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Sammanfattning 
 
I denna fallstudie undersöks och jämförs avfallshanteringen i två flerbostadsområden i Motala 
kommun. Syftet med fallstudien är att undersöka, jämföra samt analysera hushållens attityder och 
beteenden till att sortera ut sitt avfall i relation till den fysiska strukturen som omgärdar 
avfallshanteringen i respektive område- närhet till återvinningsrum/återvinningsstation, utformning 
av återvinningsrum/återvinningsstation samt servicegrad. 
Intervjuer har genomförts med åtta hushåll för att få fram hushållens attityder samt beteenden till 
sortering av avfall. Studien visar att samtliga hushåll var beredda att lägga tid och engagemang på 
avfallssorteringen. Vissa hushåll kände krav från hyresvärden till att sortera sitt avfall medan övriga 
hushåll sorterade ur miljösynpunkt. Närheten av återvinningsrum underlättade för hushållen att 
sortera sitt avfall samt att de inte behövde samla på sig mycket sorterat avfall i hemmet. 
Utformningen av återvinningsrummen kunde ha betydelse till att sortera ut sitt avfall, i området med 
inkast framkom det att utformningen av luckorna kunde försvåra för framförallt handikappade och 
barn. Samtliga hushåll skulle vilja ha mer plats för sitt sorterade avfall i lägenheten, men lägenhetens 
fysiska struktur påverkade inte antalet fraktioner som sorterades.    
De svarta påsarna med syfte att förvara olika fraktioner av sorterat avfall i, ansågs ta upp för mycket 
plats i hemmen och användes av enbart ett hushåll. Däremot hade hushållen en positiv inställning till 
den gröna påsen för komposterbart avfall.  
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1. Inledning 
 
Hållbar utveckling är ett välkänt begrepp som började användas i mitten av 1980- talet. Världens 
politiker samlades på konferenser för att diskutera ämnet. Dels för att styra världens befolkning mot 
ett samhälle som kommande generationer kan leva och verka i, men också för att människan mer 
aktivt skulle ta ansvar för sitt handlande (SOU, 2004). För att uppnå hållbar utveckling är tre delar 
ömsesidigt beroende av varandra: social-, ekologisk- och ekonomisk utveckling. I Sverige blev 
industrialiseringen under 1800-talet startskottet för den tillväxt som vi idag kan se konsekvenserna 
av (Brandt, 2005). Bara från mitten av 1950-talet fram till 2000-talet har människan konsumerat mer 
av jordens resurser än vad alla människor som någonsin tidigare levt på jorden använt. Det är ett 
resursutnyttjande som går över gränsen för vad som är långsiktigt hållbart (Tilford, 2000). 
Konsumtion leder till avfall som skall hanteras. Enligt Avfall Sverige (2012a) har avfallsmängderna 
ökat på senare år och i en strävan mot hållbarhet är det viktigt att arbeta med att försöka minska 
avfallsmängderna. 
 
Under 2008 ersattes tre av EU:s direktiv som berör avfallshantering om till ett nytt, det så kallade 
Avfallsdirektivet (2008/98/EG). Det nya direktivet omfattas av följande delar; avfallshierarkin, 
hantering av avfall, planering av avfallshanteringen samt olika administrativa krav (Naturvårdsverket, 
2013). EU:s Avfallsdirektiv införlivades i svensk lagstiftning 2011, vilket innebar ett nytt kapitel i 
Miljöbalken (kap 15) samt förändringar i avfallsförordningen (2011:927) (Naturvårdsverket, 2012b). 
Dessa förändringar påverkar enskilda hushåll eftersom hushållen enligt nya skrivelser i Miljöbalken 
har skyldighet att inte skräpa ner i omgivningen (Notisum, 2013). Det åläggs således ett mer formellt 
ansvar på hushållen, även om det ännu inte finns några påföljder för hushåll som inte sorterar sitt 
avfall (Sörbom, 2003). 
 
Sedan Miljöbalken inrättades 1999 har antalet regleringar av medborgarnas handlingar till 
främjandet av miljön successivt ökat. Fokusen har därmed flyttats från världspolitik till nationell nivå 
där det individuella ansvarstagandet fått större betydelse (Malm, 2012). 

Sveriges Riksdag har tagit fram ett miljömålssystem och här ingår ett generationsmål, 14 etapp mål 
och 16 nationella miljömål (Miljömålsportalen, 2012a). Generationsmålet handlar om att lämna över 
ett fungerande samhälle med en sådan liten miljöpåverkan som möjligt till nästa generation, visionen 
är att generationsmålet skall nås till år 2020. Det innebär bl.a. att ha resurseffektiva kretslopp utan 
farliga ämnen, hushållning med naturresurserna samt ändring av konsumtionsmönstren men även en 
så liten miljöpåverkan som möjligt vilket exempelvis landar i hushållens sopsortering 
(Miljömålsportalen, 2012b). Avfallsfrågan hanteras också som ett av de 16 nationella miljömålen 
(God bebyggd miljö) som har en fördjupande del vilket innefattar avfall som berör kommuner, 
bostadsbolag samt hushåll som har ett ansvar för att miljömålen skall nås (Naturvårdsverket, 2005). 
Kommunernas ansvar är att kommunicera med bostadsbolagen och hushållen, detta görs enligt den 
lokala avfallsplanen. Utifrån avfallsplanen kan informationsblad, kampanjer och liknande utformas 
för att informera hushållen angående sortering av avfall. Hushållens ansvar är i sin tur att 
tillgodogöra sig informationen samt att handla efter den (Avfallsplan, 2007). 
Hushållen har således en central roll i avfallshanteringen men kan inte förväntas agera på egen hand 
utan behöver stöd för sitt agerande i olika former. Politiska styrmedel är i olika grad verksamma för 
att reglera enskilda hushålls avfallsvanor. När det gäller villaägare är taxesättning med viktbaserad 
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taxa ett sätt att styra mot minskat avfall, medan den möjligheten (ännu) inte finns för boende i 
lägenhet. För boende i lägenhet är det framförallt information och en lämplig fysisk infrastruktur av 
återvinningsrum som utgör de centrala styrmedlen (Sörbom, 2003). Det är viktigt att kommuner och 
bostadsbolag tänker på hur återvinningsrum och dylikt utformas för att underlätta hushållens 
sorterande samt för att resultaten skall kunna uppnås (Avfallsplan, 2007). Ett begrepp som används 
mer frekvent och som uppges vara relevant för hushållens benägenhet att sortera sitt avfall i 
flerbostadshusområden är servicegraden vilket innebär återvinningsrummets fysiska struktur samt 
antalet fraktioner i ett och samma återvinningsrum.  Servicegraden uppges vara viktig och den antas 
ha betydelse för hushållens inställning till avfallssortering. 

1.2  Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka samt analysera hushålls attityder och beteenden avseende 
sortering av hushållsavfall i relation till den fysiska strukturen som omgärdar avfallshanteringen samt 
servicegraden av antalet fraktioner. I två flerbostadshusområden i Motala kommun jämförs 
återvinningsrummen med avseende på närhet, tillgänglighet, fysisk struktur samt servicegrad; antalet 
fraktioner i bostadsområdet, frekvent tömning, städning av återvinningsrum.  

• I vilken mån är hushållen beredda att engagera sig för avfallssortering? 
• Vilken betydelse har avståndet till återvinningsrummen för hushållens benägenhet att 

sortera ut sitt avfall i fraktioner? 
• Vilken betydelse har återvinningsrummens utformning för hushållens benägenhet till 

sortering av avfall? 
• Vilken betydelse har städning och frekvent tömning för hushållens grad av avfallssortering? 
• I vilken mån kan lägenhetens rumsliga förutsättningar påverka hushållens inställning till och 

hantering av sorterat avfall? 
• Vilka strategier som minimering, återanvändning, återvinning använder hushållen för att 

minska avfallet? 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Studien baseras på intervjuer med hushåll som erfar två olika sammanhang för avfallssortering och 
avgränsningen har gjorts till Motala kommun eftersom ett samarbete har skett med bostadsstiftelsen 
Platen. Motala kommun har satsat på avfallshantering genom att införa optisk sortering av matavfall 
vilket främjar hushållens avfallssortering (Avfall Sverige, 2012a). Optisk sortering är ett relativt nytt 
system som få kommuner har infört vilket gör det intressant att se hur systemet påverkar hushållen. 
Eftersom Motala kommun valt att införa optisk sortering av matavfall är bostadsbolaget Platen i en 
process att förnya sitt avfallssystem med införande av underjordiska avfallssystem i vissa 
bostadsområden. Detta innebär att lukten av sopor minskas eftersom de förvaras under jord samt att 
ett underjordiskt avfallssystem ser bättre ut estetiskt. Platen använder sig av varumärket Molok och 
det är också det ordet Platen samt informanterna använt när studien genomförts. Därav kommer 
ordet Molok användas genomgående i studien för att göra det tydligare och enklare för läsaren.  
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Producenterna har tillsammans med kommunerna ett ansvar att kommunicera med hushållen, 
producenterna har också ansvar att sortera in avfall (Notisum, 2011). Dock har producentansvaret 
valts bort i denna studie eftersom det skulle bli för omfattande. Resultatet av studien kan vara 
generellt gångbara i andra fall än Motala kommun på grund av ovanstående kommentarer. 
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2. Bakgrund 
 
I EU:s Avfallsdirektiv 2008/98/EG finns en del som heter avfallshierarkin vilken är en prioritetsordning 
för behandling av avfall. Avfallshierarkin är ett verktyg för att uppnå EU:s miljömål och ser ut på 
följande sätt (figur 1) (Naturvårdsverket, 2012 b).   
Avfallshierarkin påverkar hushållen eftersom den fungerar som riktningsvisare för politiker vilka 
fattar beslut som behandlar avfallshanteringen i samhället (Naturvårdsverket, 2012 b). Den går också 
att översätta till ett hushållsammanhang. Minimering av avfall innebär t.ex. att hushållen kan tänka 
på att inte kasta överbliven mat samt tänka sig för när de konsumerar d.v.s. inte köper mer än vad 
som var tänkt. Med återanvändning menas att hushållen skall återanvända sitt avfall i högsta möjliga 
grad exempelvis använda burkar och dyl. till egenlagad mat. För hushållen innebär 
materialåtervinning att hushållen sorterar sitt avfall samt pantar burkar.  
Energiåtervinning betyder att brännbart avfall kan bli återvinningsbart och användas som exempelvis 
fjärrvärme som framför allt påverkar företag. Med deponi menas det alternativ som är sämst det vill 
säga det avfall som inte går att använda som resurs läggs på hög och kan varken återvinnas eller 
återanvändas (Naturvårdsverket, 2012b). 
I korta drag visar figuren det mest prioriterade till det lägst prioriterade. 

 

                                Minimera uppkomsten av avfall 
                                            Återanvändning av produkter 
                                                         Materialåtervinning 
                                                                     Energiåtervinning 
                                                                          Deponering 

                                                              
 

 
 
Figur, 1. Avfallshierarkin (Naturvårdsverket, 2012 b). 
 

Sverige har en nationell avfallsplan som gäller fram till år 2017. Utifrån denna avfallsplan ska varje 
svensk kommun utfärda en lokal avfallsplan, EU-direktivet skalas således ner till kommunalnivå.  
(Miljömålsportalen, 2013a).  
Avfallsplanen för Motala och Vadstena kommuner1 anger att invånarnas konsumtion skall minskas 
genom olika åtgärder, som bl.a. att skicka ut en miljöalmanacka till samtliga hushåll, 
informationsträffar och muntlig information vid återvinningsstationer (Avfallsplan, 2007). Motala 
kommun har också delat ut svarta påsar, (se bild 1) till hushållen för förvaring av det sorterade 
avfallet vilket skall uppmuntra hushållen till källsortering (Karlström, 2013). 

