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Bakgrund  
 

Vid månadsskiftet februari-mars 2011 genomförde MKB, VA SYD och Sysav kampanjen Ett 

varv till som riktade sig till 208 MKB-hyrestgäster i Augustenborg. Målsättningen med 

kampanjen var att öka hushållens matavfallssortering genom information samt montering av 

specialdesignad hållare för matavfallsbehållare. Kampanjens titel Ett varv till syftade på hur 

områdets matavfall kan användas till att framställa biogas i så stor omfattning att det kan driva en 

biogasbil flera varv runt jorden. Kampanjen pågick under två veckor genom besök i hemmen av 

informatörer från VA SYD. I god tid inför besöken fick samtliga hyresgäster information per 

brev om kampanjen. Informatörerna berättade om miljöfördelar med matavfallsåtervinning och 

förklarade MKB:s målsättning. I samband med besöken monterades även en metallhållare på 

insidan av köksskåpen i syfte att underlätta matavfallsinsamlingen. Hållaren presenterades som 

en obligatorisk del av lägenhetsinteriören. 

 

De 208 hushållen är uppdelade på två miljöhus - miljöhus 7 och miljöhus 9. De första två 

månaderna efter kampanjen ökade matavfallsinsamlingen med 80 % - 90 % i miljöhus 7. I 

miljöhus 9 var ökningen som högst de första tre veckorna efter kampanjen med en ökning på 

nära 100 %. Den sammanlagda matavfallssorteringen i hushållen sjönk sedan under sommaren 

för att under hösten ha återgått till de lägre nivåerna, innan kampanjen. 

 

 

Syfte och problemformulering 
 

Den här studien är en uppföljning av kampanjen Ett varv till. Studien berör även hushållens 

aktuella sorteringsvanor och attityd till källsortering. Vår målsättning är att klargöra på vilka sätt 

som kampanjen kan ha påverkat hyresgästernas vanor och inställning till sortering. Följande 

syften har varit vägledande under studiens genomförande och analysfas: 

 

● Att beskriva och förstå hur hyresgästerna upplevt kampanjen “Ett varv till” och deras 

åsikter om den monterade hållarens funktion som element i hushållets källsortering. 

● Att analysera och kategorisera olika typer av hushåll för att få en indikation på vilken 

typ av information de är mottagliga för. 

● Att klargöra om det är flertalet hyresgäster som sorterar en del - eller om det är vissa 

som sorterar mycket och andra inget alls. 

 

 

Teoretisk utgångspunkt  
 

Målsättningen med Ett varv till - att öka utsorteringen av matavfall - verkade de första veckorna 

efter kampanjen ha nåtts med succéartade mått innan sorteringen efter sommaren återgick till 

lägre nivåer, jämförbara med de innan kampanjen. Enligt Åberg (2004:13) visar 

forskningserfarenhet att det är svårt att ändra beteenden långsiktigt. Hon menar på att vi trots 

goda föresatser ofta återgår till gamla inrutade beteenden efter en tid. Om vi gör ett antagande att 

kampanjen överlag bland de boende mottagits väl, med anledning av den inledningsvis höga 

sorteringsgraden, är detta ingen garanti för att sorteringen ska fortgå i samma utsträckning. 
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Lindén anser att det alltid finns en skillnad i vad en individ tänker och vad den faktiskt gör kring 

miljörelaterade handlingar, och att sambandet dessutom är relativt lågt (Lindén 1994:55). För att 

attityd ska resultera i faktisk handling räcker det inte med att förmedla mer kunskap och 

information utan Lindén pekar på andra betydelsefulla faktorer. De faktorer hon nämner som 

viktigast är att individen själv kan kontrollera handlingen, att resultaten uppstår snabbt och är 

tydliga, att de påverkar individen personligen samt att eventuella hinder för förändrat beteende 

undanröjs (Lindén 1994:67). 

