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Sammanfattning 
Naturvårdsverket har utsett Eskilstuna som försökskommun för att testa ett nytt system för 

avfallshantering. Syftet är att studera hur insamlingen påverkas av att hushållen källsorterar 

efter materialströmmar till skillnad från idag efter förpackningar. Försöket inbegriper 

hårdplast och metall och innebär att dessa material utöver alla hårdplast- och metallförpack-

ningar, t ex diskborstar, kastruller, bestick, mm., ska slängas vid återvinningsstationer 

och/eller i behållare i de fastighetsnära utrymmena. Försöket pågår från september 2007 till 

september 2008. Ett viktigt mål är att ett eventuellt nytt system baserat på materialströmmar 

ska vara lättillgängligt och betraktas som legitimt utifrån hushållens synvinkel. Syftet med 

denna rapport är att göra en så kallad ”nollmätning”, dvs. en undersökning av hushållens 

källsorteringsaktiviteter, erfarenheter och attityder inför försöket med materialinsamling. 

Resultaten bygger på en postenkät som skickades ut i augusti 2007 till 798 hushåll i de 

bostadsområden i Eskilstuna som omfattas av försöket. Undersökningen inbegriper hushållens 

erfarenheter av och attityder gentemot källsorteringen i Eskilstuna i stort, men speciellt 

utrymme ges åt hushållens källsortering av avfall baserat på metall och hårdplast.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och syfte 
Vi lever i en tid av ökad miljömedvetenhet där återvinning tar en allt större plats i de flesta 

delar av samhället. Återvinning har traditionellt förekommit för att det varit ekonomiskt 

lönsamt för företag och hushåll, men från 1970-talet och framåt har dock moderna, rika 

samhällen med politiska medel försökt stimulera till ytterligare återvinning och källsortering. 

Ett primärt mål i den svenska miljöpolitiken är att främja ökad återvinning av olika typer av 

avfall, inte minst genom det s.k. producentansvaret som kom i början på 1990-talet. 

Producentansvaret innebär att producenterna bland annat ska tillhandahålla lämpliga 

insamlingssystem för att underlätta för hushåll och andra förbrukare att sortera ut använda 

förpackningar och lämna dem för bortforsling, se till att förpackningar som lämnats i 

insamlingssystemet bortforslas samt materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på 

annat miljömässigt godtagbart sätt. Kommunerna är inte skyldiga att ta hand om 

förpackningar som har lämnats i insamlingssystem som producenterna har tillhandahållit. 

Dock regleras deras handlingsutrymme av lagstiftningen i miljöbalken (SFS 1998:808) och 

införande av miljöbalken (SFS 1998:811). Lagarna förutsätter att källsortering ska ske, det 

vill säga att hushållen sorterar sitt avfall.  

Eftersom dagens moderna samhälle har en ökad ambition för återvinning innebär det 

också ett ökat ansvar på hushållens sortering, rengöring och transport av avfall. Många 

hushåll finner det ologiskt att källsorteringen är uppbyggd kring förpackningar och inte kring 

materialströmmar; hushållen kan exempelvis inte lämna metallskrot och uttjänta plastsaker 

bland förpackningarna på återvinningsstationerna (Naturvårdsverket, 2006). Under 2007 gav 

därför regeringen ett uppdrag till Naturvårdsverket att ”utreda förutsättningarna att ändra 

dagens förpackningsbaserade producentansvar till ett producentansvar som utgår från 

materialströmmar samt utreda möjligheten att utveckla insamlingssystemet för sådant avfall.” 

I uppdraget ingår flera delar (t.ex. juridiska frågor, miljökonsekvensbedömningar etc.), men 

ett viktigt mål är också att ett eventuellt nytt system baserat på materialströmmar ska vara 

lättillgängligt och betraktas som legitimt utifrån hushållens synvinkel.  

Naturvårdsverket har utsett Eskilstuna som försökskommun för ett nytt system för 

avfallshantering baserad på materialströmmar, och där syftet är att studera hur insamlingen 

påverkas av att hushållen erbjuds/åläggs att samla in materialen hårdplast och metall utöver de 

förpackningar som är gjorda av dessa material, t ex diskborstar, kastruller, bestick, mm. 

Försöket är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Avfall Sverige, Förpacknings- och 
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Tidningsinsamlingen samt Eskilstuna Energi och Miljö och pågår från september 2007 till 

september 2008. Resultatet av försöket ska Naturvårdsverket använda i en kommande 

utredning om huruvida ett nytt sorteringssystem ska införas i alla Sveriges kommuner.  

Denna rapport redovisar resultaten av en enkätundersökning som genomfördes i augusti 

2007 i de bostadsområdena i Eskilstuna som berörs av försöket. Eftersom enkäterna skickades 

ut veckorna innan försöket påbörjades utgör de resultat som redovisas nedan en s.k. 

”nollmätning” (referenspunkt), dvs. en kartläggning av hushållens attityder och beteenden 

under det traditionella systemet med förpackningsåtervinning.  

 

1.2 Några enkla teoretiska utgångspunkter 
Det som utmärker de flesta krav på personligt ansvar på miljöområdet är att de utgör 

individuella uppoffringar av något slag, i form av pengar, tid eller kanske minskad 

bekvämlighet. Dessa uppoffringar gynnar det gemensamma bästa i form av en bättre miljö, 

men den nytta som direkt tillfaller individen är ofta liten. Det finns med andra ord sällan ett 

direkt ekonomisk incitament att källsortera sina hushållssopor utan det blir nödvändigt för 

myndigheter att aktivera normer – informella regler för hur man bör bete sig i en given 

situation – på miljöområdet. Figur 1.1 illustrerar en rad faktorer som visat sig ha betydelse för 

om en individ vill åta sig ett personligt ansvar för att bidra till att reducera ett givet 

miljöproblem (se t.ex. Thogersen, 1999).  

 

  
Figur 1.1: Moraliska och ekonomiska drivkrafter bakom hushållens källsortering 

 

Normer och ekonomi! 

•Infrastruktur 

•Renlighet 

•Bekvämlighet 

•Ekonomiska styrmedel 

•Boendeform 

•O.s.v.  
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Exempelvis är det viktigt att det finns en problemmedvetenhet hos individen men det är 

också centralt att individen känner att hennes beteende har betydelse för utfallet. Det senare 

innebär t.ex. att hushåll som inte ser att källsorteringen leder till ökad återvinning och/eller 

bättre miljö är också mindre benägna att källsortera. Ansvarsfrågan är betydelsefull; om 

individen känner att andra – t.ex. företag och myndigheter – bär ett större ansvar för att 

åtgärda problemet reduceras hennes vilja att ta ett eget ansvar. I många lägen kan man känna 

sig osäker på huruvida man själv bär ett ansvar i frågan, det finns ju ett oändligt antal ”goda 

syften” att stödja, och det kan inte åligga individen att ta ansvar för alla dessa. I ett sådant läge 

kan det vara naturligt att se vad andra gör för att åtgärda problemet (s.k. deskriptiva sociala 

normer). Om en individ observerar – eller informeras om – att andra källsorterar är det mer 

sannolikt att hon drar slutsatsen att hon själv borde göra detsamma.  

