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Sammanfattning 
Det framgår av en mängd opinionsundersökningar att vi svenskar ser oss som miljömedvetna. 
Ett sätt att värna om miljön är att källsortera. I kvarteret Topasen 1 & 2 i Norrköping har det 
införts källsortering i miljörum på gården men möjligheten att använda sopnedkasten finns 
kvar. I denna uppsats undersöks med hjälp av intervjuer och en enkät vad som styr de boendes 
val av sopsystem samt hur hyresgästerna påverkas av att kunna välja. Uppsatsen syftar till att 
undersöka om de boende i området gör så mycket för miljön som de tycker att de borde göra 
samt om deras beteende stämmer överens med vad de säger att de gör. Av undersökningen 
framkom bland annat att de flesta hushållen som deltagit i undersökningen ser sig själva som 
miljömedvetna samtidigt som det är få som källsorterar fullt ut eller tänker på miljön när de 
handlar dagligvaror. Många av de boende svarade att de skulle kunna göra mer för miljön än 
vad de gör idag samtidigt som det finns de som källsorterar för att rättfärdiga sina beteenden 
på andra miljöområden. Det som styr de boendes val av sopsystem kan vara inre drivkrafter 
som till exempel vanor, intressen, engagemang eller attityder. Även yttre drivkrafter som in-
formation och organisation påverkar de boende. 
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1. Inledning 
Svenska folkets miljömedvetenhet väcktes under 1960-talet. Först fokuserades det nyvunna 
miljöintresset på synliga miljöproblem kring luft, mark och vatten men med tiden kom även 
andra miljöproblem att uppmärksammas. Ett konkret exempel på att miljöfrågor kom upp på 
dagordningen i Sverige är Naturvårdsverkets tillkomst 1969. Verket växte från en mindre för-
valtning till en allt större i takt med att fler och fler miljöproblem uppmärksammades av så väl 
allmänhet som politiker.1  
 
Även internationellt uppmärksammades miljöproblemen och FN:s första miljökonferens hölls 
i Stockholm 1972. Vid konferensen samlades olika länder för att beskriva rätten till en hälso-
sam miljö.2 I början av 1980 talet tillsatte FN:s generalförsamling Bruntlandkommissionen för 
miljö och utveckling3. Arbetet mot hållbar utveckling fortsatte sedan genom FN-konferensen i 
Rio de Janeiro 1992. Då antogs ett handlingsprogram som fick namnet Agenda 21. Hand-
lingsprogrammets mål är att alla människor och organisationer i världen ska ändra på beteen-
den och vanor som är skadliga för miljön. Agenda 21 ska ske på alla nivåer i samhället, såväl 
global- som individnivå. För att uppsatta mål ska kunna nås krävs att så många människor 
som möjligt deltar.4 
 
I Sverige hade tanken med att tillämpa miljöfrågan på individnivå väckts flera år innan FN-
konferensen i Rio de Janeiro. 1986 höll dåvarande statsminister Ingvar Carlsson ett tal där han 
ville individualisera ansvaret för miljön.5 I början av 1990 talet ökade intresset hos enskilda 
hushåll för att själva ta hand om sitt nedbrytbara avfall genom enklare källsortering6. Det fo-
kuserades även mycket på människors konsumtion och livsstil samt hur individer kan motive-
ras till att handla miljövänligt.7 Det har dock visat sig att en miljömedveten attityd inte behö-
ver leda till mer miljöanpassade inköp och rutiner i hemmet.8 Den miljömedvetna kan mycket 
väl göra mer ”fel” än den omedvetne och därmed ha större miljöbelastning. Miljöproblem 
uppkommer ofta som oönskade konsekvenser av handlingar som vi inte vill avstå ifrån. Dess-
utom säger sig människor vilja göra en sak men gör ofta något annat och är miljöovänliga mot 
sin vilja.9  
 
Är det miljömedvetenheten som behöver öka eller är det vanor och beteenden som måste änd-
ras?10 Denna uppsats tar upp problematiken applicerat på källsortering i ett bostadsområde i 
Norrköping. 
 

                                                           
1 Berg, P. EO. [1993] s. 50. 
2 Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat [2002] s. 16. 
3 Fegler,C. & Unemo, L. [2000] s. 150. 
4 Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat [2002] s. 18 ff. 
5 Lundgren, L. J. [1999] s. 9. 
6 Berg, P. EO. [1994] s. 29 ff. 
7 Johansson, M. [2000] s. 18 f. 
8 Shanahan, H. & Säljö, R. [1994] s. 73. 
9 Hydén, H. [1994] s. 10 f. 
10 Lundgren, L. J. [1999] s. 29 f. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka attityder och medvetenhet kring miljöfrågor kopp-
lat till källsortering av hushållsavfall. Ett bostadsområde med både källsortering och sopned-
kast har använts som studieobjekt.  
 
Vägledande frågeställningar har varit: 
 

 Gör hushållen i området så mycket för miljön som de tycker att de borde göra och 
stämmer deras beteende överens med vad de säger att de gör? 
 Hur påverkas de boende av att både sopnedkast och källsortering finns att använda? 
 Vad styr de boendes val av vilket sopsystem som används? 

 
1.2 Uppsatsens upplägg 
I kommande avsnitt beskrivs de metoder som legat till grund för uppsatsen. De metoder som 
använts är fallstudie, enkät och intervju. Det beskrivs också vilka problem som funnits under 
arbetet och de avgränsningar som gjorts. I uppsatsens tredje kapitel beskrivs det område som 
använts som studieobjekt i uppsatsen. Det ges även en redogörelse för källsortering och hur vi 
i Sverige engagerar oss i miljöfrågor. Därefter följer ett teoriavsnitt som handlar om miljö-
mässiga beteenden. I kapitlet om resultat redogörs för den enkät och de intervjuer som gjorts. 
I diskussionen kommenteras de resultat som framkommit i förhållande till uppsatsens syfte. 
Därefter har slutsatser kunnat dras av uppsatsen. 
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2. Metod och material 
 
2.1 Fallstudier 
Fallstudier är en användbar metod när en specifik företeelse systematiskt ska studeras11. Fall-
studier är lämpliga att använda vid undersökningar av nutida och aktuella händelser samt vid 
undersökningar av praktiska problem som uppstår i vardagen och hur människor hanterar des-
sa12. Fallstudier passar exempelvis bra för att undersöka en social grupp, en person, en hän-
delse, ett program, ett skeende eller en institution. Även om fallstudien handlar om en speciell 
situation kan den öka förståelsen för och belysa ett generellt problem. För fallstudier finns 
inga bestämda metoder för att samla in och analysera information.13 Fallstudier kan vara både 
kvalitativa och kvantitativa och samtliga sätt för att införskaffa vetenskaplig information kan 
användas, till exempel intervjuer eller olika sorters tester14. Den kunskap som går att få är 
direkt, konkret och levande till skillnad från många andra vetenskapliga metoder där kunska-
pen ofta blir teoretisk och abstrakt som till exempel vid statistiska undersökningar15. 
 
Vi har använt fallstudie som metod för att undersöka frågeställningarna i denna uppsats. Inom 
ramen för fallstudien har en enkätundersökning samt intervjuer gjorts. Fallstudien är en lämp-
lig metod för att besvara uppsatsens syfte eftersom källsorteringsproblematiken är en nutida 
och aktuell händelse. Dessutom är sophantering ett praktiskt problem i de boendes vardag. 
 
2.2 Enkät 
För att ta reda på hur hushållen i kvarteret Topasen 1 & 2 ställer sig till de olika sopsystemen 
och vilka attityder de boende har till miljöfrågor har en enkät delats ut16. Innan enkäten dela-
des ut testades den på fem personer som fick möjlighet att kommentera utformningen och 
frågorna, detta för att undvika eventuella missförstånd eller svåra frågor. Enkäten delades 
sedan ut till samtliga hushåll i kvarteret, det vill säga 318 stycken. Senare har det dock fram-
kommit att ca tio lägenheter inte är uthyrda och vi beräknar därför mängden hushåll till 308 
stycken. När enkäten delats ut sattes efter fyra dagar upp påminnelser i samtliga trappupp-
gångar. Ett antal av dessa påminnelser försvann under tiden för enkäten trots att nya sattes 
upp efter en vecka. Enkäten delades ut den 15 april 2004 och sista inlämningsdag var den 30 
april 2004, deltagarna hade alltså 15 dagar på sig att svara på enkäten. För att öka intresset av 
enkäten informerade vi om undersökningen den 16 april på ett bostadsmöte där ca 40 av de 
boende var närvarande. Vi försökte undvika att ta upp de delar av undersökningen som skulle 
kunna påverka de boendes svar på enkäten, men då öppenhet är att föredra vid enkätunder-
sökningar har även sådana frågor besvarats då de boende ställt dessa till oss.  
 
För att samla in så många enkäter som möjligt så upprättades tre inlämningsplatser i området. 
Svarsfrekvensen av enkäterna var 37 % vilket vi ser som positivt då vi inte haft möjlighet att 
dela ut några personliga svarspåminnelser. En enkät likt denna kan förväntas få en svarsfre-
kvens på 20-30 % och en postenkät med två påminnelser kan förväntas få en svarsfrekvens på 
50-60 %17. Endast ett fåtal enkäter i vår undersökning var ofullständigt ifyllda. I de fall det 
förekom var det endast en eller två frågor som saknade svar, och då användes de övriga sva-
ren i undersökningen. För att undersöka bortfallet i undersökningen har fastighetsägaren 
Malmstaden och dess fastighetsskötare samt IL-Recycling tillfrågats om hur stor sorterings-
                                                           
11 Sharan, B. M. [1994] s. 21. 
12 Sharan, B. M. [1994] s. 23, 26. 
13 Sharan, B. M. [1994] s. 23. 
14 Sharan, B. M. [1994] s. 24. 
15 Sharan, B. M. [1994] s. 28. 
16 Se bilaga 1. 
17 Bylund, E. [1991] s. 41. 
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graden är och åldersfördelningen i området. Detta för att få en bättre bild av hur situationen i 
området ser ut.  
 