                                                           
1 Kommunerna samarbetar kring renhållningsfrågor därför har de en gemensam avfallsplan.  
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Bild, 1. Svarta påsarna som Motala kommun delat ut till samtliga hushåll i kommunen. Foto: Privat 

 
Avfallsplanen innehåller också mål som att höja kunskapsnivån gällande avfallsfrågor. Ett av målen 
kommunen hade fram till 2010 var att minska hushållsavfallet med 50 %. Ny avfallsplan utkommer 
under 2014 då går det att utläsa om det målet har uppnåtts (Lövgen, 2013b). Kommunen vill öka 
kunskapen bland invånarna genom att tillhandahålla god service. Det genom att nå ut med 
information till allmänheten, utbilda personalen på renhållningen samt genomföra undersökningar 
för att se ifall hushållen tillgodosett sig informationen. Kommunen hjälper därför till med att ge 
hushållen det stöd de behöver för att kunna sortera sitt avfall (Avfallsplan, 2007). Motala kommun 
har som mål att till 2014 få alla personer i kommunen att ha en sammanlagd avfallsmängd på 500 kg 
per person (Lövgren, 2013) vilket inte är ett högt mål om man ser till mängden Avfall Sverige (2012b) 
anger (510). Motala kommuns invånare sorterade under 2011 en avfallsmängd på ca 210 kg 
grovavfall, 13,8 kg farligt avfall, 53 kg förpackningar/tidningar och 233 kg brännbart avfall per person 
(Avfall Sverige, 2012b). 

Enligt bostadsstiftelsen Platens miljösamordnare Kjell Karlström (2013) är Platen i en 
förändringsprocess avseende hushållens avfallssortering. I vissa bostadsområden har de installerat 
ett nytt miljösorteringssystem ett s.k. Moloksystem som är en underjordsbehållare där både 
hushållsavfall och komposterbart avfall kastas. Moloken minskar eventuell lukt framför allt under 
den varma årstiden de ser också bra ut estetiskt sett. Platen tror också att det är en fördel som 
underlättar för hyresgästerna eftersom de får en behållare för två olika avfall. Det anses också ha lett 
till mindre nedskräpning utanför återvinningsrummen (Karlström, 2013). 
 

I framtiden är Karlströms (2013) förhoppning att Platen skall bygga ut Moloksystemen så att 
hushållen kan kasta fler fraktioner i dessa, Moloksystemet har brukats över hela värden sedan 1970 
talet. Avfallet hamnar i en stor säck på det antal kubik som kunden valt, i Motalas fall var den på 5m3 
fördelat på sju st. Moloker (Peterson, 2013). Säcken töms genom att locket öppnas och säcken töms 
sedan återsätts säcken efter tömning (Kaliampakos och Benardos, 2013). Utveckling av 
blandfraktioner, d.v.s. att sorterade fraktioner kan lämnas i en och samma behållare, är ett sätt för 
att ändra hushållens inställningar och handlingar till att sortera eftersom det underlättar för 
hushållen (Dahlén, 2010).   
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Bild, 2. Molokbehållare i området Gustavsvik. Foto: Privat 

I den Molokbehållare som syns på bild 2 kastas både hushållssopor samt den gröna påsen, en 
sorteringspåse för komposterbart avfall som Motala kommun införde under april 2012 (Motala 
kommun, 2013). Påsarna hamnar sedan på Tekniska Verken där en kamera med hjälp av optisk 
sortering sorterar ut den gröna påsen från övrigt avfall. Innehållet omvandlas sedan till biogas och 
biogödsel (Motala kommun, 2013).  

De utvalda bostadsområdena i fallet Motala kommun är Gustavsvik som ligger ca 4 km från Motala 
centrum och Borensberg som ligger ca 18 km från Motala centrum (Eniro, 2013). Dessa är intressanta 
att studera eftersom de är innerområden respektive ytterområden, där servicegraden skiljer sig åt. 
År 2012 hade Motala kommun 41 867 invånare (Motala, 2013a) och Platen hade ca 6000 lägenheter 
(Karlström, 2013). Detta innebar att Platen hyser drygt 20 % av befolkningen i orten Motala kommun 
(Platen, 2013b). Båda områdena hade vid återvinningsrummen tillgång att kasta hushållsavfall, 
komposterbart avfall, papper, plast, kartong och metall. Även utformningen av hyreslägenheterna 
skiljde sig åt i områdena. Innerområdet Gustavsvik bestod av trevåningshus medan ytterområdet 
Borensberg mestadels bestod av radhus och lägenheter i markplan (Petersson 2013 och Renemar 
2013). I Gustavsvik bor det fler barnfamiljer än i Borensberg. Borensberg har en större mängd äldre 
hyresgäster, många flyttar dit när de säljer sina villor (Karlström, 2013). Avstånden till 
återvinningsrummen skiljde sig åt i områdena. Hushållen i Gustavsvik hade cirka 100 meter och 
hushållen i Borensberg hade ca 40 meter till återvinningsrummen. Det finns avfallsstationer i varje 
utvalt område som kommunen ansvarar för. De kommunala avfallsstationerna som berör hushållen i 
Gustavsvik är framförallt Marieberg (ca 450m) och avfallsstationen vid stormarknaden (ca 4,5 km). I 
Borensberg nyttjar hushållen i studien framför allt avfallsstationen belägen vid en stormarknad (ca 
500 m) (Eniro 2013). Se (tabell 1) för hur de utvalda områdena skiljde sig åt.  

Hyresrätter (studeras i denna uppsats) har andra förutsättningar för att kasta sorterat avfall än 
villaägare. Hyresrätter är en bostadsform som är mycket vanlig i Sverige, år 2011 kalkylerades 
1 587 811 hyresrätter i formen flerbostadshus i Sverige (SCB, 2011). Människor som bor i hyresrätter 
har i högre grad närmare till återvinningsstationer än vad villaägare har vilket underlättar vid 
sortering av avfall. Detta eftersom fastighetsägaren har ett ansvar att bygga ett återvinningsrum i 
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anslutning till hyreshuset när flerbostadshuset repareras eller när det byggs nytt (Fastighetsägarna, 
2004). Villaägare nyttjar de återvinningsstationer som kommunen har ansvar för samt att de betalar 
för att kasta sitt hushållsavfall och sitt komposterade avfall. Eftersom hyreslägenheter har sin 
avfallstaxa inbakad i hyran blir denna inte lika märkbar för dem som för villaägare. För 
fastighetsägare innebär ett utvecklande av avfallshantering kostnader som att investera i service, 
tillbyggnader m.m. För att trivseln då skall vara god för de boende påverkar det bolagen eftersom de 
behöver ha ett annat sätt att lägga upp kostnadskalkyler på än kommuner som har avfallstaxan att 
tillgå (Föreskrift, Motala kommun).  

 
Tabell 1. Översikt skillnader gällande avfallssortering över områdena Gustavsvik och Borensberg 

               Gustavsvik           Borensberg 

Moloksystem Inte Moloksystem 

Låsta återvinningsrum med 
inkast från väggen 

Öppna återvinningsrum 

Inte tillgång till att kasta 
batterier 

Tillgång att kasta batterier 

Inte tillgång till att kasta 
ljuskällor 

Tillgång att kasta ljuskällor 

Hämta ut gröna påsen på 
områdeskontoret 

Hämtar gröna påsen i 
återvinningsrummen 

Hushåll per återvinningsrum 
ca 120 hushåll 

Hushåll per återvinningsrum 
ca 250 

Container för att kasta 
grovavfall 2 gånger/ å 

Ingen container för 
grovavfall 

 

Tidigare studier tyder på att parametrar som i (tabell 1) har stor betydelse just för hushållens 
inställningar samt beteenden till avfallssortering. Utifrån ovanstående parametrar undersöker 
studien därför ta reda på hur hushållens inställningar samt beteenden förhåller sig i de båda 
bostadsområdena. I kapitlet tidigare forskning beskrivs hur attityder och beteendet kan påverkas av 
omständigheterna kring ovan nämnda parametrar.  
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3. Tidigare forskning 
 
Denna studie tar avstamp i tidigare forskning gällande inställningar och beteenden kring sortering av 
avfall i relation till den fysiska strukturen som kringgärdar hemmet och avfallssorteringen. 

3.1 Attityder och beteenden  
 
I denna undersökning är det av intresse att analysera hur informanternas attityder och beteenden är 
kopplat till den fysiska utformningen och strukturen kring avfallssorteringen i bostadsområdet. 
Attityder spelar en central roll i studien och analyseras utifrån informanternas egna uppfattningar 
omkring avfallshantering. Attityder kan i sammanhanget definieras som grunden för ett visst 
beteende (NE, 2013). Attityden är således den grund som bestämmer vilka mål vi sätter upp i våra liv 
samt hur vi kan uppnå dem.  

Det finns forskning som studerat vilken inställning människor har till avfall och hur deras inställning 
kan förändras. I vissa av dessa studier återfinns normer och sociala normer angående miljövänligt 
handlande. Normer, likt underförstådda företeelser fungerar som oskrivna regler för hur människor 
bör handla i vissa givna situationer till exempel ”att ta cykeln till arbetet” eller ”att källsortera sitt 
avfall” (Söderholm, 2008). 
Forskning visar att inställningen aktiveras av normer som antingen är socialt eller personligt 
betingade samt att man bör skilja dessa åt. Den sociala normen beskrivs som ett beteende som 
aktiverats av samhällets påtryckningar medan den personliga normen aktiveras av den egna 
personliga värderingen (Lindén, 1994). Exempelvis om fler människor väljer att konsumera mindre 
kommer det kunna påverka den enskilda individen så att denne ser till samhällets nytta och då kan 
den personliga handlingen aktiveras. Det till att personen kan komma att konsumera mindre för att 
denne då ser att andra gör det vilket leder till att den sociala normen påverkar personen. Om 
personen därefter inte konsumerar mindre påverkas denne inte av den sociala normen utan har en 
egen personlig värdering som inte påverkats av sociala påtryckningar (Söderholm, 2008). Eftersom 
denna studie genomförs i flerfamiljshus anses det intressant att titta på forskning som undersökt hur 
människor kan påverkas av varandra i olika handlingar som sedan kopplas till avfallssortering. 
Forskning tyder på att om fler sorterar sitt avfall tenderar fler att göra detsamma (Brekke et al, 2010). 
Vidare menar Brekke et al (2010)  att personer i samma grannområde eller i samma umgängeskrets 
tenderar att göra liknande aktioner för sitt sorterande av avfall d.v.s. att de tar efter varandra. Brekke 
et al (2010) menar att personer som följer sociala normer i större grad påverkar de som inte följer 
sociala normerna. Det skulle enligt forskning påverka individer till att återvinna sitt avfall i högre 
utsträckning eftersom att bryta ifrån sociala normer skulle kunna leda till sanktioner (ibid). Barr et al 
(2003) förklarar i sin studie att hushåll kunde uttrycka känslor av skyldigheter till att sortera sitt 
avfall, vilket hör ihop med hur människor ser på ett framtida perspektiv där individen bryr sig om den 
yngre generationen (Barr et al, 2003). Då är den personliga värderingen i fråga beroende av inlärda 
vanor från barndomen och sitter därmed djupt rotad i den personliga värderingen och därför ännu 
svårare att bryta dock är det ett fungerande sätt för att främja miljön eftersom att människor handlar 
”rätt” men inte efter sin egna personliga värdering (Lindén, 1994). 
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Enligt Angelöw (2000) finns det skillnader mellan intention och beteenden, det en person tänkt sig 
att göra och verkligt beteende. Det kan till exempel uttryckas vid en middag då en gäst i fråga känt 
sedan tidigare inte äter en speciell maträtt utan äter denna trots motvilja att äta maträtten. Att 
intention och verkligt beteende skiljer sig åt kan enligt Angelöw (2000) handla om tidsbrist, 
bekvämlighet, rädslor för avvikelse mot normer eller att stå för sin åsikt. Detta med tanke på att det 
skulle kunna leda till negativa konsekvenser (ibid). Enligt Tucker och Speirs (2003) förekommer det 
vissa hinder för att kunna ändra ett beteende. Att beteenden inte alltid följer attityder. För trots att 
människor stöder handlandet med avfallssortering och anser att återvinning är en del av lösningen på 
ett viktigt problem upplevs hindren för att agera ”rätt” som för stora. Det finns många faktorer som 
påverkar de upplevda hindren för deltagande. Några exempel är att tidigare beteende kan vara svåra 
att ändra, p.g.a. vilken kunskap man har om miljö och källsortering samt tidsmässiga eller 
ekonomiska begräsningar. Dessa faktorer påverkar också varandra. För att hushåll skall delta måste 
motivationen väga tyngre än hindren (ibid). 
Detta framkom i (Fahy och Davies, 2007) studie som syftade till att ta reda på hushålls avfallsvanor i 
hemmen. De kom fram till i studiens uppföljning att vissa hushåll slutade att sortera ut sitt avfall 
vilket visade på bristande motivation, det trots att hushållen visade på engagemang till 
avfallssortering under studiens gång. Hushållens motiv i intervjuerna var att de helt enkelt inte 
orkade sortera ut sitt avfall. Det menar författarna beror på barriärer i den egna personliga 
värderingen som måste överbryggas med hjälp av aktiva tekniker som tillsammans kan lösa 
problemet med avfallsmängderna (ibid). Ett sätt att överbrygga detta menar Hallin et al (2001) är att 
påverka individernas handlingar genom att de vill eftersträva varandra och nå samma mål (ibid). Det 
har man i Sverige och från Naturvårdsverket forskning dragit slutsatser kring. De menar att det 
behövs olika sätt att angripa problemet dvs. att det behövs ett helhetstänk kring avfallshanteringen, 
att aktörer som inbegriper avfallshanteringen bl.a. skall titta på lösningar för att öka individers ansvar 
gällande hantering av avfall, att utrymmen i hemmet är tillräckliga för fler fraktioner samt att 
information anpassas efter målgrupper (Naturvårdsverket, 2012c). I vår studie har informanternas 
svar kunnat påvisa om de handlar efter avfallshierarkins strategier. Då minimering är den första 
strategin att handla efter samt att den är viktig för hushållen att tillgodo se sig är det intressant att se 
hur hushållen handlar efter denna strategi (Naturvårdsverket, 2012b).  
 
