att konkurrenter inte påverkat 
besluten. 
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6.17 Drivkrafter för förändring 
Johnson & Scholes (1999) anser att kostnadsfördelar genom 
stordriftsfördelar är en drivkraft för förändring. Malmstaden nämner att det 
kan finnas stordriftsfördelar vid fastighetsnära insamling. I Norrköpings 
kommun har Malmstaden kommit längre i arbetet med fastighetsnära 
insamling än i Linköping vilket beror på att fastighetsbeståndet ser olika ut 
mellan kommunerna. I Norrköping har Malmstaden större bostadsområden 
där det blir billigare att bygga sorteringshus beroende på att kostnaden 
utslagen per kvadratmeter blir lägre. Vi anser att detta talar för att det finns 
ett ekonomiskt incitament att bygga ut systemet om fastighetsägare kan 
uppnå stordriftsfördelar vid fastighetsnära insamling eller investeringar i 
fastighetsnära insamling. Vi liksom branschorganisationen 
Fastighetsägarna ser att flera mindre fastighetsägare kan gå samman för att 
erhålla ett lägre pris. Detta eftersom att entreprenörerna kan uppnå 
stordriftsfördelar i och med att upptagningsområdet blir större. 
 

6.18 Trender 
Mattson & Hultén (1994) menar att en av dagens trender är ökad 
miljömedvetenhet hos företag. Vi har sett denna trend genom att 
fallföretagen har eller ska miljöcertifiera sig. Vi anser att fastighetsnära 
insamling är ett led i en ökad miljömedvetenhet hos fastighetsägarna 
eftersom samtliga fallföretag påstår att miljövariabeln och miljöhänsyn är 
de viktigaste motiven till att införa systemet. Vi vill dock påpeka att det 
finns en risk att fallföretagen försöker framhålla miljöhänsynen för att 
framhäva företagens goda intentioner. 
 
Fallföretagen nämner miljöhänsyn som den viktigaste anledningen till att 
införa fastighetsnära insamling men det är inte alla företag som har tagit del 
av information som visar att källsortering är miljömässigt försvarbart. Den 
information som fastighetsägarna tagit del av har, som i Riksbyggens fall, 
kommit från exempelvis entreprenörer. Dessa informationskällor anser vi 
är färgade eftersom entreprenörerna har ett intresse av att så mycket 
material som möjligt samlas in och återvinns då deras affärsverksamhet går 
ut på att få ersättning för återvunnet material. Dessutom är debatten om 
källsortering av hushållsavfall delad där vissa förordar återvinning medan 
andra menar att förbränning är det bästa för miljön. Detta menar vi gör att 
osäkerheten kring införandet av fastighetsnära insamling är stor eftersom 
ingen egentligen har stöd för vad som är bäst av återvinning och 
förbränning för miljön. 
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Eftersom att informationen kan anses vara färgad av olika intressen och 
debatten är delad kring källsortering menar vi att fastighetsägare kan ha 
infört fastighetsnära insamling utan att egentligen veta om källsortering är 
det bästa för miljön. På grund av att andra fastighetsägare har infört 
systemet och för att källsortering uppmuntras i samhället kan 
fastighetsägarna motiveras att införa fastighetsnära insamling. Inget av 
fallföretagen, förutom Idrottstränaren, har nämnt konkurrenter som en 
orsak till införandet men vi menar att om endast ett fåtal fastighetsägare 
hade infört systemet så hade viljan hos övriga varit mycket mindre. 
 

6.19 Hållbar utveckling för företag 
Larson et al (2000) och Shrivastava (1995) menar att företag ser 
miljöarbete som ett sätt att minska kostnader och öka intäkter. Vi har 
tidigare diskuterat att inget fallföretag upplevt att de kan minska 
avfallskostnaderna genom fastighetsnära insamling. Tidigare undersökning 
visar även den att kostnaderna för avfallshantering ökar i och med ökad 
källsortering. HSB Östergötland menar dock att bostadsrättsföreningarna 
ser att de kan sänka kostnaderna med införandet av fastighetsnära 
insamling och skulle därmed se miljöarbete som ett sätt att minska 
kostnader. Både Malmstaden och Riksbyggen har en förhoppning om att 
framtiden ska föra med sig höjningar av avfallstaxan för osorterat avfall 
vilket kan leda till att källsortering blir billigare jämfört med traditionell 
avfallshantering. Vi finner inte att kostnadsminskningar har varit den 
främsta tanken hos fallföretagen vid införandet av fastighetsnära insamling 
utan det har varit miljövinsten. Vi ser det som omöjligt att kunna öka 
intäkterna i dagsläget men ett sätt att kunna lyckas med detta är om 
fastighetsägarna fick ta del av ersättningen för det sorterade materialet vid 
försäljning. Detta tror vi skulle öka motivationen hos fastighetsägarna och 
vara ett ekonomiskt incitament till att införa fastighetsnära insamling. 
 
