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Sammanfattning 
 
Halmstads Fastighets AB är ett kommunalt fastighetsbolag som vill satsa mycket på en 
hållbar utveckling. Ett problem är att avfallshanteringen, framförallt källsorteringen, fungerar 
mindre bra på deras tre studentområden. Det skapar i sin tur olägenheter för människor och 
miljö samt försämrar intrycket av fastigheterna. 
 
I examensarbetet har vi försökt förbättra avfallshanteringen och öka andelen källsorterat avfall 
på HFABs studentområden. Arbetet har byggt på studier av tidigare undersökningar, 
observationer, kvantitativa studier genom enkäter till de boende på studentområdena samt 
kvalitativa studier genom intervjuer med några av dem som svarade på enkäterna. Slutligen 
har vi även påbörjat ett försök med kameraövervakning av miljöstationen på studentboendet 
på Gamletull. 
 
Generellt har vi sett att de flesta boende vet hur de bör hantera sitt avfall men det är få som 
gör det fullt ut. Källsortering tjänar som ett bra exempel, de flesta respondenter tycker det är 
viktigt att källsortera och vet hur de ska skilja de olika avfallsgrupperna åt på miljöstationen. 
Samtidigt är det endast glas, papper och tidning som respondenterna är bra på att sortera 
medan mindre än häften av respondenterna sorterar glödlampor, lågenergilampor, lysrör, 
metallförpackningar och hårdplastförpackningar. 
 
Resultatet av examensarbetet är en åtgärdslista med förslag som förhoppningsvis leder till en 
lösning på problematiken med avfallshanteringen. De viktigaste förslagen är att informationen 
och kommunikationen mellan HFAB och de boende måste öka och förbättras, till exempel: 

�  Tydliga och klara regler och bestämmelser som de boende känner till. 
�  Engagera de boende genom att utse värdar i trappuppgångar eller på olika våningar. 
�  Ett personligt mottagande av nyinflyttade hyresgäster där de visas runt på området. 
�  Informera om hur HFAB använder hyresintäkterna från respektive område. 
�  Att information även ges på engelska. 

 
Bland de övriga åtgärdsförslagen kan nämnas kameraövervakning för att förebygga 
skadegörelse, regelbundna underhållsåtgärder av väggar och golv på miljöstationerna och 
skapandet av en internetportal för studentområdena. 
 
Slutligen är vi nöjda med vårt resultat och hoppas att arbetet kan bidra till en lösning på 
problematiken. 
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Abstract 
 
”Halmstads Fastighets AB” is a local real estate company investing in sustainable 
development. One problem though is that the domestic waste, particularly the source 
separation, at the three resident blocks for students’ isn´t working very well. This creates 
inconveniences for people and environment as well as decreasing the impression on the 
estates. 
 
This project has had the ambition to improve the domestic waste and increase the amount of 
source separation at HFAB´s student hostels. This study is based upon earlier researches, 
observations, quantitative studies, inquiries made among the students living in those three 
areas taking part in the project and qualitative studies as well by interviewing some of those 
who took part in the quantitative studies. Finally a camera surveillance of the environmental 
disposal station at Gamletull has been installed as an attempt to improve the conditions in the 
area. 
 
From a general point of view we have found out that most of the inhabitants at these three 
areas know how to handle their waste but few of them take their responsibility. Source 
separation serves as a good example, most respondents think it´s of importance to source 
separate and have got the knowledge how to separate the different groups of waste at the 
environmental disposal station. But the respondents are just good at sorting out material as 
glass, wrapping paper and newspapers while less than half of them sort out bulbs, energy 
saving bulbs, fluorescent tubes, metal packing and hard plastic packings. 
 
This project aims at taking measures which will create a positive solution concerning waste 
disposal for the estate company. The information and communication between HFAB and the 
residents must be improved:  

�  Clear and distinct rules and directions 
�  Each entrance and staircase is to have a host 
�  New tenants get a personal reception and introduce them to the area. 
�  Information about how HFAB uses the rent revenues 
�  The information should be given in English as well 

 
Among measures to be mentioned are camera surveillance to prevent permanently damage, 
maintenance work and to create an internet portal for student areas.  
 
We are satisfied with the result this project has come to hand and look forward to contributing 
to some progress of this problematic issue. 
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Förord 
 
Redan under hösten 2007, när vi första gången träffade Ulrika Nilsson, tyckte vi att HFAB 
verkade vara ett intressant bolag som föreföll att ta miljöfrågor och en hållbar utveckling på 
allvar. Framför allt fastnade vi för att HFAB verkade se möjligheter och lösningar snarare än 
svårigheter och problem. 
 
Under arbetets gång har den uppfattningen förstärkts eftersom vi hela tiden har blivit 
uppmuntrade till ett fritt tänkande utan styrande ramar. Vi upplever att samarbetet med HFAB 
har fungerat bra och vill därför framföra ett stort tack till miljö- och kvalitetsledaren, tillika 
vår externa handledare, Ulrika Nilsson, miljövärden My Bäckström, studentvärden Maria 
Axelsson, förvaltarna Carin Ottosson, Kerstin Lorick och Hans Nordin samt 
fastighetsskötarna Ulf Norby, Ulf Thomasson och Peter Jönsson. 
 
Vi vill också tacka vår examinator och handledare på högskolan, Marie Mattsson, för stöd och 
vägledning under arbetet. Samtidigt vill vi tacka alla våra respondenter som har ställt upp och 
svarat på våra frågor om deras boende och inställning till miljöfrågor. 
 
Slutligen vill vi tacka Judit Sari på SICA Consult, Asta Uptaite på Länsstyrelsen i Hallands 
län, Gert Heinsvig på Räddningstjänsten Halmstad samt Selim Kalkan och Peter Gustavsson 
på Halmstads Energi och Miljö AB för värdefulla synpunkter, tips och råd. 
 
 
Halmstad, 2008-05-20 
 
 
 

Lina Jörnling & Andreas Rosén  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Avfall är något som alla människor genererar och som kan skapa olägenheter om det inte 
sköts på ett korrekt sätt. Hur beter sig de boende när de slänger sitt avfall, källsorterar de? 
 
För att värna om miljön och jordens resurser är återvinning, exempelvis genom källsortering, 
nödvändigt. Det var det här som väckte vårt intresse för att fördjupa oss i problemområdet. 
 
Under hösten 2007 såg vi att HFAB, Halmstads Fastighet AB, annonserade om ett 
frukostmöte på studentkåren där de skulle presentera sin verksamhet och lämpliga områden 
för examensarbeten. Vi tyckte det verkade spännande att få arbeta mot Halmstads största 
bostadsbolag och vi kände redan till en del om företaget i och med att vi båda två har bott 
eller bor i HFABs studentlägenheter. 
 
Efter presentationen av HFAB träffade vi deras miljö- och kvalitetsledare, Ulrika Nilsson. En 
av idéerna som hon, precis som vi, hade var avfallshanteringen. Frukostmötet ledde till en 
fortsatt dialog med HFAB och lade grunden till vårt examensarbete. 

1.1.1 Mål och syfte 
Målet med examensarbetet är att förbättra avfallshanteringen och öka andelen källsorterat 
avfall på HFABs studentområden. Syftet är att ta fram konkreta förbättringsförslag för HFAB 
inom ramen för målet med arbetet. 

1.1.2 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer endast att inriktas mot avfallshanteringen hos de boende på HFABs 
studentområden. Beslutet att inrikta oss på de tre studentområdena togs i samråd med HFAB 
och vår handledare eftersom avfallshanteringen upplevdes som dålig på dessa områden. 
Studentområdena bedömdes också som lämplig inriktning då vi själva är studenter. 
 
Enligt den ursprungliga projektplanen fanns även kvarteret Framtiden med som, enligt HFAB, 
är ett ungdomsboende. Relativt snart kom vi dock till insikt om att det inte bor så mycket 
ungdomar eller studenter på Framtiden, därför togs området bort då det inte bedömdes 
representativt för vårt examensarbete. 
 
I vårt resultat, diskussion och analys vägs inte den ekonomiska aspekten in, inte heller vad 
som händer med avfallet efter att det har lämnat miljöstationerna på respektive område.  

1.1.3 Tillämpliga miljömål 
HFAB har två miljömål som berör deras verksamhet i sophanteringsfrågan:  

�  Senast 2010 ska minst 50% av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning, 
inklusive biologisk behandling. 

�  Senast 2010 ska minst 35% av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och 
butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall till 
såväl hemkompostering som central behandling. 

(Länsstyrelsen i Hallands län, 2007) 
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1.1.4 Källsortering 
Av de förpackningar som samlas in på de olika miljöstationerna går det mesta till 
materialåtervinning, även så kallad sekundäråtervinning. Det innebär att materialet 
återanvänds, inte produkten. Ett exempel är aluminium som smälts ner och sedan kan 
användas till nya förpackningar (Persson m.fl., 2005). Medan hushållsavfallet går till 
förbränning på Kristinehedsverket och kan utnyttjas som energi (Kalkan, 2008).  
 