I denna studie har frågor ställts gällande information om avfallssortering. Det är intressant eftersom 
tidigare forskning visar på hur information påverkar individer på olika sätt. I Barr et al (2003) studie 
visades att nyinflyttade hushåll i ett område hade kunskaper som var bristfälliga, att det i sin tur 
innebar en lägre källsorteringsgrad. I studien framkom också att det inte enbart låg i att ha kunskap 
kring förståelsen att återvinna utan även hur förpackningarna skulle återvinnas samt hur det senare 
behandlades i avfallshanteringsprocessen.  
Forskning visar att för att förändra ett beteende bör man inte påtvinga individer information 
eftersom att det inte leder till någon förändring. Istället anges att samhällsplanering på ett långsiktigt 
sätt kan påverka beteenden genom att integrera styrmedel (Lindén, 1994). Ett exempel på en sådan 
typ av styrning är lagkrav utifrån miljöbalken. Genom styrningen har tillsynsmyndigheten i fråga 
rätten att gå in med föreläggande om man anser att hushållet inte uppfyller de krav som ställs 
gentemot lagen vilket även Hallin et al (2001) styrker i sin studie. 
 
En annan typ av åtgärd som kan inrättas för att förbättra människors attityder till avfallshantering är 
inrättandet av nya avfallshanteringssystem. Detta menar Thøgersen (2003) påverkar människors 
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inställningar och vilja till att sortera sitt avfall. Vilket är intressant att undersöka eftersom ett av 
bostadsområdena i denna studie fått ett underjordiskt avfallssystem (Molok). Thøgersen (2003) 
menar vidare att det också kan vara en fördel att införa viktbaserade avfallssystem eftersom detta 
kan medverka till att hushållen blir mer medvetna om sitt inhandlande av produkter i mataffären, 
som i sin tur skulle kunna leda till att hushållen sorterar ut sitt avfall i högre utsträckning. 

Tidigare studier visar på att människor idag har en vilja och ett engagemang till att sortera sitt avfall 
(Finnveden et al, 2007). Detta styrks även i Ferrara och Missios (2012) studie. Forskning visar på att 
det inte enbart är viljan och engagemanget hos människor som styr personers medverkan i 
källsorteringsfrågor utan Söderholm (2008) menar att det finns styrmedel som politiker använder sig 
av som kan styra människor till ett miljövänligt beteende (Söderholm, 2008).  
Söderholm (2008) menar att det går att se mönster i hur miljöpolitiker använder olika styrmedel för 
att styra samhället mot en hållbar utveckling. De använder sig främst av ekonomiska styrmedel för 
att kunna ge samhället tjänster som bidrar till en bättre samverkan mellan hushåll. Vidare menar 
Söderholm (2008) att det ibland innebär problem för hushåll som ställer avfall utanför 
återvinningsrum eftersom det kan leda till straffsanktioner i form av böter dock måste den person 
som lämnar avfallet gå att identifiera. Söderholm (2008)  menar också att denna typ av krav kan ha 
betydelse för hushållens handlingar dock att det skulle vara svårt att applicera i realiteten. 

3.2 Den fysiska strukturens betydelse 

I detta stycke behandlas tidigare forskning kring närhet och tillgänglighet, fysiska struktur av 
lägenheter och återvinningsrum. 

3.2.1 Närhet och tillgänglighet 

Människor som bor i hyreslägenheter har i allmänhet ofta ett återvinningshus i närheten av sitt 
boende vilket är positivt eftersom det är enkelt för dem att ta sig till återvinningshuset. Närheten har 
en positiv påverkan till hushållens inställning till sortering av avfall enligt (Dahlén 2008).  
Det finns en rad åtgärder att göra för att förbättra hushållens attityder till avfallssortering och en av 
dessa är att utveckla återvinningsrummen och förbättra tillgängligheten till bodar samt 
återvinningsstationer. En åtgärd som också behövs för att underlätta sorteringen är att utforma 
kärlen så fler människor når upp till dem. Det är också bra om informationen kring varje fraktion är 
tydlig i återvinningsrummen eftersom det underlättar utsorteringen för hushållen (Krook och Eklund 
2009).  

Enligt Henriksson et al (2010) har svenska hushåll idag närhet till en återvinningsstation eftersom 
både fastighetsägare och kommuner ansvarar för att det ska finnas sådana stationer i närheten till de 
flesta hushåll. Närheten till återvinningsstationerna varierar beroende på vilken typ av hushåll man 
bor i. Lägenhetsboende har i högre grad närmre till en återvinningsstation är vad ett villahushåll har 
som kan få åka upp till flera kilometer för att kasta sitt avfall. Detta gör att lägenhetshushållen i 
Sverige idag har en god möjlighet till att kunna sortera Henriksson et al (2010). 
Tidigare studier har också gjorts på närhet till återvinningsrum. De beskriver att konceptet med att 
återvinna som en aktivitet som ger en paradoxal effekt eftersom det kan innebära att en person 
måste ta bilen för att kunna källsortera. Valet som hushållen då ställs inför blir komplexa och ger 
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hushållen valbarheter där den ”goda tanken” blir lidande för att de politiska styrmedlen inte gynnar 
hushållens handlingar (Sörbom, 2003; Söderholm, 2008).  

Det uppkom också frågor kring bekvämlighet samt ansträngningen till att sortera sitt avfall i Barr et al 
(2003) studie. Eftersom tiden för att källsortera hos individer uppfattas olika blir också närheten en 
viktig fråga då det tar mer tid för individen att ta sig till återvinningsstationen. Detta påverkas på det 
sättet att individens attityd till källsortering kan bli negativ. Barr et al (2003) framhäver vikten av ett 
holistiskt tankesätt gällande attityder till källsorteringsfrågor. Författarna menar på att man genom 
styrmedel på lokal nivå, såsom information gällande avfallssortering kan påverka lokalbefolkningen 
till att sortera sitt avfall för att främja miljön.  
 
 
3.2.2 Fysiska struktur av lägenheter och återvinningsrum 
 
Barr et al (2003) studie strukturerades med hjälp av parametrar kunskap, ålder, storlek på hushåll, 
medvetenhet till att återvinna samt miljöns betydelse för hushållen. Dessa lades in och visualiserades 
i ett schema där det gick att se samband mellan dem. Studien visade att de som var mer medvetna 
om miljön i högre grad sorterade sitt avfall samt att de som levde i hushåll med färre 
familjemedlemmar i lägre grad sorterade sitt avfall (ibid). 
Sörbom (2003) menar att många hushåll har ett begränsat utrymme i sina hem vilket gör att det 
också finns en begränsning till hur många olika sorters fraktioner de kan sortera i hemmet. Det är 
därför en fördel om systemet för avfall utvecklas på ett sätt som gör det möjligt att samla flera 
fraktioner i samma avfallstunna, likt det system som finns idag med gröna påsen, vilket underlättar 
för hushållen att sortera ut sitt avfall vid återvinningsrummen (ibid).  

Innan avfallssorteringen började sättas i system kastades i stort sätt alla lägenhetshushåll sina 
hushållssopor i sopnedkast som var placerade i trappuppgångar. Detta var ett smidigt system för 
hushållen och när de nya systemen för källsortering uppkom uppfattades dessa då som krångliga. För 
att få införandet systemet ska ske så smidigt som möjligt var det en fördel om fastighetsägare och 
boende var med vid utformningen av systemen eftersom de då kan vara med och påverka samt att 
de sätter sig in i det nya systemet fortare (Sörbom, 2003).  
 Drangert och Krantz (2002) menar att hushåll i tidigare studier har uppfattat många olika faktorer 
som besvärliga gällande avfallssorteringen. En av dessa faktorer är utformningen av sopinkast 
eftersom dessa bidrar till att det är besvärligt att stoppa in avfallen.   
Den fysiska strukturen i återvinningsrummen spelar roll för hur hushållens inställning till sortering av 
avfall är. Uppmärkningen av kärlen i återvinningsrummen ska vara utformad på ett sätt som 
förenklar för hushållen i den grad att de vet var de olika sorterade avfallen ska kastas (Krook och 
Eklund (2010). Författarna menar vidare att utformningen av informationen om var och hur 
förpackningar som består av mer än ett avfall skall sorteras ut. Exempelvis består ett mjölkpaket av 
både kartong och plastkork som sorteras ut i två fraktioner (ibid). 
En annan faktor som påverkar hushållens inställning till att sortera sitt avfall är struktur och storlek 
på hushållen/lägenheterna. Den fysiska strukturen i hemmet påverkar inställningen till att sortera 
avfall (McDonalds och Oates 2003). Drangert och Krantz (2002) skriver också i sin studie att 
hushållens inställning till sortering påverkas negativt när utrymmet i hemmet är begränsat.  
I Drangert och Krantz (2002) studie har frågor ställts till informanterna angående vilken betydelse de 
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kommunala återvinningscentralerna har. Studien tydde på att större återvinningscentraler spelade 
en viktig roll eftersom hushållen var tvungna att ta sig till återvinningscentralerna när de behövde 
kasta stora föremål eller annat grovavfall. Enligt Krook och Eklund (2009 och 2010) anser människor 
att det är värdefullt att ha tillgång till att kasta sitt avfall vid en återvinningscentral. Författarna anser 
vidare att det finns risker med att begränsa besök vid återvinningscentralerna eftersom människor då 
istället kan komma att göra sig av med sitt grovavfall på platser som inte är avsedda för detta vilket 
leder till miljöförstöring (ibid). 

3.2.3 Fraktioner 

Servicegraden i denna studie syftar på bland annat tillgången på flertalet fraktioner för att kasta sitt 
sorterade avfall. Tidigare forskning på antalet fraktioner har Henriksson et al (2010) studerat och 
vidare menar författaren att återvinningsrum som innehåller flera olika avfallsfraktioner är ett 
återvinningsrum med god service. Henriksson et al (2010) menar att flertalet avfallsfraktioner gynnar 
hushållen till att sortera på ett korrekt sätt. I de fall då återvinningsrummen saknar fraktioner för fler 
avfall sänks trovärdigheten för avfallssortering i hushållens ögon. Detta kan leda till att hushållen 
väljer att inte sortera eftersom de inte kan lämna alla fraktioner i återvinningsrummen (ibid). 

3.3  Sammanfattning  
 
I figuren nedan (figur 2) går det att utläsa vad som påverkar inställningen till att utföra en handling. 
De grundläggande värderingarna som ligger i personliga men också samhälleliga normer vilket är 
förutsättningen för individens inställningar samt handlingar vid avfallssorteringsfrågorna. 
Inställningarna påverkas av yttre faktorer som begränsats i denna studie till Närhet/ Tillgänglighet 
och Fysisk struktur. Flödesschemat nedan beskriver hur informanterna påverkas av de olika 
variablerna som eventuellt kan ha inflytande på informanternas handlingar. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figur, 2. Modifierat flödesschema (Barr et al 2003) 

 
Dessa variabler är intressanta att studera närmare eftersom de kan påverka attityder och beteenden 
i relation till avfallssortering. 
 