Det råder delade meningar om vilken aktör som får finansiera de högre 
kostnaderna i och med införandet av fastighetsnära insamling. Stångåstaden 
menar att det är hyresgästerna som får stå för de högre kostnaderna genom 
högre hyror. Snickaregatan menar dock att det är hyresvärden som får stå 
för kostnadsökningarna. Vi ser det som svårt att lämpa över kostnaderna på 
hyresgästerna eftersom hyreshöjningar förhandlas med 
Hyresgästföreningen och kräver att fastighetsägaren kan påvisa ökade 
kostnader för hela fastighetsbeståndet. 
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Vi ser även fallföretagens miljöarbete som ett sätt att bättra på relationerna 
med externa intressenter vilket stämmer överens med Larson et al (2000) 
och Shrivastava (1995) som menar att miljöarbete är ett sätt att förbättra 
företagets relationer. Speciellt gäller det för Stångåstaden som själva 
känner krav som allmännyttigt bostadsbolag att vara rättvisa och arbeta i 
framkant med miljöfrågor. Vi kan även se ett liknande syfte med 
miljöarbete hos Riksbyggen som menar att diplomering är något som alla 
företag satsar på. Vi menar att de företag som inte satsar på miljöfrågor och 
miljödiplomering skulle hamna utanför och ses av samhället på ett mindre 
fördelaktigt sätt. De externa relationerna är något som företag alltid bör 
tänka på. Vi tror dock inte att den största anledningen till att införa 
fastighetsnära insamling har varit att förbättra de externa relationerna. 
 
Larson et al (2000) menar också att företag ska addera värde till samhället 
genom att skapa en bättre miljö. Detta kan vi se vara något som 
fallföretagen försöker genom etablerandet av fastighetsnära insamling. Vid 
källsortering tas avfallet om hand för att återvinnas och alla fastighetsägare 
menar att miljövinsten är det viktigaste motivet till fastighetsnära 
insamling. Fallföretagens och Linköpings kommuns miljöpolicys speglar 
även att aktörerna vill skapa en bättre miljö då det fokuseras på att minska 
avfall och använda material som är lämpliga för återvinning. 
 

6.20 Kundorientering 
Jick (1995) anser att många företag försöker förändra företagskulturen till 
att bli mer kundorienterade. Vi kan se att fallföretagen anser att införandet 
av fastighetsnära insamling bidrar till att öka kundorienteringen i företagen. 
Malmstaden menar att hyresgästernas åsikter har betydelse vid införandet 
av fastighetsnära insamling och att källsortering är något som uppskattas av 
hyresgästerna. Stångåstaden anser att hyresgästerna har sista ordet för hur 
miljöriktiga företaget kan vara och Riksbyggen menar att vissa av 
hyresgästerna uppskattar fastighetsnära insamling medan andra är negativa. 
 
Det som är symptomatiskt för samtliga fallföretag är att fastighetsnära 
insamling inte införts efter förfrågningar från hyresgästerna. Det finns dock 
blandade åsikter hos hyresgästerna kring källsortering och fallföretagen tror 
eller anser att det är något som uppskattas av hyresgästerna. Hos 
Stångåstaden är betalningsviljan hos hyresgästerna för miljösatsningar näst 
intill obefintlig. Fallföretagen anser att en stor del av hyresgästerna inte 
efterfrågar möjligheten till att källsortera och därför ser vi inte att 
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kundorientering skulle vara en drivkraft för att införa fastighetsnära 
insamling. 
 

6.21 Code of ethics 
Vi har sett ’code of ethics’ som ett led i etik och moral inom företag och 
som en del i hur företagets personal förhåller sig mot kunder och samhället. 
Brandl & Maguire (2002) menar att en ’code of ethics’ bland annat ska 
omfatta kunder, leverantörer och samhället. Vi har sett bland samtliga 
fallföretag, förutom Snickaregatan, att det finns miljöpolicys. Vi ser dessa 
miljöpolicys som ’code of ethics’ eftersom de berör hur fastighetsägarna 
ska förhålla sig i miljöfrågor. De större fastighetsägarna, som Stångåstaden 
och Malmstaden, har miljöpolicys vilket inte är så överraskande då 
miljöarbete är något som betonas hos större företag. Idrottstränaren har 
även de en miljöpolicy vilket vi tycker är intressant då det visar att 
miljötänkande har spridit sig till fastighetsägare av alla storlekar. 
Miljöpolicys som företagen ska leva upp till med specifika mål att arbeta 
mot ser vi som en förutsättning för att fastighetsägarna ska kunna arbeta 
med miljöfrågor på ett effektivt sätt. 
 