Samtidigt kommer inte normer att aktiveras om den uppoffring som krävs av 

individerna upplevs som för stor. Åtgärder som bidrar till att underlätta miljövänligt agerande 

är därför ofta viktiga. Det är exempelvis viktigt att upprätthålla en ”infrastruktur” som gör det 

praktiskt möjligt att som individ agera miljövänligt; varför ska man källsortera om ingen 

tömmer avfallsbehållarna i tid eller om man måste färdas flera kilometer till återvinnings-

stationen? Ekonomiska styrmedel – såsom viktbaserade sophämtningsavgifter – kan också 

bidra till att göra källsortering mer gynnsamt ur individens perspektiv.1 

Diskussionen ovan visar i korthet att såväl moral (normer) som ekonomi (uppoffringar, 

incitament etc.) spelar roll i vår strävan att uppmuntra till ökad källsortering. Detta innebär 

också att om då vi utvärderar effekterna av ett nytt insamlingssystem bör vi fästa uppmärk-

samhet inte bara på om detta system påverkar graden av uppoffringar (t.ex. bekvämlighet, 

närhet etc.). utan även hur den nya ordningen påverkar hushållens vilja att ta ett personligt 

(moraliskt) ansvar. Figur 1.1 visar exempelvis att om hushållen upplever att det nya systemet 

på ett sämre sätt bidrar till ökad miljökvalitet och/eller att andra hushåll källsorterar mindre 

kan dess egen vilja till att bidra reduceras. Det är också centralt att hushållen tydligt uppfattar 

vad som väntas utav dem, och hur de ska uppfylla dessa förväntningar. I undersökningen 

fokuserar vi således på både moraliska och ekonomiska faktorer.  

                                                 
1 Ibland hävdas det att om ekonomiska styrmedel ges för stor plats i politiken trängs moralen undan. Det går då, 
hävdas det, att ”köpa sig fri” från sitt miljöansvar och individen kommer att sakna den inre ”moraliska kompass” 
som på lång sikt behövs för ett hållbart beteende. Det finns dock litet stöd i litteraturen för denna idé då det 
gäller källsortering i hushållen. Tidigare forskning visar snarare att viktbaserade avgifter för hushållsavfall är ett 
exempel där den personliga normen för att källsortera stärkts snarare än försvagas efter införande av ekonomiska 
incitament (Thogersen, 2003).  
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2. Enkätundersökningens utformning 

2.1 Population och svarsfrekvens 
Under juni 2007 utarbetades en postenkät om totalt fem sidor (plus följebrev), bl.a. efter riklig 

input från Eskilstuna Energi och Miljö samt referensgruppen vid Naturvårdsverket (se Bilaga 

1).2 Vi var intresserade av erfarenheter och attityder hos invånarna i de bostadsområden i 

Eskilstuna Kommun som ingår i försöket, och utifrån denna totala population valdes 798 

hushåll slumpmässigt ut. Kring den 10 augusti 2007 skickades den första sändningen med 

enkäter ut till hushållen. En liknande undersökning kommer att skickas ut under våren 2008, 

och detta möjliggör en analys av eventuella förändringar över tiden.  

Efter det första utskicket inkom 320 svar, och efter en påminnelse hade 520 respon-

denter svarat vilket ger en svarsfrekvens på 65 procent. Endast en påminnelse nyttjades, dels 

på grund av att vi fann 65 procents svarsfrekvens vara tillräcklig (Trost, 1994) och dels på 

grund av begränsningar i tid och budget för projektet.  

På grund av projektets mycket begränsade budget genomfördes ingen bortfallsanalys 

och vi utnyttjade ingen kontrollgrupp (t.ex. bostadsområden i Eskilstuna som inte omfattas av 

försöket). Man bör därför vara försiktig med att dra för generella slutsatser utifrån de resultat 

som presenteras nedan. Det bör samtidigt påpekas att en svarsfrekvens på 65 procent är 

mycket högt för svenska enkätundersökningar (såväl som internationellt). Frånvaron av 

kontrollgrupp kommer bl.a. att hanteras genom en löpande uppföljning av diskussioner om 

källsortering i Eskilstunas lokaltidningar. På så sätt kan vi bilda oss en (åtminstone partiell) 

uppfattning om eventuella förändringar i hushållsattityder över tiden kan hänföras till det nya 

systemet eller till andra uppmärksammade händelser under året. Det nära samarbetet med 

Eskilstuna Energi och Miljö bidrar också med lokalnära insikter om utvecklingen av 

källsorteringen i Eskilstuna över tiden.  

 

2.2 Sociodemografiska faktorer 
I detta avsnitt presenteras sociodemografiska bakomliggande faktorer för respondenterna i 

urvalet. Av respondenterna är mer än hälften kvinnor (57 procent) och mindre än hälften män 

(40 procent). Siffrorna adderar inte upp till 100 procent eftersom 3 procent inte uppgav kön. 

Dessa resultat är konsistent med tidigare forskning som visar att kvinnor ofta tar ett större 

                                                 
2 Den enkät som utgör grunden för denna undersökning har utformats bl.a. efter värdefulla kommentarer från Kaj 
Andersson, Olle Hage, Katarina Jansson, Mitesh Kataria, Jon Nilsson Djerf, Agneta Melin, Cecilia Petersen och 
Reiner Schulz.  
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ansvar för källsorteringen i hemmet, inte minst eftersom källsortering ofta utgör en integrerad 

del av andra hushållsaktiviteter såsom matlagning och städning (se t.ex. Skill, 2006).  

Utav respondenterna är mindre än hälften ensamstående (33 procent) och mer än hälften 

gift/sammanboende (64 procent). Siffrorna adderar även här inte upp till 100 procent eftersom 

3 procent inte uppgav civilstånd. Utbildningsnivån på respondenterna visas i Tabell 2.1 

nedan. De fåtal som fyllt i annan utbildning än de givna angav någon form av 

yrkesutbildning, realskola, tekniskt gymnasium, samt SFI (svenska för invandrare). Jämfört 

med tidigare undersökningar i svenska kommuner är den genomsnittliga utbildningsnivån 

något lägre för de bostadsområden som täcks in här.  

 

Tabell 2.1: Utbildningsnivå 

Utbildning 
Grundskola/folkskola 28% 
Gymnasieskola/folkhögskola 37% 
Universitet/högskola 25% 
Annat 6% 
Inget svar 4% 

 

58 procent av respondenterna bor i lägenhet och 42 procent i villa/radhus/kedjehus. 