Enkäten bestod av 23 frågor och behandlade ämnen som t.ex. Malmstadens motiv, vilket sy-
stem de boende använder, källsorteringsgrad, vad som skulle få de boende att sortera mer och 
de boendes syn på miljö. Enkäten innehöll även informationsfrågor om hur de boendes hus-
håll ser ut såsom: antal vuxna och barn, skolutbildning, politisk tillhörighet samt ålder och 
kön på den i hushållet som svarat på enkäten. 18 av frågorna i enkäten hade fasta svarsalterna-
tiv, men vissa frågor innehöll svarsalternativ som ”annat: nämligen…”. Tre frågor i enkäten 
var öppna, men inga långa svar har varit nödvändiga. I följebrevet angavs att om deltagaren 
ville utveckla eller kommentera frågorna var det välkommet. När enkäterna har analyserats 
har hänsyn tagits till de deltagandes ålder och kön i de fall det varit en märkbar skillnad. 
 
2.3 Intervju 
Eftersom all information till det källsorteringssystem som valts att införa i Topasen 1 & 2 inte 
funnits tillgänglig i skrift har Malmstaden, Hyresgästföreningen i Norrköping och fastighets-
skötaren i området intervjuats18. Detta eftersom det enklaste sättet att få information av det 
slaget vi har sökt oftast är att just ställa frågor19. 
 
Intervjuer kan utformas på olika sätt och den metod som vi har valt är en styrd panelintervju 
med frågeformulär där vi har använt oss av redan färdiga frågor och följt dem. Det har varit 
två som intervjuat och en som svarat på frågorna vid varje intervjutillfälle. En bas med samma 
frågor till alla intervjuade har använts, men det har även ställts några individuella frågor till 
varje intervjuperson. Vi har valt att inte dela upp intervjun i olika teman med checklistor som 
annars är en vanlig metod i den strukturerade intervjun20. Vi har valt att inte använda den me-
toden då intervjuerna bestått av ganska få frågor och intervjuerna varit relativt korta.  
 
Anledningen till att vi har varit två som intervjuat, en som ställt frågor och en som lyssnat och 
fört anteckningar är att båda författarna till uppsatsen behövt ta del av nyanser i intervjun och 
inte missa något, dessutom har vi inte upplevt att de intervjuade berörts av detta då frågorna 
har varit av mer allmän karaktär. En panelintervju kan annars lätt bli jobbig för den intervjua-
de då det kan uppfattas mer som ett förhör än en intervju. Svaren kan därför också bli mindre 
personliga samt influerade av panelmedlemmarnas intressen.21 
 
Varje intervju har varit på 10-25 minuter beroende på hur långa svar vi fått från respondenten. 
Vid bandinspelade intervjuer är det bra om den intervjuade får ta del av transkriberingen för 
eventuella kommentarer och ett godkännande, detta för att få ett så bra resultat möjligt. Efter 
detta kan intervjuer utgöra data som efter analys används i arbetet.22 På detta sätt har även 
intervjuerna i denna uppsats genomförts. Syftet att använda en bandspelare har varit att få allt 
dokumenterat. Det kan vara mycket positivt att veta exakt vad den intervjuade sagt under in-
tervjun. Att spela in intervjun kan dock vara känsligt för den intervjuade och hämma denna. 
Den intervjuade kan även hämmas av de anteckningar som förs under intervjun och därför har 
vi lagt pennan åt sidan vid några tillfällen under intervjuerna.23 
 

                                                           
18 Se bilaga 2. 
19 Lantz, A. [1993] s. 11. 
20 Jacobsen, J. K. [1993] s. 19 f. 
21 Kylén, J. A. [1994] s. 44. 
22 Lantz, A. [1993] s. 11. 
23 Kylén, J. A. [1994] s. 52 f. 
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2.4 Avgränsningar och källkritik 
Denna rapport har begränsats till att enbart undersöka kvarteret Topasen 1 & 2 i Norrköping. 
Att detta område valdes ut beror på att det är intressant ur ett miljöperspektiv då området in-
fört källsortering men samtidigt har kvar sopnedkasten i trappuppgången. För att få med så 
många hushåll som möjligt i undersökningen valde vi att göra en enkätundersökning istället 
för exempelvis djupintervjuer. En fördel med djupintervjuer är att de ger en mer ingående syn 
men samtidigt hade bara ett fåtal sådana intervjuer kunnat genomföras inom ramen för denna 
uppsats. Vi anser att en enkätundersökning är en mer representativ metod att använda då vi 
ville få ett så brett perspektiv av området som möjligt. 
 
Enkäten som används som underlag för uppsatsen är utformad med hänsyn till de båda sopsy-
stemen som används i området och det utgör en del av vårt syfte att undersöka om enkätdelta-
garna gör så mycket för miljön som de själva anser. Svarsfrekvensen på enkäten hade eventu-
ellt kunnat öka genom att ha någon form av utlottning av en vinst bland dem som svarade 
eller genom personliga påminnelser. Det finns en möjlighet att de som inte svarat på enkäten 
är av en annan uppfattning än de som deltagit i undersökningen. Ett problem med enkätunder-
sökningar om miljö i Sverige är att vi svenskar gärna ser oss själva som miljömedvetna och vi 
tycks ha lärt oss att svara korrekt på sådana enkäter24. Vid utformandet av enkätfrågorna i 
denna uppsats har vi tagit hänsyn och diskuterat detta problem.  
 
Många böcker och undersökningar om källsortering och individers påverkan på miljön är pro-
ducerade i början av 1990 talet. Detta betyder också att källorna innehåller en del inaktuell 
information vilket vi som författare har varit medvetna om och försökt undvika att ha med i 
uppsatsen. Att dessa källor ändå har används beror på bristen av nyare litteratur inom ämnet. 
Detta gör denna uppsats än mer intressant eftersom den ger en aktuell aspekt av källsortering 
och individers påverkan på miljön. 
 

                                                           
24 Lundgren,. L. J. [1999] s. 29 f. 
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3. Bakgrund 
 
3.1 Svenskar och miljöengagemang 
Det framgår av en mängd opinionsundersökningar att vi svenskar ser oss som miljömedvet-
na25. De miljöproblem som allmänheten rankar som de mest miljöfarliga är ofta de som före-
kommer mest i den nationella debatten26. Andelen invånare i ett land som anser sig vara mil-
jömedvetna kan ses som en generell indikator på vilken betydelse natur och miljö ges i landet 
samt hur många av invånarna som kan tänka sig att engagera sig för olika miljöfrågor.27 
 
SOM - institutet (Samhälle Opinion och Massmedia) vid Göteborgs universitet gör varje år en 
nationell enkätundersökning där deltagarna bland annat får i uppgift att ranka de tre viktigaste 
samhällsproblemen. Undersökningen har visat att svenska folkets intresse för miljöfrågor har 
sjunkit drastiskt sedan slutet av 1980 talet. 1988 ansåg över hälften av de deltagande i SOM-
undersökningen att miljö var ett av de tre viktigaste samhällsproblemen. 1996 hade den siff-
ran sjunkit till 10 %, en trend som fortfarande tycks hålla i sig.28 SOM-undersökningen år 
2000 visade dock att svenskar blivit bättre på att sortera sopor29. Figuren nedan visar den an-
del av de tillfrågade i SOM-undersökningar, från 1987 till 2002, som rankat miljö som ett av 
de tre viktigaste samhällsproblemen 30. 

Svenska folkets intresse för miljöfrågor
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Figur 1: Svenska folkets intresse för miljöfrågor från 1987 till år 2002.  
Källa: Holmberg, S. & Weibull, L [2003] s. 11. 

                                                           
25 Lundgren, L. J. [1999] s. 29 f.  
26 Lindén, A-L. [2001] s. 33. 
27 Lindén, A-L. [2001] s. 43. 
28 Holmberg, S. & Weibull, L [2003] s. 11. 
29 Johansson, M. [2000] s. 18. 
30 Holmberg, S. & Weibull, L [2003] s. 11. 
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3.2 Källsortering 
De första moderna försöken med källsortering genomfördes 1972 i Vivalla, Jönköping och 
Örebro då glas, papper och metall sorterades31. Nuförtiden är det mängder av hushåll som 
källsorterar och det finns många metoder för uppsamling av det sorterade avfallet. Ett vanligt 
sätt att samla avfall idag är så kallade miljörum eller återvinningsrum. Traditionellt har avfall 
hämtats i säckar men numera används kärl med hjul vilket minskat arbetsmiljöproblemen men 
bidrar till sämre hygien och lukt. Vid insamling i kärl måste därför allt som ska till återvin-
ning vara rengjort och tomt.32 
 
Svenska kommuner har sedan 1994 fått i uppdrag att bedriva planering och genomföra så att 
hushållsavfallet tas om hand på ett ekologiskt sätt33. Enligt renhållningslagen är kommunen 
ansvarig för insamlingen av hushållsavfall men insamling av andra fraktioner kan ske likväl 
av kommunala som privata entreprenörer. När så kallade återvinningsrum eller miljörum ska 
anläggas är det viktigt att systemet smälter in i omgivningen, är strategiskt rätt placerat och 
kan ta emot samtliga sorters avfall.34 
 