6.22 Etiska investeringar 
Inget av fallföretagen har upplevt att fastighetsnära insamling skulle 
innebära minskade kostnader för avfallshantering. HSB Östergötland 
menar dock att vissa bostadsrättsföreningar kan minska kostnaderna och att 
det därför skulle bli intressant med fastighetsnära insamling. Ingen av 
fastighetsägarna ser att investeringar i återvinningshus eller liknande med 
ökade hämtnings- och hanteringskostnader kan ge önskad avkastning. Det 
måste finnas en orsak till att investeringarna ändå genomförs. Lewis & 
Cullis (1990) och Taylor (2001) menar att en etisk investering är en 
investering där de finansiella frågorna ställs åt sidan och att vikt läggs vid 
icke-monetära aspekter vilket medför att annorlunda val görs jämfört med 
val utifrån maximal avkastning. Vi menar att om valet skulle göras efter 
maximal avkastning mellan fastighetsnära insamling och traditionell 
avfallshantering utan källsortering skulle valet inte falla på fastighetsnära 
insamling eftersom det innebär högre kostnader. 
 
Fastighetsägarna bekräftar att vikt läggs vid icke-monetära aspekter vid 
investeringar i fastighetsnära insamling. Riksbyggen har resonerat att trots 
att investeringar i fastighetsnära insamling inte lönar sig har de valt att 
genomföra dessa eftersom det är en viktig fråga. Stångåstaden vill att 
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Linköpings kommun ska slå fast vad som är långsiktigt för 
avfallshanteringen inom kommunen innan Stångåstaden genomför större 
investeringar. Riksbyggen, Stångåstaden och de övriga företagen vill helst 
inte genomföra investeringar utan hellre använda sig av befintliga lokaler 
och utrymmen till återvinningsrum. Det ser vi som självklart för att slippa 
dra på sig större kostnader än vad som är nödvändigt. 
 
Lewis & Cullis (1990) tar upp olika anledningar till att företag investerar 
etiskt. En anledning är att frågor om moral och etik betonas bland företag. 
Vi instämmer i att etik och moral betonas bland fallföretagen då det finns 
ett stöd högt upp i organisationerna för miljöarbete. Malmstaden menar att 
avfallsfrågor är konkreta och lätta att få gehör för i företagsledningen och i 
Malmstadens och Stångåstadens organisationer är miljöansvariges 
närmaste chef VD vilket vi anser visar hur viktiga miljöfrågor är i 
företagen. De övriga företagen arbetar även de med miljöfrågor högt upp i 
organisationen och miljöpolicys och miljöarbete initieras ofta av 
företagsledningen. Lewis & Cullis (1990) menar att en annan anledning till 
etiska investeringar är att frågan ligger rätt i tiden och vi kan se att debatten 
om återvinning är något som har påverkat fallföretagen vid införandet av 
fastighetsnära insamling genom en ökad osäkerhet vid investeringar. 
 

6.23 Etiskt beteende 
Vi har berört olika grader av miljöengagemang i den hierarki av etiskt 
beteende som Raiborne & Payne (2001) beskriver. Vi finner det intressant 
att diskutera var fallföretagen befinner sig i hierarkin för att se hur långt de 
har kommit i sitt miljöarbete. Vi ser nämligen införandet av fastighetsnära 
insamling som ett led i att nå upp till önskvärd nivå av miljöengagemang 
för fallföretagen. 
 
Vi kan inte se att något av fallföretagen befinner sig i den lägsta nivån som 
är grundläggande nivå av miljöengagemang. Samtliga fallföretag har gått 
längre än de lagar som kräver omhändertagande av avfall enligt MB 15:8. 
Fastighetsnära insamling innebär ökade kostnader vilket skulle motsätta 
kravet att öka företagets lönsamhet. Vi skulle även vilja utesluta nivå två 
som är för närvarande uppnåbar nivå av engagemang och det grundar vi på 
att företagen inte ser att det går att minska sina kostnader genom införandet 
av fastighetsnära insamling. Det fallföretag som vi ser kan hamna på den 
här nivån är HSB Östergötland som menar att bostadsrättsföreningarna i 
första hand fokuserar på de minskade kostnader som kan uppnås vid 
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fastighetsnära insamling och inte på miljöaspekten. Idrottstränaren anser 
dock att miljöaspekten är det viktiga vid fastighetsnära insamling. Raiborne 
& Payne (2001) tar även upp förbättring av ryktet som en del i denna andra 
nivå. Vi har tidigare diskuterat att fastighetsnära insamling är ett sätt att 
förbättra företagens externa relationer och att det är något som samtliga 
företag måste tänka på. Vi anser dock inte det vara den främst anledningen 
till att fastighetsägarna infört fastighetsnära insamling utan att det är 
miljövinsten. 
 