Återvinning är viktigt dels för att vi ska slippa ta av jordens ändliga resurser, dels för att vi 
ska nå en hållbar utveckling. Exempelvis sparar vi cirka ett ton koldioxid genom att använda 
ett ton återvunnet stål jämfört med att bryta nytt. (Avfall Sverige, u.å./2008) 
 
I Halmstad uppgick år 2000 avfallsmängden till 49955 ton vilket motsvarar 586 kg/person. 
1990 uppgick var samma siffra 487 kg/person. Exempel på orsaker till ökningen är 
välståndsutvecklingen, människor konsumerar mer och en ökning av avfallsmängden i 
produktions- och distributionssystemet. (Halmstads kommun, u.å./2008) 

1.1.5 Producentansvaret av förpackningar 
Förordningen (2006:1273) om producentansvaret för förpackningar innebär att producenterna 
ska ta hand det avfall deras produkter ger uppkomst till och ha ett fungerande 
insamlingssystem. Systemet för insamling ska vara placerat lättillgängligt så att den som har 
en förpackning enkelt kan göra sig av med den och på så vis erhålla en god service. (Notisum, 
2006) 
 
Förordningens syfte är även att begränsa volym och material av förpackningar så att 
kvaliteten och hygienen säkerställs. Producenterna är skyldiga att ta fram förpackningar som 
är återanvändningsbara eller återvinningsbara. Det finns liknande förordningar som styr 
producentansvaret för däck, bilar, returpapper och elektriska och elektroniska produkter. 
(Notisum, 2006) 
 
Producenterna ska samråda med den berörda kommunen om frågor som till exempel 
upprättande av miljöstationer, nerskräpning runt omkring och om hur hanteringen av 
förpackningar som inte kan hänföras till producenten hanteras. (Notisum, 2006) 
 
I Halmstad kommun är det Halmstads Energi och Miljö, HEM, som på uppdrag av 
producenterna har ansvar för upprätthållandet och tömningen av miljöstationerna. Det gäller 
dock inte HFABs miljöstationer eftersom det är fastighetsägaren själv som har valt att 
tillhandahålla hyresgästerna möjligheten till fastighetsnära insamling. På uppdrag av HFAB 
sköter HEM tömningen av kärlen.(Kalkan, 2008) 
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1.1.6 Tidigare studier 
Gamletull – ett studentboende där man trivs? 
2007 gjordes en undersökning av Caroline Helleklev, på uppdrag av HFAB, som behandlade 
trivseln hos de boende på Gamletulls studentområde. I undersökningen ville hon få reda på 
vad som var bra och dåligt med boendet, vilka förändringar studenterna önskar för att skapa 
ett bra boende och vad studenterna tycker om kommunikationen med HFAB. 
 
Undersökningen visade att studenterna var nöjda med en del saker och missnöjda med andra 
saker rörande deras boende. Majoriteten var nöjd med sin lägenhet men uppfattade 
exempelvis korridorerna och entréerna som kala och stela. Som åtgärd föreslog författaren 
ommålning i en mer glad och inbjudande färg. (Helleklev, 2007) 
 
En annan sak som tas upp är hyran, vilken uppfattas som hög av de boende. Författaren menar 
också att de boende upplever att de får ut för lite av pengarna. Det har även framgått att 
studenterna vill ha tydligare och klarare regler av vad som gäller i boendet. Här har författaren 
spekulerat i om det är så att studenterna inte tar till sig den information de får vid 
inflyttningen och om det i så fall behövs ett annat kommunikationssätt. Ett förslag som tas 
upp är informationsspridning genom internet och e-mail. (Helleklev, 2007) 
 
Vidare visar rapporten att studenterna tycker gemenskapen är viktig. Studenterna fick själva 
tycka till vad de allmänna lokalerna skulle användas till efter att de stängts som festlokaler, på 
grund av störningar. Några förslag var gym, allrum och övernattningslägenhet. Något som 
önskades av de boende var även en plats utomhus för gemenskap. Om HFAB som hyresvärd 
är hyresgästerna på Gamletull överlag nöjda, de önskemål som framkom var exempelvis 
bättre öppettider hos fastighetsskötaren. (Helleklev, 2007) 
 
Varför sorterar vi? 
Statsvetaren Simon Matti och hans kollega Christer Berglund har genom en 
enkätundersökning med cirka 4000 svarande i samanlagt två kommuner tittat på hur 
värderingen och inställningen är till källsortering. I undersökningen granskas även 
sophanteringsfrågan ur regeringens policy. Hushållen måste vara motiverade och övertygade 
att deras arbete är en god handling och att det i slutändan kommer gynna samhället på längre 
sikt. Den motivationen kan komma i skymundan om det finns ekonomiska styrmedel med i 
bilden. Har den inre motivationen försvunnit är det svårt att få tillbaka den menar författarna. 
(Matti & Berglund, 2006) 
 
I enkätundersökningen kom det fram att ålder, kön, bostad och hur långt det är till 
sopsorteringsstationen har betydelse för viljan att slippa sortera sina sopor och istället betala 
en annan aktör för att ta hand om avfallet. Något som inte hade betydelse i betalningsviljan 
var utbildning och inkomst. De som var mest betalningsvilliga var yngre personer och män. 
Studien visade också att de som har en liten plats att sortera sina sopor i större utsträckning är 
mer betalningsvilliga än de som har större utrymme. (Matti & Berglund, 2006) 
 
I artikeln diskuteras slutligen att satsningen på information borde öka för att få individerna 
motiverade, istället för att till exempel ha ”soppoliser”. Miljövård kostar pengar och ju mer 
det kostar desto mer ökar risken för felsortering på grund av att hushållen tänker att de ändå 
betalar för det. (Matti & Berglund, 2006) 
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Ändra livsstil för miljöns skull! 
Anna-Lisa Lindén, professor och forskningsledare vid Sociologiska institutionen på Lunds 
Universitet, har publicerat en artikel på Miljöforskning om livsstilar och miljökunskap. Även 
om artikeln inte handlar om studenter menar Lindén att ungdomar generellt har en bra 
kunskap om natur, miljö och samhälle men att de inte tillämpar sin kunskap. (Lindén, 2003) 
 
Lindén tar som exempel upp att ungdomar ofta väljer miljömärkta och miljöanpassade 
produkter. Däremot källsorterar de inte sitt avfall och väljer inte miljöanpassade färdmedel. 
Dessutom menar Lindén att ungdomar visserligen i hög utsträckning väljer miljöanpassade 
varor men att dessa kasseras snabbt eller används på ett ur miljösynpunkt felaktigt sätt. Kläder 
tjänar som ett bra exempel där ungdomar gärna väljer miljömärkta produkter men tvättar dem 
i halvtomma maskiner. Ungdomar tenderar också att ofta vilja följa modet och kasserar därför 
kläder efter kort användning, något som enligt Lindén också stämmer för teknikprodukter 
som mobiltelefoner där ungdomar vill följa med i utvecklingen. (Lindén, 2003) 
 
För att ändra på handlingsmönstret menar Lindén att samhället kan sätta in olika åtgärder 
(tabell 1) där syftet är att ändra ett negativt beteende eller livsstil (Lindén, 2003). Klara 
paralleller kan dras till HFAB som med olika åtgärder kan påverka de boende. 
 
Tabell 1: Samhällsåtgärder och förväntad effekt hos befolkningen (Lindén, 2003). Matrisen kan delvis översättas 
för att gälla potentiella åtgärder från HFAB mot de boende. 

Samhällsåtgärd Förändringsintention Ändringspotential 
Information Frivillighet Långsam 
Ekonomiska styrmedel Påskyndande Katalyserande 
Lagar/normer/regler Tvingande Omedelbar 
Samhällsplanering Påminna/upprepa Tillvänjning 
 
Information vädjar enligt Lindén endast till mottagarens intresse att frivilligt lyssna och ändra 
sig. Förändringsarbeten som enbart sker genom kommunikation är i regel väldigt långsamma. 
Det är visserligen lätt att med information få personer att inse att de behöver ändra sitt 
beteende, men betydligt svårare att få dem att faktiskt göra det. (Lindén, 2003) 
 
Ekonomiska styrmedel förknippas ofta med böter och avgifter där avsikten är att ändra 
människors beteende genom negativt verkande konsekvenser på en handling. Negativa 
ekonomiska styrmedel ger kortsiktigt bra resultat, men över tiden tenderar folk att anpassa sig 
till exempelvis ökade kostnader och effekten planar ut. Lindén menar att positiva ekonomiska 
styrmedel som incitament är mer effektiva än negativt verkande. Som exempel nämner hon 
rabatter, återbäringar, pant osv. (Lindén, 2003) 
 
Lagar, regler eller normer syftar till att ge en tvingande påverkan på människor. I den bästa av 
världar ger dessa en direkt och varaktig effekt på människors beteende. Lindén menar dock att 
verkligheten är en annan då människor tänjer på reglernas gränser, överskrider dem eller 
finner kryphål som gör att gamla handlingsmönster kan bibehållas. (Lindén, 2003) 
 
Samhällsplanering syftar till att ”ändra omvärldsfaktorer så att människor måste ändra 
beteende eller så att en beteendeförändring underlättas” (Lindén, 2003). Samhällsplanering 
som styrmedel kan göras antingen positiva eller negativa. Positiv samhällsplanering är till för 
att underlätta en ändring av människors beteende medan den negativa samhällsplaneringen 
syftar till att försvåra ett negativt beteende. Enligt Lindén är positiv samhällsplanering mer 
effektiv, åtgärderna behöver inte vara så stora eller glamorösa för att vara av stor betydelse. 
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Lindén menar att det är av största vikt att premiera människors beteende i en miljöanpassad 
riktning. Som exempel nämner hon att om fler människor börjar källsortera kan en lämplig 
uppföljning vara information om mängden insamlat material eller rabatter och bonussystem 
när olika mål uppnås. Om styrmedel ger en positiv ”feed-back” till människor har de en mera 
varaktig effekt. (Lindén, 2003) 
 
En droppe i havet – om empowerment och vardaglig miljöpraktik 
Jenny Roxenius har gjort en kvalitativ studie om hur människors upplevda självmakt styr den 
miljöpraktik som utövas av olika individer. Roxenius tar bland annat upp hur traditioner, 
ambivalenser samt ansvar, självbild och makt påverkar vårt beteende och våra värderingar 
gällande miljön. (Roxenius, 2008) 
 