 

 
Metod 
  

Under kampanjen Ett varv till våren 2011 besöktes 208 lägenheter på Augustenborg. Adresserna 

var Augustenborgsgatan 6 och 8 (använder miljöhus 9) samt Augustenborgsgatan 10 och Norra 

Grängesbergsgatan 33 (miljöhus 7). Av dessa 208 hushåll slumpades 10 hushåll med tillgång till 

miljöhus 7 respektive 10 till miljöhus 9 för uppföljning med upp till 30 minuter långa 

samtalsintervjuer. De hushåll där det inte var möjligt att komma in och informera vid 

kampanjens genomförande våren 2011 (pga att ingen var hemma, de boende inte önskade besök 

eller där hållaren inte kunde monteras då de inte passade köksluckorna) plockades bort vid det 

slumpmässiga urvalet. För urvalet användes slumgeneratorn (formel: RANDBETWEN) i 

Microsoft Excel. 

 

Vid genomförande av undersökningar med samtalsintervju som undersökningsform 

rekomenderar Esaiasson et al. (2007:292) att ca 10 personer intervjuas för varje grupp i en 

respondentundersökning för att en intressant analys ska kunna genomföras. 

 

Några dagar innan det första intervjutillfället lämnades en informationslapp i brevinkastet till 

samtliga utvalda hushåll. Detta för att de skulle vara beredda på att få besök från VA SYD under 

ett antal angivna vardagskvällar. Totalt nådde vi 15 hushåll varav två avböjde efter att de fått 

reda på undersökningens syfte och innehåll, de uppgav tidsbrist respektive ovilja som skäl. De 

sista tre intervjuade hushållen nåddes per telefon. Av de 13 intervjuade hushållen var 6 från 

miljöhus 7 och 7 från miljöhus 9. Detta antal per miljöhus är för låg för att kunna genomföra en 

adekvat jämförelse mellan de två olika miljöhusen (Esaiasson et al. 2007:292). 

 

Besöken inleddes med förfrågan om hyresgästen hade tid att ställa upp på en intervju där och då, 

eller om de ville boka en tid en annan tid eller kväll. Vi berättade att undersökningen är anonym 

och inte en kontroll av deras sorteringsvanor. Vidare delgavs hyresgästen att syftet med 

undersökningen var att få reda på de boendes vanor, inställning till sortering och tankar om 

matavfallssortering. Vid samtliga intervjuer närvarade två informatörer, en intervjuade och en 

antecknade under tiden samt flikade ibland in relevanta frågor. Detta arbetssätt underlättade att 

skapa en bra kontakt med intervjupersonen då den som intervjuade inte behövde skriva samtidigt 

som den samtalade med intervjupersonen och fick en bättre ögonkontakt. Frågorna i 

intervjuguiden (Se bilaga) följdes av följdfrågor beroende på hur uttömmande svaret blev. 

Intervjuformuläret nedan (Fig. 1) användes för att fylla i svaren. 
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Figur 1. Svarsformulär som användes under intervjuerna 

 

 

Samtalsintervjuer med följdfrågor, och utan frågeundersökningars i förväg fastställda 

svarsalternativ, har fördelen att de ger goda möjligheter att registrera oväntade svar och att  

under intervjun följa upp oklarheter kring vad en intervjuperson menar med sitt resonemang 

(Esaiasson et al. 2007: 283). En del av frågorna i intervjuguiden är inspirerade av Åbergs (2004) 

kvalitativa undersökning av matavfallssortering i Västra Hamnen, Malmö. Eftersom intervjuerna 

genomfördes i intervjupersonernas hem var det naturligt att låta sambos eller barn delta i 

intervjun. 

 

Undersökningens analysfas har delvis utförts på fält i anslutning till varje avslutad intervju. På 

fältet skrevs anteckningar om den senast avslutade intervjun. Påminde eller skiljde den sig från 

tidigare intervjuer? Vi graderade även den intervjuades miljöengagemang i förhållande till övriga 

hushåll, vilka frågor den intervjuade visade störst intresse för, deras inställning till sortering i 

allmänhet och hur de intervjuade verkade ha upplevt kampanjen Ett varv till. 

 

Vid sammanställning av rapporten har intervjusvaren och anteckningar åter gåtts igenom. 

Hushållen delades in efter sorteringsgrad samt boendeform med ensamboende, samboende, 

barnfamilj och familj med vuxna barn (över 18 år). För varje hushåll sammanställde vi vidare en 

kortfattad beskrivning av de intervjuade hushållen med särskilda kännetecken, belysande 

exempel på kommentar eller åsikter och miljö och sorteringsengagemang.  