Vi anser att fallföretagen befinner sig på nivå tre i hierarkin, praktisk nivå 
av engagemang. På denna nivå arbetar företag enligt Raiborne & Payne 
(2001) miljöriktigt för att det är rätt sak att göra och inte för ekonomiska 
vinster eller företagets rykte. Vi kan se att fallföretagen befinner sig på 
denna nivå då fastighetsnära insamling inte medför ekonomiska vinster. 
Fallföretagen har en förhoppning om att fastighetsnära insamling kommer 
att gå jämnt ut med de avfallshanteringskostnader som fanns innan 
införandet. Det har dock inte varit motivet utan samtliga fallföretag har sett 
miljöaspekten som viktigast. Vi ser att det självklart finns gränser för hur 
mycket miljöarbete och fastighetsnära insamling får kosta då företag måste 
upprätthålla lönsamhet. Stångåstaden, liksom övriga fastighetsägare, har 
förankrade miljöpolicys. En miljöpolicy kan förstås utformas med syftet att 
framhäva företaget och med mål som i slutänden inte behöver uppfyllas, 
men vi anser trots allt att det visar på att det finns ett starkt 
miljöengagemang hos fastighetsägarna. Vi ser heller inte att företagets 
rykte är den främsta anledningen till att införa fastighetsnära insamling 
utan det är miljöaspekten. 
 

6.24 Ideologi 
Vi har sett att ideologi har haft stor betydelse för införandet av 
fastighetsnära insamling. Inte minst har det visat sig genom eldsjälar – att 
det har funnits vissa personer inom fallföretagen som har sett frågan om 
återvinning som viktig. Eldsjälar anser vi vara mest utmärkande för 
Snickaregatan och Idrottstränaren, som är fastighetsägare med ett mindre 
fastighetsbestånd. På Snickaregatan var det vicevärden som tog initiativet 
och hämtade inspiration från sitt egna arbete med källsortering. I 
Idrottstränarens styrelse finns en liten grupp som aktivt arbetar med 
miljöfrågor och som har drivit på frågan utifrån en egen övertygelse. Vi har 
sett att en ideologisk uppfattning inverkat i beslutet att införa fastighetsnära 
insamling även bland övriga fallföretag. Det har varit de miljöansvariga 
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som engagerat sig och tagit upp frågan för behandling inom 
organisationerna. En skillnad vi kan se är att hos de större fastighetsägarna 
måste fler instanser säga sitt i frågan och det rör sig om större investeringar 
där beslut måste förankras i styrelse eller i företagsledning. De mindre 
fastighetsägarna har lättare att fatta beslut anser vi då det rör sig om mindre 
investeringar och färre instanser som måste säga sitt i frågan. 
 
Hatch (2000) menar att det inte bör finnas ideologier i en vinstdrivande 
organisation som kan påverka affärsbesluten. Vi har sett konsekvenser av 
att det finns ideologier i fallföretagen. Det som är mest slående är att 
kostnaderna för företagen har ökat på grund av att vissa personer inom 
fallföretagen har ansett återvinning vara det främsta ur miljöhänsyn. Denna 
åsikt finns hos fallföretagen trots att miljönyttan inte är utredd. Ska 
fallföretagen handla företagsekonomiskt bör inte fastighetsnära insamling 
införas då det inte efterfrågas av hyresgästerna och innebär ökade 
kostnader och små konkurrensfördelar. 
 

6.25 Makt 
I undersökningen har det visat sig att de personer som varit initiativtagare 
till fastighetsnära insamling har höga positioner inom företagen. I 
Stångåstaden är miljöchefens närmaste chef VD och i Malmstaden är 
kvalitets- och miljöcontrollern också direkt underställd VD. På 
Snickaregatan var det, som tidigare nämnts, vicevärden som tog initiativet. 
Idrottstränarens styrelse fattade beslutet om fastighetsnära insamling. Yukl 
(2002) menar att makt innebär påverkan över personer. Vi kan se att de 
positioner som initiativtagarna har medför en viss makt och därmed kan de 
påverka beslut kring införandet av fastighetsnära insamling. Vi har sett att 
ledaren är den som får med sig hyresgästerna hos de mindre 
fastighetsägarna Snickaregatan och Idrottstränaren. Hos övriga 
fastighetsägare anser vi också att ledaren är viktig då det är ett stort beslut 
att införa fastighetsnära insamling som kan medföra stora ekonomiska 
konsekvenser. Initiativtagarens maktposition anser vi spelar roll för beslutet 
att införa fastighetsnära insamling. 
 