 

𝑀𝑖𝑙𝑗ö𝑣ä𝑛𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 → 𝐼𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 → 𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 

                                                            Närhet/Tillgänglighet   

                                                                             

                                                                             

                      Normer                Fysisk struktur  Service 
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4. Metod  
 
Under detta stycke behandlas urval av fallet och informanter, val av materialinsamlingsmetod, 
genomförande, val av analysmetod samt metoddiskussion. 

I denna uppsats har vi valt att göra en fallstudie vilket Merriam (1994) beskriver som lämplig metod 
för att skapa förståelse kring dynamiken bakom en viss företeelse. Vi valde fallstudien eftersom den 
ger möjlighet att få mer kunskap inom ett område (avfallssortering) (Merriam, 1994).  
Meningen är att studien skall kunna belysa attityder och beteenden till avfallssortering på ett 
ingående sätt och därmed lämpade sig fallstudien väl som metod. 
Intervjuerna genomfördes i informanternas hem där det fanns möjlighet att utföra observationer 
vilket Kvale (1997) tydliggör att det ger ytterligare information, som i detta fall är att se var och hur 
sorterat avfall förvarades i hemmen samt observation inne och utanför återvinningsrum. Kvale 
(1997) menar också att det finns rum för ett tolkningsutrymme, där vi författare kan få en 
uppfattning om hushållens attityder och beteenden till avfallssortering. Det genom att se hur 
hushållens avfall är sorterat i hemmet genom observationer och tolkningar av svaren från 
intervjuerna. Observationerna av återvinningsrummen genomfördes några dagar innan intervjuerna.  
 
4.1 Urval områden 
 
För att samla in den mängd empiri ansågs vi behöva åtta intervjuer i två bostadsområden Gustavsvik 
och Borensberg. Dessa områden tilldelades av Platen för att vi under ett möte med dem framfört att 
vi ville göra en studie som innefattade en jämförelse av två bostadsområdens återvinningsrum. 
Återvinningsrummen skiljde sig i graden av närhet, tillgänglighet, fysisk struktur samt servicegrad; 
antalet fraktioner i bostadsområdet, frekvent tömning, städning av återvinningsrum). 

I (Tabell 1) visas mer ingående vad som skiljer sig i de olika områdena.  
 
4.2 Urval hushåll 
 
Hur vi fick kontakt med informanterna varierar mellan områden och informanterna tog vi ut genom 
bekvämlighetsprincipen eftersom vi blev tilldelade informanter från Platen. 
Idag har hushållen hos Platen tillgång till återvinningsrum men antal fraktioner och utformningen av 
rummen varierar. Detta kan komma att påverka hushållens inställningar eftersom fler fraktioner i 
anslutning till hemmen förenklar för sortering. Utformningen av återvinningsrummen kan också 
komma att påverka eftersom det ska vara så enkelt som möjligt för hushållen att sortera sitt avfall. 
Detta kan medföra att inställningen till avfallssortering blir positiv (Lindén, 1994).  
Studien innefattar åtta hushåll vilka vi fått tilldelade av Platen. Två hushåll intervjuades i par vilket 
gjorde att det totala antalet blev tio informanter men då vi jämför hushåll påverkar inte antalet 
resultatet. Könsfördelningen såg ut på följande sätt, i området Gustavsvik intervjuade vi två män och 
fyra kvinnor medan vi i Borensberg intervjuade en man och fyra kvinnor.  Ålderspannen var mellan ca 
55-65 år 65-75 år, 75-85 år och 85 år-90 år fördelningen ser likadan ut i både områdena. Anledningen 
till ålderspannet, var för att vi hade svårt att få kontakt med informanter på egen hand utan att 
informanterna istället tilldelades.  
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Tabell 2. Tabellen visar antalet personer i hushållet, ålder och kön samt antalet person som medverkade under 
intervjun. Medelåldern är hög efter vi endast har kommit i kontakt med dessa hushåll. Den visar också vilka 
hushåll som har lägenhet med markplan eftersom det potentiellt innebär att det sorterade avfallet kan förvaras 
ute samt att ute kompost kan användas. Bokstäverna bakom antal personer i hushållen visar på vilka områden 
personerna bodde i. G står för Gustavsvik och B står för Borensberg.  

Antal personer och kön i 
hushållet 

Medverkande under 
intervjun 55-64 år 65-74 år 75-84 år 85-90 år Markplan 

1 pers (G) kvinna 1                X 
  

        X  
2 pers (G) kvinna och man 1 man       X 

   
        X 

2 pers (G) kvinna och man 2       
 

        X 
  2 pers (G) kvinna och man 1 kvinna 

 
        X 

  
        X 

2 pers (B) kvinna och man 2 
  

        X                  X 
1 pers (B)kvinna 1 

   
          X         X 

1 pers (B)kvinna 1                X 
   1 pers (B) kvinna 1 

 
        X 

  
        X 

 

4. 3 Kvalitativ metod  
 
Vi har använt en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomförts. Vi ansåg att 
semistrukturerade intervjuer var mest lämpade för att vi ställde samma frågor till samtliga 
informanter. Frågorna var öppna vilket medförde att informanterna inte kunde svara ja/nej på 
frågorna samt att svaren blev djupare än om vi hade använt oss av slutna frågor. Intervjutiden var 
ungefär lika lång vid alla tillfällen ca 30 minuter (Gillham, 2008).  
Eftersom vi vill få fram informanternas egna uppfattningar passar intervjuer bra. De kvalitativa 
intervjuerna användes för att vi i studien skulle få en djupare förståelse av hushållens attityder samt 
beteenden till sortering av avfall. Det genom att hushållens svar från intervjuerna gick att koppla till 
inställningen som påverkade hushållens handlingar till sitt sorterande. Beteenden och attityder till 
avfalls sortering. Ytterligare en anledning till att intervjuer valdes var för att vi ville få en inblick i 
informanternas vardagsmiljö, hur informanternas inställningar till attityder och beteenden förhåller 
sig till sortering av avfall. Vilket vi skulle få ett bättre svar på än om vi istället hade använt oss av 
exempelvis enkäter (Gillham, 2008). Genom enkäter hade vi nått ut till fler människor men då hade vi 
inte fått samma djup i svaren vilket hade behövts för att koppla svaren till informantens inställningar 
samt handlingar. Vi kunde också gått miste om de bakomliggande orsakerna till varför informanterna 
sorterade sitt avfall om vi använt oss av enkäter.  
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4.4 Etiska överväganden  
 
Informanterna fick innan intervjuerna påbörjades ta del av ett samtyckesformulär där bland annat 
etiska frågor togs upp. I denna fallstudie har vi tagit ställning till fyra grundkrav (informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) som ställs inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen enligt HSFR:s etiska regler (Vetenskapsrådet, 2002). Varken de 
intervjuade hushållen eller verksamma inom Platen har fått ta del av det insamlade materialet innan 
slutversionen (Vetenskapsrådet, 2007). Dock är vissa verksamma personer inom Platen medvetna om 
vilka personer som deltagit i intervjuerna samt att bovärden satt med under en intervju. Med tanke 
på den tidsmässiga aspekten ansåg vi inte att det fanns tid för informanterna att få ta del av 
intervjumaterialet (Trost, 2010). 

4.5 Intervjuguide 
  
Innan intervjuerna ägde rum utformades en intervjuguide (Bilaga 1). Innan intervjuguiden 
utformades läste vi in oss på ämnet eftersom vi då lättare kunde utforma relevanta frågeställningar 
som uppfyllde vårt syfte (Trost, 2010). Innan intervjufrågorna utformades har vi tillsammans med 
Platen diskuterat och lyft en del frågor som är intressanta att titta närmare på. Platens intresse är 
dock sekundärt eftersom detta är en vetenskaplig studie. 
Frågorna som ställdes till informanterna var utformade till att svara på studiens syfte och 
frågeställningar vilket innebar att frågor som informantens beteende, inställning och kunskap om 
källsortering ställdes. 

4.6 Intervjuer genomförande 
 
Alla intervjuer genomfördes under mars 2013. I området Borensberg blev vi tilldelade 
kontaktuppgifter till fem möjliga intervjuobjekt. Vi kontaktade dessa per telefon och av dessa fem var 
det tre personer som valde att ställa upp på intervju. Vi fick därför en ny kontaktuppgift av ansvarig 
områdesansvarig vilken vi kontaktade och som ställde upp på intervju. I området Gustavsvik hade 
bovärden valt ut fyra möjliga informanter och bestämt intervjutiden med 30 minuters mellanrum.  
Informanterna i innerstaden besöktes tillsammans med bovärden men han satt endast med under en 
intervju. Detta eftersom hyresgästerna i hushållet ville det. Innan intervjuerna började vi med att 
förklara syftet med studien samt deras medverkan i studien. Vi tog oss tiden att få en uppfattning om 
personen och satte oss sedan ner för att ställa våra frågor utifrån intervjuguiden. Under alla 
intervjuer gjorde vi även observationer genom att vi tittat under diskbänkar och andra ställen där 
sorterat avfall förvaras i hushållen. Under alla intervjuerna var vi båda delaktiga men arbetet delades 
upp mellan oss. En av oss ställde frågorna medan den andra bandande intervjun och förde 
anteckningar. Dock kunde den av oss som inte ställde frågorna flika in om denne ansåg att en 
följdfråga behövdes. Detta medförde att vi fick ut mer information under intervjuerna än vad vi 
skulle fått om vi intervjuat ensamma.  
De informanter som bor i Borensberg (ytterområdet) fick namn på B och boende i Gustavsvik 
(innerområdet) fick namn på G. Detta för att det skall bli enkelt för oss författare och läsare att hålla 
isär de olika personerna och områdena.  
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4.7 Analys intervjumaterial 
 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades det inspelade materialet. Detta gjordes för att 
analysen av det insamlade materialet skulle bli lättare samt att vi under transkriberingen fick bort 
överflödiga ord samt att vi kunde se vilka delar som var viktigast i vår empiriska undersökning 
(Gillham, 2008).  
Vid transkribering av texten valde vi att ta bort material som vi ansåg vara irrelevant som stakningar 
etcetera. För att behålla informanternas anonymitet har vi valt att använda fiktiva namn. När 
materialet var färdigtranskriberat delade vi in materialet i olika kategorier som baserades på hur 
informanterna hade svarat på frågorna som var intressanta för vår studie. Vi kunde också se 
samband i svaren för att begreppsliggöra sammanhang som sedan jämfördes med de tidigare 
studierna vilket vi använt oss av i studien (Lantz, 2007).  
Kategorisering gjordes genom att vi ritade upp en ”mindmap” med hjälp av papper och penna, detta 
för att se om det fanns samband mellan de olika informanternas svar som sedan kunde jämföras och 
analyseras mellan bostadsområden. Vi vill också ha reda på om närhet/ tillgänglighet och 
information/kunskap påverkar informanternas inställning och handling till avfallssortering. 
 
Efter att det transkriberade materialet delats upp i de olika kategorierna valde vi att göra en 
innehållsanalys eftersom vi ansåg att den analysen var mest relevant att använda till det 
transkriberade materialet. Innehållsanalysens syfte är att få en bättre förståelse olika saker, i vårt fall 
undersöka samt analysera hushålls attityder och beteenden till att sortera sitt avfall i relation till den 
fysiska strukturen som omgärdar avfallshanteringen. 
Gillham (2008) menar att det kan vara en risk med att dela in materialet i olika kategorier eftersom 
dessa kan bli snäva eller antalet kategorier kan bli för stort. Kategorierna är i detta fall service, fysisk 
struktur närhet/tillgänglighet, information/kunskap samt strategier. Återvinningsrummen skiljde sig i 
graden av närhet, tillgänglighet, fysisk struktur samt servicegrad; antalet fraktioner i 
bostadsområdet, frekvent tömning, städning av återvinningsrum.  