 

 

Resultat  
 

Beskrivning av undersökningens hushåll 
Majoriteten av de hushåll som ingått i undersökningen var ensamboende varav 3 i lägenheter 

med tillgång till miljöhus 7 och 4 med tillgång till miljöhus 9. Hushåll med två samboende vuxna 

var två till miljöhus 7 och ett till miljöhus nio. Hushåll med barn i undersökningen är uppdelade 

på två barnfamiljer till miljöhus 9 och ett hushåll med vuxna barn till miljöhus 7 (se tabell 1). 

Intervjufråga: 

Svaret i korthet: 

 

 

Belysande citat och exempel: 

 

Egna kommentarer: 
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Denna fördelning verkar beskriva det studerade området realtivt bra, då det enligt Malmö stads 

områdesdata för boendeform har 61 % ensamhushåll.  

 
Tabell 1. Sammanställning av hushållstyper från urvalet. Hushållen är uppdelande efter tillgång till 
miljöhus 7 respektive miljöhus 9. Parentesen anger miljöhus och intervjunummer i undersökningen.    

 

                                            Miljöhus 7                            Miljöhus 9   

 

Ensamboende                          3  (M7:5, M7:9, M7:10)        4 (M9:4, M9:7, M9:11, M9:13)       

Samboende                              2 (M7:6, M7:8)                      1 (M9:3)   

Hushåll med barn   0    2 (M9:1, M9:2)  

Hushåll med vuxna barn          1 (M7:12)   0 

 

 

Bland hushållen i undersökningen fanns personer som bott i Augustenborg allt ifrån 4 månader 

till 40 år. Fem av hushållen hade bott 8 år eller mer och dessa hushåll uppgav att de trivdes bra 

eller mycket bra i området samt MKB:s lägenheter. Sju av hushållen hade bott upp till 4 år i 

Augustenborg. Merparten av dessa hyresgäster med kortare boendetid uppgav även de att de 

trivdes, men inte i lika hög grad som de med en längre boendehistoria i området. Endast en 

intervjuperson uppgav att hon ville flytta inom snar framtid. På frågan kring vad som är viktigt i 

närmiljön uppgav merparen att de uppskattar lugna och grönskande utemiljöer. 

 
M7:6 “Att det är lungt. Inte så mycket trafik... Parker och gräsmattor, och fin natur”.  

M9:11 “Jag trivs här... jag har alltid bott i MKB”  

M7:5 “Att det är mycket grönt, det tycker jag om”. 
 

Även i beskrivningar om varför hyresgästerna vill bo kvar återkom ofta positiva tankar om 

satsningar på de gröna och varierade utemiljöerna i Augustenborg. En övervägande inställning 

från intervjumaterialet, särskilt från de boende som bott en längre tid i området, var att det 

överlag sker en positiv utveckling i Augustenborg. 

 

I tre av de intervjuade hushållen fanns det en risk för missförstånd på grund av att svenska inte 

var intervjupersonens modersmål och att frågorna i vissa fall behövde formuleras om. I 

samtalsintervjun med M9:2 hade familjen bott en kortare tid i Sverige och intervjupersonens 

begränsade svenskakunskaper bidrog till att flera av frågorna inte kunde besvaras 

tillfredsställande. 

 

Återgivning av hushållens matavfallssorteringsgrad i tabellform (tabell 2)  
 
Vi har här gjort skillnad på tre kategorier av svar på i första hand intervjuguidens fråga 12 

(Utnyttjar du alla kärlen i soprummet?) och fråga 16 (Hur många matavfallspåsar slänger du per 

vecka?). Kategorierna är Sorterar mycket för de intervjupersoner som både uppget och gett 

intryck av att vara noga med sin matafallssortering. I kategorin Sorterar en del är de som uppgett 

att de sorterar matavfall med inte med kontinuerlig noggrannhet alternativt uppgav att de inte 

slängde mer än max en påse i vecka (exempelvis uppgav M7:8 att deras hund äter upp det mesta 

av matresterna och M9:11 uppgav att han nästan alltid åt ute både lunch och middag). Till 
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kategorin Ingen sortering hör de hushåll i undersökningen som uppgav att de inte sorterade ut 

sitt matavfall. 