Andelen lägenhetsinnehavare är förhållandevis hög jämfört med andra kommuner men detta 

beror i hög grad på att fokus ligger på ett antal utvalda områden i kommunen. Den 

genomsnittliga boytan (inklusive biytor) för de som svarat på enkäten är cirka 127 

kvadratmeter. Den aritmetiska medelåldern är 54,2 år och medianåldern 56 år, vilket är 

förhållandevis högt jämfört med liknande undersökningar i svenska kommuner. Den yngsta 

respondenten var 18 år medan den äldsta var 96 år. Dessa resultat kan vara viktiga eftersom 

tidigare forskning i Sverige tydligt visar att äldre källsorterar relativt sett mer än yngre, och 

detta gäller genomgående för alla fraktioner (t.ex. papper, glas, plast, och metall) (Hage, 

2008).   

Enkäten innehöll också korta frågor om sysselsättning (förvärvsarbetande, studerande 

etc.), förekomst av barn i hushållet samt vilka lokaltidningar (t.ex. Eskilstuna-Kuriren eller 

Folket) som läses regelbundet i hushållet. Vi frågade också om hushållet hade tillgång till s.k. 

fastighetsnära insamling. Detaljerade resultat på alla frågor kan erhållas efter kontakt med 

någon av rapportens författare.  
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3. Resultat från enkätens olika delar 
I detta avsnitt presenteras resultaten från enkätundersökningen. Avsnittet är uppdelat i fyra 

delar: (a) hushållens källsortering – arbetsinsats och utfall – vid den aktuella tidpunkten; (b) 

individens attityder och erfarenheter kring källsortering; (c) frågor specifikt om uppoffringar 

samt upplevda fördelar med hårdplast- och metallåtervinning; samt (d) övriga synpunkter.  

 

3.1. Hushållens källsortering  
Vi ställde några frågor rörande källsortering i hemmet, och dessa berörde såväl den tidsinsats 

som hushållen bidrar med samt hur stor del av hushållsförpackningarna som källsorteras. 

Frågorna avsåg sortering, rengöring och egen transport av avfall ämnat för återvinning. Vi 

avsåg här inte avfall som respondenten sorterar för eget bruk, exempelvis papper till kaminen 

eller avfall till den egna komposten.  

 

Tidsåtgång och transport 
Respondenterna fick svara på hur mycket tid deras hushåll i genomsnitt lägger ner i hemmet 

på aktiviteter knutna till källsortering och återvinning. Tabell 3.1 visar hur mycket 

genomsnittsrespondenten lägger ner på dessa aktiviteter. I snitt lägger varje hushåll ned ca 35 

minuter per vecka till att sortera, rengöra och transportera hushållets avfall. Av den här tiden 

går ca 20 minuter till sortering och rengöring, samt ca 15 minuter till transport av avfallet till 

återvinningsstationerna.  

 

Tabell 3.1: Tidsåtgång för återvinningsaktiviteter i hemmet (per vecka) 

Ungefär hur många minuter totalt spenderar Ert 
hushåll i genomsnitt under en vecka för... 

Medel (minuter) Median (minuter) 

att sortera och rengöra avfall i hemmet? 20 15 

att frakta källsorterat avfall till återvinningsstationer? 15 10 

Total tid 35 25 

 

Dessa siffror ligger relativt väl i linje med andra undersökningar. Konsumentverket 

(1997) rapporterar en genomsnittlig tidsåtgång för inomhusaktiviteter på 22 minuter per vecka 

och i Bruvoll m fl. (2002) drar författarna slutsatsen att norska hushåll ägnar ca 23 minuter 

per vecka och hushåll åt att sortera och rengöra sitt hushållsavfall. Berglund (2006) 

undersöker hushållen i Piteå Kommun och kommer fram till här allokeras 29 minuter åt 

inomhusaktiviteter och 20 minuter åt transport av avfallet. Det är viktigt att påpeka att det kan 
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vara svårt för den enskilde respondenten att uppskatta den tid som hushållet lägger ned varje 

vecka, inte minst eftersom källsortering ofta integreras med andra hushållsaktiviteter såsom 

städning och matlagning.  

Det argumenteras ofta för att transport av källsorterat avfall kan ske samtidigt med andra 

transporter såsom när vi handlar mat eller åker till jobbet. Detta är viktigt också ur 

miljösynpunkt eftersom enkom resor med personbil till och från återvinningsstationer bidrar 

till ökade luftföroreningar. Vi frågade därför respondenterna i vilken grad medlemmarna i 

deras hushåll åker enkom resor till återvinningsstationerna för att lämna sorterat avfall. Tabell 

3.2 visar att 12 procent svarade att de alltid åker enkom resor för detta ändamål och 46 

procent att de aldrig gör det. Det kan noteras att i jämförelse med andra kommuner som 

undersökts inom ramen för SHARP-programmet (Göteborg, Huddinge, Piteå och Växjö) visar 

dessa siffror överlag på en relativt låg andel enkom bilresor. I Piteå är det exempelvis en 

majoritet av hushållen som gör enkom resor varannan gång eller oftare, medan motsvarande 

siffror för Göteborg mer liknar de som presenteras för Eskilstuna. En partiell förklaring till 

dessa resultat är att andelen lägenheter med fastighetsnära insamling är relativt hög i de 

bostadsområden i Eskilstuna som tillfrågats jämfört med exempelvis de hushåll som 

undersökts i Piteå.  

  

Tabell 3.2: Enkom resor med bil till återvinningsstationer 

Gör Du/Ni i Ert hushåll extra/enkom resor med bil till en obemannad återvinningsstation för att lämna 
använda förpackningar? (Procent) 

Aldrig   Varannan gång   Alltid 

46 13 5 11 4 3 12 

 

Vi frågade också de som inte har tillgång till fastighetsnära insamling hur många gånger 

per månad de fraktar sitt hushålls använda förpackningar till en obemannad återvinnings-

station. Resultaten visar att medelhushållet genomför i snitt 2.7 resor per månad för detta 

ändamål.  

I Eskilstuna finns – utöver de obemannade återvinningsstationerna – en bemannad 

återvinningscentral för bl.a. grovavfall och övrigt hushållsavfall som inte utgör förpackningar. 

Den är belägen i Lilla Nyby. Vi frågade hushållen hur ofta de besöker denna central, och 

resultaten återges i Tabell 3.3. Tabellen visar att för drygt 70 procent av de hushåll som svarat 

handlar det om ca 1-4 besök per år, och det är endast 11 procent av hushållen som besöker 

återvinningscentralen i Lilla Nyby en gång i månaden eller oftare.  
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Tabell 3.3: Lilla Nybys återvinningscentral 

Hur ofta besöker någon i Ditt hushåll den bemannade 
återvinningscentralen i Lilla Nyby för att lämna 
avfall/grovavfall? 