Kategorierna tolkades sedan och jämfördes med den tidigare forskningen (Holme och Solvang 1997). 
Fokusen var därför i analysen att titta på det som sagts under intervjun och det som vi kan koppla till 
den vetenskapliga förankringen för att svara på syftet. 
De olika kategorierna som vi tog fram ansåg vi vara mest lämpliga eftersom de besvarar vårt syfte 
(Gillham, 2008). 
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4.8  Metodreflektion 
 
En reflektion har gjorts över studiens reliabilitet och validitet för att få en uppfattning om studiens 
tillförlitlighet och säkerhet (Trost, 2010). Det var positivt att göra observationer innan intervjuerna 
eftersom vi då kunde anpassa våra frågor till informanterna samt förstå bättre varför de svarade som 
de gjorde. Observationerna gjorde det också lättare för oss att ställa följdfrågor om vi ansåg att detta 
behövdes.  
Urvalet av informanter kan ha påverkats eftersom Platen kan ha valt ut informanter som de vet var 
intresserade av avfallssortering, vi vet inte heller vilken relation informanterna har till Platen. Studien 
kan därmed gått miste om personer som inte alls sorterar sitt avfall eller är mindre engagerade när 
det gäller sortering. Med validitet menar Trost (2010) att det som ska mätas verkligen mäts D.v.s. att 
lämpliga metoder används och att de används väl. Det menas också att frågorna som ställdes till 
informanterna måste ställts på rätt sätt för att få den information som behövs för att kunna uppfylla 
vårt syfte. Om vi istället hade gjort ett slumpvis urval samt kommit oanmälda genom dörrknackning 
till informanterna hade kunnat påverka svaren genom att de inte hade kunnat förbereda sig för 
intervjuerna. Under intervjuerna var vi också medvetna om att det finns en möjlighet att 
informanterna kan ha svarat på ett annat sätt än vad de kanske hade gjord om de hade varit helt 
anonyma eller istället svarat på en enkätundersökning. Möjligheten finns att informanterna kan ha 
svarat att de var ”duktigare” på att sortera än vad de egentigen var för att det ska se bättre ut inför 
oss författare och för Platen. Detta eftersom de kan ha blivit påverkade av att vi lyssnade och spelade 
in intervjuerna. Informanterna har inte fått tillgång till det transkriberade materialet och därmed har 
de inte kunnat få en chans att ändra sina svar Kvale (2009), vilket kan ha påverkat resultatet i den 
mån de velat komplettera eller förtydliga det som sades under intervjun. Under intervjun där 
bovärden satt med kan informantens sätt att svara påverkats till det positiva eftersom de eventuellt 
velat framstå på ett visst sätt inför bovärden. Vi ansåg det inte vara problematiskt för oss att ställa de 
frågor vi ville trots att bovärden satt med. Dock är vi medvetna om att svaren hade kunnat se 
annorlunda ut från informanterna eftersom att bovärden inflikade med några få kommentarer under 
intervjuns gång. Kommentarerna har dock inte påverkat resultatet i större utsträckning då 
kommentarerna mestadels var mm, ja eller nej.  
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5. Resultat 
 
I detta kapitel redovisas svaren från intervjuerna i först tabeller och sedan i text. Tabellen visar hur 
många informanter som sorterade sitt avfall och vilka åsikter de hade om sitt avfallssorterande. 

Tabell 2. Sortering av avfall hos hushållen 

Informanter Sorterade sitt avfall Kommentar 
   
Berit 
 

 
X 

 
Ser sorteringen som en 
självklarhet 

Bo & Britt 
 
Bodil     
 
Barbro     
                                                                          
Gina & Georg 
 
Gun  
 
Gustav 
 
Gunilla 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

Upplever sitt sorterande 
som påtvingat 

 
Ser till miljön och ett 
framtidsperspektiv 

 
Upplever sitt sorterande 
som påtvingat 

 
Tänker på miljön och 
hanteringen av avfallet 

 
Ser sitt bidrag som en del av 
miljöarbetet  

 
Tänker på miljönyttan  

 
Sorterar för miljöns skull 

   
   
Tabellen visar på att samtliga hushåll sorterar sitt avfall och främsta skälet till det var för att hyresvärden 
förväntade sig detta. Två av informanterna i Borensberg upplevde sitt sorterande som påtvingat.  
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I tabellen går det att utläsa informanternas åsikter till varför de går ut och kastar sitt sorterade avfall, 
detta för att gör det mer överskådligt för informanternas inställningar till avfallssortering.  

Tabell 3. Tabellen redogör för under vilka omständigheter informanterna går ut med avfallet.  

Informanter Tillfällen 
 
Berit                        
 

 
Går mestadels ut med sitt 
när det är fullt eller när hon 
skall åka till arbetet 
Såg skillnad mellan sommar 
samt vinter när hon gick ut 
med avfallet, hon gick oftare 
ut med avfallet under 
sommaren på grund av 
mörkret.  
 

 
Bo & Britt 
 
 
 
 
Bodil     
 
 
Barbro     
                                                                          
 
Gina & Georg 
 
 
 
Gun  
 
 
 
 
 
Gustav 
 
 
Gunilla 
 

 
Går ut med sitt avfall när 
det blir fullt. 
Uppskattningsvis varannan 

dag 
 
 

Går ut med sitt avfall när 
det blir fullt eller när hon 
skall åka bort 

 
Går ut med sitt sorterade 
avfall när det är fullt 

 
 

Går ut med sitt sorterade 
avfall varje dag 

 
 

Beroende på vad hon lagar 
för mat varierar gångerna 
som hon går ut med sitt 
avfall. Uppskattar att hon 
går ut med sitt matavfall 
varannan dag och övriga 
avfall en gång i veckan 

 
Går ut med avfallet när det 
är fullt 

 
Går varje dag med sitt avfall 
med tanke på matresterna 

  
  

I tabellen går det att avläsa att hushållen i främsta fall går ut med sitt avfall när det blir fullt. Berit skulle även 
gå ut med sitt avfall när hon åkte till arbetet och Bodil när hon skulle åka bort.  
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5.1 Service 
 
I detta kapitel presenteras resultaten för det som ingår i definitionen servicegraden. 

5.1.1 Frekvent tömning 
 
I båda bostadsområdena Borensberg och Gustavsvik uppgav samtliga informanter att tömningen av 
avfallet fungerade på ett bra sätt. I Borensberg hade hushållen överlag en positiv syn på tömningen. 
Britt säger; 

Det blir aldrig fullt här har vi aldrig varit med om. Om det skulle bli fullt ja då skulle vi väl 
kontakta bovärden så fick de väl komma hit och fixa till ett. 

I Gustavsvik sa informant Gustav att renhållningsbolag tömde kärlen uppskattningsvis en gång i 
veckan och då på fredagarna. Även informant Gunilla uttryckte att både Molok och 
återvinningsrummet tömdes en gång i veckan.  

Det framkom från ett hushåll i Borensberg att bovärdarna var ute en till två gånger i veckan och 
tömde avfallet. Bodil och Barbro ansåg att Platen utförde en bra städning av återvinningsrummet. 

5.1.2 Städning av återvinningsrum 
 
Informanterna i Gustavsvik hade svårt att svara på hur städningen fungerade inne i 
återvinningsrummet då de inte kunde se in på grund av att luckorna satt vid inkasten samt att dörren 
var låst. Gunilla uppgav dock att städningen fungerade på ett bra sätt då bovärden plockat upp avfall 
som stått utanför återvinningsrummet. Georg berättade att det ibland varit sopor utanför 
återvinningsrummet och att fåglarna rev ut sopor, detta var på lördagar när bovärdarna var lediga så 
troligtvis berodde det på att bovärdarna då inte städat upp. Gun uttryckte också att det var ett 
problem med fåglarna samt att det var värre under lördagarna. Hon uttryckte också att när folk 
flyttade så tog de inte med sig avfallet utan bara lämnade det utanför och sedan åkte iväg. 
 
I Borensberg var det däremot inte några större problem med fulla kärl vid återvinningsrummen. Berit 
var irriterad över att det fanns personer som ställde skräp utanför kärlen i återvinningsrummet. Det 
märktes tydligast efter söndagarna eftersom att fler personer varit och slängt sitt skräp då under 
helgen menade hon.  

Under en intervju i Gustavsvik uppkom frågan om papperskorgar utanför husen. I Borensberg fanns 
inga papperskorgar utanför entréerna vilket det fanns placerade utanför entréerna i Gustavsvik vilket 
informant Gunilla hade åsikter om. Gunilla påpekade att papperskorgarna allt som oftast blev fylla 
och när de blev det kom fåglarna dit och rev ut innehållet. Hon önskade att papperskorgarna skulle 
ha lock så att inte fåglarna kom åt avfallet. Gunilla såg även problem med rökare på gården och 
saknade askfat till området där de kunde lägga sina fimpar.  

5.1.3 Antalet fraktioner 
 
I Gustavsvik kastade hushållen sitt hushållsavfall i Moloken vilket alla fyra informanter i Gustavsvik 
var positivt inställda till.  Georg, Gina, Gunilla och Gustav upplevde dock att Moloken blev full fort. 
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Gunilla svarade att det ibland kom människor från andra gårdar för att kasta sitt avfall i Moloken på 
”hennes” gård.  När Moloken var full hände det ibland att Gunilla fick ta bilen till ett annat 
återvinningsrum för att kasta sina hushållssopor. 
Tillgängligheten till fraktioner i återvinningsrummen skiljde sig åt i områdena och hushållen i 
Borensberg hade två fraktioner extra (batterier och ljuskällor) än vad Gustavsvik hade. Hushållen i 
Gustavsvik fick istället ta sig till de återvinningsstationer som kommunen ansvarade för. Georg och 
Gun sa att de uttryckligen saknade dessa fraktioner. Samtliga informanter i Borensberg var nöjda 
med antalet fraktioner. 
Det framkom under intervjuerna att Platen hade en service i Gustavsvik som innebar att de 2 gånger 
om året lät hushållen kasta sitt grovavfall i en container som placerades ut i området. 
Gunilla sa att containrar ställdes ut två gånger om året vilket hon ansåg vara för lite och ansåg att 
människor då istället struntar i att lämna grovavfall eftersom de kanske inte kunde ta sig till 
återvinningscentralen.  
I Borensberg hade informant Bodil uppfattningen om att Platen inte placerade ut några extra 
containrar för grovavfall däremot menade hon på att det alltid fanns en container att slänga sitt 
trädgårdsavfall i. Berit efterlyste servicen med containrar för grovavfall från Platen. 

5.2 Fysisk struktur  
 
Under observationerna som utfördes i samtliga hushåll i både Gustavsvik och Borensberg 
uppskattades utrymmet under diskbänkarna till att vara ungefär lika stort vilket betyder att 
förutsättningarna för att förvara sorterat avfall under diskbänken var detsamma för samtliga 
tillfrågade. Nästintill samtliga informanter i både Gustavsvik och Borensberg förvarade sitt 
komposterbara avfall under diskbänken. Informanten Gustav i Gustavsvik var den enda som inte 
förvarade gröna påsen under diskbänken utan han hade istället placerat det kärlet på golvet precis 
utanför diskbänken. Istället förvarade Gustav allt sitt övriga sorterade avfall utom tidningar (som 
förvarades i ett annat rum) under diskbänken. 
Gina och Georg svarade att de upplevde utrymmet under diskbänken som mycket bra men att de 
precis som Gustav förvarade tidningar i en kasse på ett annat ställe. Gina menade också att hon inte 
tyckte det var fint att förvara mycket avfall i hemmet. Georg sa att det inte var deras princip att 
förvara avfall inne i lägenheten. Han sa också att många av deras vänner förvarade sitt avfall på 
balkongen men det ville inte Georg göra. Georg och Gina var pensionärer vilket innebar att de hade 
tiden att hantera avfallet på det sätt som de gjorde. Bo och Britt från Borensberg förvarade kartonger 
och pantflaskor/burkar i deras privata tvättstuga. Bodil visade hur hon strukturerat upp under 
diskbänken för att få plats med allt sorterat avfall. Genom att placera olika behållare och kartonger 
under diskbänken fick hon plats med allt sitt sorterade avfall förutom tidningar som förvarades i 
garderoben.  
 
Informanterna Bo, Britt, Bodil, Barbro, Gunilla, Gun och Gustav bodde i lägenheter på markplan, men 
ingen av dem svarade att de förvarade sitt sorterade avfall utomhus.  
Informanten Gunilla ansåg att den fysiska strukturen på återvinningsrummet kunde ändras till det 
bättre. Inkasten var inte tillräckligt stora för att kunna kasta kartongen och dylikt vilket krånglade till 
det för henne. Dessutom var skyddet för inkastet svårt att hålla upp samtidigt som kartongen skulle 
stoppas i. Gunilla sade att fler skulle sortera om den fysiska strukturen såg bättre ut detta styrks i 
hennes citat; 
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         Det skulle vara större hål där man stoppar in sakerna då tror jag folk skulle, för oftast står det en kartong        
         utanför då.                                                                                    

 

5.2.1 Svarta påsarna  
 
De svarta påsarna var det delade uppfattningar om bland informanterna i båda områdena. Dock 
hade informanterna i Borensberg en mer negativ inställning eftersom påsarna inte användes av 
någon. I Gustavsvik svarade en informant att svarta påsarna användes ibland på grund av platsbrist. 
Citat Gunilla; 
 
                             Ja det är den ju faktiskt den är ju bra så har man bara plats då är den ju jättebra. 
 