Roxenius tar flertalet gånger upp att det finns tydliga yttringar av ambivalens mellan vad 
människor vill göra och vad de vet att de borde göra. Roxenius menar också att det finns 
många korstryck i vårt samhälle där samhällsmål och individuella mål står i konflikt med 
varandra. Exempelvis vill människor handla miljömärkta produkter men till sist blir 
privatekonomin viktigare vilket leder till att det blir de billigare, icke miljömärkta, varorna 
som människorna köper. (Roxenius, 2008) 
 
Som svar på frågan om vad som faktiskt styr människors miljöpraktik menar Roxenius att 
grupptrycket, påverkan av kollektiva lösningar och omkringboendes agerande och 
interpersonella påverkan är starka bidragande faktorer. Roxenius menar också att hon kan se 
en tendens att hennes resultat överensstämmer med tidigare studier av bland annat Lindén 
(1999) att kvinnor i högre utsträckning än män gör fler miljöhandlingar. (Roxenius, 2008) 
 
Roxenius fokuserar mycket på källsortering i sin studie. Med grund av litteraturstudier och 
hennes intervjuer har hon försökt analysera om uppväxtförhållanden påverkar huruvida 
människor källsorterar eller begår positiva miljöhandlingar i vuxen ålder. Resultatet är, något 
förvånande, att människors uppväxtförhållanden inte i någon större utsträckning påverkar 
handlingar i vuxen ålder. Istället knyter hon an till att det snarare är samhällsnormer och 
interpersonell påverkan genom grupptryck och omkringboendes agerande som styr 
handlingarna hos individer i vuxen ålder. (Roxenius, 2008) 
 
HFABs ”Nöjd kund”-undersökning 2008 
HFAB genomför varje år en ”Nöjd Kund”-undersökning där hyresgästernas inställning till sitt 
boende undersöks genom enkätutskick. Undersökningen vänder sig till samtliga HFABs 
hyresgäster. Det är främst två frågor i undersökningen som berör vårt arbete vilka redovisas i 
tabell 2. (Scandinfo, 2008) 
 
Tabell 2: Resultat från Scandinfos Nöjd Kund-undersökning 2008 bland HFABs hyresgäster. Gröna fält till 
vänster visar ”helnöjda kunder”, de vita fälten i mitten ”varken eller” och de röda fälten till höger ”missnöjda 
kunder”. Samtliga svar uttryck i procent. (Scandindo, 2008). 

 Fartyget Gamletull Gråstenen 
�  Hur nöjd är de med hur källsorteringen 

fungerar i ditt område? 

 

72 
 

8 
 

20 
 

24 
 

20 
 

56 
 

47 
 

28 
 

25 

�  Hur nöjd är de med hur HFAB i 
allmänhet agerar i miljöfrågor? 

 

70 
 

30 
 

0 
 

60 
 

24 
 

16 
 

48 
 

39 
 

13 

antal = 26 145 183 
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1.2 HFAB 

1.2.1 Företaget 
Halmstads Fastighets AB, HFAB, är Halmstads kommunala fastighetsbolag. Det grundades 
1942 efter beslut i stadsfullmäktige. Idag har HFAB 9800 hyresrätter och 300 lokaler, därtill 
tillkommer en mängd garage- och parkeringsplatser. På företaget jobbar 55 anställda med VD 
Terje Johansson i spetsen. År 2007 blev HFABs sammanlagda hyresintäkter 577 720 000 kr 
vilket genererade en vinst med 27 236 000 kr efter skatt. (Nilsson, 2008) 
 
Samma år kostade enbart avfallshanteringen för HFAB cirka 18 000 000 kronor. Eftersom 
avfallshanteringen är en relativt stor kostnad för företaget är HFAB angelägna om att den 
sköts så bra och effektivt som möjligt. Avfallshanteringen är direkt knuten till en bra 
boendemiljö, något som HFAB vill satsa på. (Nilsson, 2008) 
 
Exempel på miljöarbete är att HFAB har gått ifrån oljeuppvärmning av fastigheterna, 
successivt minskat energi- och vattenförbrukningen samt infört kontrollsystem för byggvaror 
och inköp. Vidare jobbar HFAB med den psykosociala boendemiljön, bland annat finns 
seniorvärdar som underlättar för äldre personer på en del bostadsområden. (Nilsson, 2008) 
 
2006 förlänades HFAB med SABOs (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) miljöpris med 
motiveringen; ”HFAB är en mycket god förebild för andra bostadsbolag och visar att det går 
att arbeta med lokal hållbar utveckling med hänsyn till de tre aspekterna: ekologi, ekonomi 
och social välfärd – för att skapa en god livsmiljö för nuvarande och kommande 
generationer.” (Halmstads Fastighets AB, u.å./2008a) 
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1.2.2 Studentområdena 
HFAB har tre utpräglade studentområden med sammanlagt knappt 700 hyresgäster. 
 
Fartyget 
Fastigheten byggdes i mitten av 40-talet på 
området Nyhem och var HFABs första 
renodlade studentboende. Totalt finns för 
närvarande 52 en- och tvårumslägenheter, 
men 4 nya lägenheter planeras ersätta några 
av de gemensamma utrymmena. Varje 
lägenhet har pentry samt badrum med dusch. 
(Halmstads Fastighets AB, u.å./2008b) 
 
Till varje lägenhet hör ett förrådsutrymme 
som är beläget i källaren där även 
tvättstugorna finns. Fastigheten har en egen 
miljöstation som finns inomhus i en separat 

 
Bild 1: Studentområdet Fartyget 
 

byggnad som varje boende har nyckel till. I miljöstationen finns fraktioner för hushållsavfall, 
pappersförpackningar, tidningar, hårdplastförpackningar, färgat och ofärgat glas, 
metallförpackningar samt batterier. 
 
Gamletull 
Studentområdet består av 262 
enrumslägenheter fördelat på två hus som 
ligger på kvarteret Jakten nära centrum. I 
varje lägenhet finns ett pentry och badrum 
med dusch, dessutom finns en fransk 
balkong. Husen har gemensamhets-
utrymmen, men som på grund av misskötsel 
är stängda. Misskötseln har främst bestått av 
skadegörelse och störningar till grannarna. 
(Halmstads Fastighets AB, u.å./2008c) 
 
Förrådsutrymmena finns i källarna och 
tvättstugan i markplan. Gamletull har en 

 
Bild 2: Studentområdet Gamletull 
 

miljötvättstuga som skiljer sig från övriga områden genom att den har ett datoriserat 
bokningssystem samt energi- och vattensnåla tvättmaskiner med automatisk 
tvättmedelsdosering. De boende behöver med andra ord inte ta med sig eget tvättmedel när de 
ska tvätta. 
 
Miljöstationen är belägen inomhus i markplan. I miljöstationen finns fraktioner för 
hushållsavfall, pappersförpackningar, tidningar, hårdplastförpackningar, färgat och ofärgat 
glas, metallförpackningar samt batterier, dessutom finns fraktioner för glödlampor och lysrör. 
Miljöstationen har tidigare haft ett nedkast på utsidan för hushållsavfall, men det har stängts 
på grund av misskötsel (Thomasson, 2008). 
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Gråstenen 
Kvarteret Gråstenen ligger på Nyhem och 
uppfördes i slutet av 90-talet. Kvarteret 
består av 11 hus med totalt 385 
enrumslägenheter som har pentry och 
badrum med dusch. Alla lägenheter har en 
fransk balkong. I respektive hus finns också 
olika gemensamhetsutrymmen. (Halmstads 
Fastighets AB, u.å./2008d) 
 
Förrådsutrymmena finns på vinden, förutom i 
ett av husen där de finns i källaren. 
Tvättstugorna är belägna på första våning. 

 
Bild 3: Studentområdet Gråstenen 

 
På området finns tre miljöstationer som är belägna utomhus. I miljöstationen finns fraktioner 
för hushållsavfall, pappersförpackningar, tidningar, hårdplastförpackningar, färgat och ofärgat 
glas, metallförpackningar samt batterier. 
 

1.2.3 HFABs miljövärdar 
Miljövärdarnas syfte är att informera de boende om hur avfall ska sorteras i miljöstationerna 
för att förbättra ordningen och sorteringen på dessa. Miljövärdarna arbetar främst med 
informationsspridning där de har en uppsökande verksamhet hos bland annat nyinflyttade 
hyresgäster och på skolor. De planerar och medverkar också på HFABs miljödagar. 
(Halmstads Fastighets AB, u.å./2008e) 
 
Sedan starten 2001 har HFAB haft närmare 150 miljövärdar över tiden. Som mest har 20 
miljövärdar jobbat samtidigt. Idag är den siffran nere på 3 st heltidsanställda, som har hand 
om samtliga HFABs bostadsområden. (Halmstads Fastighets AB, u.å./2008e) 
 

1.2.4 HFABs miljödagar 
På uppdrag av HFAB genomför Halmstads Energi och Miljö AB, HEM, miljödagar på 
HFABs boendeområden. Miljödagarna är främst till för de boende som saknar bil och som 
normalt inte har möjlighet att ta sig till kommunens återvinningscentraler. På miljödagarna 
kan de boende lämna skrymmande avfall, elektronikavfall, kemikalier, lågenergilampor, 
lysrör och glödlampor samt skrymmande avfall såsom cyklar och möbler. (Halmstads 
Fastighets AB, u.å./2008f) 
 
Miljödagarna genomförs två gånger per termin på kvarteret Gråstenen. Tidigare har 
miljödagar funnits på Gamletull men i dagsläget genomförs inga vare sig på Fartyget eller 
Gamletull. (Nilsson, 2008)
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2 Metod 

2.1 Observationer 
Inledningsvis när examensarbetet påbörjades gick vi runt på respektive område tillsammans 
med personal från HFAB (fig 4) som arbetar med respektive område. Syftet var att bilda oss 
en visuell uppfattning om hur områdena såg ut samt att få en bild av vad personalen anser 
fungerar bra och vad som behöver förbättras. De personer som vi främst samverkade med från 
HFAB var: 

�  Ulrika Nilsson, miljö- och kvalitetsledare 
�  My Bäckström, miljövärd 
�  Hans Nordin, förvaltare för Fartyget 
�  Peter Jönsson, fastighetsskötare på Fartyget 
�  Kerstin Lorick, förvaltare för Gamletull 
�  Ulf Thomasson, fastighetsskötare på Gamletull 
�  Carin Ottosson, förvaltare för Gråstenen 
�  Ulf Norby, fastighetsskötare på Gråstenen 

 
Efter den inledande rundvandringen har vi själva genomfört kontinuerliga observationer på 
studentområdena. Det vi främst har tittat på är miljöstationerna, korridorer, hissar och 
entréerna. 
 