Minst en gång i veckan: 2% 
Varannan vecka 2% 
Ca en gång varje månad 7% 
Varannan månad 13% 
En gång i kvartalet 20% 
En gång per halvår 23% 
En gång per år eller mer sällan: 29% 

 

Källsortering av förpackningar 

Figur 3.1 nedan visar i vilken omfattning respondenterna källsorterar av olika förpacknings-

slag. Respondenterna uppger sig generellt vara bra på att källsortera. Minst ca 50 procent 

sorterar allt av alla fyra av totalt fem fraktioner. Mjuka plastförpackningar är den fraktion som 

respondenterna uppger att de källsorterar minst av, medan glas- och pappersförpackningar är 

de fraktioner som de källsorterar mest av. Dessa resultat ligger ganska väl i linje med de som 

vi observerat för andra kommuner. Det finns en tendens att det urval vi valt i Eskilstuna 

källsorterar något mindre totalt sett än vad våra undersökningar visat för hushåll i andra 

kommuner, men som antytts ovan beror detta bl.a. på att andelen lägenheter är relativt hög i 

Eskilstuna-urvalet (och ofta visar det sig att lägenhetshushåll, allt annat lika, källsorterar 

mindre än villahushåll). Resultaten visar också att när det gäller metall- och hårdplast-

förpackningar finns det en potential för ökade återvinningsnivåer, och det är därför värt att 

undersöka om ett system baserat på materialströmmar kan bidra med ökad legitimitet och i 

slutändan ökat deltagande.  

Figur 3.2 visar vad respondenterna tror om andra hushålls källsorteringsinsatser. Denna 

fråga inkluderas inte i enkäten för att hushållens uppfattningar om andras beteende kan ersätta 

mer objektiva och tillförlitliga metoder för att bedöma utfallet av hushållens källsortering. 

Anledningen är i stället att vad människor tror om andras beteende visar sig ofta spela roll för 

ens eget beteende på miljöområdet (se t.ex. Hage, 2008; Thogersen, 1999). Det kan 

exempelvis bero på att om andra bidrar känns det mer meningsfullt att också själv bidra.  
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                        Figur 3.1: Grad av källsortering för olika förpackningsslag 
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    Figur 3.2: Hur stor del av förpackningarna respondenten tror att andra hushåll källsorterar 
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Figur 3.2 visar att den genomsnittliga uppfattningen om andras beteende skiljer sig lite 

åt mellan olika förpackningsslag, men även här finner vi dock att den upplevda återvinnings-

graden är generellt sett lägre för mjuka plastförpackningar jämfört med de övriga fraktio-

nerna. Det är samtidigt också så att respondenterna i allmänhet tror att andra hushåll är sämre 

på att källsortera än vad de själva är. Detta resultat skiljer sig åt från våra undersökningar i 

andra kommuner där det visat sig att hushållen tror att andra sorterar aningen mer än vad de 

själva gör (se t.ex. Hage, 2008). Resultaten för Eskilstuna tyder på att det kan finnas utrymme 

för att påverka folks uppfattning om andras beteende genom att peka på faktiska utfall (som 

således bör kunna vara bättre än vad kommunmedborgarna tror).  

 

3.2 Attityder till återvinning 

Eftersom ett stort ansvar läggs på hushållen för sortering, rengöring och transport av avfall är 

vi intresserade av vilka attityder till källsortering och återvinning hushållen i Eskilstuna ger 

uttryck för. Respondenterna fick därför utifrån en sjugradig skala ange i vilken grad de höll 

med om en rad påståenden relaterade till hushållens källsortering i Eskilstuna. Tabell 3.4 

sammanfattar respondenternas svar på dessa frågor. Det bör noteras att den samhälls-

vetenskapliga forskningen om återvinning och hushållsbeteende visar att de flesta av dessa 

attityder/erfarenheter utgör (i mer eller mindre hög grad) viktiga faktorer som förklarar viljan 

att källsortera.  

Resultaten visar bl.a. att respondenterna överlag har en positiv attityd till källsortering; 

endast 6 procent tar helt eller delvis avstånd från påståendet att källsortering är en meningsfull 

aktivitet. En stor majoritet känner att de har ett personligt ansvar att källsortera. Resultaten 

visar också på förekomsten av sociala normer. Inte så många håller dock med om att de ser 

många andra hushåll i Eskilstuna som källsorterar; detta resultat är i linje med vad 

respondenterna uttryckte gällande andra hushålls källsortering av förpackningar (Figur 3.2). 

Förhållandevis få ger också uttryck för att närstående personer förväntar sig att de ska 

källsortera. Den legala normen är dock stark, en betydande majoritet upplever att Eskilstuna 

kommun förväntar sig att hushållen ska källsortera.  

De flesta respondenter känner sig väl informerade om källsorteringen i Eskilstuna, 

endast 16 procent uttrycker explicit att det inte är välinformerade. Överlag verkat det vara få 

som upplever att det inte vet hur de ska hantera (lägga/frakta) sitt hushållsavfall. 28 procent 

av respondenterna håller helt eller delvis med om påståendet att det finns många faktorer i 

omgivningen som hindrar dem från att källsortera mer. Detta indikerar att åtgärder som 

underrättar för hushållen bör kunna ha viss effekt på beteendet. Samtidigt visar resultaten 
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också att så många som 47 procent uttrycker att det till del med ganska enkla medel skulle 

kunna källsortera mer. Det är centralt att följa upp om – och i så fall hur – dessa attityder 

förändras då ett nytt system baserat på materialflöden införs. Det är också vikigt att 

upprätthålla hushållens uppfattning att de är välinformerade om hur källsorteringen ska 

utföras i deras kommun.  

 

Tabell 3.4: Motiv till källsortering (procentuella andelar) 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 

helt 
Inget svar 

Källsortering är en 
meningsfull aktivitet.  
 

2 1 3 8 13 17 51 6 

Jag känner ett personligt 
ansvar att källsortera. 
  

3 3 5 8 13 20 44 6 

Jag källsorterar för att jag vill 
se mig själv som en 
ansvarsfull person. 
 

5 3 6 10 14 18 37 7 

Jag källsorterar eftersom det 
är en aktivitet som får mig att 
må bra. 
 

11 7 8 14 16 13 23 8 

Viktiga personer i min närhet 
vill att jag ska källsortera. 
 

28 7 8 11 11 8 17 11 

Jag ser många hushåll i 
Eskilstuna som källsorterar. 
 

6 7 14 26 19 9 10 9 

Eskilstuna kommun vill att 
jag ska källsortera. 
 

4 3 4 10 11 13 47 8 

Jag känner mig väl 
informerad om 
källsorteringen i Eskilstuna. 
 

4 4 8 13 14 15 33 7 

Det finns många faktorer i 
min omgivning som hindrar 
mig från att källsortera mer. 
 

24 14 11 13 11 8 9 10 

Om jag vill är det enkelt för 
mig att källsortera mer. 
 

13 9 9 13 14 10 23 9 

Jag är villig att källsortera 
mer för att reducera de 
negativa effekterna på miljön. 
 

5 3 3 8 13 16 43 9 

Jag vet inte var jag ska 
lägga/frakta hushållsavfallet. 

42 11 8 4 8 8 9 10 
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3.3 Återvinningsstationerna 

Återvinningsstationernas läge, form och färg, likväl som städning kring desamma har varit 

föremål för diskussion både i media och runt fikabordet. Tidigare forskning visar också att 

bl.a. närheten till återvinningsstationer har betydelse för källsorteringen (se t.ex. Hage, 2008). 