Bodil, Berit, Bo och Britt använde inte alls de svarta påsarna. Bodil uppgav att påsarna var för stora 
och att platsen för förvaring inte fanns i lägenheten. Om Bodil skulle använda dem skulle dessa 
förvaras i källaren och det ville hon inte eftersom det skulle bli jobbigt att sortera avfallet. Citat Bodil; 

Sen är de jättestora de går ju inte in i mina skåp här, då måste jag ha dem i källaren i så fall och då blir 
det ju jobbigt. Det gör man ju inte. 

Berit uppgav också att påsarna tog upp plats i hennes hem.  
Bo och Britt uppgav att påsarna blev ”äckliga” och kladdiga, de föredrog istället engångspåsar vilket 
också Barbro föredrog. Bodil berättade vidare också att hon inte tyckte att påsarna var rimliga och 
hon tänkte också att det skulle kosta mer pengar för kommunen än vad de fått ut av dem. Gun 
använde de svarta påsarna men hon ansåg att utrymmet för att förvara dem inte fanns under 
diskbänken utan hon förvarade dem i badrummet. Gustav använde inte de svarta påsarna pga. av att 
de var för små och blev fulla direkt enligt honom. 
 
5.2.2 Gröna Påsen  
 
Den gröna påsen vilken var till för komposterbart avfall nyttjades i samtliga intervjuade hushåll. Gina 
och Georg svarade att de inte tyckte det var särskilt trevligt att förvara matavfall i hemmet under en 
längre tid eftersom det började lukta framförallt under sommarhalvåret. Lukten som blev av det 
sorterade matavfallet/ komposterbart avfall var det flera av informanterna som nämnde. På grund av 
lukten svarade flera informanter att de gick ut med det komposterade avfallet varje dag. Gunilla 
menade att hon ville ta ut sitt komposterbara avfall varje dag för att inte ha de stående inne. Gun 
svarade att hon först haft en lite negativ inställning till de gröna påsarna eftersom de saknade öppna 
handtag. Gina och Georg hade vid införandet av gröna påsen varit misstänksamma till den och de 
undrade hur länge kommunen skulle erbjuda dem gratis gröna påsar. Gunilla upplevde gröna påsen 
som för liten och att den knappt räckte till henne och hade svårt att förstå hur den gröna påsen 
skulle räcka till för en barnfamilj.  
Gustav tyckte storleken på påsen var bra och han gick ut med den två gånger i veckan. Han ansåg inte 
att den skulle vara större eftersom den då skulle börja lukta. Berit svarade också att påsen fort blev 
full och att hon ibland beroende på hur mycket frukt hon åt fick gå ut med den varje dag. Barbro 
tyckte gröna påsen var alldeles lagom i förhållande till hennes avfallsmängd. Den gröna påsen 
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kastades i samma avfallsfraktion som hushållssoporna vilket betyder att de i Gustavsvik kastade i 
Moloken och i Borensberg i fraktionen för hushållssopor som finns inne i återvinningsrummet.  Gina 
och Georg uppgav att informationen gällande avfallssorterting mycket bra men att det fanns brister i 
vad som händer med den gröna påsen när den hamnar på som de uttryckte sig renhållningsverket (i 
detta fall Tekniska verket). Gina svarade att hon visste om många äldre människor som inte förstår 
hur de gröna påsarna kan hämtas i samma bil som hushållssoporna. Både hon och Georg föreslog att 
ett besök på renhållningsverket skulle vara intressant för att få en bra bild över hur systemet 
fungerade. 
Det fanns brister i informationen gällande var nya gröna påsar hämtas ut i Gustavsvik. De gröna 
påsarna hämtades ut på olika sätt i de undersökta områdena. I Gustavsvik var det låsta 
återvinningsrum med inkast vilket berodde på att skadegörelse skett i rummen. Borensberg hade 
öppna återvinningsrum där det fanns rullar med gröna påsar som hyresgästerna själva kunde hämta. 
Informanterna i Borensberg var alla eniga om att de gröna påsarna hämtades från 
återvinningsrummet. I Gustavsvik måste hushållen istället ta sig till Platens områdeskontor för att 
hämta ut nya påsar. Däremot var det endast två av informanterna i Gustavsvik som visste hur de 
skulle gå till väga för att hämta ut nya påsar. Gun och Gunilla svarade att de hämtade ut nya påsar på 
bovärdskontoret. Gustav, Gina och Georg hade inte en aning om vart de skulle vända sig för att få ut 
nya påsar. Gina svarade att det kanske var hos kommunen påsarna kunde hämtas ut. Citat Gustav; 
 
 
                        Det vet jag faktiskt inte men jag har ju fått så det räcker ju, ja det räcker väl ett år. 
 
I Borensberg svarade två informanter olika gällande frågan om vad som fick kastas i den gröna påsen. 
Enligt Berit hade en arbetskollega till henne varit på ett informationsmöte där hon fick reda på att 
växter fick kastas i påsen. Berit var dock osäker på om den informationen stämde men hon kastade 
sina växter i påsen. Britt kastade inte sina växter i gröna påsen men förstod inte varför växter inte fick 
kastas. I Gustavsvik var samtliga informanter eniga om vad som fick kastas i den gröna påsen. 
 

5.3 Närhet/tillgänglighet 
 
Denna kategori behandlar informanternas åsikter om närhet till återvinningsrum samt (Moloker 
enbart Gustavsvik) kommunens återvinningscentraler. Tillgängligheten i form av 
handikappvänligheten i och runt omkring återvinningsrum/återvinningscentraler. 

5.3.1 Återvinningsrum 
 
Samtliga hushåll i Borensberg och Gustavsvik tyckte att återvinningsrummens storlek samt 
utformning passade in i respektive område. Bo och Britt i Borensberg beskrev sitt läge till 
återvinningsrummet som bättre i jämförelse med hushåll som bodde hos ett annat fastighetsbolag 
eftersom att dessa hushåll behövde ta bilen för att sortera ut sitt avfall vilket inte Bo och Britt 
behövde eftersom de hade gångavstånd till sitt återvinningsrum.  
Samtliga informanter i båda områdena sa att de skulle sortera ut sitt avfall även om 
återvinningsrummet hade legat en bit längre bort, men de skulle samla på sig mer avfall innan de 
besökte återvinningsrummen. Gunilla menade att hon ofta gick till återvinningsrummen eftersom 
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den låg nära.  
Bodil i Borensberg framhävde att hon sorterade lika mycket som hon gjort innan återvinningsrummet 
kom till hennes område. Innan återvinningsrummet fanns i området gick hon med sitt avfall till den 
kommunala återvinningsstationen låg vid Borensberg centrum. Berit tyckte att det inte var något 
problem om återvinningsrummet hade legat längre bort. Berit sa dock att det kunde vara 
problematiskt för äldre personer om återvinningsrummet skulle ligga längre bort. 
I området Gustavsvik ansåg Gustav att det hade blivit enklare att sortera matavfall sedan 
återvinningsrummet gjorts om och flyttats närmare lägenheterna.   
 

5.3.2 Återvinningscentraler 

Hushållen i båda områdena hade ungefär lika långt att åka till de större återvinningscentralena där 
de kastade större grovavfall. Det var framför allt informanterna i Borensberg som hade åsikter om 
återvinningscentralerna. Läget till återvinningscentralen i Borensberg var enligt Bodil ett problem för 
att man måste åka bil dit vid ett besök. Bodil hade också hört att det var tal om begränsade 
öppettider samt att hushållen skulle få köpa ett speciellt kort innehållande ett visst antal ”besök” på 
återvinningscentralen vilket enligt informanten sannolikt skulle leda till en ytterligare försämring av 
att lämna sitt grovavfall.  
Berit såg problem med att återvinningscentralen låg långt bort från hushållet då hon inte hade någon 
bil utan fick ringa till sin son de gånger hon behövde kasta grovavfall. Dessutom hade ett 
begränsande av öppettider fått henne till att samla på sig mer avfall. Citat Bodil, 
 

Och kommer de här som de har varslat om för att det har jag läst om i tidningen men jag vet 
inte om det kommer att fortlöpas eller vad heter det genomföras. Det är någonting med att 
man bara får ett visst antal gånger, det har ju diskuterats. 
 
[…] då tycker jag man är tillbaka till något jag tror inte kommer fungera alls. 

 
5.3.3 Handikappsvänlighet  

Handikappsvänligheten i återvinningsrummen diskuterades i båda områdena och det framkom att 
det fanns svårigheter för handikappade i båda områdena. Men det var framför allt i Gustavsvik 
informanterna hade synpunkter på utformningen av återvinningsrummen.  
I Gustavsvik var inkasten på ytterväggen placerade högt upp vilket Gina nämnde försvårade för 
handikappade vilket också ytterligare en informant från samma område antydde.  
I Borensberg ansåg Bodil att det var svårt för handikappade att komma in i återvinningsrummet 
eftersom det är ett litet trappsteg precis vid ingången till återvinningsrummet i Borensberg vilket 
skulle kunna försvåra för en handikappad person att ta sig in i rummet, även dörren till rummet 
kunde vara svåröppnad. På grund av höga sorteringskärl med lock var det svårt för rullstolsburna att 
kasta sitt avfall. Bodil berättade själv (som inte var handikappad) att hon hade svårt att nå upp till 
tidnings- och kartongkärl. Att inkasten satt högt försvårar även för barn som kastar avfall. Detta 
gäller för både Borensberg och Gustavsvik. 
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6.4 Strategier 

Under intervjuerna framkom det att hushållen i båda områdena hade olika sätt att agera på när det 
blev fullt i tömningskärlen. Gunilla löste problemet genom att hon tillsammans med en väninna gick 
till ett närliggande återvinningsrum där hon sorterade sitt avfall. Även Bodil i Borensberg skulle i så 
fall ta med sig sitt avfall fast då till avfallsanläggningen i Borensbergs centrum. Informant Gustav 
hade som strategi att trycka på sitt avfall i kärlet för att få in allt annars sa han att om inte det gick så 
skulle han ta med sig avfallet hem igen. Berit, Britt och Bo skulle i det fallet ringa till bovärden så att 
de kunde fixa till det.   

Ingen av informanterna från något av områdena tänkte på sin konsumtionsmängd dock hade 
samtliga informanter från båda områdena olika strategier för att minska avfallsmängden. I svar från 
både Borensberg och Gustavsvik framkom att den främsta strategin var att återanvända burkar för 
hemmagjord sylt samt överblivna matrester. Två informanter från Borensberg och tre från Gustavsvik 
uppgav att de återanvände burkar för hemmagjord sylt. Gun brukade använda tygkassar när hon 
handlade och försökte köpa refillpåsar för att fylla på en befintlig flaska/burk hemma. Gustav 
använde också egna kassar när han var och handlade. Gunilla svarade att hon återanvänder 
kartonger där hon förvarar sitt sorterade avfall.  
Berit svarade att hon använde tygkassar och Bodil sa att hon försökte återanvända allt som gick.  
 
Under en observation i återvinningsrummet tillsammans med informanten Britt i Borensberg 
framkom att informanten såg att det låg felsorterat skräp i avfallsfraktionerna och denne sorterade 
då detta på rätt sätt. Georg svarade att han brukade rensa upp utanför återvinningsrummet om när 
han såg att det fanns sopor och skräp utanför. 
 
Samtliga åtta intervjuade hushåll ansåg att de fått bra information gällande sorterat avfall från både 
Motala kommun och Platen.  