   
Fig 4: Bilden till vänster Peter Jönsson, i mitten Ulf Norby och till höger Carin Ottosson 
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2.2 Kvantitativ undersökning 
För att få reda på studenternas beteende och åsikter om miljö, avfall och källsortering valde vi 
att göra en kvantitativ undersökning (bilaga I) för att nå en större mängd studenter. 
 
Inledningsvis utformade vi en provenkät som vi lät andra studenter och vänner svara på samt 
lämna synpunkter på. Urvalet bland ”provrespondenterna” är strikt baserat på ett 
bekvämlighetsurval. Erfarenheterna från provenkäten låg sedan till grund för utformningen av 
den slutliga enkäten. Resultatet från provenkäten redovisas inte i statistiken nedan eller i 
någon annan del av vår projektrapport. 
 
Den slutgiltiga kvantitativa undersökningen baseras på ett slumpmässigt stickprovsurval 
(Ejlertsson, 2003) bland de boende på respektive studentområde, vilket i praktiken innebar att 
vi ställde oss i trappuppgångarna på de olika områdena och delade ut enkäten till 
förbipasserande boende. 
 
För att garantera ett slumpmässigt stickprovsurval bestämde vi oss för att stå i 
trappuppgångarna på respektive område mellan klockan 14:00 och 17:00 (3 timmar) eftersom 
vi bedömde att flest potentiella respondenter passerade oss mellan dessa tider. Personer som 
passerade oss tillfrågades om de kunde tänka sig att svara på en enkät om avfallshantering 
som en del i vårt examensarbete. Vidare informerades respondenterna om att deras medverkan 
var anonym. 
 
De krav vi ställde på oss själva och vår kvantitativa undersökning var: 

�  Endast stå hela tretimmarspass 
�  Stå minst ett tretimmarspass på respektive område 
�  Tillfråga så många potentiella respondenter som möjligt 
�  Få minst 20 respondenter från Gamletull och Gråstenen 
�  Få minst 10 respondenter från Fartyget 

 
Anledningen till att vi valde att ha ett lägre krav på antal respondenter på Fartyget var att det 
boendet är mycket mindre än de två andra områdena. Lägsta antal respondenter bedömdes 
tillsammans med examinatorn där vi å ena sidan tog hänsyn till hur många svar som var 
rimligt att få in, å andra sidan hur många svar som krävdes för att nå statistisk säkerhet. 
 
De inkomna svaren fördelades enligt följande: 

�  21 svar från Gamletull 
�  23 svar från Gråstenen 
�  12 svar från Fartyget 

 
Totalt fick vi in 56 svar, varav 38 kvinnliga och 18 manliga respondenter. Den yngsta 
respondenten var 19 år och den äldsta 31 år, medianåldern bland respondenterna var 22 år. 
 
För att säkerställa reliabilitet har vi efterhand kontrollerat så att vi har god spridning på 
respondenterna avseende ålder och utbildningsinriktning. Vi är medvetna om att en större 
andel kvinnor (68%) än män (32%) svarade på enkäten och att det kan ha påverkat resultatet 
åt något håll. 
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2.3 Kvalitativ undersökning 
I slutet av enkätundersökningen frågade vi respondenterna om de ville medverka vid en 
semistrukturerad intervju med samma tema. De som var intresserade uppmanades att lämna 
namn, telefonnummer och e-mailadress. För att undvika att endast få ”miljöintresserade” 
respondenter till vår kvalitativa undersökning utlovades en biobiljett som belöning för de som 
anmälde intresse och sedan blev utvalda. 
 
Intervjuerna utgick från vad respondenterna svarade på enkäten, vår avsikt var att försöka 
utveckla respondenternas svar på enkätfrågorna samt försöka förstå bakomliggande faktorer 
för svaren. Vidare ville vi få reda på hur respondenterna ansåg att de problem som är 
förknippade med den befintliga avfallshanteringen och källsorteringen skulle lösas. Beroende 
på vad respondenten tog upp pågick intervjuerna mellan 35 – 65 minuter. 
 
Urvalet har skett selektivt där vår målsättning har varit att intervjua respondenter som bor på 
olika områden och med olika värderingar grundat på svaren i den kvantitativa 
undersökningen. Totalt anmälde 15 personer intresse av att få delta i en intervju. Av dessa 
valdes slutligen 10 personer ut. Samtliga respondenter presenteras anonymt i 
projektrapporten, för att öka läsvänligheten ges de dock fiktiva namn. 
 
Respondenter på Gamletull 

�  Stina, 23 år. Studerar till sjuksköterska. Hon har haft fyra egna boenden tidigare och 
har bott på Gamletull i knappt två år. 

�  Julia, 20 år. Läser socialpsykologi. Hon har bott knappt ett år på Gamletull och det är 
hennes första egna boende. 

�  Sophie, 24 år. Läser Europaekonomprogrammet. Hon har bott på Gamletull i drygt ett 
år och haft två egna boenden tidigare. 

 
Respondenter på Gråstenen 

�  Kajsa, 26 år. Läser Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet. Hon har 
haft sex egna boenden tidigare och har bott på Gråstenen i drygt två och ett halvt år. 

�  Jennie, 22 år. Läser Biologiprogrammet. Hon har haft två egna boenden tidigare och 
har bott på området i knappt två år. 

�  Magnus, 25 år. Läser till lärare. Han har haft ett eget boende tidigare men har bott på 
Gråstenen i knappt fyra år. 

�  Erica, 22 år. Läser just nu fristående kurser i ekonomi. Hon har haft ett eget boende 
tidigare och har bott på Gråstenen i drygt två år. 

 
Respondenter på Fartyget 

�  Adam, 28 år. Läser Biomekanikprogrammet. Han har haft två egna boenden tidigare 
och har bott på Fartyget i knappt ett år. 

�  Lisa, 24 år. Läser Miljövetenskapliga programmet. Hon har haft tre egna boenden 
tidigare och har bott i huset i knappt ett och ett halvt år. 

�  Kristina, 22 år. Läser till sjuksköterska. Lägenheten på Fartyget är hennes första egna 
boende och hon har bott där i knappt ett år. 
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Vi har bearbetat intervjuerna genom induktion, med andra ord har vi försökt hitta samband 
och dra allmänna generella slutsatser utifrån det empiriska resultat som intervjuerna har gett 
(Alvesson, M & Sköldberg, K, 1994). I vår diskussion kommer empirin att kombineras med 
teori från litteraturkällor och samtal med personal på HFAB för att upptäcka och peka på 
samband och likheter mellan empirin, litteraturen och reflektioner från personal hos HFAB. 
 
I början av intervjuerna tillfrågades respondenterna om de samtyckte till att samtalet 
bandades, vilket samtliga gjorde. Vidare informerades respondenterna om att deras svar 
kommer att avidentifieras i projektrapporten så att utomstående inte kan få reda på vilka som 
har deltagit. 
 

2.4 Intervju med Josefine på Gamletull 
I samband med våra observationer såg vi en lapp (fig 5) i en av Gamletulls entréer, där 
författaren manar till att sätta upp ”nej tack till reklam” på postlådan för att ”slippa 50 kg 
reklam”. Eftersom hon verkade ha ett stort intresse för miljö ville vi träffa henne för att få 
reda på vad hon tyckte om miljöfrågor och boendet på Gamletull. 
 
Vi fick kontakt med författaren av lappen som visade sig heta Josefine och var knappt 21 år. 
Just nu läser hon historia och har bott på Gamletull sedan september föregående år. Josefine 
driver också ett eget diskussionsforum på internet med inriktning på miljöfrågor samt har 
bland annat skrivit en debattartikel vilken publicerades den 26 februari 2008 (bilaga II) i 
Hallandsposten där hon är kritisk till HFAB som hyresvärd. 
 
Under mötet med Josefine, som vill ha sitt efternamn hemligt, genomförde vi en intervju där 
vi frågade om boendet, avfallshantering och källsortering. Tillämpliga delar av intervjun 
redovisas i kapitel 3 och 5. 
 

 
Fig 5: Lapp som vi såg under våra observationer i en av entréerna på Gamletull. 
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3 Resultat och diskussion 

3.1 Allmänt om miljöfrågor 
 

Hur viktigt är miljöfrågor för dig?
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Fig 6: Respondenterna har fått avge sitt svar på en fyragradig skala där 1 motsvarar 
”Oviktigt” och 4 motsvarar ”Mycket viktigt”. 
 
Enkätundersökningen visar att de flesta respondenterna tycker miljöfrågor är viktigt (fig 6). 
Påpekas bör dock att de inledande frågorna om miljö är generellt formulerade, det kan inte 
uteslutas att respondenterna uppfattar ordet miljö på olika sätt som i sin tur påverkat var på 
skalan respondenten markerade. Under intervjuerna framkom nämligen att majoriteten av de 
intervjuade respondenterna tänkte på skogar och rent vatten när de hörde ordet miljö. 
 