Respondenterna fick i enkäten svara på frågor kring dessa spörsmål.  

Medelvärdet för avståndet till närmsta återvinningsstation (eller till den fastighetsnära 

insamlingen) är 517 meter (med ett medianvärde på 300 meter), men här finns givetvis en stor 

variation mellan olika hushåll. Tabell 3.5 visar hur respondenterna uppfattar renligheten och 

nedskräpningen på återvinningsstationerna eller de fastighetsnära utrymmena. Överlag är det 

knappt 40 procent av respondenterna som är mycket eller ganska nöjda med renligheten på 

dessa platser, medan knappa 30 procent anser det vara ganska dåligt eller mycket dåligt städat 

kring stationerna. Resterande 30 procent anger att miljön på stationerna eller de fastighetsnära 

utrymmena varken är bra eller dålig.  

 

Tabell 3.5: Städning kring återvinningsstationerna 

Hur upplever du miljön på de återvinningsstationer eller de  
fastighetsnära utrymmen som Ditt hushåll använder med   
avseende på nedskräpning och renlighet? 
 
Mycket bra (rent och snyggt): 9% 
 15% 
 15% 
Varken bra eller dåligt: 30% 
 10% 
 8% 
Mycket dåligt (skräpigt och fult): 8% 
Inget svar:  5% 

 

3.4 Hårdplast- och metallförpackningar  

Eftersom försöket med materialbaserad insamling i Eskilstuna rör hushållens hårdplast- samt 

metallförpackningar innehöll enkäten en separat del om dessa fraktioner. Syftet med denna del av 

enkäten var främst att undersöka hushållens uppfattning om fördelarna med att källsortera dessa 

fraktioner samt hur de ser på de egna uppoffringarna. Tabell 3.6 visar inledningsvis hushållens 

egna bedömningar av hur stor del av deras hårdplast- och metallavfall som idag (augusti 2007) 

hamnar i på en återvinningsstation eller fastighetsnära behållare.   
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Tabell 3.6: Hur stor andel av Ditt hushålls totala hårdplast- och metallavfall uppskattar 
Du att Du/Ni idag lämnar på en återvinningsstation eller i det fastighetsnära kärlen för 
hårdplast- och metallförpackningar (och således inte i det övriga hushållsavfallet eller 
på återvinningscentralen i Lilla Nyby)? 

 Inget    Hälften   Allt 

Hårdplast (utan pant) 12 7 4 15 8 17 32 

Metall (utan pant) 13 7 4 12 8 15 34 

 

Resultaten visar att ca en tredjedel av respondenterna rapporterar att redan idag hamnar 

allt sådant avfall på en återvinningsstation eller i en fastighetsnära behållare. Detta är en 

indikation på att många hushåll redan idag sorterar avfall utifrån material snarare än 

förpackningar. Samtidigt visar också Tabell 3.6 att det för många hushåll finns en stor 

potential att öka insamlingen av dessa två fraktioner och samtidigt mer intensivt utnyttja 

existerande återvinningsstationer eller fastighetsnära utrymmen.  

Vidare fick respondenterna ange i vilken utsträckning de instämmer i eller tar avstånd 

från ett antal påståenden om de positiva effekterna av att hushållen i Eskilstuna källsorterar 

föremål av hårdplast respektive metall. Resultaten redovisas i Tabell 3.7 och 3.8, och visar att 

de flesta respondenter upplever att deras källsortering leder till ökad återvinning samt bidrar 

till minskade utsläpp och förbättrad naturresurshushållning. Andelen som tar avstånd från 

dessa påståenden är överlag lägre än 10 procent. Knappt en fjärdedel av alla respondenter är 

osäkra om effekterna.  

 

Tabell 3.7: Påståenden om de positiva effekterna av att hushållen i Eskilstuna 
källsorterar föremål av plast (procent) 

 
Tar helt 
avstånd 

ifrån 
  Osäker   Instämmer 

helt 
Inget 
svar 

Mitt hushålls källsortering av 
hårdplast hjälper till att öka 
återvinningen av hårdplast  
 

3 2 4 23 11 16 36 5 

Mitt hushålls källsortering av 
hårdplast hjälper till att 
reducera utsläppen av farliga 
ämnen 
 

3 2 3 22 12 13 39 6 

Mitt hushålls källsortering av 
hårdplast bidrar till att 
samhället sparar på viktiga 
naturresurser. 

2 3 2 19 11 15 42 6 
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Tabell 3.8: Påståenden om de positiva effekterna av att hushållen i Eskilstuna 
källsorterar föremål av metall (procent) 

 
Tar helt 
avstånd 

ifrån 
  Osäker   Instämmer 

helt 
Inget 
svar 

Mitt hushålls källsortering av 
metall hjälper till att öka 
återvinningen av metall  
 

3 2 3 16 10 16 44 6 

Mitt hushålls källsortering av 
metall hjälper till att reducera 
utsläppen av farliga ämnen 
 

3 3 3 21 11 16 38 5 

Mitt hushålls källsortering av 
metall bidrar till att samhället 
sparar på viktiga 
naturresurser. 

3 2 3 17 11 16 43 5 

 

Tabell 3.9 visar svaren på frågan om hur stora uppoffringar – i form av tid, pengar och 

känslor av obehag och besvär – som hushållen upplever då de källsorterar hårdplast och 

metall. Det är noterbart att cirka hälften av alla respondenter upplever att uppoffringarna är 

obefintliga eller små, medan knappt 20 procent upplever de som stora eller mycket stora. 

Skillnaderna mellan de två fraktionerna är små. Även denna fråga blir viktig att följa upp i ett 

senare skede då hushållen fått prova på ett materialbaserat insamlingssystem.  

 
Tabell 3.9: Hur stora uppoffringar för Ditt hushåll – i form av t.ex. tid, pengar och 
känslor av obehag och besvär – tycker Du att det totalt sett krävs för att källsortera, 
lagra och frakta iväg hårdplast- och metallavfall? Beakta alla föremål av hårdplast och 
metall som Ditt hushåll vill bli av med. (procent) 

 
 

Vi följde upp denna fråga genom att be respondenterna kryssa för den aktivitet som 

normalt sett ger upphov till mest besvär för hushållet. Alla ombads att endast kryssa för en 

aktivitet. Även här finner vi att resultaten skiljer sig mycket lite åt mellan de två materialen. 

Överlag visar Tabell 3.10 att de flesta tycker att antingen sorterandet/rengöringen eller 

lagringen av avfallet utgör det största besväret. Endast 10 procent tycker att fraktandet av 

avfallet till en återvinningsstation (eller till de fastighetsnära utrymmena) utgör den största 

bördan.  