Informanter från båda områdena hade åsikter gällande informationen. Bodil upplevde att viss 
information från kommunen var överflödig. Hon tog upp ett exempel om en almanacka innehållande 
information om bland annat hur avfallet ska sorteras. Bodil uppgav att tanken med almanackan var 
god men hon menade att den åker i soporna i många hushåll utan att de ens tittar i den. Bodil själv 
brukade kasta almanackan efter att hon själv bläddrat lite i den. Dock hade hon svårt att ge exempel 
på hur informationen skulle kunna ges på annat sätt eftersom hon ansåg att det är viktigt med 
fortgående information. Ingen av de övriga informanterna i något av områdena nämnde något om 
almanackan.  
Bo och Britt ansåg att de redan hade tillräckligt med kunskap gällande avfallssortering och ansåg 
därför att de inte behövde någon information kring detta. De var först osäkra på om de fått ut någon 
information från Platen och försökte under intervjun leta fram informationsbladet utan att lyckas. Bo 
och Britt svarade dock att det i återvinningsrummet fanns olika informationsblad som talade om vilka 
fraktioner som ska kastas var. Bodil svarade att det i hennes område i Borensberg startade 
sopsorteringen för cirka fem år sedan. Bodil mindes inte att någon information kommit ut i samband 
med införandet av avfallssortering utan att det istället kommit löpande i efterhand. Berit menade att 
hon under uppbyggnaden av återvinningsrummet fick information om hur hushållen skulle gå tillväga 
när de sorterar sitt avfall vilket lett till att hon inte antydde att några brister i informationen fanns.  
Gustav och Gunilla upplevde informationen som bra dock svarade Gunilla att hon var osäker på om 
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informationen gavs på något annat språk än svenska. Gustav svarade att det på hans 
informationsblad stått någon liten rad med en text på annat språk, men han förstod inte vad det stod 
för men det kunde eventuellt vara information om var det gick att hämta information på annat språk.  
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6. Analys och diskussion 

I detta kapitel går vi igenom resultatet och diskuterar dem, för att dra slutsatser kring det empiriska 
material som vi analyserat och kopplat det till tidigare vetenskaplig forskning.  

I denna studie har vi kommit fram till att informanterna hade en positiv inställning och ett 
engagemang till avfallssortering, resultatet styrks av Finnveden et al (2007). Vi tolkar det som att 
miljömedvetenheten har ökat i samhället och att informationen har blivit bättre bland hushållen. Vi 
menar att påtryckningar från kommunen och hyresvärden kan ha medverkat till att informanterna 
sorterar ut sitt avfall i högre utsträckning. För studien visar det även att informanterna hade kunskap 
gällande avfallshantering. Exempelvis genom att de plockade upp och sorterade ut i rätt fraktion 
efter personer som lagt fel. I större perspektiv skulle det kunna innebära att sociala påtryckningar 
som påtryckningar från grannar, sociala medier och kommuner påverkar den enskilda individen till 
att sortera sitt avfall.  

6.1 Service (frekvent tömning, tillgång till fraktioner, städning) 
 
Då återvinningsrummen tömdes frekvent av renhållningsbolag anser vi att attityden till 
avfallssortering kan ha påverkat hushållen positivt. Det eftersom att samtliga informanter var nöjda 
med tömningen. Tömningen framkom i vår studie ha en viss påverkan på hushållens inställningar till 
sitt sorterande men att det inte kan beläggas med tidigare forskning då vi inte hittat forskning som 
styrker detta. Städningen hade en viss betydelse för informanternas attityder och beteenden. Under 
helgerna kunde man se samband mellan ökade avfallsmängder och sopor utanför 
återvinningsrummen. Om en bovärd hade arbetat under helgerna hade det enligt våra resultat sett 
bättre ut runt omkring återvinningsrummen. Vi anser dock inte att beteendet hade ändrats bland 
hushåll (inte våra informanter) vilka placerade avfall utanför återvinningsrummen. Forskning från 
Fahy och Davies (2007) visar att ett beteende tenderar att fortsätta efter att en undersökning kring 
sortering av avfall avslutats. I denna studie är det svårt att se att beteendet skulle ändras bland 
hushållen då de mänskliga värderingarna är inrotade i personernas beteenden att det skulle vara 
mycket svårt att motverka pga. personernas stadium i livet.  
Antalet fraktioner märkte vi hade påverkan på informanternas inställningar. Alla hushåll sorterade i 
fraktioner dock saknades två stycken fraktioner i Gustavsvik (ljuskällor och batterier) som enligt 
Henriksson et al (2010) menar på skulle gynna hushållen till att sortera på ett korrekt sätt eftersom 
att tillgången till fler antal fraktioner i återvinningsrummen påverkar hushållen till att sortera på ett 
mer korrekt sätt. Antalet fraktioner i återvinningsrummen påverkade informanterna till en positivare 
inställning och handlande som nämnt innan styrks i Henriksson et al (2010) studie. Närheten till 
återvinningsrummen hade också en positiv påverkan bland hushållen till avfallssortering vilket vi 
anser beror på att närhet till återvinningsrum underlättar för hushåll då det varken behöver 
anstränga sig eller ta tid till att sortera ut avfallet. En rimlig tolkning som vi drar är att det underlättar 
olika mycket beroende på vilken ålderskategori som sorterar sitt avfall. Till exempel skulle närheten 
kunna påverka barnfamiljers inställningar mer eftersom de kanske ska iväg på aktiviteter, därmed 
behöver kunna komma iväg snabbt och då ska det inte ta tid till att sortera avfall. Överlag menar vi 
att närheten till återvinningsrum har växt i takt med dagens uppskruvade tempo. Hushåll vill helt 
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enkelt att det skall gå snabbt och smidigt att sortera sitt avfall vilket även Dahlén (2008) i sin studie 
nämner har stor betydelse för inställningen till sortering av avfall.  

Återvinningsrummens fysiska struktur skiljde sig åt i de studerade områdena, i graden antal 
fraktioner, slutna/öppna rum samt molok (Gustavsvik) vilket medförde att de slutna rummen hade 
inkast från ytterväggen. Samtliga informanter från Gustavsvik hade förslag på förbättringar som 
kunde göras t.ex. önskade två informanter fraktioner för batterier och ljuskällor. En annan informant 
antydde att utformningen på inkasten skulle ändras till det större samt att luckorna borde utformas 
på ett enklare sätt. Tidigare forskning tyder på att den fysiska utformningen av återvinningsrum samt 
inkast har en positiv och negativ påverkan på hushållens attityd till sorterande av avfall (Drangert och 
Krantz, 2002) (ThØgersen, 2003), vilket vi också kan se i denna studie. Eftersom samtliga hushåll i 
Borensberg inte hade någon åsikt om hur den fysiska strukturen av återvinningsrummen skulle kunna 
ändras utan var nöjda som det var. Vi kan här se att människor vill ha det en så enkel fysisk struktur 
som möjligt precis som (Drangert och Krantz, 2002) skriver, vi drar därför slutsatsen att hushåll 
föredrar öppna återvinningsrum med flertalet fraktioner.  
I båda områdena framkom det att återvinningsrummen inte var handikappsanspassade och det var 
framförallt i Gustavsvik som handikappade (och barn) hade svårt att nå upp till inkasten. Dock hade 
hushållen i Gustavsvik en positiv inställning till Molokerna. Vi anser detta beror på att Molokerna är 
enkla att komma åt för en rullstolsburen som då når upp till inkastet.  
I Borensberg var det  svårigheter att komma in till återvinningsrummet för rullstorburna pga. en hög 
tröskel och en tung dörr. Handikappade hade också svårt att nå upp till avfallsbehållarna som fanns 
inne återvinningsrummet eftersom de var höga och ett stort lock var tvunget att öppnas. Vidare 
forskning inom området gällande handikappvänligheten för återvinningsrum behövs för att få fram 
hur utbyggnad av rummen skulle kunna göras bättre. Vi anser också att det är bra om hushåll får vara 
med och påverka utformningen av återvinningsrum eftersom det är de som nyttjar dem. Tidigare 
forskning visar på att det är bra om hushållen själva får vara med och påverka samt utforma 
avfallssystemen eftersom det då skulle underlätta för dem när de skall sortera sitt avfall (Sörbom, 
2003). Slutsatsen vi drar kring handikappsanpassning till och vid återvinningsrum är att detta måste 
ses över i båda områdena samt överlag i hela Sverige.  

Gällande Moloken i Gustavsvik var samtliga informanter i det området positivt inställda till den men 
tre informanter svarade att den blev full fort. En bidragande faktor till den positiva inställningen till 
Moloken beror på att den ser bra ut estetiskt sätt samt att ev. lukt försvinner eftersom soporna finns 
under mark samt att den tar mindre plats på markytan. 
 
En informant från Borensberg var osäker på om informationen givits ut på något annat språk än 
svenska medan en annan informant svarade att det funnits en mening med text på annat språk på 
hans informationsblad. Samma informant förstod inte vad det stod men han hade teorier om att det 
stod hur de hushåll som var intresserad av information på annat språk än svenska skulle gå tillväga 
med informationssökande. Vi anser att det försvårar för hushållen med ett annat språk än svenska 
samt att många hushåll helt enkelt struntar i att söka upp informationen. Informationsbrist är också 
en orsak till att det i Gustavsvik inte alltid fungerar bra med avfallssortering gällande soppåsar och 
dylikt ställs utanför återvinningsrummen som informanter i Gustavsvik nämnde. Dock är vi medvetna 
om att information inte alltid leder till förändring eftersom information inte går att påtvinga 
människor (Lindén, 1994). 
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I denna studie har det framkommit att informationen brister gällande den gröna påsen i Borensberg 
där en informant ansåg att hon inte hade tillräckliga kunskaper i vad som skulle kastas i den gröna 
påsen. Efter att informanten fick ny information från en arbetskollega kastade hon växter i gröna 
påsen, medan en annan informant från samma område var helt säker på växter inte fick kastas i den 
gröna påsen.  
 
Kommunens införande med de svarta- och gröna påsarna skiljer sig åt i den grad att den gröna påsen 
”lyckats” bättre i hushållen än vad de svarta påsarna har gjort. Kommunen har också haft mer 
information om de gröna påsarna gällande hur de skulle användas vilket också kan ha medfört att de 
används flitigt. Detta kan bero på att de svarta påsarna var frivilliga att använda och det är mer krav 
på att använda den gröna påsen men också att designen på de svarta påsarna inte var genomtänkt 
innan de började användas. Ingen av informanterna i båda områdena använde påsarna fullt ut och 
flera svarade att de tog plats samt blev kladdiga. Vi anser att hushållen i kommunen kunde fått vara 
med och påverkat designen av påsarna vilket kan kopplas till det vi skrivit tidigare angående 
hushållens påverkan gällande utformning av återvinningsrum (Sörbom, 2003). Under 
observationerna framkom att behållarna där informanterna förvarade sitt sorterade avfall var 
betydligt mindre i storleken än de svarta påsarna. Den gröna påsen är dock en mindre och 
behändigare påse att använda och den kastades i samma behållare som övrigt hushållsavfall. Vi anser 
att storleken på påsarna var avgörande för hur de användes eftersom de gröna påsarna var mindre 
samt att de lättare fick plats under diskbänken medan de svarta krävde större förvaringsutrymme. 
Drangert och Krantz (2002) har i sin studie kommit fram till att lägenhetsboende eftersöker ett större 
utrymme under diskbänken vilket innebär att våra teorier om ett större diskbänksutrymme stämmer. 
Som en informant svarade så var hon tvungen att förvara de svarta påsarna i källaren om hon skulle 
använda dem. Tidigare studier visar på att hushåll i högre grad ställer upp på enkla miljövänliga 
aktiviter (i detta fall gröna påsen) (Sörbom, 2003). Vilket kan förklaras i varför gröna påsen används 
flitigt, det är helt enkelt en relativt enkel lösning som inte kräver en allt för stor tidsåtgång för 
hushåll. För att få människor att bli ännu mer engagerade gällande miljön finns det olika åtgärder att 
genomföra. Forskning i avfallsområdet visar att lösningar från kommuner som att investera i 
viktbaserade sophämtningsavgifter, ökade antal återvinningsrum samt generösare tömnings tider 
påverkar hushåll till att sortera sitt avfall i större utsträckning (Söderholm, 2008).  
I vår studie kunde vi se samband med Söderholms (2008) studie gällande antal återvinningsrum. Det 
eftersom samtliga informanter i vår studie studie svarat att det underlättar för dem om det finns ett 
eller flertalet återvinningsrum i anslutning till hushållet. 