Försök med källsortering i Botkyrka 1993 visade att 1-2 % av de tillfrågade uttalade klart ne-
gativa attityder till införandet av källsortering. Över hälften anser sig ha blivit mer avfalls-
medvetna. 10 % angav att de inte källsorterade fullt ut efter införandet. Vad gäller felsorterat 
avfall visade sig andelen vara störst i hyresområden och minst i enfamiljshus.35 

 
3.3 Kvarteret Topasen 1 & 2 
Kvarteret Topasen 1 & 2 ligger i området Vilbergen som är beläget ca två kilometer söder om 
Norrköpings centrum. Området som byggdes på 1960 talet har länge varit attraktivt då det är 
barnvänligt och ligger nära ett stort fritidsområde samtidigt som de boende enkelt kan ta sig in 
till de mer centrala delarna av staden. Det mesta som behövs såsom dagis, skola, läkarvård, 
sportanläggningar, affärer och bibliotek finns i Vilbergens lokala centrum.36  
 
Området Topasen 1 & 2 ägs av Malmstaden som är den största privata fastighetsägaren i 
Norrköping och Linköping med sina 134 fastigheter. Malmstaden är ett dotterbolag till Tornet 
AB som har fastigheter runt om i övriga Sverige. Ungefär hälften av Malmstadens fastighets-
bestånd består av bostäder. Malmstaden arbetar aktivt med miljöledningssystem och är certi-
fierade enligt ISO 14001. Husen i Topasen 1 & 2 stod färdiga 1969 och består av nio trevå-
ningshus med fyra trappuppgångar i varje, dessutom finns ett suterrängplan med lägenheter i 
varje hus.  Totalt rymmer husen 318 lägenheter i olika storlekar, de största lägenheterna har 
tre rum och kök och de minsta har ett rum och kokskåp. Alla lägenheter har balkong eller ute-
plats. Trevåningshusen är placerade på två sidor om ett grönområde med lekplatser och sand-
lådor.37 
 
Den 1 december 2003 fick hushållen möjligheten att börja källsortera sitt avfall. När det nya 
systemet infördes byggdes fem miljörum i anslutning till husen. Miljörummens placering be-
stämdes med hänsyn till hur de boende tar sig in och ut ur området. Det skulle vara lätt för de 
boende att ta med sig avfall ut till miljörummen då de lämnar området mot centrum eller par-
kering. Meningen var att sopnedkasten i trappuppgångarna skulle stängas i och med de nya 
                                                           
31 Dahlman, S. [1994] s. 20. 
32 Alvarez de Davila, E. [2002] s. 2 ff. 
33 Lindén, A-L. [2001] s. 35. 
34 Alvarez de Davila, E. [2002] s. 6 ff. 
35 Naturvårdsverket & Svenska Renhållningsverkets förening. [1993] s. 34. 
36 Malmstaden AB. [04-04-20] www.malmstaden .se. 
37 Malmstaden AB. [04-04-20] www.malmstaden .se. 
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miljörummen. Detta har av olika anledningar inte gjorts och de boende har i dagsläget, ett 
halvår senare, fortfarande möjligheten att använda sopnedkasten.38    
 
Företaget IL-Recycling är Malmstadens entreprenör vid införandet av källsortering i området. 
De har tillsammans med Malmstaden skickat ut information och anordnat informationsträffar 
till de boende om hur källsorteringen ska fungera praktiskt. Hösten 2004 planeras ytterliggare 
ett möte om källsortering. IL-Recycling anser att införandet av källsorteringssystem har fun-
gerat bra i området, vilket delvis berott på det positiva bemötandet från hyresgästerna. Mäng-
den hushållsavfall som sorteras är enligt IL-Recycling större än vad som förväntades med 
tanke på att sopnedkasten finns kvar.39 
 

 
Figur 2: Området Topasen 1 & 2 i Norrköping består av nio hyreshus som byggdes på 1960 talet. Bild publicerad 
med tillstånd av fotograf Mats Bladh. 
 

                                                           
38 Strömlid, A. Intervju [04-05-04]. 
39 Pihlström, M. Intervju [04-05-18]. 

Foto: Mats Bladh
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4. Miljömässiga beteenden  
 
4.1 Rationella val 
Teorin om rationella val grundar sig på ”metodologisk individualism”40 vilket betyder att det 
finns en orsak och verkan relation mellan sociala händelser och människors individuella egen-
skaper och beteenden. Teorin om rationella val bygger på rationalitet och det innebär att när 
människor väljer bland olika alternativ så bestämmer de sig för det alternativ som ger den 
största personliga nyttan till den lägsta kostnaden eller ansträngningen. Människors personliga 
nytta styrs av våra mål och önskningar. Vi väljer det alternativ som tillfredsställer våra egna 
intressen på bästa sätt. Våra val är därmed olika och vad som är nytta är individuellt. För vissa 
ligger nyttan i det som ger dem själva personliga fördelar, medan för andra kan nyttan vara att 
arbeta för allas bästa och glädja andra människor. Varje beteende kan vara rationellt då våra 
önskningar och mål synliggörs genom våra handlingsalternativ.41 Teorin om rationella val 
anger dock inte om målen är ”förnuftiga” eller inte utan visar endast på hur mål och medel 
samverkar och påverkar varandra.42 
 
Att byta handlingsmönster kan vara svårt då ett ursprungligt beteende ofta ses som rationellt 
av individen. Men när en ny vana och attityd har bildats kan det nya beteendet vara rationellt 
för den enskilde och det gamla beteendet glömmas bort. 43 För att kunna göra rationella val 
krävs att varje person är medveten om förutsättningarna för valet, alltså har den information 
som krävs för att göra det bästa för den egna individen. Det finns även irrationella val som till 
exempel impulsiva, vanemässiga eller starkt känslomässiga beslut där individen inte medvetet 
tänkt över valet.44 
 
För en enskild människa kan det verka rationellt att undvika en handling som gynnar miljön 
då den gynnsamma effekten är för liten. Problemet är att om samtliga människor tänker så kan 
det få stora konsekvenser och samtliga får ta del av en förlust. För en stor grupp kan summan 
bli att det är mer rationellt att samarbeta då alla vinner på det. Ett exempel på detta kan vara 
då vi kastar våra sopor i ett miljörum. Om en individ inte följer de uppsatta reglerna kommer 
inte alla människor påverkas av det, men om samtliga människor slänger sopor hur som helst 
skulle situationen bli ohållbar. Väljer alla däremot att samverka och följa reglerna får samtliga 
ta del av en vinst i form av till exempel trevliga miljörum och lägre kostnader för sophanter-
ingen. Anledningar till att samarbeta kan vara gruppidentitet, att det finns starka normer och 
värden i att samarbeta samt att individer inte vill bryta mot kulturella påbud. Valet att samar-
beta behöver alltså inte ha något med engagemanget för vår miljö att göra. Det som gör att 
människor väljer att inte samarbeta kan till exempel vara egenintresse, tron att andra inte hjäl-
per till samt svårighet att inse och förstå långsiktiga konsekvenser.45 
 
4.2 Inre och yttre drivkrafter 
Människors handlingar påverkas av inre och yttre drivkrafter. Inre drivkrafter är individuella 
faktorer såsom en individs värderingar, kunskap samt bedömningar av nyttan med att handla 
på ett eller annat sätt. Yttre drivkrafter är påverkan från samhälleliga strukturer och männi-
skors motiv till värderingar och handlingar har samband med vilka samhälleliga strukturer 
som finns. Det kan till exempel röra sig om prispolitik, utbudet av miljömärkta varor, till-

                                                           
40 Österud, Ö. [1997] s. 21.  
41 Österud, Ö. [1997] s. 21 f. 
42 Österud, Ö. [1997] s. 41. 
43 Biel, A. [1999] s. 50 f. 
44 Dahlbäck, O. [1993] s. 4 f. 
45 Biel, A. [1999] s.48 ff. 
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gången på kollektiva transportmedel eller möjligheter till att kunna källsortera. Samhälleliga 
strukturer kan beroende på sin utformning stödja eller stjälpa en miljöanpassad livsstil. Män-
niskors miljöanpassning av vardagshandlingar går långsammare i de fall då den samhälleliga 
strukturen inte är utvecklad till att skapa förutsättningar till det. Exempel på detta kan vara att 
minska på bilåkandet eller att kompostera matavfall.46 Andra former av samhälliga strukturer 
kan vara styrmedel. Detta kan vara ekonomiska styrmedel, informationsåtgärder samt lagar, 
normer eller regler. Det kan även vara fysisk planering som kan användas för att underlätta 
eller försvåra vissa handlingar.47 Styrmedel som har en tvingande påverkan är lagar, regler 
och normer. Eftersom de kräver att alla ska ändra sitt beteende från det att det införs så borde 
detta styrmedel fungera fullt ut men så är det inte. Många människor försöker behålla sitt 
gamla beteendemönster genom att leta kryphål, tänja och överskrida lagar och regler. 48 
 
4.3 Olika handlingsmönster 
Att undvika nedskräpning i naturen samt på gator och torg är en miljöhandling som har lång 
tradition i Sverige. Detta tack vare ”Håll Sverige Rent” –kampanjen som startades i början av 
1960 talet.49Det som kritiserades var till exempel engångsprodukter vilka lätt hamnade som 
skräp i naturen. Återvinning kom upp till debatt för första gången och sågs som en del av mil-
jövården och allas gemensamma miljöansvar.50  
 