 
Tabell 2. Visar sorteringsgrad för respektive boendeform. Lägenheterna har som ovan titlar efter 
miljöhustillhörighet samt intervjunummer.  

    

                                  Sorterar mycket                    Sorterar en del          Ingen sortering  

 

Ensamboende                    M7:5, M9:7, M9:13 M7:10      M9:11, M7:9                   M9:4      

Samboende                        M7:6                                         M7:8                               M9:3 

Hushåll med barn       M9:1, M9:2  

Hushåll med vuxna barn                                                     M7:12   

 

 

Antalet hushåll i de beskrivna boendeformerna i tabell 2 ovan är för få i varje grupp för att dra 

några slutsatser om sorteringsgrad respektive boendeform. Samtidigt är en urskiljbar tendens att 

sorteringsgrad verkar kunna vara utspridd över olika boendeformer. 

 

Praktiska element kring hushållens matavfallssortering 
 
Den monterade hållaren som sattes upp under kampanjen Ett varv till i avsikt att underlätta 

sorteringen framstår i intervjumaterialet som en succé. Endas två av hushållen som sorterar sade 

sig inte ha användning av hållaren, övriga var positiva eller mycket positiva till hållarens 

utformning och funktion. En nyinflyttad i området som inte närvarat vid kampanjen var också 

positiv: 

 
M9:7 “Om den stod mer intryckt skulle det vara lättare att glömma” 

 

Två hushåll menade att hållaren gjort att de ökat sin matavfallssortering och M7:9 berättade att 

hon började sortera efter att hållaren kom på plats. 

 
 M7:9 “Innan jag fick hållaren var det huller om buller, men sen började jag sortera”. 

 

Noterbart var att även de två hushåll som inte sorterade vid tidpunkten för undersökningen också 

börjat sortera under en kort period på 2-3 veckor efter att hållaren monterats. Dessa angav själva 

lathet som största anledning till att de inte fortsatt sin matavfallssortering. Dock hade ingen av de 

två icke-sorterande hushållen några invändningar mot hållaren. Den ena uttryckte sig: 

 
 M9:4 “kampanjen och hållaren var ett fint initiativ”.  

 

Ingen av intervjupersonerna upplevde det som för långt eller krångligt att gå till miljöhuset.  

Angående hur man upplever ordningen och renheten i miljöhusen, är svaren mer varierande. En 

vanlig kommentar är att det sköts bra och är relativt rent samtidigt som ett lika vanligt svar var 

att det kan vara stökigt och ligga saker slängda överallt. 
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M9:3 “Det är rätt fint, ett litet hus med gräs på taket” 

M9:11 “Jag upplever det som dåligt i soprummen, folk slänger grejjer kors och tvärs. De lägger 

batterier på golvet.”  
 

Om hyresgästernas upplevelse av miljöhuset är mestadels positiv eller negativ är väldigt 

varierande med svar allt ifrån “bra och rent” till “hyfsat” och “stökigt!” . En viss skillnad 

mellan miljöhus 7 och miljöhus 9 går att läsa ut av de boendes svar. Tre personer av de sex som 

slänger sitt avfall i miljöhus 9 nämner problemet med hemlösa i/utanför soprummet. En av 

intervjupersonerna uttryckte sig som att det “springer hemlösa och knarkare där, men inte så att 

det stör” och en annan menade att det beror på hemlösa att det ibland kan ligga saker slängda 

runt omkring inne i miljöhuset. I samband med detta nämndes även att det ofta ligger sopor 

utanför dörren till miljöhus 9. Denna typ av kommentarer har inte framkommit vid någon av 

intervjuerna med de boende som använder miljöhus 7.  

 

Boendeperspektiv på information om matavfallshanteringen i Augustenborg 
 
Generellt upplevde de flesta informationen i miljöhusen om hur sorteringen praktiskt ska utföras 

som tillräcklig. De flesta svarade att det inte är några problem att veta vad man ska slänga var 

och således inte ett hinder för sortering. Ett fåtal personer upplevde sig vara tveksamma kring 

vissa specifika avfallstyper; produkter bestående av blandat material eller elektronisk utrustning. 