6.2 Fysisk utformning lägenheter 
 
Samtliga informanters svar tyder på att de sorterade sitt avfall oavsett hur deras lägenhet såg ut 
(markplan med uteplats eller utan markplan). Tidigare studier tyder på att hemmens fysiska 
utformning och struktur påverkar hushållen i den grad att de har en mer positiv inställning till att 
sortera sitt avfall (McDonalds och Oates 2003). Den fysiska strukturens utformning av lägenheter 
styrks också av Sörbom (2003). Flera av informanterna i båda områden sa att de inte hade tillräckligt 
med plats men att de sorterade ändå. I våra observationer kunde vi se att en informant från 
Borensberg hade strukturerat om under hela sin diskbänk för att kunna förvara allt sitt sorterade 
avfall där. Detta tyder på en positiv attityd till avfallssortering eftersom hon handlade på detta sätt. 
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Dock var det två hushåll i Borensberg som sa att de sorterade efter krav från Platen vilket kan bero 
på orsaker som att hushållen känner ett moraliskt ansvar som kommer ifrån hyresvärden men också 
ifrån samhället (Lindén, 1994). Det var även ett hushåll i Gustavsvik som nämnde att de sorterade 
efter krav från Platen men att det inte var enbart därför. Eftersom kraven från Platen gällande 
avfallssortering finns, påverkar det hushållen till att de sorterar eftersom de måste. Forskning tyder 
på att handlingar ska utföras av vilja och inte av tvång för att hushållen då inte vet hur de skall handla 
kan det leda till att de sorterar i fel fraktioner (Lindén, 1994). 
 
Tidigare studier tyder på att hemmens fysiska utformning och struktur påverkar hushållen i den grad 
att de har en mer positiv inställning till att sortera sitt avfall (McDonalds och Oates 2003). Den fysiska 
strukturens utformning av lägenheter styrks också av Sörbom (2003). Svaren från informanterna i 
båda bostadsområdena tyder på att de sorterade oavsett strukturen på lägenheten.  
 

6.3 Fysisk utformning återvinningsrum  
 
Tidigare forskning visar på att det är bra om hushållen själva får vara med och påverka samt utforma 
avfallssystemen eftersom det då skulle underlätta för dem när de skall sortera sitt avfall (Sörbom, 
2003). Också Drangert och Krantz (2002) har i sina studier kommit fram till att hushåll kan uppleva 
sopinkast som krångliga exempelvis svåra att nå upp till osv. I det empiriska materialet framkom att 
hushållen i Gustavsvik hade klagomål på den fysiska utformningen. Att inkasten på 
återvinningsrummets yttervägg inte var tillräckligt bra utformade. Tre informanter i Gustavsvik 
upplevde att det ofta ställdes påsar med skräp utanför återvinningsrummen vilket inte något hushåll i 
Borensberg hade åsikter om. Det går därför att dra slutsatsen att öppna bodar uppmuntrar och 
förenklar för hushåll att sortera sitt avfall. Att återvinningsrummet var öppet anser vi har betydelse 
eftersom att det blir lättillgängligt för hushållen samt att hushållen kan kasta större kartonger, 
visuellt sätt för hushållen blir det enklare att sortera, de ser om städningen fungerar på ett bra sätt 
inne i återvinningsrummet. 

 
6.4 Fraktioner 

Samtliga informanter i Gustavsvik var positivt inställda till införandet av Moloksystemet vilket vi drar 
slutsatsen till att Moloken var en blandfraktion (både hushållsavfall och komposterbart avfall kastas) 
vilket underlättade men också att den var lättillgänglig. Henriksson et al (2010) styrker vår tanke om 
att det underlättar med blandfraktioner eftersom han menar att detta gynnar hushållen till att 
sortera korrekt. Moloken i området blev full snabbt vilket en av informanterna uppfattade som 
negativt. I Borensberg fanns det inte något Moloksystem därför hade inte dessa informanter någon 
åsikt om detta.  
Informanterna i Gustavsvik saknade fraktioner för att kasta batterier och ljuskällor och samtliga 
ansåg att det skulle underlätta för dem om de hade tillgång att kasta dem närmare sitt hem. 
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6.5 Närhet 
 
Forskning visar att många hushåll inne i svenska städer har nära till sina återvinningsstationer 
(Henriksson et al, 2010). Det kopplar vi till närheten av återvinningsrum som hushållen i båda 
områdena hade nära till.  Att de hade närheten anser vi kan vara en bidragande orsak till varför de 
sorterade sitt avfall i den grad de gjorde. I Gustavsvik fick hushållen ta sig till en kommunal 
återvinningsstation för att kasta batterier och ljuskällor vilket samtliga informanter svarade att de 
gjorde och därmed kan slutsatsen dras att inställningen till att sortera också var positiv (Hallin et al, 
2001).  

De större återvinningscentralerna där grovavfall kastas hade informanterna i Borensberg åsikter om. 
I Gustavsvik kom inte den frågan på tal om eftersom Platen vid Gustavsvik hade servicen med en 
container som kom två gånger per år och då kan grovavfall kastas. Varför servicen inte finns i 
Borensberg vet vi inte men kanske skulle det vara bra att införa detta även i Borensberg eftersom två 
informanter från Borensberg sa att tillgängligheten och öppettiderna vid återvinningscentralerna 
försvårade för dem. Informanterna sa också att det hindrade många som skulle kasta sitt grovavfall 
eftersom många inte hade tillgång till bil vilket behövdes för att ta sig till återvinningscentralen. Vi 
drar slutsatsen att grovavfallet istället hamnar i eller utanför återvinningsrummet eftersom alla inte 
hade möjlighet att ta sig till återvinningscentralen. Detta styrks även i Krook och Eklunds (2010 och 
2009) studier som menar att ett begränsande av återvinningscentraler bidrar till att avfallet dumpas 
på andra ställen än vad som är tillåtet.  
 

6.6 Övrigt 
 
Enligt Lindén (1994) räcker det inte med information som förebyggande åtgärder utan det måste till 
fler åtgärder om budskapet om hur hushållen skall sortera sitt avfall skall nå fram till hushållen. Vi 
anser att hyresvärden kan anordna en ”sorterings dag” där de visar hur hushållen skall sortera osv. I 
samband med hyresvärdens aktivitetsdagar kan en aktivitet ordnas som ex en ”sorteringstävling” där 
personer i får pröva att sortera olika fraktioner på en viss tid osv.   
 
Idag finns det ingen straffsanktion för att sortera sitt avfall ”fel” men hushållen i studien har i 
Borensberg ett sätt att agera på som kan komma ifrån utan påverkas till stor del av sociala normer. 
Forskning visar att om individer skulle känna sig skyldiga att sortera sitt avfall skulle de i högre 
utsträckning också sortera sitt avfall. Det innebär att personer från början skall ha inlärda mönster i 
sitt sorterande som sedan skall fungera som sociala påtryckningar. Personer skall känna ansvar för 
sitt agerande, efterlikna varandra och betalar då tillbaka med samma mynt. Det vill säga om en 
person är snäll mot dig skulle du vara snäll tillbaka vice versa (Brekke et al, 2010).  
 
I denna studie går det att dra slutsatserna att samtliga intervjuade hushåll sorterar sitt avfall men att 
informanterna i Gustavsvik anser att det finns brister gällande nedskräpning från andra hushåll 
utanför återvinningsrummen. Införande av straffsanktioner för nedskräpning utanför 
återvinningsrum eller mer information om hur straffsanktionerna fungerar kan vara en lösning till att 
få det att se bättre ut utanför och omkring återvinningsrummen. Enligt Söderholm (2008) finns det 
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idag straffsanktioner i form av bötesfällning vid nedskräpning. I denna studie framkommer inte hur 
informerade hushåll är gällande information kring straffsanktioner. Det kan bli förbättring om 
information gällande sanktionerna finns lättillgängligt samt att myndigheter gör löpande 
tillsynsbesök av återvinningsrum och stationer för att se till att lagarna följs.  
Dock blir det än viktigare att nämna riskerna med införskaffandet av åtgärder eftersom de kan leda 
till negativa inställningar om det inte används på rätt sätt (Söderholm, 2008).  

6.7 Strategier 

I denna del utgår vi ifrån avfallshierarkins fem strategier. Samtliga informanter handlade efter 
avfallshierarkins materialåtervinning eftersom de alla sorterade sitt avfall (Naturvårdsverket, 2012b). 
Två informanter från Borensberg och tre från Gustavsvik handlade efter avfallshierarkins strategi 
återanvändning eftersom de återanvände burkar. 
Inställningen till avfallshierarkins övriga tre strategier har vi inte fått fram i denna undersökning. 
Eftersom de inte togs upp av informanterna under intervjuerna. Angående hur olika strategier kan 
genomföras för att förbättra avfallssorteringen uppmärksammades under observationen av 
återvinningsrummet i Borensberg hur en informant hade en egen strategi för att flytta på felsorterat 
avfall. Informantens beteende tydde på att hon hade en positiv inställning till avfallssortering 
eftersom hon ”rättade” till det som andra gjort ”fel”. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 
7. Sammanfattande slutsatser 

• Alla intervjuade hushåll var beredda att lägga ned tid och engagemang på sin avfallssortering 
dock kände två av åtta hushåll att de sorterar sitt avfall efter krav från hyresvärden. 
 

• Sex av åtta hushåll sorterade sitt avfall för att de tyckte det var viktigt ur miljösynpunkt.  
 

• Lägenhetens fysiska struktur hade ingen betydelse för hur samtliga hushåll förvarade sitt 
sorterade avfall i hemmet.  
 

• Fem hushåll skulle sortera sitt avfall fast återvinningsrummet låg längre bort. För övriga tre 
hushåll skulle närheten underlätta för att sortera sitt avfall.  
 

• Servicegraden hade betydelse för hushållens inställningar till avfallssortering; angående 
tömningen var synen positiv, städningen kunde fungera bättre i Gustavsvik men var 
tillfredställande i Borensberg. Tillgång av fraktioner upplevdes som tillräckliga i Borensberg 
medan det i Gustavsvik efterfrågade fler fraktioner.  
 

• Den gröna påsen hade lyckats bättre att implementera bland hushållen i studien än de svarta 
påsarna eftersom sju av åtta hushåll ansågs ta för mycket plats i hemmet. En informant 
ansåg att påsen var för liten för att användas.  
 

• Hushållen följer strategier enligt avfallshierarkin; materialåtervinning och återanvändning.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Frågor 

Hemmet 

• Hur många är ni i ert hushåll? Hur länge har du bott i hushållet? 
• Sorterar du dit avfall? Varför/Varför inte? 
• Vilken typ av avfall sorterar du? Vilken typ av avfall sorterar du mest av? Varför just detta? 
• Kan du visa var du förvarar ditt sorterade avfall? OBSERVATION? 

•  När går du ut med ditt sorterade avfall till miljöboden? Varför då? 
 
Miljöboden 

 
• Hur upplever du avståndet till din närmaste miljöbod? Påverkar det ditt sätt att hantera 

avfallet/vad du sorterar och inte? Underlättar det för dig att miljöboden är placerad i 
närheten till hushållet? 

• Hur upplever du miljöbodens storlek? Är den tillräckligt stor? Varför/varför inte? Passar den 
in i området? Tycker du att det är bra att inkasten är placerade på utsidan och att miljöboden 
är stängd? 

• Hur anser du skötsel av miljöboden ser ut? Är städningen bra både inne och runtomkring? 
Hur ofta är det tömning av avfall i boden? 

•  
• Hur upplever du att informationen (reklamblad, webbsidor) kring hur och varför det är viktigt 

att källsortera ser ut? Skulle du vilja ha mer information? 
• Har du fått den svartastorteringspåsen som Motala kommun delat ut till alla hushåll? 

Använder du den svarta sorteringspåsen? Varför/Varför inte? 
• Vad tycker du om det nya systemet med den grönapåsen för matavfall använder du den? 

Varför/Varför inte? Har den kommit till nytta? – Vet du hur du ska göra för att hämta ut nya 
grönapåsar? 

 
Strategier för att minska avfallet 

 
• Hur gör du för att minska din avfallsmängd? Återanvänder du ex burkar istället för att kasta 

dem? Tänker du på förpackningen när du är ute och handlar t.ex. att förpackningen kommer 
bli skräp senare. Kan ett erbjudande som ex köp 2 betala för 1 bidra till att du konsumerade 
mer än du innan tänkt, vilket också leder till mer avfall? Inte kastar överbliven mat? 

• Hjälps ni alla åt att källsortera i hemmet? 
• Vad tror du skulle få hushållen att sortera mer?  Vad tror du skulle få hushållen att sortera 

bättre? Skulle fler fraktioner eller bättre tillgänglighet hjälpa?  
Avslutande del 

Är det är det något du vill tillägga? Tack så mycket för din hjälp och medverkan! Är du intresserad av 
att ta del av den färdiga uppsatsen så kan vi skicka slutversionen. 
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