De vardagshandlingar som människor i störst utsträckning kan tänka sig att utföra för att få en 
bättre miljö är de passiva handlingarna. Ett passivt handlingsmönster innebär att individen 
undviker en handling, t.ex. att skräpa ned i naturen. Därefter kommer den frekventa handling-
en som är en enstaka, inte särskilt krävande handling, som individen gör ofta utan att fundera 
över det. Det kan exempelvis röra sig om att köpa ett tvättmedel som är bra för kläderna men 
som samtidigt är miljömärkt. Det finns även något som klassas som planerade handlingar och 
det är när individen är medveten om miljöproblemen och utefter detta på ett relativt noggrant 
sätt överväger att göra på ett eller annat sätt. Planerade handlingar kan vara att jämföra inne-
hållet mellan olika produkter och därefter välja det som är bäst för miljön. Planerade hand-
lingar skapar ofta ett ändrat sätt att agera samt nya vanor. Omvärldsberoende handlingar är 
när en individ ändrar ett beteende och detta i sin tur ger konsekvenser på andra beteendemöns-
ter. Omställning är när individen ändrar sin livsstil helt eller delvis. Till exempel att sälja bi-
len och börja cykla istället och då ändras hela ens livsstil.51 
 
Stora förändringar är mer problematiska att genomföra än små. Om många individer gör små 
förändringar i sin livsstil till förmån för miljön kan det, över samma tidsperiod, ha samma 
effekt som när få människor ändrar hela sin livsstil i samma syfte.52 Köpa miljövänliga varor 
och att källsortera är ganska små gärningar för miljön, och det är troligt att människor kan 
ändra sina beteenden på dessa områden. Dessa små förändringar kan bidra till att vi blir mer 
villiga till att göra andra mer omfattande förändringar senare. Att avstå från bil och flyg är 
uppoffringar som skulle vara för stora för många. En viktig del är dock varför individen änd-
rar sitt beteende. Är det för att moralen säger att vi ska göra det eller är det för att bevara mil-
jön?53 Har källsortering blivit ett sätt för människor att göra de globala miljöproblemen han-

                                                           
46 Lindén, A-L. [2001] s. 46 f. 
47 Lindén, A-L. [2001] s. 54 ff. 
48 Lindén, A-L. [2001] s. 54 ff. 
49 Lindén, A-L. [2001] s. 36. 
50 Berg, P. EO. [1993] s. 50. 
51 Lindén, A-L. [2001] s. 52 f. 
52 Lindén, A-L. [2001] s. 53 f. 
53 Biel, A. [1999] s. 57 ff. 
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terliga? Då källsortering anknyter till våra vardagskunskaper och är enkelt är det möjligt att 
det är så.54 
 
Många människor förstår ofta att vissa handlingsmönster är bättre för miljön än andra men det 
är svårt att få människor att agera i praktiken. Om en handling är integrerad i ens sätt att leva 
samt är vanemässig tar det ofta mycket lång tid för människor att på frivillig basis ändra hand-
lingen.55 
 
4.4 Attityder  
En förklaring till miljöhandlingar kan vara attityder. Har vi en positiv attityd till miljön ökar 
sannolikheten att vi värnar om den, men det behöver inte alltid vara så eftersom vanans makt 
är stor. Vi behöver inte koppla en handling till en attityd men vi kan öka sannolikheten att 
göra det genom att till exempel informera om det. Vanor är inte lätta att ändra på då det kräver 
att vi måste lära oss nya strategier vilket kräver engagemang, dessutom är även gamla vanor 
ofta bildade av attityder.56  
 
För att få människor att ändra beteende är det viktigt med gradvisa ändringar av rutiner. En 
annan viktig faktor att ta hänsyn till är tidsförloppet. Stora ändringar över en kort tidsperiod 
kan orsaka individuell tröghet vilket i sin tur gör att det tar lång tid för människor att ändra 
beteende.57Att ändra sin livsstil till en miljöanpassad sådan kan kosta både tid, pengar samt 
innebära att avstå från bekvämlighet.58 ”För att rädda miljön är nio svenskar av tio beredda 
att sänka sin standard – förutsatt att det inte går ut över bilen, fritiden, bostaden och matva-
norna”59 
 
4.5 Medvetenhet 
En allmän åsikt är att bättre kunskap om miljöproblem kommer leda till att fler får ett mer 
miljövänligt beteende. ”Det tyder på rationalism och en positiv människosyn, man tror gott 
om människor.”60 Politiken utgår ifrån att om människor får kunskap om vad de behöver göra 
kommer de också att göra det. Det behöver dock fokuseras på hur det egentligen är och inte 
hur det bör vara.61 
 
I vårt samhälle tycks miljömässig kunskap inte ha påverkan på människors handlingar. Den 
bild vi har av miljöproblemen får vi genom böcker, rapporter och massmedia. Det är inte ofta 
som vi får kroppslig kontakt med miljöproblem så att vi kan smaka, lukta och känna på dem. 
Vårt sätt att leva blir genom miljöproblematiken plötsligt hotfull. Miljöhoten framträder ge-
nom att andra människor, såsom forskare och experter uttalar sig om dem.62 Det tycks vara så 
att vi människor vill se innan vi reagerar. Det krävs ofta en katastrof av något slag innan vi 
inser det vi egentligen redan vet och kan göra något åt det. Vi vet en massa som vi inte bryr 
oss om. Det krävs en mix av resurser, kunskap och vilja för att göra något åt miljöproble-
men.63 
 
                                                           
54 Johansson, M. [2000] s. 18. 
55 Lindén, A-L. [2001] s. 54 ff. 
56 Biel, A. [1999] s. 48 ff. 
57 Lindén, A-L. [2001] s. 36. 
58 Lindén, A-L. [2001] s. 52. 
59 Bernes, C. & Grundsten, C. [1997] s. 147. 
60 Lundgren, L. J. [1999] s. 30. 
61 Lundgren, L. J. [1999] s. 30. 
62 Johansson, M. [2000] s. 13. 
63 Lundgren, L. J. [1999] s. 17 f. 
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Information har även den effekten att ju krångligare den är desto färre engagerar sig och änd-
rar beteende. Genom att ge information till människor och hushåll om hur skadlig en viss livs-
stil kan vara för miljön vädjar man till dem att lyssna frivilligt. 64 Information och rådgivning 
innehåller inget tvång vilket medför att vi inte följer dess uppmaningar om vi anser att det är 
för ansträngande i förhållande till vad vi tjänar på det. Ser vi våra intressen hotade ändrar vi 
oss inte förrän vi förlorar mer på att ignorera informationen. Vi är inte miljöovänliga för att 
skada miljön utan för att vi tjänar någonting på det. Till exempel så kör vi bil för att det är 
bekvämt och snabbt.65 En djupt rotad vana kan göra att den enskilde individen inte kan ta till 
sig information och ändra sitt beteende. Då kan det underlätta att informera på en mer allmän 
nivå, till exempel om miljö som en samhällsfråga.66 När en ny vana bildats görs en mer eller 
mindre medveten utvärdering av den nya vanan. Om den boende då märker att till exempel 
ingen annan källsorterar kan den byta tillbaka till den gamla vanan igen.67 För att detta inte 
ska inträffa är det viktigt att inte sluta informera när införandet är klart68. 
 
4.6 Gör vi som vi säger? 
Miljödebatten handlar mycket om att vi måste ändra en massa saker, som t.ex. vår livsstil och 
våra vanor. Men det sägs sällan hur detta ska gå till och bara för att vi vet att vi måste betyder 
inte det att alla gör det. Anledningen till att vi inte tar itu med dessa måsten är svårt att säga 
för ofta är de ganska lätta att genomföra. Handlingar som att börja källsortera ändrar inte den 
egentliga livsstilen.69 
 
Det är inte säkert att människor beter sig miljövänligt bara för att de har de kunskaper som 
krävs och är oroade över miljön. Det kan till exempel vara för ansträngande och den egna 
nyttan för liten. Resonemanget är att varför ska jag göra något när ingen annan gör det, då ger 
det ju ingenting i slutändan. Eller så tänker man att alla andra gör ju det så då behöver inte 
jag. Dessa resonemang behöver alltså inte ha något att göra med den enskilda individens in-
tresse för det framtida miljötillståndet. Det är bara ett fåtal som gör uppoffringar och offrar 
sina kortsiktiga intressen. Men om någon börjar så ökar viljan hos fler att följa efter. Även om 
det enskilda bidraget är litet kan det kollektivt bli något riktigt stort.70 
 
Det som gör miljöproblematiken extra svår är att man inte kan stänga ut de som inte hjälper 
till från att ta del av resultatet, vilket gör det lätt att bli en gratisåkare. Och det krävs inte 
många gratisåkare för att hela systemet ska haverera. ”Individuell rationalitet kan generera 
en kollektiv katastrof.” 71 
 
I studier om människors livsstil förekommer ofta mycket ”doubletalk” vilket innebär att det vi 
säger inte är samma sak som vi gör. Vi har ofta ett miljöovänligt beteende mot vår vilja.72 
Förr fanns en tydlig konflikt mellan miljöpåverkande och miljöskyddande krafter i samhället. 
Ju mer individualiserad miljöfrågan blivit desto mer utspelar sig denna konflikt inom oss själ-
va istället.73 