6.26 Miljölagstiftning 
Det finns som tidigare nämnts inte någon lagstiftning som kräver att 
källsortering ska ske. I miljöbalken regleras dock det ansvar kommunerna 
har för avfallshanteringen. I detta ansvar ingår upprättandet av en 
renhållningsordning och avfallsplan enligt MB 15.11. Linköpings kommun 
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har upprättat en renhållningsordning samt en avfallsplan som påvisas under 
rubrik 5.10. Vi anser det därför egendomligt att Stångåstaden påstår att 
Linköpings kommun saknar en plan för avfallshanteringen. Avfallsplanen 
nämner dock inte om avfallshanteringen ska inriktas mot källsortering eller 
förbränning varvid vi samtycker i Stångåstadens kritik mot Linköpings 
kommun för avsaknad av riktlinjer i avfallsfrågor. 
 
Riksbyggens vilja att själva ta hand om det källsorterade avfallet motsattes 
av Förpackningsinsamlingen med hänvisning till ingångna avtal med 
entreprenörer. Vi anser dock att rådande lagstiftning, MB 15:18 och 15:21, 
hindrar fastighetsägarna att på egen hand sköta avfallshanteringen främst 
när det gäller transporter av insamlat material. 
 

6.27 Ägarstruktur och storlek på fastighetsbestånd 
Vi gjorde ett urval av fallföretag utifrån ägarstruktur och fastighetsägarens 
storlek på fastighetsbestånd för att se eventuella skillnader i resonemang 
kring fastighetsnära insamling. Vi har sett att Stångåstaden iakttar större 
försiktighet vid investeringar i fastighetsnära insamling. Om denna 
försiktighet beror på ägarstrukturen och det samhällsansvar som 
Stångåstaden anser att de har, eller på att de har det största 
fastighetsbeståndet i Linköpings kommun har vi svårt att ta ställning till. Vi 
menar samtidigt att det finns en annan sida av samhällsansvaret med 
fokusering på miljö, vilket skulle stimulera investeringar i miljösatsningar. 
 
Den politik som förs hos de partier som har majoritet i Linköpings 
kommun anser vi avspeglas i de handlingar som de kommunala bolagen 
företar sig. Stångåstadens styrelse är politiskt tillsatt och därför kan den 
politiska viljan återspeglas i de beslut som tas i företaget. Vi menar att om 
partipolitiken innebär en prioritering av källsortering kan det innebära att 
styrelsen fattar beslut som främjar en utbyggnad av fastighetsnära 
insamling. Styrelsen tar dock inga beslut om mindre investeringar. 
Stångåstaden har dock inte fått direktiv från styrelsen om hur företaget ska 
förhålla sig till fastighetsnära insamling. Vi menar att styrelsedirektiv är en 
förutsättning för att den politiska viljan ska styra ett företags beslut. 
 
Vi anser att fastighetsbeståndets storlek inte bör spela någon större roll i 
investeringar i fastighetsnära insamling eftersom investeringarna fördelas 
ut på antalet lägenheter. Detta stödjer vi även i Malmstadens resonemang 
om att kostnaden slås ut per lägenhet. Vi har följaktligen inte sett att 
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fastighetsbeståndets storlek har någon större betydelse i införandet av 
fastighetsnära insamling. Vi motiverar detta med att Snickaregatan och 
Idrottstränaren har tagit kostnaderna med fastighetsnära insamling och 
klarat av upphandlingen av tjänsten. De mindre fastighetsägarna skulle 
enligt oss sakna ekonomiska resurser och kompetens för att genomföra 
investeringar i fastighetsnära insamling. Detta skulle leda till att 
fastighetsnära insamling inte skulle införas. Skulle de ekonomiska 
resurserna ändå finnas menar vi att kompetensen kan saknas för exempelvis 
investeringskalkylering. Idrottstränaren visar dock på motsatsen där 
investeringen genomförts utan kalkyler. Vi vill inte ta ställning till om det 
beror på avsaknad av kompetens eller om de endast underlåtit att 
genomföra kalkyler. 
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7 Slutsatser 
I detta kapitel har vi för avsikt att uppfylla uppsatsens syfte genom att  
redogöra för våra slutsatser under respektive problemfråga. Vi kommer att 
presentera svaren på första och andra problemfrågan gemensamt. Därefter 
besvaras tredje problemfrågan som sedan sammanfattas i en modell över 
drivkrafter och incitament. Vi inleder kapitlet med att upprepa första och 
andra problemfrågan. Den tredje problemfrågan upprepas längre fram i 
kapitlet. 
 
•  Vilka aspekter beträffande fastighetsnära insamling är viktiga för 

fastighetsägare? 
•  Vilka likheter och skillnader finns mellan fastighetsägarnas resonemang 

beträffande fastighetsnära insamling? 
 
Fastighetsägare menar att miljöaspekten är det viktigaste motivet vid 
införandet av fastighetsnära insamling, det vill säga fastighetsägare ser att 
de kan bidra till en bättre miljö genom en hushållning av resurser. Vi ser 
dock att fastighetsägare har svårt att underbygga denna argumentation. Det 
finns dock fastighetsägare som menar att det viktigaste motivet till att 
införa fastighetsnära insamling är att det medför lägre kostnader. 
 