”För mig är miljö att det finns fin natur, är naturen fin mår miljön bra /…/ skog och sjöar och 
stränder, även gator, att de inte är nedsmutsade. Men främst skogar” 
 – Adam, Fartyget. 
 
Anledningen till att vi ställde allmänna frågor om miljö var främst att vi ville bilda oss en 
uppfattning om vad respondenterna generellt anser om miljön. Det för att i ett senare skede ha 
möjlighet att jämföra svaren med hur de ställer sig i miljöfrågor som rör deras boendemiljö 
och agerande i miljöfrågor. 
 
Ett tydligt samband finns mellan hur viktigt respondenterna tycker miljö i allmänhet är (fig 6) 
och hur viktigt de tycker källsortering är (fig 8). 
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3.2 Respondenternas kunskap om HFABs miljöarbete 
 

Hur mycket känner du till om HFABs miljöarbete?
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Fig 7: Respondenterna har fått avge sitt svar på en fyragradig skala där 1 motsvarar ”Inte 
alls” och 4 motsvarar ”Mycket väl”. 
 
En tydlig trend är att kunskapen om hyresvärdens miljöarbete inte är förankrad hos 
respondenterna. På frågan om hur mycket respondenterna känner till om HFABs miljöarbete 
(fig 7) svarar nästan ingen att de känner till miljöarbetet ”mycket väl”. Istället rankar över 
hälften av respondenterna deras kunskap om HFABs miljöarbete som en etta eller två på den 
fyragradiga skalan. En möjlig förklaring menar Josefine på Gamletull är att informationen 
generellt från HFAB är bristfällig. 
 
Under intervjuerna framkom dessutom att de som rankade sin kunskap till en trea i stort sett 
endast kände till att HFAB har miljöstationer på boendeområdena. Bland de intervjuade 
respondenterna som svarade en trea på enkäten kände däremot inte någon till att HFAB har 
miljövärdar eller miljödagar, än mindre att HFAB har vunnit pris för sitt miljöarbete 2006. 
 
I efterhand tror vi att frågan kan ha varit svår att besvara, vår bedömning som grundar sig på 
intervjuerna, är att de flesta respondenterna endast förknippar HFABs miljöarbete med deras 
miljöstationer. Och i och med att respondenterna endast tror att miljöstationerna är hela 
HFABs miljöarbete anser de sig ha en relativt god kunskap om miljöarbetet, trots att detta 
endast är en liten del av HFABs verkliga miljöarbete. 
 
”Jag vet ju att de har de olika sorteringsgrejer /…/ i soprummet tänker jag på då, men inget 
mer.” 
 – Stina, Gamletull. 
 
”Har aldrig tänkt på det, men dom har ju miljöstationen på området…” 
– Magnus, Gråstenen.  
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”Vet inte mycket om HFABs miljöarbete /…/ det enda jag känner till är att de har 
miljöstationer och så hörde jag från er att de har miljödagar, men ingen aning vad det är /…/ 
låter som om man ska gå och städa, men ingen aning.” 
– Julia, Gamletull. 
 
Vi har konstaterat att HFAB har flera tryckta broschyrer om miljö och sitt miljöarbete, även 
på deras hemsida finns relativt gott om information. Slutsatsen måste därför bli att det inte är 
brist på information som är anledningen till respondenternas bristande kunskap om HFABs 
miljöarbete. Istället tror vi att det beror på att respondenterna inte tillgodogör sig den 
informationen som erbjuds, inte heller att de söker information på egen hand. En förklaring 
kan vara att respondenterna inte ser HFAB som ett miljöbelastande företag. Vår uppfattning 
är att personer generellt förknippar miljöbelastningar med stora industrier. På så vis har 
respondenterna inte fäst någon vikt vid att ta till sig eller söka information på egen hand. Ett 
annat alternativ är att intresset för HFABs miljöarbete generellt är lågt. 
 
I intervjuerna framkom också att chansen skulle vara större för miljöfrågor att få mer 
utrymme om det fanns ett större utbud på studentlägenheter från fler hyresvärdar. En 
respondent menade att om det fanns möjlighet att välja boende och hyresvärd så skulle 
satsningen på miljöfrågor kunna bli en tydlig profilering och konkurrensargument mellan 
hyresvärdarna. Idag är det snarare så att studenter tar den lägenhet de blir erbjudna på grund 
av bristen på studentlägenheter. 
 
”När jag funderar tror jag att jag kanske skulle tagit med miljöaspekten om jag hade haft 
möjlighet att välja bland olika hyresvärdar /…/ som det var nu tog jag första bästa lägenhet 
/…/ jag hade ju ändå köat i ett halvår och behövde absolut första bästa lediga lägenhet.” 
 – Sophie, Gamletull 
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3.3 Källsortering 
 

Hur viktigt tycker du källsortering är?
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Fig 8: Respondenterna har fått avge sitt svar på en fyragradig skala där 1 motsvarar 
”Oviktigt” och 4 motsvarar ”Mycket viktigt”. 
 
Källsortering är viktigt för de flesta respondenter (fig 8), däremot blir inte alla sopor 
källsorterade (fig 9). Det kan ha berott på flera olika parametrar, framför allt tror flera 
respondenter i intervjuerna att lättja är starkt bakomliggande faktorer bland dem som inte 
källsorterar sitt avfall. 
 

Hur mycket av ditt avfall källsorterar du?
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Fig 9: Respondenterna har fått avge sitt svar på en fyragradig skala där 1 motsvarar 
”Inget” och 4 motsvarar ”Allt”. 
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”Folk är lata, de anser nog inte att de förlorar något på att slänga allt som hushållssopor, de 
har heller inget att vinna på att inte göra det.”  
– Magnus, Gråstenen. 
 
I intervjuerna framkom också att det är svårt för respondenterna att få plats med flera olika 
fraktioner i studentlägenheterna; 
 
”Nej nej, jag har ingen plats för soporna, jag har en låda som står på golvet liksom. Det 
kanske inte ser så trevligt ut, när man får besök får man lite anmärkningar /…/ jag har 
funderat på att skruva upp något på väggen för att underlätta sorteringen.” 
 – Adam, Fartyget. 
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Fig 10: Respondenterna har fått välja ett eller flera av alternativen ”Källsorterar inte”, ”I 
hemmet” och ”I soprummet”. 
 
Trots den påtalade platsbristen källsorterar den totala majoriteten av respondenterna i hemmet 
(fig 10), medan en något mindre andel källsorterar i soprummet. Sett till de olika 
boendeområdena är det vanligare att källsorteringen sker i soprummet bland respondenterna 
på Gamletull än på de andra områdena. Det här är anmärkningsvärt eftersom det, till skillnad 
från övriga studentområden, har delats ut särskilda tvådelade sopkärl bland de boende på 
Gamletull. Dock bör det påpekas att samtliga sådana sopkärl inte finns kvar i lägenheterna. 
Fastighetsskötaren på Gamletull uppskattar att sopkärlen i 2/3-delar av lägenheterna på 
Gamletull har försvunnit genom åren. 
 
”Jag slänger matavfall i soppåsen, allt annat lägger jag i en stor sopsäck i garderoben. /…/ 
Det är mest praktiskt, då behöver jag inte gå till soprummet så ofta. När sopsäcken i 
garderoben är full går jag ner till soprummet och sorterar där nere.” 
- Julia, Gamletull 
 
”Jag sorterar i hemmet, har det i små påsar under diskbänken.” 
- Erica, Gråstenen 
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Sett till vad de som källsorterar sorterar ut svarar nästan alla att de sorterar ut glas, papper och 
tidningar medan det är färre respondenter som sorterar ut glödlampor, lysrör och 
lågenergilampor (fig 11). På kvarteret Gråstenen kan en förklaring vara att det inte finns 
någon fraktion för glödlampor och lysrör på miljöstationen. 
 
”Jag har aldrig behövt byta glödlampor än /…/ men jag har inte tänkt på vad jag ska göra 
när det händer, men inte slänga de gamla bland det brännbara i alla fall.” 
- Erica, Gråstenen 
 
”Jag har mina glödlampor i en påse, sen tar jag hem dem till pappa så får han slänga dem på 
rätt ställe.” 
- Jennie, Gråstenen 
 

Vilka material / grupper källsorterar du?

0

10

20

30

40

50

60

Fär
ga

t g
la
s

O
fä

rg
at

 g
la
s

Pap
pe

r/t
id
ni
ng

ar

Pap
pe

rs
fö

rp
ac

k.

Bat
te

rie
r

M
et

al
lfö

rp
ac

k.

H
år

dp
la
st
fö

rp
.

G
lö
dl
am

po
r e

tc

a
n

ta
l Fartyget

Gamletull

Gråstenen

 
Fig 11: Respondenterna har fått välja ett eller flera av alternativen ”Färgat glas”, ”Ofärgat 
glas”, ”Papper / tidningar”, ”Pappersförpackningar”, ”Batterier”, ”Metallförpackningar”, 
”Hårdplastförpackningar” och ”Glödlampor / lysrör / lågenergilampor” (redovisas ovan 
som ”Glödlampor etc”. 
 
Vidare kan i fig 11 utläsas att det finns respondenter, företrädelsevis på Fartyget och 
Gamletull, som inte sorterar ut sina batterier. På Fartyget har intervjuerna visat att 
respondenterna var omedvetna om att det fanns en batteriholk på miljöstationen, vilket kan 
vara en del av förklaringen till varför batterier inte sorteras ut. När det gäller Gamletull tror vi 
snarare att det här beteendet förklaras av att många respondenter källsorterar i soprummet. 
Intervjuerna har visat att en del av respondenterna, när de kommer ner i soprummet, plockar 
upp stora saker från soppåsen som inte ska slängas som hushållsavfall. Batterier och andra 
mindre saker blir då lätt kvar i soppåsen och slängs som hushållsavfall. 
 