                                                           
64 Lindén, A-L. [2001] s. 54 ff. 
65 Lundgren, L. J. [1999] s. 20. 
66 Biel, A. [1999] s. 55. 
67 Biel, A. [1999] s. 51 ff. 
68 Biel, A. [1999] s. 55. 
69 Lundgren, L. J. [1999] s. 13 f. 
70 Lundgren, L. J. [1999] s. 16 ff. 
71 Lundgren, L. J. [1999] s. 16 f. 
72 Hydén, H. [1994] s. 10 f. 
73 Bernes, C. & Grundsten, C. [1997] s. 147. 
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4.7 Vad påverkar miljömässiga beteenden –en sammanfattning 
En sammanfattning av det som påverkar människors miljömässiga beteenden är följande: 
 
 Rationella val som innebär att vi väljer det alternativ som tillfredställer våra egna intres-

sen på bästa sätt. 
 Inre drivkrafter såsom en individs värderingar, kunskap samt bedömningar av nyttan med 

att handla på ett eller annat sätt. 
 Yttre drivkrafter vilket är påverkan från samhälleliga strukturer. 
 Handlingsmönster och vanor som är olika integrerade i varje människas sätt att leva. 
 Attityder som påverkar sannolikheten att vi gör ett eller annat sätt. 
 Medvetenhet och kunskap om de miljöproblem som finns vilket kan bidra till att vi beter 

oss på ett mer miljövänligt sätt. 
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5. Resultat 
 
5.1 Enkät 
Totalt svarade 114 hushåll på enkäten, det vill säga ca: 37 % av hushållen. Av enkätdeltagar-
na var 14 % under 30 år, 46 % mellan 30 och 60 år, samt 40 % över 60 år. Något fler kvinnor 
än män svarade på enkäten. Ungefär hälften av enkätdeltagarna bor ensamma. 36 % bor till-
sammans med en eller flera vuxna medan det i 17 % av hushållen bor en eller flera vuxna med 
barn. 
 
Det var endast ett fåtal av hushållen som efterfrågat källsorteringssystem innan det infördes i 
området. Under införandet av det nya systemet gav Malmstaden i samarbete med IL- Recyc-
ling ut information till de boende om källsortering. Av dem som tagit del av informationen 
tyckte 74 % att den var bra eller mycket bra. 11 % av de deltagande i undersökningen tog inte 
del av informationen. Ungefär hälften av enkätdeltagarna tyckte att Malmstaden gett dem mo-
tivation till att börja källsortera. Det framkom att äldre kvinnor och yngre män är de som upp-
lever att Malmstaden inte gett motivation till att börja använda miljörummen. I enkäten fanns 
en fråga om vad de boende tror är Malmstadens anledning till att införa källsortering. 63 % 
anser att det är av miljömässiga skäl och 22 % angav tjäna pengar som svar. Andelen som 
svarade utökad service för boende samt önskemål från hyresgäster var betydligt mindre. Öv-
riga anledningar till varför Malmstaden infört källsortering är; påbud från myndighet, att det 
ligger i tiden samt för att slippa arbete. Nästan alla av enkätdeltagarna anser att det är bra or-
ganiserat i miljörummen. Av dem som svarat att de är missnöjda har anledningar som att det 
till exempel saknas kompost, att det är för många kärl med jobbiga lock, att texter och bilder 
är krångliga och att inte alla sorterar rätt framkommit. Det är fler kvinnor än män som är 
missnöjda med hur det är organiserat i miljörummen. 
 
88 % av enkätdeltagarna tycker att alla i området borde källsortera, 7 % tycker motsatsen och 
övriga vill inte ta ställning. I tabell 1 nedan redovisas svaren på frågan om vilket sopsystem 
enkätdeltagarna använder sig av idag: 
 
Tabell 1: Procentuell andel av enkätdeltagarna i kvarteret Topasen 1 & 2  
som använder respektive sopsystem. 
Miljörum på gården 52 % 
Sopnedkast i trappuppgång 4 % 
Både miljörum och sopnedkast 43 % 
Sopsortering i Vilbergens centrum 1 % 
 
Av dem som svarat att de använder enbart miljörum har en stor del angett stängning av sop-
nedkast som ett sätt att få dem att källsortera mer. Av alla deltagande hushåll svarade 30 % att 
de skulle sortera mer om sopnedkasten stängdes. Lite mer än en tredjedel av de boende kan 
inte tänka sig att källsortera mer än vad de gör idag. 20 % av hushållen skulle sortera mer om 
miljörummen utökades med exempelvis komposteringsmöjligheter. Svarsfrekvensen på alter-
nativen ekonomisk vinst samt förenklad sortering var lägre.  
 
På frågan om varför de boende använder det sopsystem som de gör har de som använder sop-
nedkast i trappuppgång svarat att det är bekvämt, enkelt, nära och det är gammalmodigt att gå 
ut med soporna på gården. De som svarade att de enbart använder miljörum har angivit anled-
ningar som: blivit tillsagd att använda det, vill vara miljövänlig, praktiskt, att de använde 
centrumets sortering tidigare, för att de kan och bör och att det är en vana sedan tidigare bo-
ende. De som svarade att de använder både miljörum och sopnedkast angav att det är av: lat-
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het, gammal vana, att möjligheten finns, Malmstaden vill ha det så, vill vara miljömedveten 
men sopnedkast är bekvämt, svårighet att gå pga. ålderdom samt att det fattas kompost. Ande-
len boende som svarade att de sorterar de olika fraktionerna redovisas i nedanstående tabell. 
 
Tabell 2: Procentuell andel av enkätdeltagarna i kvarteret Topasen 1 & 2 som  
svarade att de sorterar de olika fraktionerna i miljörummen. 
Plastförpackningar 87 % 
Metallförpackningar 90 % 
Pappersförpackningar 95 % 
Tidningar 96 % 
Glas (färgat och ofärgat) 96 % 
Brännbart 67 % 
Lampor (glödlampor, lågenergilampor och lysrör) 81 % 
Batterier 89 % 
 
De flesta (91 %) av enkätdeltagarna anser att källsortering är ett bra sätt att värna om miljön. 
5 % tycker motsatsen och resterande svarade att de inte vet. På frågan om enkätdeltagaren 
uppfattar sig själv som miljömedveten svarade 75 % ja och resterande svarade nej eller ”nja, 
till viss del”. Sedan källsortering införts i området har 30 % börjat tänka mer på miljön. 
 
På frågan om enkätdeltagaren gör så mycket för miljön som den anser att den borde göra sva-
rade 62 % att de kan göra lite eller mycket mer. Resterande svarade att de är nöjda med sin 
insats. Männen i undersökningen var mer nöjda med sin insats än de kvinnliga deltagarna. 
Ungefär hälften av dem som svarade på enkäten angav att de inte tänker på miljön när de 
handlar dagligvaror och 40 % angav att de gör det. Övriga undvek att svara på frågan eller 
svarade att de tänker på miljön ibland.  
 
I enkäten fanns en öppen fråga om vad det första enkätdeltagaren tänker på när den hör ordet 
miljö. På denna fråga svarade 79 % av de deltagande. Många av de svar som angavs handlar 
om hur det ser ut omkring oss såsom nedskräpning, sopbilar, industri och trafik, grönt gräs 
och blommor samt en trevlig och sund omgivning. Flera svar hade en mer allmän karaktär 
såsom luft, vatten, sjöar, djur och ängar samt ekologi. En del svar hade en mer global karaktär 
såsom växthuseffekten, hot mot världens levnadsvillkor, det globala oförståndet från världsfö-
retagen, livsresurser och jordklotet. Enkätdeltagarna hade i de flesta fall antagit en positiv 
eller negativ ställning i sina svar, till exempel; dålig luft eller bra luft. 26 % av dem som sva-
rade på frågan svarade positivt och 41 % negativt. Övriga värderade inte sina svar. 
 
På frågan om enkätdeltagarnas syn på dagens miljöproblem så svarade en övervägande del att 
de oroar sig mycket eller något, 17 % svarade att de inte oroar sig alls. Nästintill alla har sva-
rat att enskilda personer har ett stort eller litet ansvar för miljön. De flesta (ca: 70 %) av en-
kätdeltagarna anser att varje enskild individ har ett stort ansvar. Endast 1 % av de tillfrågade 
tycker att enskilda personer inte har något ansvar alls. På frågan om miljöfrågans utrymme i 
samhället svarade lite mer än hälften mycket eller ganska stort och resten svarade ganska litet 
eller mycket litet utrymme. 
 
På frågorna som handlar om utbildning, hushållets storlek så visade svaren ingen trend och 
därför har vi valt att utesluta dessa från analysen. Det fanns även en fråga om politisk tillhö-
righet som var tänkt att ge information om vilken typ av område som undersöktes. Svarsfre-
kvensen på denna fråga var dock låg och därför har vi valt att inte valt att använda dessa svar. 
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5.2 Intervju med förvaltare på Malmstaden 
För att få reda på Malmstadens inställning till källsorteringen i området och problematiken 
kring denna så intervjuades en förvaltare på bostadsföretaget. Eftersom Malmstaden är miljö-
certifierade ser de införandet av källsorteringssystem som ett led i miljöarbetet. Malmstaden 
är övertygad om att fler hushåll börjat källsortera sedan det nya systemet infördes, detta trots 
att sopnedkasten finns kvar. Förvaltaren kan dock se att Malmstaden behöver bli bättre på att 
informera om det nya systemet. Han tror att det är ca: 70 – 80 % som sorterar tidningar och 
glas, men att andelen boende som sorterar fullt ut är betydligt lägre ca: 10-15 %. Förvaltaren 
tror att anledningen till att många källsorterar trots att sopnedkasten finns kvar är att miljö-
rummen finns så pass nära hemmet. Han påpekar också att Malmstadens mål är att alla i om-
rådet ska källsortera men att detta i nuläget inte fungerar fullt ut:  
 
” Vi var tvungna att ha sopnedkasten kvar av olika skäl …//… och det vill vi få bort för folk 
slänger där av gammal vana och då blir det ingen ordning på det i alla fall.” 
 