Generellt var alltså kunskapen om hur man ska sortera mycket god. 

 
M9:7 “Det svåra är sådana saker som är blandade, med olika material”. 

 

Kring matavfallssortering specifikt fanns heller några indikationer i intervjumaterialet på att 

hyresgästerna upplever det som krångligt hur matavfall ska sorteras eller vad som ingår i 

kategorin matavfall. Ingen av de intervjuade uppgav att de slängde utgången mat i oöppnad 

förpackning som restavfall. Inställningen till denna fråga var i många fall att det är 

oekonomiskt/fel att slänga mat. 

 

Angående kunskapsnivån om avfallshantering nämner fyra personer “kompost”, “gödsel” eller 

något liknande som svar på fråga 11 (Vad tror du blir av det insamlade matavfallet i slutändan?). 

I informationsmaterialet som delades ut våren 2011, i samband med Ett varv till-kampanjen står 

det ingenting om detta utan där finns endast information om att matavfallet blir till biogas. Sex 

personer, alltså cirka hälften av de intervjuade kopplar dock återvunnet matavfall till någon form 

av bränsle, vilket stämmer med den information som delades ut. Utöver biogas nämns “etanol” 

och “bränsle till bilar”. Det var dock ingen av dessa sex som uppgav sig ha tillägnat sig den här 

kunskapen i våras, under kampanjen. Resterande tre hushåll kände inte till någon av 

slutprodukterna för det utsorterade matavfallet. Vid förfrågan om de minns hur det gick till när 

MKB/VA SYD kom på besök verkade de flesta hushållen i studien mest minnas att de fick en 

hållare monterad och eventuellt att de fick information om vad som skulle slängas i den bruna 

påsen. Detta tolkar vi som att själva biogasproduktionsinformationen i kampanjen inte verkar ha 

nått fram till de boende. 
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Motiv och drivkrafter till att matavfallsortera 
 
En grafisk presentation av vår uppfattning av vad som verkar styra de olika hushållens 

sorteringsbeteende sammanställdes under analysfasen (se figur 2). De hushåll där vi menar att 

anvisningar och regler är viktigt för handlingsval gav vid intervjun intrycket av att fatta beslut 

och handla till stor del efter instruktioner från andra, såsom den utvärderade kampanjen. 

Motsatsen till detta beteende är individer som visar på ett väldigt självständigt tankesätt där deras 

egna värderingar och känslor i hög grad styr handlingar och beteenden. De flesta individer är 

givetvis någonstans mitt emellan de två extremerna. Vi har även i samma figur fört in i hur stor 

mån hushållen gav intrycket av att tycka att miljö är ett motiv för sortering. På grund av 

språkroblem har intervjun med M9:2 plockats bort vid denna del av analysfasen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vi har, i olika hög grad, sett exempel på hushåll där anvisningar och regler är oviktigt för 

handlingsval både bland de som sorterar mycket, sorterar en del samt bland de som inte sorterar 

alls. Ett hushåll, M9:3, som inte sorterar, uppgav som främsta skäl att matavfallet luktade äckligt 

och läckte ur påsen när de provade sortering under några veckor. En av personerna i hushållet 

var närvarande under hembesöket vid Ett varv till- kampanjen och upplevde det som mer 

tvingande än motiverande Därför hamnar detta hushåll också långt ner på skalan för anvisningar 

och reglers betydelse för handlingsval. 

 

Figur 2. En grafisk sammanställning över motiv och incitament för matavfallssortering. Grön 

färg representerar ”sorterar mycket”, gul ”sorterar en del” och röd ”ingen sortering”.  
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M9:3 ”Jag har för mig att han var lite militant.” 

 

Men denna personlighetstyp kan även vara en person som sorterar sitt avfall noggrant, såsom 

M9:13, som sorterade sitt matavfall av miljöskäl redan innan innan kampanjen och tyckte att 

både informationen och hållaren var onödig för henne. Även M9:7 är genuint intresserad av 

miljöfrågor, sorterar av eget intresse, och påverkas inte av vad som förväntas av henne från 

exempelvis MKB eller VA SYD. Tidigare, då hon bodde i en fastighet utan matavfallssortering, 

saknade hon detta.  