En annan viktig aspekt är att fastighetsägare har fått ökade kostnader i och 
med införandet av fastighetsnära insamling men ser inte detta som ett 
hinder för införandet. De ökade kostnaderna består av ökad städning och 
underhåll samt fortsatt användning av ordinarie avfallshantering. Det finns 
dock fastighetsägare som upplever minskade kostnader av fastighetsnära 
insamling. 
 
Fastighetsägare menar att det blir en ökad service för de boende med 
fastighetsnära insamling. Serviceaspekten är viktig och den ökade servicen 
består av att det blir bekvämare att källsortera i anslutning till fastigheten 
än vid en återvinningsstation. Fastighetsägare anser även att boendemiljön 
förbättras vid ett införande av fastighetsnära insamling, med en möjlighet 
till att källsortera på ett enklare sätt. 
 
Samhällsdebatten kring återvinning är en viktig aspekt och fastighetsägare 
menar att debatten påverkar beslut om att införa fastighetsnära insamling. 
Det finns dock fastighetsägare som menar att samhällsdebatten inte har 
påverkat införandet. Ett förordande av källsortering i debatten ökar viljan, 
särskilt i bostadsrättsföreningar, att införa fastighetsnära insamling.  
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Eldsjälar hos Fastighetsägare och personer som är engagerade inom 
miljöfrågor anser fastighetsägare vara en viktig aspekt för att underlätta 
införandet av fastighetsnära insamling. Det krävs en personlig övertygelse 
om att källsortering är bra för miljön för att initiativ till fastighetsnära 
insamling ska tas. 
 
En aspekt som fastighetsägare upplever som ett problem är hyresgästernas 
låga prioritering av miljöfrågor och deras svikande engagemang för 
källsortering. Det ger sig uttryck i ifrågasättande av investeringar och att 
källsorteringen inte sköts tillfredsställande. Information till de boende i 
fastigheterna anser fastighetsägare vara viktigt för att öka engagemanget. 
Informationen består i att de boende delges att sortering ska ske och på 
vilket sätt det ska ske. Det råder oenighet om vilka aktörer som har 
informationsansvar om källsortering. Ett annat problem är att de boende ser 
en standardsänkning i att sopnedkast stängs. Fastighetsägare ser även 
utrymmesbrist vid fastigheterna som ett problem. Utrymmesbristen beror 
främst på ett äldre eller ett centralt beläget fastighetsbestånd. 
 
•  Vilka incitament och drivkrafter finns bakom införandet av 

fastighetsnära insamling? 
 
En viktig utgångspunkt i diskussionen om fastighetsnära insamling är att 
det saknas lagstiftning som kräver att fastighetsägare tillhandahåller 
möjlighet för hushållen att källsortera i anslutning till fastigheterna. 
 
Beslutet om att införa fastighetsnära insamling initieras främst internt hos 
fastighetsägare. Initiativet har tagits av personer hos fastighetsägarna men 
även externa faktorer har påverkat att ett införande har skett. 
 
Vi har sett att fastighetsägare skapar värde för de boende genom att 
tillfredsställa moraliska värden. Detta gör fastighetsägare genom en 
minskad inverkan på miljön. Det ser vi som en drivkraft i införandet av 
fastighetsnära insamling. Vi ser dock att det saknas finansiella värden 
eftersom de boende saknar ekonomiska incitament till att källsortera. 
 
Fastighetsägare ser införandet av fastighetsnära insamling som ett sätt att 
öka servicen och förbättra boendemiljö vilket enligt oss är en drivkraft. Vi 
ser dock att efterfrågan bland de boende är låg samt att betalningsviljan är 
svag för miljösatsningar. Standardsänkningen i och med stängningen av 
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sopnedkast menar vi minskar viljan bland de boende att införa 
fastighetsnära insamling. 
 
Fastighetsägare anser att hyresgäster är positiva till källsortering men vi har 
inte sett dem som drivande eftersom engagemangsnivån är väldigt låg. 
Speciellt lågt har vi sett att engagemanget har varit i hyresfastigheter. Vi 
har även uppmärksammat att engagemanget bland personer hos 
fastighetsägare påverkar införandet. Ett stort engagemang som ofta är 
kopplat till en ideologisk uppfattning verkar drivande för införandet av 
fastighetsnära insamling. Vi anser att positionsmakt hos en så kallad eldsjäl 
är ett incitament och innebär att engagemanget lättare kan ökas bland 
övriga medlemmar hos fastighetsägare eller bland de boende. 
 