Anledningen till att sopnedkasten är kvar är att Malmstaden och Hyresgästföreningen hamnat 
i en tvist. Malmstaden vill stänga sopnedkasten men Hyresgästföreningen menar att det krävs 
att 50 % av de boende går med på detta. 
 
”Vi trodde inte att vi skulle behöva ha en överenskommelse med hyresgästerna separat i den 
här frågan, utan att vi skulle kunna komma överens med Hyresgästföreningen.” 
 
Anledningen till att Malmstaden inte frågat hyresgästerna om hur de ställer sig till en stäng-
ning av sopnedkasten är att de inte vill riskera att få ett nej. Därför finns både sopnedkast och 
miljörum kvar tills tvisten är löst. Om sopnedkasten i trappuppgången stängs så tror Malmsta-
den att sorteringen skulle öka: 
 
”Markant, man får upp tankeverksamheten eller ambitionen hos dem som inte sorterar, det 
skulle bli mycket bättre eftersom de ändå måste gå ut med sopan.” 
 
Fastighetsägare får möta många olika sorters människor med olika åsikter. Byte av sopsystem 
är något som berör alla hyresgäster. Vissa är mycket positiva, men vill att Malmstaden ska gå 
längre, t ex genom att införa kompost och egna odlingsland till de boende. Andra är inte lika 
positiva till införandet utan vill i princip ”slänga allting utanför sin egen dörr och där ska vi 
stå och plocka upp”. Förvaltaren menar att det finns människor som är motsträviga till nya 
system: 
 
”Det var bättre förr, och det tycker de i princip om allting, vad man än tar upp för ämne så 
var det bättre förr. De vill slänga allting i samma påse och förstår inte varför man ska sepa-
rera saker och ting överhuvudtaget.” 
 
Men Malmstaden menar att denna grupp av människor kan ändra åsikt efter en förmedling om 
varför det är viktigt att källsortera. Förvaltaren hävdar att det är viktigt att informera om att 
det är för att värna om miljön.  
  
”Och att det inte tar någon extra energi av en själv om man gör det på ett smidigt sätt. Så kan 
man ju lätt bli en bra miljöambassadör med sitt hushåll.” 
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5.3 Intervju med ombudsman på Hyresgästföreningen 
Hyresgästföreningen är en rikstäckande demokratisk förening till stöd för hyresgäster. Från 
Hyresgästföreningen intervjuades en ombudsman som arbetar med förhandling och juridik 
och som varit med på bomöten i området samt företräder hyresgästerna i förhandlingar med 
Malmstaden. Det bästa i området Topasen 1 & 2 är enligt ombudsmannen att behålla sopned-
kasten i trappuppgången för det blöta avfallet medan miljörummen ska användas till det övri-
ga avfallet. På Hyresgästföreningen ställer man sig positivt till införandet av källsorteringssy-
stem då det kan sänka kostnaden för sophanteringen. Ombudsmannen menar att: ”det finns en 
vinst i att man minskar hushållssopan som kostar pengar att bli av med” Han menar även att 
de boende i området Topasen 1 & 2 verkar vara positivt inställda till införandet av källsorter-
ingssystem. Ombudsmannen anser att eftersom källsorteringen är hushållsnära så kommer fler 
hushåll att sortera; 
 
”Jag tror att här fanns ett ganska klart intresse från hyresgästerna alltså att använda sig av 
ett sånt här miljörum som det heter så fint.” 
 
Ombudsmannen befarar dock att miljörummen kan föra med sig en del luktproblem vilket kan 
innebära besök av bland annat råttor. Detta är ett av skälen till att han anser att sopnedkasten 
borde finnas kvar, som ett komplement till miljörummen, för att ta hand om det blöta hus-
hållsavfallet. Men ombudsmannen kan även se att det finns problem med att behålla sopned-
kasten: 
 
”Nu visar det ju på en del områden att det inte blir så bra. Att folk behåller sin bekvämlighet 
och använder bara sopnedkasten så att säga, istället för dela ut det på de här fraktionerna 
som blir.” 
 
Men enligt ombudsmannen finns det även andra aspekter på varför sopnedkasten bör finnas 
kvar: 
 
”Man kan vara mer eller mindre handikappad och då är det naturligtvis suveränt att kunna 
använda sig av sopnedkastet om det vore möjligt. Men som sagt kan ju verkligheten spela 
över här. Fungerar inte sorteringen av den här anledningen kan man inte vara motsträvig 
hela vägen.” 
 
Ombudsmannen menar att hyresvärden har en skyldighet att få ett medgivande av hyresgäs-
terna för att kunna genomföra en stängning av sopnedkasten. Han tror även att om hyresgäs-
terna blir medvetna om att hyresvärden tänker stänga sopnedkasten kan det väcka eftertanke. 
Inom Hyresgästföreningen råder det dock delade meningar om skyldigheten om medgivande 
från hyresgästerna vid införande av ett nytt sopsorteringssystem74. Ombudsmannen tror att det 
som hushållen är bäst på att sortera är glas och papper, medan det som fungerar sämre är plåt 
och plast. 
 
5.4 Intervju med fastighetsskötare i området Topasen 1 & 2 
Fastighetsskötaren i området intervjuades eftersom han är den som, förutom hyresgästerna, 
dagligen kommer i kontakt med det nya källsorteringssystemet. Fastighetsskötaren menar att 
det nyligen införda källsorteringssystemet lett till att ca: 70 % av hushållen i området källsor-
terar. Om sopnedkasten stängs anser fastighetsskötaren att det kommer att leda till att samtliga 
hushåll börjar sortera. Han menar att det är på grund av lathet som sorteringen inte fungerar 
fullt ut men att det även kan vara problem med att nå ut med informationen: 
                                                           
74 Paulsén, M. Intervju [04-05-18] 
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”Informationen är ju bra. Om alla lärde sig läsa den. Det är väll där det brister tror jag. 
Många kastar pappren direkt, det är ju bara reklam. Många tittar inte ens, jag såg att det var 
något men jag har inte läst det säger de. De bryr sig inte.” 
 
Som fastighetsskötare har han även mött många reaktioner från de boende. Han anser att det i 
grunden finns en vilja bland de boende i området till att källsortera: ”De flesta vill ju sortera, 
i och med att alla andra sorterar.” 
 
6. Diskussion 
Det som styr de boendes val av sopsystem kan vara inre drivkrafter som till exempel vanor, 
intressen, engagemang eller attityder. Av intervjuerna och enkäten har framkommit att det 
främst är lathet och bekvämlighet som gör att en del av de boende väljer att inte sortera eller 
enbart sortera delvis. Väljer de boende ändå att sortera i miljörummen görs ett val om det. Det 
kan vara påtryckningar från andra boende, att man vill göra det för miljön, eller liknande. Den 
som börjat sortera kan även sluta med detta om den t.ex. uppfattat att ingen annan gör det.  
 
Ett rationellt beteende i denna fallstudie är om de boende tagit del av den information som 
funnits tillgänglig, tänkt över de båda alternativen och därefter gjort ett medvetet val. Det val 
som i sådana fall har gjorts är det som är det bästa för den egna individen. Exempel på ratio-
nella val som framkommit av enkäten anser vi är; 
 
”Jag sorterar och går ut med mina sopor så länge jag orkar men vem tar hand om det åt oss 
äldre när orken tar slut?” I detta fall har den boende gjort ett rationellt val att börja källsorte-
ra, men när åldern tar vid och det kommer att kosta för mycket energi kommer det vara mer 
rationellt för personen att använda sopnedkastet.  
 
”Jag använder miljörummen för jag vill vara miljövänlig.” Här har den boende gjort ett med-
vetet val genom att tänka över vilket alternativ den anser ger mest för individen. Den här per-
sonen vill se sig själv som miljövän och då ger det personlig vinning att använda miljörum-
men. Kostnaden att gå ut och sortera soporna är mindre än vinsten i att vara miljövän. 
 
Den mest förekommande anledningen till att använda sopnedkast är kopplat till vanor. Det 
anser vi är ett irrationellt beteende då de inte tänkt över valet med sophanteringen. Andra an-
ser sig blivit tillsagda att använda miljörummen och även det ser vi som irrationellt beteende. 
Exempel på irrationella val som de boende i området gjort anser vi är för att citera kommenta-
rer från enkäter:  
 
”Jag skulle vilja använda miljörum men gör det inte av gammal vana.” I detta fall är det helt 
klart att det är en gammal vana som styr och att personen inte tänkt över valet av sopsystem. 
Av den anledningen anser vi att det är ett irrationellt beteende.  
 
”Kan man använda sopnedkasten? Jag trodde vi var tvungna att använda miljörummen.” Här 
framgår tydligt att den boende inte tagit del av informationen eller fått en felaktig uppgift om 
att sopnedkasten redan stängts. Detta är antagligen ett omedvetet och irrationellt val, men det 
är inte nödvändigtvis så att personen skulle ha gjort ett annat val om den varit medveten om 
möjligheten. 
 