 
M9:7 “Det är så enkelt, det känns bra … onödigt att inte göra det”.  

 

De fyra resterande hushållen där det sorteras mycket har även de ett miljömotiv över medel. 

Dock visar de på en starkare tendens att påverkas av anvisningar och regler, vilket kan göra det 

lättare att få traditionella typer av information att nå fram. 

 
M7:5 “Man skulle göra det bara”. 

 

Exempelvis uppger M7:5 att hon började att sortera ut sitt matavfall för att hon blev tillsagd, när 

hon flyttade till Augustenborg, men hon fortsatte att upprätthålla sorteringen av miljöskäl. Detta 

trots en relativt låg kunskapsnivå. Att inte känna till att matavfall kan bli varken biogas eller 

gödsel påverkar inte hennes engagemang i sorteringen. Även M7:6 uppger sig vara väldigt 

intresserad av natur- och miljö, men svarar samtidigt på frågan om vad som motiverar henne att 

sortera så noggrant att “jag tänker inte på bränslet” direkt, vilket vi tolkar som att det väldigt 

mycket har blivit en vana för henne, och hon har byggt upp en bra sorteringsrutin som hon gärna 

visade upp för oss vid besöket. En annan åsikt som visar på tendenser att tycka att regler och 

anvisningar är viktigt, är M7:10 som pratar mycket om disciplin. Här fick höra att: 

 
M7:10 “Information är mycket bra, det behövs disciplin också bara”. 

M7:10 “Man borde montera en kamera i miljöhuset så att det syns när folk gör fel”.   
 

Samma person uppgav, förutom just discplin, sitt eget samvete som en viktig motivation för 

sopsorterande. Även M9:1 hänvisar till disciplin och uppger sig vara uppfostrad till att sortera. 

Han menar att redan som barn fick han lära sig att det är viktigt att visa respekt för andra och att 

göra det man ska. Detta kombinerat med ett starkt miljöengagemang, han berättar till exempel 

stolt om att de har en miljöbil i familjen, resulterar i noggrann sortering av både matavfall och 

alla övriga avfallsfraktioner. 

 

Fyra av de tio som sorterar sitt matavfall uppger vanan som stark motivation till att upprätthålla 

sorteringen. En person, M9:4, sorterar inte alls men han tror själv i stor utsträckning att sortering 

är en vanesak. En vana som han själv inte har fått in, på grund av vad han uppger som lathet. 

Men han visade även på en osäkerhet över sin egen insats betydelse i ett större sammanhang. 

Han tycker att miljöfrågor är viktigt, men att för mycket ansvar läggs på individen, politikerna 

och de stora företagen borde göra mer. Dessutom säger han, trots att han själv i princip inte 

sorterar alls och endast har provat att sortera ut sitt matavfall en gång precis efter kampanjen, att: 

 
M9:4 “Det borde vara lag på det”.  
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Ett annat hushåll, M7:12, menar att det är attityd och vilja som är den största faktorn för om 

någon sorterar ut sitt matavfall eller ej. Och detta tror han tyvärr att de flesta tyvärr inte har:  

 
 M7:12 “Tanken är god, men jag tror inte det funkar i praktiken”: 

 

Själva sorterar de i hushåll M7:12 ut uppskattningsvis hälften av sitt matavfall. Andra 

funderingar som dök upp vid mer än en intervju är vad det egentligen kostar med all sortering. 

En person frågade oss rakt ut om kostnaderna för MKB: 

 
M7:5 “Egentligen vet jag inte vad [hanteringen av matavfall] kostar, i pengar och utsläpp” . 

 

I ett annat hushåll blev svaret tveksamt när vi frågade vad de tyckte om att det satsas på 

matavfallssortering, med motiveringen att ännu viktigare samhällsfrågor finns såsom hemlöshet 

och att pengarna borde läggas här istället. Det framkom även funderingar på att det finns så 

mycket annat som hyresvärden borde satsa resurser på; renovering och underhåll av lägenheter 

och dylikt. Det blev uppenbart för oss att hyresgästerna inte känner till att det är billigare för 

MKB med hämtning av matavfall än av restavfall. En annan fundering och önskan som framkom 

hos några hushåll är att man vill se tydligare resultat av sin matavfallssortering. 
 