 Inga 
uppoffringar alls    Mycket stora

uppoffringar

Hårdplast (utan pant) 30 21 16 12 5 

Metall (utan pant) 29 22 25 12 5 
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Tabell 3.10: Hushållens åsikter om vad som är mest besvärligt med källsorteringen 
(procent) 

 Sortera ut och 
rengöra 

Lagra i 
bostaden 

Frakta sorterat avfall 
till en återvinnings-

station eller till fastig-
hetsnära utrymmen 

 

Frakta sorterat avfall 
till återvinnings-

centralen i Lilla Nyby 
 

Annat 

Hårdplast 31 30 10 12 3 

Metall 29 30 10 14 2 

 
 
3.5 Övriga kommentarer från respondenterna 

Respondenterna gavs i slutet av enkäten en möjlighet att komma med övriga kommentarer 

angående källsorteringen i Eskilstuna. Medan några skrev hela sidor skrev andra ingenting. 

Nedan sammanfattas de flesta av synpunkterna. Notera att punkterna nedan inte är redigerade 

utan listade såsom de framförts till oss. När mycket snarlika punkter kommit upp har endast 

en respondent tagits med i punkterna nedan. En fullständig lista över all kommentarer kan fås 

av författarna efter förfrågan.  

• För lite info angående källsortering. 

• Möjlighet att lämna större hårdplast och metallföremål på återvinningsstationen 

önskas. 

• Min undran är hur det tas om hand sedan vi noga sorterat. Har sett att det blandas vid 

hämtning ibland. 

• Behållare för glödlampa borde finnas på Slagsta återvinningsstation.  

• Önskar behållare för glödlampor på obemannad återvinningsstation.  

• Jag tycker det är för svårt att rengöra kaviartuberna, samt svårt att sära på vissa 

förpackningar som säljs av hälsokostbutiker.  

• Ofta fulla kärl vid återvinningsstation, tidningar-förpackningar. Fullt eget kärl för 

hushållsavfall, var lämnar man resten?  

• Hårdplast utgör en i det närmaste försumbar del av vårt avfall. Tandborste, diskborste 

2-3 ggr/år.  

• Bättre kontroll när tömning av återvinningsstationerna måste göras.  

• Varje vår är det långa köer och väntan att få köra upp på rampen. Många lämnar ris 

och burkar och skit i skogarna och närområden runt villaområden.  

• Mer information efterlyses angående att det sorterade avfallet tas om hand på ett bra 

sätt. 
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• Det borde finnas en motsvarighet till Lilla Nyby i norra delen av kommunen. Vi har 

1.5 mil till tippen!  

• Saknar sortering av glödlampor och andra i hushållet alltjämt vanliga miljöfarliga 

produkter. Städningen och renhållningen på återvinningsstationerna bör förbättras 

avsevärt och ibland tömmas oftare.  

• Gör det snarast möjligt att källsortera vanligt hushållsavfall i tex komposterbart och 

brännbart.  

• Önskvärt med källsortering på gården.  

• Det borde vara enklare att slänga i tidningar i behållarna. (pappersavfall)  

• Det skall tömmas oftare. Ibland är det väldigt grisigt. Folk ställer hushållssopor på 

marken som fåglarna river i. Folk slänger även trädgårdsavfall.  

• Överfulla vid stora helger så att man får besöka "nästa" station  

• De många fraktionerna kan sätta myror i huvudet på folk. 

• Önskar en riktig återvinningsstation på varje gård i vårt bostadsområde. 

• Önskar källsortering i soprum med kompost, dvs all sortering. För att det ska fungera 

ge os en premie om vi sköter oss och sorterar som man ska. 

• Borde vara enklare att lämna glödlampor, lysrör, små elektriska apparater, mp3, steg-

räknare mm utan att behöva åka till återvinningsstationen i Lilla Nyby. 

• Ser inga mätbara bevis för eller känner mig informerad om hur våra aktiviteter bidrar 

till att minska miljöförstörelse. Speciellt hårdplast, vad säger att de inte förbränns i 

kommunens regi. 

• Större ansvar på producenterna. Ju mindre avståndet är till miljöstationerna, desto 

lättare är det att sortera. Största problemet är lagringen i hemmet. Villaägare med 14-

agars hämtning sorterar bättre, för de tjänar pengar på sorteringen. 

• Lång väntetid på återvinningscentralen i Lilla Nyby och dåliga kvällsöppettider. 

• Få folk att bli noggrannare vid återvinningsstationerna. Vissa är väldigt äckliga och 

skräpiga, exempelvis i Årby. 

• Saknar behållare för lågenergilampor på obemannade återvinningsstationer. 

• Tvivlar på totaleffekten när många i småbilar kör många ggr med lite last till 

sopstation istället för stor mängd i lastbil få ggr. Samt att diskmedel + varmvatten 

används för att rengöra sopor. Tvivlar även på kvaliteten på sorteringen. Risk att allt 

måste göras om på sopstationen av personal pga att allmänhet gjort fel. 

• Närheten till återvinningsstationerna är viktigt. 
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• Eskilstuna borde skaffa en till bemannad återvinningsstation, typ den i Lilla Nyby 

• Återinför grovsophämtning. Det är inte miljövänligt att alla enskilda personer ska 

frakta sitt skräp med bil till Lilla Nyby. Det måste vara mer miljövänligt om 

kommunen hämtar. Om det blir för dyrt, lägg då på miljöavgift på sophämtningstaxan. 

• Önskar att fastighetsägaren skall hålla med behållare för källsortering i bostaden. 

• Jag saknar just en nära uppsamlingsplats för hårdplast och metall 

• Behållarna för källsort. Har genomgående en dålig och virrig märkning samt dålig 

belysning under vinterhalvåret. Önskar i första hand en tydligare uppmärkning. 

• Varför sorterar man inte ut matavfall i Eskilstuna? Detta gör man i andra kommuner. 

• Gör det lättare med källsortering i lägenheter, sätt tex in små källsorteringskärl med 

märkningar. 

• Rykten säger att källsortering är meningslöst (att allt slängs i samma hög). Detta bör 

man informera om och påvisa att det inte är så. 

• Man har ju inte plats hemma för 10 olika sopkärl. Det finns ju precis plats för en 

sophink i skåpet. Det är synd för jag vill göra en insats för miljön. 

• Önskar att E-tuna kommun skickar sopbilar på påsk-, jul- och nyårsdagar. 

• Vi söker bra backar/säckar att förvara/sortera och samla avfall i för transport till 

återvinningsstation. Gärna behållare som kan tömmas direkt i respektive tunna. 

• Lagring av sorterade föremål i bostaden är absolut största anledningen till att jag 

källsorterar i mindre skala. Man har helt enkelt inte så mycket utrymme i skåp etc. 

 

Innevånarna i de aktuella bostadsområdena i Eskilstuna har helt tydligt många åsikter om 

källsorteringen, men ett stort antal återkommer till betydelsen av bekvämlighet och närhet för 

att stimulera till ökad återvinning. En del tar också upp nedskräpning på återvinnings-

stationerna samt problem med tömning av behållare.  
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4. Avslutande kommentarer 
I denna rapport har vi redovisat resultaten från den enkätundersökning som skickades ut till de 

bostadsområden i Eskilstuna som under perioden september 2007 t.o.m. augusti 2008 

omfattas av försöket med insamling baserad på materialströmmar. Många av de resultat som 

rapporterats ovan utgör svar på frågor som kommer att upprepas i en ny enkät som skickas ut 

då det nya systemet varit i gång under en längre period. Detta möjliggör en analys av 

eventuella förändringar över tiden.  