Tankegångarna är speciellt användbara vid olika valmöjligheter som människor ställs inför i 
sin vardag. Vi anser att teorin om rationella val är applicerbar även på andra områden än sop-
hantering, till exempel inom området vardagsekonomi. 
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Vi anser att det optimala i kvarteret Topasen 1 & 2 vore om alla använde miljörummen. Detta 
grundar vi på att hela 88 % av enkätdeltagarna anser att alla i området borde källsortera. Den 
totala personliga vinningen borde då vara störst om alla samverkade. Om sopnedkasten stäng-
des skulle dessutom valet bli enklare och rätt information skulle lättare nå ut. Det skulle bli 
vinster för både miljön och de boende då det till exempel kostar mycket pengar att ha dubbla 
system och arbetsmiljön för de servicemän som arbetar med avfallet skulle förbättras. 
 
Vi tror att det finns olika anledningar till varför de boende väljer att inte samarbeta. Vi anser 
att det finns en misstro till att andra hjälper till och de boende till viss del resonerar att varför 
ska jag källsortera om ingen annan gör det? Det kan också vara det omvända att alla andra 
sorterar så då behöver inte jag. Det sistnämnda tror vi inte har någon större utbredning i om-
rådet då det inte är så många som sorterar fullt ut. Vi tror dock att det finns ganska många 
som frågar sig varför de ska sortera när ingen annan gör det eftersom det finns exempel i om-
rådet där den boende börjat sortera men sedan slutat när den insåg att den var ganska ensam 
om att sortera. Enkäten visar även att det finns ett irritationsmoment i att det sorteras fel i mil-
jörummen och vi anser att även det kan vara en anledning till att de boende väljer att sluta 
sortera sitt avfall. Källsorteringen i Botkyrka visade att det var störst andel som sorterar fel i 
flerfamiljshus än i enfamiljshus75.  
 
Om vi jämför resultaten från vår undersökning med resultatet från införandet av källsortering 
i Botkyrka är resultaten trovärdiga med hänsyn till hur många som uttalat klart negativa atti-
tyder samt andelen som blivit mer avfallsmedvetna. Andelen som är negativa till källsortering 
är något högre i Topasen 1 & 2 än i Botkyrka och det tror vi beror på att de boende i Topasen 
1 & 2 påverkats av den konflikt som råder mellan Hyresgästföreningen och Malmstaden. De 
frågor vi haft i enkäten stämmer dock inte helt överens med de frågor som de boende i Bot-
kyrka fått besvara. Topasen 1 & 2 är ett område som infört liknande system som i Botkyrka 
men inte stängt sopnedkasten. Om sopnedkasten stängts hade resultaten säkerligen stämt bätt-
re överens. Vi tror till exempel att fler skulle börja tänka mer på miljön om de börjar sortera 
fullt ut.  
 
I kvarteret Topasen 1 & 2 finns enligt vår åsikt en samhällelig struktur som är väl anpassad 
till källsortering. Då människors motiv till värderingar och handlingar har samband med vilka 
samhälleliga strukturer som finns ökar förutsättningarna till att fler sorterar. Det som sorteras 
mest i kvarteret idag är tidningar och glas, anledningen till detta är troligtvis att många är 
vana vid denna sortering sedan tidigare då den har en längre tradition än övriga fraktioner. Nu 
finns bra förutsättningar för att sortera nästan allt hushållsavfall i området och detta anser vi 
på sikt kommer leda till att fler sorterar fullt ut.  
 
Malmstaden tror att ungefär 15-20 % av de boende sorterar fullt ut, men i enkäten är den siff-
ran 52 % som anger att de enbart använder miljörum och därför borde sortera fullt ut. Är det 
så att de som svarat på enkäten inte är representativa för hela området eller uppfattar enkätdel-
tagaren att de sorterar mer än de egentligen gör? Vi tror att verkligheten ligger någonstans 
mitt i mellan. Andelen som vi uppfattar sorterar fullt ut är troligtvis något mer än 20 % av 
enkätdeltagarna, men det är knappast så många som hälften. Denna uppfattning grundar vi på 
att många av dem som angivit att de använder endast miljörum hävdar att t.ex. ekonomisk 
vinst eller stängning av sopnedkast skulle kunna få dem att sortera mer. Om den boende redan 
sorterar fullt ut borde inte en ekonomisk vinst eller en stängning av sopnedkast innebära en 
ökad sortering. Extra anmärkningsvärt är att så många av dem som säger sig använda enbart 

                                                           
75 Naturvårdsverket & Svenska Renhållningsverkets förening. [1993] s. 34. 
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miljörum svarat stängning av sopnedkast då detta tyder på att de faktiskt använder sopnedkas-
tet.  
 
Något som försvårat tolkningen av frågan om vad som skulle kunna få de boende att sortera 
mer är en felformulering i den enkät som gått ut till de boende. Samtliga frågor är riktade till 
varje enskild deltagare, men i denna fråga är riktad till ”er”. Detta borde tolkas som enbart 
enkätdeltagaren och dess hushåll, men skulle även kunna tolkas som alla boende i området. Vi 
tror dock att detta enbart påverkat resultatet marginellt.  
 
Tidigare undersökningar har visat att många uppfattar sig som miljömedvetna, så även i vår 
undersökning. Detta kan vara en indikator på vilken betydelse miljöfrågan har i samhället och 
hur många som kan tänka sig att engagera sig i miljödebatten. I vår undersökning oroar sig en 
övervägande del över miljöproblemen och de deltagande ser sig själva som miljömedvetna. 
Detta tycker vi visar på att många av de boende i området Topasen 1 & 2 är villiga att engage-
ra sig för miljön. Samtidigt är enkätdeltagarna kluvna angående vilket utrymme miljöfrågan 
får i samhället. Andelen som ser sig själva som miljömedvetna och som tycker att miljöfrågan 
får stort utrymme är relativt få i vår undersökning med hänsyn till att dessa borde avspeglas i 
varandra om det är kopplat till miljöfrågans betydelse i samhället. Stort utrymme behöver 
dock inte vara det samma som betydelsen i samhället. Dessutom är det i vår undersökning 
enkätdeltagaren själv som fått svara på vilket utrymme miljöfrågan får i samhället och det är 
ingen analys av hur det egentligen är. Vår undersökning gäller enbart ett kvarter i ett bostads-
område och det är i den här frågan svårt att göra en generell koppling till samhället i stort. 
Trots detta tror vi att det finns många bostadsområden som liknar Topasen 1 & 2 och där 
samma miljömässiga attityder förekommer. 
 
SOM-undersökningen från Göteborgs universitet visar att svenska folkets intresse för miljö-
frågor minskat. Övervägande delen av de deltagande i vår undersökning visar på ett intresse 
för miljöfrågor. Vi tror att detta till stor del beror på att källsortering spelar en relativt stor roll 
i de boendes vardag just nu. De flesta av deltagarna i undersökningen har svarat att enskilda 
personer har ett stort ansvar för miljön. Frågan är om detta miljöansvar gäller även andra om-
råden än källsortering. Det är intressant att diskutera varför människor källsorterar. Är det för 
miljöns skull eller är det för att fylla det individuella moraliska kontot? Enligt vår undersök-
ning är det 30 % som tänker mer på miljön nu än innan införandet av källsortering, detta anser 
vi kan tyda på hur villiga de deltagande är att genomföra andra uppoffringar för miljön i fram-
tiden. Det kan dock vara så att de boende redan tänkt mycket på miljön innan källsortering 
infördes och därför inte börjat tänka mer på det i och med införandet. Då det är ca 35 % av 
enkätdeltagarna som anser att de gör så mycket för miljön som de tycker att de borde göra är 
nog dessvärre andelen som fyller sitt moraliska konto genom källsortering en hel del. Detta 
anser vi även tyder på att de inte är villiga att göra fler uppoffringar för miljön. Om vi kopplar 
dessa attityder till de konsekvenser det kan få i samhället i stort så tycker vi att det väcker en 
tankeställare. Det kan vara svårt att motivera människor med denna attityd till att göra mer för 
miljön vilket vi tror kommer få stora konsekvenser i framtiden. 
 
Att kasta sopor är en handling som är frekvent, då det är en enstaka handling som vi utför ofta 
och som inte är särskilt krävande. Det är normalt en handling som vi gör utan att reflektera 
över. När ett nytt sopsystem införs ökar dock chansen att de boende reflekterar över handling-
en. I Topasen 1 & 2 behöver det nödvändigtvis inte vara så då det gamla systemet fortfarande 
finns tillgängligt. I enkäten framkom dock att nästan alla använder miljörummen på ett eller 
annat sätt och att detta skulle kunna tyda på att de boende ändå reflekterat över valet av sop-
system. Detta val blir då medvetet och kan klassas mer som en planerad handling då de boen-
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de övervägt att göra på ett eller annat sätt. Denna handling kan skapa ett ändrat sätt att agera 
samt nya vanor. När den planerade källsorteringen blivit en vana övergår den till att bli en 
frekvent handling. Införandet av källsortering i Topasen 1 & 2 kan för hyresgästerna ses som 
en stor ändring över en kort tidsperiod och det kan orsaka individuell tröghet hos de boende. 
Det tar lång tid för människor att ändra beteende. Människor förstår ofta att vissa handlings-
mönster är bättre för miljön än andra men de har svårt att ändra på beteendet eftersom vanan 
spelar in. 
 
De boendes attityder till miljön kan påverka deras beteenden. I enkäten framkom att ungefär 
hälften satte ordet miljö i samband med något negativt. Denna attityd skulle kunna betyda att 
sannolikheten att värna om den blir mindre, men en handling behöver inte alltid kopplas till 
en attityd. Enkätsvaren tyder på att kopplingen mellan handling och attityd i området är liten 
då många anser sig vara miljömedvetna, men till exempel inte källsorterar fullt ut eller tänker 
på miljön när de handlar dagligvaror. 
 