M7:8 “Det hade varit kul att se vad det blir för resultat, om det är fler som gör det eller så”. 

 

De är miljöengagerade i detta hushåll och skulle gärna se exempelvis statistik på hur mycket som 

samlas in och hur många som faktikst sorterar. Vi fick även förslag på “skräckpropaganda” med 

information om hur jorden kan se ut i framtiden om folk inte sorterar sina sopor eller bilder på 

sopberg. Ungefär som varningstexterna på cigarettpaket. Något annat som vi fick förslag på 

under studien som skulle kunna var motiverande är någon form av “morot”, att får pengar för 

det.  

 

 

Sammanfattande reflektion 
 

I undersökningens teoretiska utgångspunkt nämndes att undanröja hinders om en betydelsefull 

faktor för att förändra och påverka individers beteenden (Linden 1994: 67). Utifrån den här 

undersökningens intervjumaterial verkar det som om hållaren har stor potential till att bidra till 

att underlätta för nya sorteringsvanor av matavfall. Den huvudsakliga faktorn till att sorteringen 

gick upp efter kampanjen Ett varv till är just uppmontering av hållaren. Bland de sex hushåll som 

uppgav att de kände till biogas/bränsle var det ingen som nämnde att de erhållit denna kunskap i 

samband med kampanjen. Även de som uppgav att de inte sorterar matavfall idag tyckte att 

hållaren var bra och påverkade dem att prova matavfallsortering under en kort period. 

 

Vi har även fått intrycket av att de boende inte tycker att avståndet till miljöhuset är något 

problem. Inte i något hushåll verkar detta påverka graden av matavfallssortering. Dessutom 

verkar ordningen i miljöhusen, även om den uppfattas väldigt varierande av olika hushåll, inte 

heller påverka viljan att sortera. Bland användarna av miljöhus 9 är det flera hyresgäster som har 

klagat på att det är rörigt utanför miljöhuset, och att det verkar vara hemlösa som uppehåller sig 
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där inne. Dock är det i miljöhus 9 som de uppmätta mängderna utsorterat matavfall är högst, så 

det verkar inte finnas något samband där.  

 

Vidare pekar Linden (1994) på att synliga resultat är en viktig faktor för att skapa förändrade 

beteende och vanor. Här är intrycket att den information om ökningen av mängden utsorterat 

matavfall som finns i miljöhusen och i trappuppgångar inte når fram i tillräckligt hög grad till 

hyresgästerna. Antagligen springer man bara förbi anslagen, på väg in eller ut, utan att läsa. 

Resultat som de intervjupersoner var intresserade av var utöver kontinuerlig uppföljning av hur 

bra det går med sorteringen var även ekonomiska resultat där en av de intervjuade menade på att 

en morot skulle kunna vara återbetalning i pengar till de som sorterar. Även om en ekonomisk 

kompensation inte är genomförbar till sorterande hushåll skulle besparingar som MKB gör tack 

vare ökad sortering kunna användas som incitament för ytterligare sortering. Besparingar som 

redovisas och går tillbaka till hyresgästerna i form av insatser i exempelvis trappuppgång eller 

gårdsmiljön skulle sannolikt vara ett incitament för många av hushållen. I undersökningen visade 

flertalet ett stort intresse för utemiljön och angav den som ett betydande bidrag till deras trivsel i 

Augustenborg. 

 

Av de intervjuade hushållen har vi stött på fyra hushåll som vi inte anser bidrar i någon märkbar 

mån till mängderna insamlat matavfall. Två hushåll uppger helt ärligt att de inte sorterar alls, och 

två bidrar mycket litet på grund av att de äter ute eller för att de, i fallet med en äldre 

ensamboende dam, inte konsumerar så mycket mat och definitivt inte tycker om att slänga mat. 