Vi har i undersökningen ägnat speciell uppmärksamhet åt hushållens källsortering av 

metall och hårdplast. Våra resultat tyder på att även om de hushåll som ingår i undersök-

ningen generellt är bra på att källsortera finns det en potential för att öka källsorteringen, inte 

minst av metall och hårdplast. En ganska stor andel av hushållen (cirka en tredjedel) anger att 

de redan idag lägger allt hårdplast- och metallmaterial i behållarna på de obemannade återvin-

ningsstationerna och/eller i de fastighetsnära utrymmena, men för många andra tycks det 

finnas en möjlighet att mer intensivt utnyttja denna infrastruktur (utöver för förpackningar).  

Resultaten visar också att de flesta hushåll upplever att deras källsortering av hårdplast 

och metall leder till ökad återvinning och miljövinster. Det är av yttersta vikt att det nya 

systemet baserat på sortering efter materialströmmar kan behålla lika hög grad av upplevd 

nytta av hushållens engagemang. Vår undersökning visar också att majoriteten av respon-

denterna upplever att källsorteringen innebär personliga uppoffringar i någon mån, och de 

flesta pekar ut själva sorteringen och rengöringen i hemmet samt lagringen av avfallet som 

speciellt besvärlig. Ett enklare och mer transparent system kan alltså göra källsorteringen 

enklare för hushållen och på sikt bidra till ökad aktivitet. Om det system som nu testas i 

Eskilstuna kan åstadkomma sådana förenklingar återstår dock att se, och motiverar den 

kommande uppföljningsstudien.  
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Bilaga 1: Enkätundersökning 
 

Källsorteringen i Eskilstuna och Ditt hushåll 
 
Med start den 3:e september i år kommer ett något förändrat insamlingssystem för föremål av 
metall och hårdplast att införas på prov under ett års tid i ditt bostadsområde. Du kommer 
inom en snar framtid att få information om detta via Eskilstuna Energi & Miljö, men för att 
kunna utvärdera det nya systemet är det viktigt att redan nu veta hur hushållen ser på det 
nuvarande insamlingssystemet.  
 
Eskilstuna Energi & Miljö samt Naturvårdsverket har därför gett forskare vid Luleå tek-
niska universitet ett uppdrag att genomföra en enkätstudie i hushåll i Eskilstuna. Den kunskap 
som erhålls genom studien är viktig för att kunna utforma ett insamlingssystem som fungerar 
bra och som har starkt stöd bland hushållen.  
 
Du är en av de 800 personer som genom ett slumpmässigt urval har utsetts att besvara denna 
enkät. Vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att fylla i det bifogade frågeformuläret och så 
snart som möjligt återsända det i det portofria kuvertet. Enkäten är kort och tar ca 7-8 
minuter att besvara.  
 
I en vetenskaplig undersökning som den här är det viktigt att människor med olika upp-
fattning får tillfälle att delta. Värdet av undersökningens resultat är beroende av att så många 
som möjligt besvarar frågeformuläret. Ditt svar kan inte ersättas av någon annans.  
 
Dina svar behandlas naturligtvis helt konfidentiellt. Det kodnummer som finns på formulärets 
framsida gör det möjligt för oss att notera att just Du har svarat så att vi inte behöver besvära 
med påminnelser. Därefter kommer kopplingen mellan kodnummer och namn att tas bort.  
 
Om Du vill fråga oss om något gällande undersökningen, tveka inte att kontakta CHRISTER 
BERGLUND på telefon 0920/492977 eller via e-post: christer.berglund@ltu.se.  
 
Ett stort tack på förhand för Din medverkan! 
 
Vänliga hälsningar,  
 
 
Ansvarig på universitetet  Ansvarig i Eskilstuna  Ansvarig på Naturvårdsverket 
Patrik Söderholm  Reiner Schulz Cecilia Petersen 
Professor Utvecklingsingenjör Handläggare 
Luleå tekniska universitet Eskilstuna Energi & Miljö Naturvårdsverket 
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1. Jag är    Kvinna   Man 
 
 
2. Jag är ______ år 
 
 
3. Jag är    Ensamstående   Gift/sammanboende 
 
 
4. Min högsta genomförda utbildning är:  5. Min huvudsakliga sysselsättning är:  

 Grundskola/folkskola   Förvärvsarbete, heltid  
 Gymnasieskola/folkhögskola  Förvärvsarbete, deltid 
 Universitet/högskola  Studerande 
 Annat:_____________________  Arbetssökande  

    Hemarbetande eller föräldraledig 
    Pensionär eller sjukpensionär 

 
6. Jag/vi har ______ (antal) hemmavarande barn  
 
 
7. Vilka lokaltidningar läses regelbundet i Ditt hushåll? (Kryssa för ett eller flera alternativ) 
 

   Eskilstuna-Kuriren               Folket              Annan lokaltidning:____________________ 
 

 
8. Ungefär hur många kvadratmeter är Ditt hem? Inkludera även biytor såsom förråd och garage. 

 Ca ________________kvadratmeter 

 
9. För Dig som bor i lägenhet eller radhus, finns det behållare för källsortering i den fastighet där Du           

bor eller i direkt anslutning till fastigheten, s.k. fastighetsnära insamling? 
 
      Ja               Nej               Jag bor i villa 
   

 
10. Hur långt är det från Din bostad till närmaste obemannade återvinningsstation eller – för Dig i 

vissa hyreshus – till den fastighetsnära insamlingen? 
 

Ca ________________meter 

 
 

DITT HUSHÅLLS KÄLLSORTERING IDAG 
 

 
11. Ungefär hur många minuter totalt spenderar Ert hushåll i genomsnitt under en vecka för: 

•  att sortera och rengöra avfall i hemmet?  ca __________minuter 
 

•  att frakta källsorterat avfall till en återvinningsstation eller –   ca __________minuter 
  för Dig i vissa hyreshus – till den fastighetsnära insamlingen?  
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12. Hur stor del av Era använda förpackningar källsorterar Du och Din familj? (Kryssa för det 
alternativ som bäst svarar mot Din uppfattning för varje typ av avfall) 

 
 
 

13. Hur stor del av förpackningarna tror Du att andra hushåll i Eskilstuna kommun källsorterar?  
 

 Inget   Hälften            Allt 

Pappersförpackningar      

Hårda plastförpackningar (utan pant)      

Mjuka plastförpackningar      

Glasförpackningar (utan pant)      

Metallförpackningar (utan pant)      

 

 

14. För Dig som inte har tillgång till fastighetsnära hämtning, hur många gånger per månad 
fraktar Ditt hushåll använda förpackningar till en obemannad återvinningsstation?
   