Den information som delats ut till hyresgästerna anser ungefär 75 % av enkätdeltagarna har 
varit bra eller mycket bra och endast ett fåtal har inte tagit del av den. Fastighetsskötaren 
tycker sig dock ha sett indikationer på att de boende inte riktigt har tagit informationen till sig. 
Av enkäten har även framkommit att det är många i området som inte vet vad brännbart är. 
Detta tror vi kan bero på informationen eller engagemanget hos de boende att ta del av infor-
mationen. Det faktum att det råder dubbla budskap i området om vilket sopsystem som ska 
användas kan även ha förvirrat och påverkat hyresgästernas engagemang negativt. Ju krångli-
gare information desto färre engagerar sig. Vidare innebär inte information och rådgivning att 
hyresgästerna måste följa detta och det får konsekvensen att hyresgästerna ändrar beteende 
enbart om de tjänar på det. I många fall stämmer detta påstående överens med vår uppfattning 
om situationen i området då inte alla som anser att källsortering är ett bra sätt att värna om 
miljön använder enbart miljörum. Många vill dessutom se sig själva som miljömedvetna och 
tycker att alla som bor i området borde sortera sitt avfall. För att få de som nu väljer att igno-
rera informationen i området att ta till sig den tycker vi att informationen borde ändra innehåll 
och informera om miljö på en mer allmän nivå. Detta för att nå en större publik och fånga upp 
de som är ointresserade av källsortering. En sådan information skulle kunna få de boende att 
sätta in källsortering i ett större sammanhang och därmed öka chansen att de boende reflekte-
rar över sitt hushållsavfall. 
 
7. Slutsatser 
De flesta hushållen som deltagit i undersökningen ser sig själva som miljömedvetna samtidigt 
som det är få som källsorterar fullt ut eller tänker på miljön när de handlar dagligvaror. Lite 
över hälften svarade att de skulle kunna göra mycket eller lite mer för miljön än de gör idag. 
Vi tycker att detta tyder på en skillnad mellan vad de boende säger att de gör för miljön och 
vad de egentligen gör. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att det bara är ca 60 % som skulle 
kunna göra fler uppoffringar för miljön och vi tror att andelen som använder källsortering  för 
att rättfärdiga sina beteenden på andra miljöområden är ganska stor. 
 
Eftersom det både finns sopnedkast och miljörum tillgängligt i området tvingas de boende att 
göra ett val om vilket de ska använda. De boende hamnar i en inre konflikt då det finns dubb-
la budskap om vilket system som borde användas. Det som styr de boendes val av sopsystem 
kan vara inre drivkrafter som till exempel vanor, intressen, engagemang eller attityder. Även 
yttre drivkrafter som information och organisation påverkar de boende. Har de boende tänkt 
över ovanstående och gjort ett medvetet val är det ett rationellt beteende, annars är det ett irra-
tionellt beteende.  
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Bilaga 1 
 
Enkätfrågor 
 
Efterfrågade du källsorteringssystem innan det infördes? 

 Ja  
 Nej 

 
Vad tycker du om den information som du fått om det nya källsorteringssystemet? 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Ganska dålig 
 Mycket dålig 
 Har inte tagit del av den 

 
Av vilken anledning tror du att Malmstaden infört källsortering? 

 Utökad service för boende 
 Tjäna pengar 
 Miljömässiga skäl 
 Önskemål från hyresgäster 
 Annat, nämligen ………………………….. 

 
Tycker du att Malmstaden gett dig motivation till att börja källsortera? 

 Ja  
 Nej 

 
 
Vilket sopsystem använder du dig av? 

 Sopnedkast i trappuppgång 
 Miljörum på gården 
 Båda  

 
Vad är anledningen till att du använder just det sopsystemet/systemen? 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
Om du använder miljörummen, vad för avfall sorterar du? (Fler svar kan ges) 

 Plastförpackningar 
 Metallförpackningar 
 Pappersförpackningar 
 Tidningar 
 Glas (färgat och ofärgat) 
 Brännbart 
 Lampor (glödlampor, lågenergilampor och lysrör) 
 Batterier 

 
Tycker du att det är bra organiserat i miljörummen? 

 Ja  
 Nej, eftersom………………………………………………….. 
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Vad skulle kunna få er att källsortera mer? 
 Stängning av sopnedkast 
 Kan inte tänka mig att källsortera mer 
 Ekonomisk vinst 
 Om det blir enklare 
 Utökad källsortering i miljörummen 
 Annat, nämligen……………………………….…………...… 

 
Anser du att alla borde källsortera? 

 Ja  
 Nej  

 
Anser du att källsortering är ett bra sätt att värna om miljön? 

 Ja 
 Nej 

 
Uppfattar du dig som miljömedveten? 

 Ja  
 Nej 

 
Tänker du på miljön då du handlar dagligvaror? 

 Ja  
 Nej 

 
Har du börjat tänka på miljön mer sedan källsortering infördes i området? 

 Ja 
 Nej 

 
Vad är det första du tänker du på när du hör ordet miljö? 
 
……………………………………………………………………….. 
 
Gör du så mycket för miljön som du tycker att du borde göra? 

 Ja 
 Nej, skulle kunna göra lite mer 
 Nej, skulle kunna göra mycket mer 

 
Vad tycker du om de miljöproblem som finns?  

 Oroar mig mycket 
 Oroar mig något 
 Oroar mig inte alls 

 
Vilket ansvar anser du att du som enskild person har för miljön? 

 Inget ansvar 
 Litet ansvar 
 Stort ansvar 

 
Vilket utrymme anser du att miljöfrågan ges i samhället? 

 Mycket stort 
 Ganska stort 
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 Ganska litet 
 Mycket litet 

 
Vilken skolutbildning har du? Ange den högsta genomförda utbildningen. 

 Folkskola/grundskola eller liknande 
 Realskola/folkhögskola/2-årigt gymnasium eller liknande 
 Minst 3-årigt gymnasium 
 Universitet/högskola 

 
Vilka personer ingår i ditt hushåll? (Fler svar kan ges) 

 Jag bor ensam 
 Jag bor med Make/maka eller motsvarande 
 Jag bor med barn 
 Jag bor med föräldrar 
 Jag bor med syskon 
 Jag bor med annan person 

 
Vilken politisk tillhörighet har du? 
 
……………………………………………………………………. 
 
Ålder____                     Jag är: 

 Man  
 Kvinna 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
Malmstaden 

Varför inför Malmstaden sopsortering? 

Hur vill ni att sorteringen ska fungera och anser de att sopsorteringen fungerar som det var 
tänkt? 
 
Är målet att alla i bostadsområdet ska källsortera eller är det bara till för att möjligheten ska 
finnas? 
 
Har ni motiverat de boende att börja med källsortering? 

Har det nya systemet lett till att fler hushåll börjat sopsortera? 

Hur stor del av hushållen tror du sorterar idag? 

Vad sorterar hushållen mest av? 

Vad tror ni är anledningen till att många boende fortfarande väljer att kasta sina sopor i sop-
nedkasten? 
 
Varför finns fortfarande möjligheten att slänga soporna i trappuppgången, anser ni att det kan 
vara ett problem? 
 
Hur mycket tror du att sorteringen skulle öka om sopnedkasten stängs? 

Vilka reaktioner på införandet har ni mött av de boende i området? 

På er hemsida står det att ni aktivt arbetar med ökad källsortering, kan ni utveckla detta? Hur 
ser arbetet ut? 
 
Vad tycker ni om informationen som nått hyresgästerna? 

Planerar ni att skicka ut någon ytterliggare information till hyresgästerna? Exempelvis om hur 
man ska källsortera på bästa sätt? 
 
Hur ser du på konflikten mellan er och Hyresgästföreningen angående en stängning av sop-
nedkasten? 
 
Märkte ni om hushållen efterfrågade källsorteringssystem innan det infördes? 
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Hyresgästföreningen 
 
Varför tror ni i Hyresgästföreningen att Malmstaden inför sopsortering? 
 
Vilka reaktioner har ni i Hyresgästföreningen mött från de boende sedan källsorteringen har 
införts? 
 
Motiverar ni i Hyresgästföreningen de boende att börja med sopsorteringen? 
 
Vad tror ni är anledningen till att många boende fortfarande väljer att kasta sina sopor i sop-
nedkasten? Hur tror ni att detta förhållande ser ut i kvarteret Topasen 1 & 2? 
 
Varför finns fortfarande möjligheten att slänga soporna i trappuppgången, anser ni att det kan 
vara ett problem? 
 
Varför vill du att 50 % av de boende ska gå med på en stängning av sopnedkasten? 
 
Hur vill ni att källsorteringen ska fungera och anser ni att den fungerar så? 
 
Vad tycker ni om informationen som nått hyresgästerna? 
 
Har ni märkt att hyresgästerna inte vet vad brännbart är?  
 
Fastighetsskötare 
 
Varför inför Malmstaden sopsortering? 
 
Hur vill ni att sorteringen ska fungera och anser de att sopsorteringen fungerar som det var 
tänkt? 
 
Är målet att alla i bostadsområdet ska källsortera eller är det bara till för att möjligheten ska 
finnas? 
 
Har ni motiverat de boende att börja med källsortering? 
 
Har det nya systemet lett till att fler hushåll börjat sopsortera? 
 
Hur stor del av hushållen tror du sorterar idag? 
 
Vad sorterar hushållen mest av? 
 
Hur mycket tror du att sorteringen skulle öka om sopnedkasten stängs? 
 
Vilka reaktioner har du som fastighetsskötare mött av de boende i området? 
 
Vad tycker du om informationen om källsorteringssystemet som nått de boende? 
 