”Jag brukar sortera i soprummet. /…/ Jag sorterar tidningar, kartonger, glas tror jag. 
Batterier brukar jag vara ganska dålig med, men det vet jag att man ska göra men de åker 
med hushållssoporna. /…/ Tidningar och glasflaskor är så stora så när jag kommer ner till 
soprummet med min soppåse sticker dom ut från övriga sopor så då tar jag upp dom och 
slänger i de andra sopkärlen.” 
– Stina, Gamletull 
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3.4 Miljöstationerna 
 

Vad tycker du om miljöstationen i ditt område avseende kärlens 
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Fig 12: Respondenterna har fått avge sitt svar på en fyragradig skala där 1 motsvarar 
”Dålig” och 4 motsvarar ”Mycket bra”. 
 
Utformningen på miljöstationerna skiljer sig något åt mellan områdena. Medan Gamletull och 
Fartyget har en miljöstation vardera inomhus finns Gråstenens tre miljöstationer utomhus. 
Gemensamt för miljöstationerna på samtliga tre områden är att de boende är nöjda med hur 
sopkärlen är placerade (fig 12). Endast en mindre andel av respondenterna på Gamletull ansåg 
att kärlens placering var dålig, en förklaring kan vara att kärlen för hushållsavfall är placerade 
längst in på Gamletulls miljöstation. 
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Fig 13: Respondenterna har fått avge sitt svar på en fyragradig skala där 1 motsvarar 
”Dålig” och 4 motsvarar ”Opåverkad av den”. 
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Till skillnad från respondenterna på Gamletull anser inte respondenterna på Gråstenen och 
Fartyget att de störs av lukten inne på miljöstationerna (fig 13). Det här kan bero på flera olika 
saker. För det första finns miljöstationen på Gamletull belägen inomhus, för det andra har 
Gamletull den största miljöstationen bland de undersökta områdena. Under intervjuerna 
framkom också att ordningen stundtals är mycket dålig på Gamletulls miljöstation vilket 
resulterar i att soppåsar ligger slängda utanför kärlen. Ytterligare en faktor till det större 
missnöjet med miljöstationen kan vara att kärlen för hushållssopor, som tidigare tagits upp, är 
placerade längst in på miljöstationen vilket gör att de boende måste vistas längre tid inne på 
miljöstationen.  
 

Vad tycker du om miljöstationen i ditt område avseende 
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Fig 14: Respondenterna har fått avge sitt svar på en fyragradig skala där 1 motsvarar 
”Oviktigt” och 4 motsvarar ”Mycket bra”. 
 
Respondenterna på Gamletull är även missnöjda med städningen (fig 14). I de övriga 
områdena är missnöjet med städningen inte lika utbrett. På Gråstenen har vi observerat att 
miljöstationerna varit nedskräpade efter klassiska festdagar såsom onsdags- och 
lördagskvällar. Eventuellt kan det ha bidragit till att vissa respondenter har valt att ge 
städningen ett lägre betyg. 
 
Miljöstationen på Gamletull betjänar flest antal boende. Visserligen har Gråstenen fler 
lägenheter, men på området finns tre miljöstationer. Gamletulls miljöstation är dessutom 
belägen inomhus. De båda faktorerna ställer extra höga krav på att städning sker regelbundet 
och att ordningen är god. Enligt fastighetsskötaren på Gamletull storstädas miljöstationen ett 
par gånger per år, då bland annat golven spolas av med högtryckstvätt. Respondenterna har i 
intervjuer å andra sidan menat att bara några veckor efter storstädningarna är det lika smutsigt 
som före städningen ägde rum. En respondent menade under intervjun att högtryckstvättning 
av golven inte är tillräckligt utan att ommålning av väggar och ett mer ombonat intryck var 
önskvärt. 
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Vad tycker du om miljöstationen i ditt område avseende 
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Fig 15: Respondenterna har fått avge sitt svar på en fyragradig skala där 1 motsvarar 
”Oviktigt” och 4 motsvarar ”Mycket bra”. 
 
Märkningen av sopkärlen (fig 15) är i stort sett samtliga respondenter nöjda med. Även under 
intervjuerna fick märkningen av sopkärlen positiv kritik. Tydliga bilder samt stor text gör det 
lätt att slänga avfallet i rätt kärl vid källsortering. Det enda som efterlystes under intervjuerna, 
främst av de boende på Gråstenen, var kompletterande text på engelska för utbytesstudenter. 
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Fig 16: Respondenterna har fått avge sitt svar på en fyragradig skala där 1 motsvarar 
”Oviktigt” och 4 motsvarar ”Mycket bra”. 
 
Överlag får miljöstationerna ett bra betyg av respondenterna (fig 16). Trots de brister som har 
påtalats verkar respondenterna relativt eniga om att miljöstationerna är funktionella och fyller 
sitt syfte väl. I intervjuerna menade flertalet respondenter att det snarare är de boendes 
förmåga att använda miljöstationerna korrekt som är ett problem. 
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3.5 Miljödagar 
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Fig 17: Respondenterna har fått välja bland alternativen ”Nej”, ”Ja, någon enstaka gång”, 
”Ja, ofta” och ”Känner inte ens till miljödagarna” (redovisas ovan som ”Känner inte 
till”). 
 
Av fig 17 kan utläsas att miljödagarna inte är något som används i någon större utsträckning. 
Miljödagar finns i dagsläget bara på kvarteret Gråstenen, därför är det något förvånande att 
respondenter från andra områden svarar ”nej” på enkäten istället för ”känner inte till 
miljödagarna”. En förklaring som framkom i intervjuerna är att många respondenter på 
Fartyget och Gamletull inte visste vad en miljödag var utan gissade sig till en för dem rimlig 
förklaring och sedan svarade ”nej”. En annan förklaring kan vara att en del respondenter på 
Fartyget och Gamletull kände till vad en miljödag var, antingen genom att ha tagit del av 
information från HFAB eller genom vänner på andra områden. 
 
”Jag tror det är någon dag när alla hjälps åt att städa…alla boende alltså, är det rätt?” 
- Kristina, Fartyget 
 
”Kanske någon dag då vi får utbildning i hur vi ska källsortera?” 
- Sophie, Gamletull 
 
”Någon dag då vi ska lära oss extra mycket om miljö /…/ kanske något projekt eller temadag 
som HFAB anordnar.” 
- Stina, Gamletull 
 
Att miljödagarna på Gråstenen inte utnyttjas i så stor utsträckning kan bero på att studenter 
inte har så mycket avfall av denna typ. Det kan också bero på att de flesta boende som 
utnyttjar miljödagarna gör det i samband med avflyttning från området när studietiden är över. 
De respondenter som vi har varit i kontakt med bor just nu på området. Samtidigt framkom i 
intervjuerna att intresset var stort för att starta miljödagar på övriga områden. Samtliga 
respondenter som vi intervjuat på Gamletull och Fartyget önskade att miljödagar även 
infördes hos dem. 
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”Det tycker jag skulle vara jättebra. Som det är nu ställer jag ner gamla möbler och annat 
skräp i mitt förråd /…/ i och med att jag inte har någon bil tycker jag att det vore jättebra /…/ 
så om jag såg någon lapp om miljödagar skulle jag absolut rensa upp lite i mitt förråd.” 
- Stina, Gamletull 
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Fig 18: Respondenterna har fått välja bland alternativen ”Dålig”, ”Bra, men borde vara 
oftare” (redovisas ovan som ”Bra, men oftare”), ”Bra” och ”Känner inte ens till 
miljödagarna” (redovisas ovan som ”Känner inte till”). 
 
På enkäten tillfrågades också respondenterna vad de tycker om datumen för miljödagarna (fig 
18). På Gråstenen tyckte de som kände till miljödagarna att de nuvarande datumen är bra men 
att de borde vara oftare. En felkälla som identifierats är att antalet svar på alternativet ”känner 
inte till miljödagarna” inte harmonierar i fig 17 och fig 18. Vår bedömning är att några ”nej”-
svar i fig 14 egentligen ska vara ”känner inte till miljödagarna”. 
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3.6 Miljövärdar 
 

Känner du till HFABs miljövärdar?

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Nej Ja, men ej kontakt Ja, kontakt

a
n

ta
l Fartyget

Gamletull

Gråstenen

 
Fig 19: Respondenterna har fått välja bland alternativen ”Nej”, ”Ja, men inte varit i 
kontakt med dom” (redovisas ovan som ”Ja, men ej kontakt”) och ”Ja, jag har varit i 
kontakt med dom” (redovisas ovan som ”Ja, kontakt”). 
 
82% av respondenterna känner inte till att HFAB har miljövärdar (fig 19). Oaktat vilket 
område respondenterna bor på är okunskapen om miljövärdarna likvärdig. Inte en enda 
respondent svarar att de har varit i kontakt med miljövärdarna. Bland de respondenter som vi 
intervjuat och som fått gissa vad miljövärdarna gör visar det sig att de har en relativt god 
uppfattning om vad en miljövärd gör. 
 
”De kanske kontrollerar om vi ställer ut sopor i korridoren.” 
- Sophie, Gamletull 
 
”Dom borde hjälpa oss med hur vi ska slänga vårt avfall /…/ kanske ibland vara vid 
miljöstationen för att ge råd.” 
- Magnus, Gråstenen 
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3.7 Soppåsar i korridorerna 
Ett problem, enligt fastighetsskötarna, är att de boende ställer ut sopor i korridorerna utanför 
lägenheterna. Att ställa ut sopor i korridoren är inte tillåtet då det kan orsaka sanitära 
olägenheter samt bli en stor fara vid en utrymning av fastigheten. På Gamletull har vi 
dessutom vid flera tillfällen observerat att hyresgäster lägger soppåsar på deras franska 
balkonger (fig 20). 
 