Vi ser att det finns en trend bland fastighetsägare för en ökad 
miljömedvetenhet och vi anser att fastighetsnära insamling är ett led för 
fastighetsägare att öka miljöhänsynen. Vi anser att trendföljande kan 
fungera som ett incitament. Vi menar att fastighetsägare visar på ett ökat 
miljöansvar genom att miljödiplomera och miljöcertifiera sig för att sedan 
arbeta efter detta. Vi anser att miljödiplomering och miljöcertifiering är ett 
led i att förbättra fastighetsägares rykte och relationer med externa 
intressenter. 
 
Vi har sett att politiska faktorer såsom kommunens direktiv och 
avfallspolicy påverkar fastighetsägares vilja att investera i fastighetsnära 
insamling. Dessa politiska faktorer ser vi som incitament. Styrs 
utformningen på avfallspolicyn av kommunens vinstdrivande bolag kan det 
efter vad vi har sett leda till att den mest vinstinbringade avfallshanteringen 
prioriteras. 
 
Vi menar att entreprenörerna som levererar tjänsten fastighetsnära 
insamling inte driver på fastighetsägare att införa fastighetsnära insamling. 
Införandet bygger istället på att fastighetsägare tar kontakt med 
entreprenören när beslut redan är taget om att ett införande. 
Entreprenörerna påverkar däremot den fysiska utformningen av tjänsten. 
Det är ofta de fysiska förutsättningarna som avgör hur lösningen för den 
fastighetsnära insamlingen kommer att se ut. Utrymmesbrist är det 
vanligaste problemet fastighetsägare har att rätta sig efter. 
 
Konkurrensen bland fastighetsägare påverkar inte införandet av 
fastighetsnära insamling då tjänsten inte ses som ett konkurrensmedel bland 
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fastighetsägare. Istället har vi sett att det sker samarbeten mellan 
fastighetsägare för att finna lösningar kring problem med fastighetsnära 
insamling. 
 
Vi har uppmärksammat att den debatt som finns kring återvinning påverkar 
viljan att införa fastighetsnära insamling främst bland 
bostadsrättsföreningar. Debatten menar vi kan fungera som ett incitament. 
En debatt mot återvinning verkar negativt på viljan att införa källsortering 
och en debatt för återvinning verkar positivt. 
 
Om fastighetsägare kan uppnå stordriftsfördelar vid införandet av 
fastighetsnära insamling så kan detta stimulera och vara en drivkraft för en 
utbyggnad. Vi har sett att stordriftsfördelar uppnås lättast i områden med 
stora fastighetsbestånd med fysiska förutsättningar för investeringar i 
återvinningsrum. 
 
Vid investeringar i fastighetsnära insamling menar vi att fastighetsägare 
lagt vikt vid icke-monetära aspekter eftersom fastighetsägare negligerat 
ökade kostnader vid införandet av fastighetsnära insamling. Därför ser vi 
det som en etisk investering. Viljan att uppnå etiska och moraliska värden 
ser vi som en drivkraft. Det finns dock fastighetsägare som har upplevt 
lägre kostnader för avfallshantering efter införandet av fastighetsnära 
insamling. De lägre kostnaderna ser vi som en drivkraft. 
 
Vi har inte i någon större grad sett att storleken i fastighetsbestånd påverkar 
införandet av fastighetsnära insamling. Om vi antar att ägarstrukturen hos 
kommunala fastighetsägare tar sig uttryck i ökat samhällsansvar så anser vi 
att det ger en ökad försiktighet i investeringsbeslut. Samhällsansvaret inom 
miljöfrågor kan samtidigt ge incitament för investeringar i fastighetsnära 
insamling. Vi anser att den partipolitiska viljan fungerar som en drivkraft 
och avspeglas i de beslut som styrelsen fattar i kommunala bolag. 
 
Avslutningsvis kommer vi att sammanfatta de drivkrafter och incitament vi 
har funnit för fastighetsnära insamling och knyta an till de olika typer av 
drivkrafter för återvinning, marknadsdriven och lagdriven, som berördes 
under rubrik 1.1. 
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MARKNADSDRIVEN 
 

LAGDRIVEN 
 

IDEOLOGISKT DRIVEN  
 

Marknadsdriven (M) fastighetsnära insamling 
anser vi finns. Fastighetsägare har infört 
fastighetsnära insamling för att öka servicen och 
förbättra hyresgästernas boendemiljö. Lägre 
kostnader och stordriftsfördelar har betydelse för 
införandet. Vi har även sett trendföljande bland 

fastighetsägare. 
 

 
Det finns kommunala direktiv och policys som styr 
lagdriven (L) fastighetsnära insamling genom 
påverkan på investeringsbeslut i fastighetsnära 
insamling. 
 