 
       Ca ________________gånger per månad       
 
 
 

15. Gör Du/Ni i Ert hushåll extra/enkom resor med bil till en obemannad återvinningsstation för att 
lämna använda förpackningar? (Kryssa för det alternativ som bäst passar in på Ert hushåll) 
 

  Ja, alltid     Varannan 
gång   Nej, aldrig 

       
 

16. Hur ofta besöker någon i Ditt hushåll den bemannade återvinningscentralen i Lilla Nyby för att 
lämna avfall/grovavfall? (Kryssa för det alternativ som bäst passar in på Ert hushåll) 

   Minst en 
gång i veckan 

  Varannan  
      vecka 

Ca en gång 
varje månad

Varannan 
månad 

En gång i 
kvartalet 

En gång per 
halvår  

En gång per år 
eller mer sällan

       

       

 Inget   Hälften            Allt 

Pappersförpackningar      

Hårda plastförpackningar (utan pant)      

Mjuka plastförpackningar      

Glasförpackningar (utan pant)      

Metallförpackningar (utan pant)      
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ERFARENHETER OCH SYNPUNKTER KRING KÄLLSORTERING 
 
 
 
17. Nedan följer ett antal påståenden om källsortering. Ange med ett kryss i vilken utsträckning Du 
instämmer i eller tar avstånd från vart och ett av påståendena.  
 
 Tar helt      Instämmer 
 avstånd ifrån       helt 
 
Källsortering är en meningsfull aktivitet 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Jag känner ett personligt ansvar att källsortera 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Jag källsorterar för jag vill se mig själv som en  1 2 3 4 5 6 7 
ansvarsfull person 
 
Jag källsorterar eftersom det är en aktivitet som 1 2 3 4 5 6 7 
får mig att må bra 

 
Viktiga personer i min närhet vill att jag ska källsortera 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Jag ser många hushåll i Eskilstuna som källsorterar 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Eskilstuna kommun vill att jag ska källsortera 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Jag känner mig väl informerad om källsorteringen 1 2 3 4 5 6 7 
i Eskilstuna  
 
Det finns många faktorer i min omgivning som 1 2 3 4 5 6 7 
hindrar mig från att källsortera mer  
 
Om jag vill är det enkelt för mig att källsortera mer 1 2 3 4 5 6 7 
 
  
Jag är villig att källsortera mer för att reducera de  1 2 3 4 5 6 7 
negativa effekterna på miljön  
 
Jag vet inte var jag ska lägga/frakta hushållsavfallet 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 

18. Hur upplever du miljön på de återvinningsstationer eller de fastighetsnära utrymmen som Ditt 
hushåll använder med avseende på nedskräpning och renlighet? 

 
   Mycket dålig 
(skräpigt och fult) 

    Varken bra 
eller dålig      Mycket bra  

(rent och snyggt)
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FRÅGOR OM HÅRDPLAST- OCH METALLAVFALL 
 

I denna del av enkäten ställer vi några frågor om hur Ert hushåll ser på den nuvarande källsorteringen av 
metall- och hårdplastavfall (utan pant). Idag ska sådant avfall – om det utgörs av förpackningar – lämnas vid 
någon av kommunens 46 återvinningsstationer eller i fastighetsnära behållare. Större föremål av metall och 
hårdplast (t.ex. pulkor, hinkar etc.) ska fraktas till den bemannade återvinningscentralen i Lilla Nyby medan 
mindre metallföremål och föremål av hårdplast (t.ex. diskborstar) kan läggas i hushållsavfallet.  
 
 
19. Hur stor andel av Ditt hushålls totala hårdplast- och metallavfall uppskattar Du att Du/Ni idag 
lämnar på en återvinningsstation eller i det fastighetsnära kärlen för hårdplast- och metallförpack-
ningar (och således inte i det övriga hushållsavfallet eller på återvinningscentralen i Lilla Nyby)?  
 

 Inget    Hälften   Allt 

Hårdplast (utan pant)        

Metall (utan pant)        

 
 
20. Nedan följer ett antal påståenden om positiva effekter av att hushållen i Eskilstuna källsorterar 
föremål av hårdplast? Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från vart och ett 
av påståendena. (Kryssa för den siffra som bäst svarar mot Din uppfattning) 
 Tar helt      Instämmer 
 avstånd ifrån    Osäker   helt 

 
Mitt hushålls källsortering av hårdplast bidrar till 1 2 3 4 5 6 7 
att öka återvinningen av hårdplast 
 
Mitt hushålls källsortering av hårdplast bidrar till 1 2 3 4 5 6 7 
att reducera utsläppen av farliga ämnen  
 
Mitt hushålls källsortering av hårdplast bidrar till att 1 2 3 4 5 6 7 
samhället sparar på viktiga naturresurser  
 

 
 

21. Nedan följer ett antal påståenden om positiva effekter av att hushållen i Eskilstuna källsorterar 
föremål av metall? Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från vart och ett av 
påståendena. (Kryssa för den siffra som bäst svarar mot Din uppfattning) 
 Tar helt      Instämmer 
 avstånd ifrån    Osäker   helt 

 
Mitt hushålls källsortering av metall hjälper till  1 2 3 4 5 6 7 
att öka återvinningen av metall 
 
Mitt hushålls källsortering av metall hjälper till  1 2 3 4 5 6 7 
att reducera utsläppen av farliga ämnen  
 
Mitt hushålls källsortering av metall bidrar till att 1 2 3 4 5 6 7 
samhället sparar på viktiga naturresurser  
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22. Hur stora uppoffringar för Ditt hushåll – i form av t.ex. tid, pengar och känslor av obehag och 
besvär – tycker Du att det totalt sett krävs för att källsortera, lagra och frakta iväg hårdplast- och 
metallavfall? Beakta alla föremål av hårdplast och metall som Ditt hushåll vill bli av med.  

 
 
 
23. Vilken aktivitet kopplad till Ditt hushålls källsortering av hårdplast ger normalt sett upphov 

till mest besvär för Dig/Er? Kryssa för ett av nedanstående alternativ. 

   Sortera ut och rengöra hårdplasten 
   Lagra hårdplast i bostaden  
 Frakta sorterad hårdplast till en återvinningsstation eller till de fastighetsnära utrymmena 
 Frakta sorterad hårdplast till återvinningscentralen i Lilla Nyby 
   Annat:___________________________________________________   

 
 
 

24. Vilken aktivitet kopplad till Ditt hushålls källsortering av metallföremål ger normalt sett 
upphov till mest besvär för Dig/Er? Kryssa för ett av nedanstående alternativ. 

   Sortera ut och rengöra metallföremål 
   Lagra de sorterade metallföremålen i bostaden  
 Frakta sorterad metall till en återvinningsstation eller till de fastighetsnära utrymmena 
 Frakta sorterad metall till återvinningscentralen i Lilla Nyby 
   Annat:_________________________________________________   

 
 
 
 

Om Du har några ytterligare synpunkter på källsorteringen i Eskilstuna eller på denna enkät kan Du 
skriva dessa här: 

 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________ 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  
 

 Inga 
Uppoffringar alls    Mycket stora      

uppoffringar 
Hårdplast (utan pant)      

Metall (utan pant)      