Vid intervjuerna framkom att de flesta respondenter är omedvetna om att det inte är tillåtet att 
ställa sopor i korridoren. Det verkar snarare finnas en uppfattning och acceptans att det är okej 
att ställa sopor i korridoren under en kortare tid eller tills nästa gång man går ut. 
 
”När jag storstädar så ställer jag min soppåse utanför min dörr i typ 10 minuter /…/ man 
brukar se folk som ställer ut sopor, men de brukar vara borta efter någon timme. /…/ Jag 
tycker det är okej att ställa ut sopor en kortare period om det inte luktar för jäkligt.” 
- Julia, Gamletull 
 
En konsekvens av soppåsarna utanför dörrarna är att det, framförallt på Gamletull, luktar 
väldigt illa i en del korridorer. HFAB hanterar problemet på olika sätt beroende på område. På 
Gråstenen finns särskilt utvalda studenter som sätter en lapp på lägenhetsdörren om de 
påträffar en soppåse i korridoren. Efter tre lappar rapporteras lägenhetsinnehavaren till HFAB 
som kontaktar vederbörande. På Gamletull drivs en något tuffare linje, där kontrollerar 
miljövärdarna korridorerna med jämna mellanrum. Påträffas någon soppåse leder det först till 
en varning, påträffas ytterligare soppåsar utanför samma lägenhetsdörr debiteras innehavaren 
200 kr. 
 

   
Fig 20: Soppåsar på franska balkongen var något vi såg vid flera tillfällen under våra observationer. 
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3.8 Slängd reklam i entréerna 
På Gamletull och Gråstenen finns de boendes brevlådor i entréerna till fastigheterna. En del 
av den direktreklam som postas till de boende slängs i entréerna, troligtvis när de boende 
hämtar sin post. Problemet finns främst på området Gamletull. På Gråstenen är ordningen vid 
brevlådorna bättre och på Fartyget existerar inte problemet då det finns brevinkast på 
respektive lägenhetsdörr i den fastigheten. 
 
Utformningen av entréerna skiljer sig något på områdena, medan Gamletull har papperskorgar 
inne i entréerna och bänkar under brevlådorna saknas bådadera på Gråstenen. För några år 
sedan fanns större sopkärl för papper på Gråstenen, men dessa togs bort på grund av 
brandrisken. 
 
De boende har vid olika tillfällen fått klistermärken med texten ”Ej reklam” av HFAB. I 
intervjuerna med respondenterna säger samtliga att dessa klistermärken respekteras förutom 
av pizzeriorna. 
 
Troligtvis är det, av de boende, oönskad reklam som slängs i entréerna. I samtal med 
fastighetsskötaren på Gamletull tror han att bänkarna under brevlådorna är en bidragande 
faktor till att reklam ligger slängd i entréerna. Han menar att de boende tycker det är legitimt 
att lägga reklam som de inte önskar på bänkarna. Efter en tid ramlar sedan reklamen som är 
lagd på bänkarna ner på golvet. 
 
”Ehh, jag har ingen lapp på min brevlåda att jag inte önskar reklam /…/ jag får inte så 
mycket post så reklam kan vara ganska kul /…/  ibland får jag reklam som jag inte tycker ser 
intressant ut… och då har det hänt att jag har lagt den åt sidan på bänken” 
- Sophie, Gamletull 
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3.9 Utsortering av matavfall 
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Fig 21: Respondenterna har fått avge sitt svar på en fyragradig skala där 1 motsvarar 
”Inte alls” och 4 motsvarar ”I mycket hög utsträckning”. 
 
Idag finns det inte något kärl för matavfallet på något av de tre studentboendena. I 
enkätundersökningen frågade vi respondenterna i vilken grad de skulle använda en kompost 
(fig 21). Svaren fick en stor spridning men tyngdpunkten hamnade på en tvåa. Svaren tolkar 
vi som att en kompost på området inte skulle bli utnyttjad i någon större omfattning. Likaså 
under intervjuerna framkom det att respondenterna inte trodde att en kompost skulle utnyttjas 
i någon större utsträckning, trots att några av respondenterna själva trodde att de skulle 
använda sig av komposten. En orsak till det var att komposter uppfattas som ofräscha och 
illaluktande. Även bristen på plats för ett extra kärl för matavfall under diskbänken inne i 
lägenheterna påtalades. 
 
”Jag tror jag skulle använda en kompost om det fanns /…/ förutsatt att den sköts bra, annars 
skulle jag inte vilja gå nära den /…/ tveksamt om så många fler skulle använda den.” 
- Erica, Gråstenen 
 
I miljömålen för Hallands län ska senast år 2010 minst 35 % av matavfallet från hushåll, 
restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser 
källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling. Om målet ska 
uppfyllas måste det ske en satsning på att omhänderta matavfall inte bara för HFAB utan i 
hela länet.  
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3.10 Tydliga regler 
 
“Jag tycker nog att man skulle kunna sätta upp skyltar i trapphuset om att det är förbjudet att 
lägga sopor i korridoren /…/ det kanske skulle kunna finnas någon typ av bestraffning? /…/ 
Nej, jag trodde inte det finns något sånt idag, finns de det alltså? Helt otroligt!” 
- Adam, Fartyget 

 
Intervjuerna med respondenterna har visat att få känner till vilka regler och förbud som finns. 
Vi har också märkt att det finns en okunskap och oförståelse till en del regler, exempelvis 
soppåsar i korridorerna (se även kap 3.7). Ett annat exempel är att en del boende anser det 
legitimt att ställa skrymmande föremål såsom möbler på miljöstationerna. Missuppfattningen 
förstärks av att HFAB tar bort möblerna relativt snabbt. 
 
”Jag har inte fått någon information om att man inte får ställa möbler och annat som inte går 
att sortera på miljöstationen. Och de möbler som står där försvinner ju rätt snabbt, och då 
tror man ju att det är okej att ställa saker där.” 
- Kajsa, Gråstenen 
 
Slutsatsen måste bli att HFAB är dåliga på att informera om gällande regler samt varför 
reglerna finns. En annan brist är att påföljderna vid överträdelse av reglerna är okända eller 
diffusa för de boende. Delvis kan det bero på att olika regler och påföljder tillämpas för de 
olika studentområdena vilket lätt leder till missförstånd när de boende träffas på högskolan 
eller andra studentaktiviteter och pratar om sitt boende. 
 
”Jag tycker HFAB borde vara lite strängare /…/ man ska inte behöva känna att det är grisigt 
där man bor.” 
- Stina, Gamletull 
 
”Nej, jag visste inte att det var förbjudet i någon lag att skräpa ner /…/ men jag tycker det 
vore bra att få reda på det /…/ det hade nog gjort att en del hade skärpt sig!” 
- Sophie, Gamletull 
 
En idé vi fick från Selim Kalkan på HEM var att upplysa de boende om att det är förbjudet 
enligt Miljöbalken att skräpa ner, exempelvis att slänga soporna utanför sopkärlen på 
miljöstationerna. Framför allt gäller detta på Gråstenen där miljöstationerna står på allmänna 
platser. Vidare menade Kalkan att informationen också borde innefatta straffskalan som gäller 
vid nedskräpning. Vi frågade respondenterna om dem dels visste om att det är förbjudet att 
skräpa ner, dels om de hade velat ha information om detta? Svaret var att de flesta inte visste 
om förbudet men hade kunnat lista ut det. Respondenterna menade också att de trodde att 
information om straffskalan skulle kunna ha en avskräckande och förebyggande effekt. 
 
Vi har fått intrycket av att HFAB är dåliga på att göra uppföljningar på att deras bestämmelser 
följs, vilket lätt skapar missförstånd. Respondenterna har uttryckt att de misstänker att det 
finns regler mot exempelvis sopor i korridorerna och att lämna skrymmande föremål på 
miljöstationerna. Men eftersom inga eller få kontroller görs tror de antingen att förbudet 
endast är ett rykte alternativt något som HFAB inte anser viktigt. 
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3.11 Kameraövervakning 
 
”Jag tror att kameraövervakning kan vara bra rätt använd /…/ på miljöstationen skulle jag 
absolut inte ha något emot kameraövervakning om det syftar till att folk inte ska skräpa ner” 
- Magnus, Gråstenen 
 
Samtliga respondenter är positiva till kameraövervakning på miljöstationerna, däremot var tre 
av de elva tillfrågade respondenterna tveksamma till om de ville ha övervakningskameror i 
entréer och andra gemensamma utrymmen. 
 
Eftersom gensvaret om kameraövervakning på miljöstationen var positivt kontaktade vi 
Länsstyrelsen för att få reda på vilka juridiska regler som gäller. Svaret från Asta Uptaite var 
att det inte finns några restriktioner om kameraövervakningar i flerfamiljshus dit allmänheten 
normalt inte har tillträde, förutsatt att de boende tydligt uppmärksammas på att utrymmena är 
bevakade.  
 
I mitten av maj monterades därför en kamera på miljöstationen på Gamletull, som en del av 
vårt examensarbete. Kameran (fig 22) kommer att sitta monterad på prov för att se om 
ordningen på miljöstationen blir bättre. I samband med att kameran monterades upp skickades 
information ut till de boende (bilaga III). Hittills har responsen från de boende som kommit 
oss tillhanda enbart varit positiv. 
 
”Har förresten sett att HFAB skickat lappar om att de ska sätta upp kameror och grejer i 
soprummet, och att det ska övervakas av er! - Skitbra!” 
- Josefine, Gamletull 
 
 

  
Fig 22: Kameran i miljöstationen på Gamletull. 
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3.12 Trapp- och våningsvärdar 
På Gråstenen finns idag ett system sedan början av 2000-talet där en boende per hus fungerar 
som husvärd. Ursprungligen startades projektet med husvärdar i syfte att förenkla dialogen 
mellan HFAB och det då nybyggda kvarteret Gråstenen (Nordin, 2008). 
 