 

 
 
Vi vill bygga ut resonemanget kring drivkrafter 
och incitament vid fastighetsnära insamling med 
ytterligare en dimension. Vi menar att det också 
finns en ideologiskt driven (I) fastighetsnära 
insamling. Fastighetsägare har infört fastighetsnära 
insamling för att det medför en minskad inverkan 

på miljön genom hushållning av resurser, och för att det ligger i linje med 
deras ideologiska uppfattning. Vi ser även att samhällsdebatten kring 
källsortering påverkar och att det finns eldsjälar hos fastighetsägarna med 
personlig övertygelse om miljövinsten av återvinning. Investeringar i 
fastighetsnära insamling är gjorda efter etiska motiv där icke-monetära 
aspekter har avgjort. Partipolitisk vilja avspeglas i de beslut som fattas i 
kommunala bolag och verkar som en drivkraft. 
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Vi vill sammanföra ovanstående tre boxar med begynnelsebokstäverna M, 
L och I i en modell nedan som vi namnger MIL-modellen. 
 

 

Figur 4. MIL-modellen. 

Vi anser att vår MIL-modell kan kompletteras med drivkrafter och 
incitament för att gälla för återvinning generellt. Marknadsdriven 
återvinning kan kompletteras med exempelvis högre intäkter, 
konkurrensfördelar, ekonomisk ersättning för insamlat material eller del av 
förpackningsavgifter. Lagdriven återvinning kan exempelvis kompletteras 
med lagar och förordningar samt andra regleringar. 

Drivkrafter  
(d) och 
incitament 
(i) för fastig-
hetsnära 
insamling 

MARKNADSDRIVEN 
 

•  Ökad service (d) 
•  Förbättrad  

boendemiljö (d) 
•  Lägre kostnader (d) 
•  Stordriftsfördelar (d) 
•  Trendföljande (i) 

IDEOLOGISKT DRIVEN
 

•  Minskad 
miljöpåverkan (d) 

•  Samhällsdebatten (i) 
•  Eldsjälar (i) 
•  Etiska och moraliska 

värden (d) 
•  Partipolitisk vilja (d) 

LAGDRIVEN 
 

•  Kommunala direktiv och 
policys (i) 
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8 Rekommendationer 
I detta kapitel redogör vi för de förslag vi har för att stimulera 
utbyggnaden av den fastighetsnära insamlingen samt rekommendationer 
till vidare forskning inom problemområdet. 
 

8.1 Förslag på stimulerande åtgärder 
Vi tror att följande åtgärder skulle kunna stimulera en utbyggnad av den 
fastighetsnära insamlingen: 
 
•  Låt fastighetsägare ta del av förpackningsavgifterna samt ta del av 

ersättningen för sorterat material för att ge incitament till investeringar i 
fastighetsnära insamling. Om fastighetsägarna i sin tur låter 
hyresgästerna ta del av ersättningen för det sorterade materialet, som ett 
ekonomiskt incitament, kan det leda till ökad källsortering. 

 
•  Sätt in informationsåtgärder från Förpackningsinsamlingen och 

kommunerna för att uppnå en attitydförändring och öka engagemanget 
bland de boende. Det är viktigt att få med sig de boende eftersom 
fastighetsnära insamling bygger på hyresgästernas vilja att källsortera, 
det vill säga att hyresgästerna utan ekonomiska incitament satsar 
resurser i form av tid. 

 
•  Låt fastighetsägarna ta del av statistik på avfallsmängder från 

entreprenörerna för att påvisa sänkningar i avfallsmängder. Om sedan 
fastighetsägarna i sin tur kan påvisa minskade avfallsmängder för 
hyresgästerna kan det leda till ökad motivation till att källsortera. 

 
•  Höj avfallstaxan på osorterat material så att investeringar kan bli 

lönsamma samt för att öka motivationen hos fastighetsägare att 
investera i fastighetsnära insamling. Höjda avfallstaxor på osorterat 
material bör leda till en vilja att överge gamla avfallshanteringssystem. 

 

8.2 Rekommendationer till vidare forskning 
Vi anser att det skulle vara intressant att utreda följande problemfrågor: 
 

•  Vad ser hyresgästerna för incitament till att källsortera? Det krävs 
engagemang bland hyresgästerna för att källsortering ska fungera 
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och därför är det intressant att utreda hur hyresgästerna ser på 
källsortering. 

 
•  Vad händer om fastighetsägare övertar ansvaret för insamlingen 

av återvinningsbart material och avskaffar systemet med 
återvinningsstationer? I dagsläget är det 
Förpackningsinsamlingen som är ansvariga för 
återvinningsstationerna men vad händer med effektiviteten i 
systemet om fastighetsägarna tar över ansvaret? 

 
•  Klarar systemet av en utvidgning till att omfatta materialslag 

istället för endast förpackningsslag? Det skulle vara intressant att 
undersöka vad som händer med systemet för fastighetsnära 
insamling om kapaciteten måste utökas och fler aktörer blir 
involverade. Leder det till ett effektivare avfallshanteringssystem 
då fler intressenter omfattas eller blir systemet endast komplext 
och svårt att överblicka? 
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