 

En annan iakttagelse är att vi finner att en övervägande del av de som sorterar matavfall anger 

miljöskäl som motivation. Ett intryck från intervjumaterialet är att det inte är nödvändigt med 

goda kunskaper för att bli motiverad av miljöskäl för att sortera.  

 

Utöver de tretton intervjuade hushållen var det två hushåll som inte ville medverka i studien efter 

att vi hade presenterat oss och berättat om vårt syfte. Vi kan bara spekulera i om de dessutom 

inte har något intresse av denna typ av undersökning på grund av att de inte tycker att 

matavfallsortering är viktigt. 

 

En avslutande reflektion från vårt intervjumaterial är trenden att hushållen antingen har sortering 

av allt sitt matavfall, oavsett mängd, eller inte sorterar alls. Endast ett av hushållen uppgav att de 

“sorterade en del” av sitt matavfall. Om detta stämmer för samtliga hushåll i områdets 

urvalsgrupp är frågan hur vi kan komma åt de som inte sorterar alls en viktig. En annan typ av 

insats än Ett varv till - kampanjen kan behöva tas fram för att nå fram till även dessa hushåll. 
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Bilaga - Intervjuguide 
 

 

 

Datum: Lgh nr: Intervjunr:     /20 
 

Ålder: 
 

 

Tema 1 - Information om hushållet 
 

Fråga 1. Hur många personer bor i hushållet? 

Antal barn: Antal vuxna: 

 

Fråga 2. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?  

 

 

Tema 2 - Augustenborg 

 

Fråga 3. Hur många år har du bott här i Augustenborg? 

 

Fråga 4. Planerar du att bo kvar här de närmsta åren? 

 

Fråga 5. Vad uppfattar du som viktigt i din närmiljö? 

 

Fråga 6.  Vad anser du om din närmiljö här i Augustenborg? 

 

Fråga 7. Känner du till några insatser på miljöområdet som har gjorts i Augustenborg? 

 

 

Tema 3 - Allmän miljö- kunskap/värdering 
 

Fråga 8. Malmö stad satsar resurser på att öka matavfallsinsamlingen i Malmö genom 

marknadsföring och informationsspridning.  

Hur ser du på att Malmö stad satsar resurser på utökad matavfallsortering?  

 

Fråga 9. Vad tror du händer med ditt restavfall (“dvs osorterade sopor”)? 

 

Fråga 10. Vad tror du blir av ditt insamlade matavfall i slutändan? 

 

 

Tema 4 - Sorteringsvanor 
 

Fråga 11. Hur upplever du ert soprum?  

(Rent? Långt bort/nära? Hur praktiskt är tunnorna placerade, Information?) 
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Fråga 12. Utnyttjar du alla kärlen i soprummet?  

(Krångligt eller enkelt att sortera dina sopor? Är det skillnad mellan olika typer av avfall?)  

 

Fråga 13. Händer det att ni får mat över som har blivit för gammal i oöppnad förpackning?  

(Var brukar ni slänga det avfallet?) 

 

Fråga 14. Tidigt i våras besökte VA SYD och MKB samtliga hushåll i ert bostadshus. Kan du 

återge hur besöket gick till hos er?  

- Vilken information fick ni vid besöket?  

 

Fråga 15. Vad tycker du om hållaren för matavfallspåsar som du fick monterad i samband med 

kampanjen? 

 

Fråga 16. Hur många matavfallspåsar slänger du per vecka? 

(Upplever du att du slänger matavfallspåsar lika ofta eller oftare än restavfallspåsar?) 

 

Fråga 17. Om du skulle försöka göra en beräkning av ditt totala hushållsavfall, hur stor andel av 

ditt avfall är då matavfall?  

 

Fråga 18. Vad skulle kunna motivera dig att sortera matavfall mera? 

- sorterade du ut ditt matavfall mer noggrant efter att du fick personlig information och en hållare 

uppmonterad? 

- Om ja: varför? Eller: varför inte? 

 

Fråga 19. Efter informationskampanjen i våras så ökade först utsorteringen av matavfall för 

hushållen totalt, för att nu i höst återgå till samma nivåer igen.  

- Känner du igen dig i den här beskrivningen för ert hushåll också? 

- Vad tror du att detta kan bero på?  

 