Husvärdarnas uppgifter har förändrats något med tiden, men syftet är fortfarande detsamma. 
Samtliga husvärdar träffas ett par gånger per termin för att diskutera vad som fungerar bra och 
mindre bra på området. Resultatet av mötena rapporteras vidare till HFAB. Förutom att 
medverka på möten ansvarar husvärdarna för att nya boende hälsas välkomna med ett brev, 
bokning och städkontroll av de ”allrum” som finns i varje hus, att anmäla fel i allmänna 
utrymmen, kontrollera, vid behov anmärka på soppåsar i korridorerna samt handha de 
fritidspengar som HFAB varje år ger området. 
 
En motsvarighet till Gråstenens husvärdar saknas på Fartyget och Gamletull. Istället för 
husvärdar anser vi att en lämplig avgränsning skulle vara att ha en ansvarig per trappuppgång 
på Fartyget och en ansvarig per våning och hus på Gamletull. På frågan om respondenterna 
tyckte att ett sådant system skulle införas på deras boende var samtliga respondenter positiva. 
 
”Det hade varit väldigt bra tror jag /…/ att dom håller koll på sin våning då, det hade nog 
fungerat bra tror jag.” 
- Stina, Gamletull 
 
”Det låter som en bra idé men kanske svårt att få folk engagerade /…/ får man pengar för det 
ställer nog folk upp. Det hade jag gjort!” 
- Kristina, Fartyget 
 
Tendensen vi såg var att respondenterna trodde det skulle vara svårt att engagera de boende 
ideellt. Istället menade respondenterna att det krävs en ekonomisk ersättning för att få boende 
engagerade. Som jämförelse kan nämnas att en husvärd på Gråstenen för närvarande får 900 
kr i hyresreduktion per termin. 
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4 Slutsatser 

4.1 Förbättringsförslag för Fartyget 
�  Uppfräschning av miljöstationerna 

Åtgärd: Regelbundna underhållsåtgärder såsom högtryckstvättning och målning av 
väggar och golv på miljöstationen. 
Motivering: Överlag är folk rädda om fräscha saker. Därför är det viktigt att 
miljöstationerna ger ett bra intryck för att förebygga att de boende missköter sig. Vi 
anser också att det är viktigt att sådana underhållsåtgärder görs fortlöpande för att 
bibehålla ett bra intryck. Vår bedömning är att när nersmutsning och skadegörelse väl 
börjar så går förfallet sedan väldigt fort. 

 
�  Tänkvärd information om källsortering 

Åtgärd: Anslag av tänkvärd information med tilltalande layout om varför källsortering 
är viktigt på miljöstationen. 
Motivering: För att skapa eftertanke och motivation till källsortering föreslår vi att 
skyltar med exempelvis tänkvärda citat sätts upp på miljöstationens dörr (insidan) och 
väggar. Exempel på sådana citat som vi har tänkt på finns i boken ”100 sätt att rädda 
världen” av Johan Tell. För att skilja skyltarna med citaten från annan information 
föreslår vi att dessa ges ett uppseendeväckande utseende som skiljer sig från den 
grafiska utformning som övriga skyltar på miljöstationen har. 

 
�  Miljödagar 

Åtgärd: Inbjudan till miljödagarna på Gråstenen. 
Motivering: Respondenterna på Fartyget har framfört att de önskar miljödagar. 
Eftersom området är relativt litet föreslår vi att de boende på Fartyget bjuds in till 
Gråstenens miljödagar. 

 
�  Trappvärdar 

Åtgärd: Ta hjälp av boende på området för att skapa en god kommunikation mellan 
HFAB och de boende. 
Motivering: Systemet där HFAB engagerar de boende finns redan på Gråstenen där 
husvärdar verkar för en god sammanhållning på området, fungerar som språkrör för de 
boende gentemot HFAB, rapporterar fel i allmänna utrymmen och ansvarar för ett par 
andra uppgifter mot en mindre ersättning. Vi föreslår att ett liknande system, 
förslagsvis en boende per trappuppgång, inrättas på Fartyget. Förutom att fungera som 
en bra allmän kontaktyta mellan HFAB och de boende kan de rapportera när extra 
städinsatser behövs, oordning på miljöstationen etc. 

 



  
- 37 - 

4.2 Förbättringsförslag för Gamletull 
�  Skapa en jämn belastning för kärlen med hushållsavfall på miljöstationen 

Åtgärd: Flytta sopkärlen med hushållsavfall så att de står lika nära ingången, byt plats 
på sopkärlen med hushållsavfall någon gång under veckan eller låsa upp dörren från 
Waldemar Lorentzons gata till miljöstationen. 
Motivering: Det finns ett antal kärl för hushållssopor på miljöstationen, tendensen är 
att de boende endast slänger sitt avfall i kärlen närmast entrén. Genom att göra någon 
eller några av åtgärderna ovan skapas en jämnare belastning på kärlen. 
 

�  Öka tillgängligheten på miljöstationen 
Åtgärd: Öppna dörren in till miljöstationen från Waldemar Lorentzons gata. 
Motivering: Genom att låta båda dörrarna till miljöstationen vara öppna för de boende 
ökas tillgängligheten på miljöstationen. Dessutom medför åtgärden att de boende kan 
gå genom miljöstationen på väg till skolan eller stan vilket, som respondenter har 
påpekat i intervjuerna, skulle motverka att soppåsar slängs vid dörren in till 
miljöstationen. 
 

�  Uppfräschning av miljöstationerna 
Åtgärd: Regelbundna underhållsåtgärder såsom högtryckstvättning och målning av 
väggar och golv på miljöstationen. 
Motivering: Överlag är folk rädda om fräscha saker. Därför är det viktigt att 
miljöstationerna ger ett bra intryck för att förebygga att de boende missköter sig. 
Underhållsåtgärderna bör ske oftare, eftersom miljöstationen på Gamletull är smutsig 
då den är hårt belastad. Vår bedömning är att när nersmutsning och skadegörelse väl 
börjar så går förfallet sedan väldigt fort. 
 

�  Tänkvärd information om källsortering 
Åtgärd: Anslag av tänkvärd information med tilltalande layout om varför källsortering 
är viktigt på Miljöstationen. 
Motivering: För att skapa eftertanke och motivation till källsortering föreslår vi att 
skyltar med exempelvis tänkvärda citat sätts upp på miljöstationens väggar vid 
sopkärlen. Exempel på sådana citat som vi har tänkt på finns i boken ”100 sätt att 
rädda världen” av Johan Tell. För att skilja skyltarna med citaten från annan 
information föreslår vi att dessa ges ett uppseende väckande utseende som skiljer från 
den grafiska utformning som övriga skyltar på miljöstationen har. 
 

�  Uppfräschning av entréer, trappuppgångar etc 
Åtgärd: Spackling och målning av väggar och boning av golven samt bättre ventilation 
i korridorerna. 
Motivering: I dagsläget är fastigheten hårt sliten vilket respondenterna har klagat på. 
En uppfräschning kan göra de boende mer rädda om och stolta över sitt boende vilket 
förebygger destruktivt beteende, såsom sopor och vilda fester i korridorerna. 
Dessutom är luften dålig på vissa våningar vilket försämrar helhetsintrycket. 
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�  Miljödagar 
Åtgärd: Införande av miljödagar 
Motivering: Respondenterna på Gamletull har i intervjuerna önskat miljödagar. Då 
området är relativt stort föreslår vi att miljödagar inrättas för de boende på Gamletull. 
Miljödagarna bör ligga i samband med stora av- och inflyttningar, t ex vid terminsslut. 
Eventuellt kan miljödagar på Gamletull samordnas med andra närliggande områden, t 
ex Nissastrand. 
 

�  Kameraövervakning (projektet delvis redan påbörjat) 
Åtgärd: Kameraövervakning av miljöstationen, entréer och hissar. 
Motivering: Syftet med kameraövervakningen är att minska skadegörelsen och 
oordningen i miljöstationen, entréerna och hissarna. Den här åtgärden måste även 
kopplas till punkten om ”tydliga regler” (se sidan 40), så att de boende vet vilken eller 
vilka påföljder som är att vänta vid vandalisering eller nedskräpning. 
 

�  Våningsvärd 
Åtgärd: Ta hjälp av boende på området för att skapa en god kommunikation mellan 
HFAB och de boende. 
Motivering: Systemet där HFAB engagerar de boende finns redan på Gråstenen där 
husvärdar verkar för en god sammanhållning på området, fungerar som språkrör för de 
boende gentemot HFAB, rapporterar fel i allmänna utrymmen och ansvarar för ett par 
andra uppgifter mot en mindre ersättning. Vi föreslår att ett liknande system, 
förslagsvis en boende per våning och hus, inrättas på Gamletull. Förutom att fungera 
som en bra allmän kontaktyta mellan HFAB och de boende kan de rapportera när extra 
städinsatser behövs, oordning på miljöstationen etc. 
 

�  Bänkarna i entréerna 
Åtgärd: Ta bort bänkarna under brevlådorna och anslagstavlorna i entréerna. 
Motivering: På bänkarna samlas mycket slängd reklam vilken till slut hamnar på 
golven. I intervjuerna har framkommit att en del respondenter tycker det är okej att 
lägga reklam som de inte önskar på bänkarna. För att motverka detta rekommenderar 
vi att bänkarna tas bort. 
 

�  Papperskorgarna i entréerna 
Åtgärd: Ta bort / byta ut papperskorgarna i entréerna 
Motivering: Att ha papperskorgar eller andra föremål med brännbara saker i entréer 
strider mot Räddningsverkets och Boverkets riktlinjer. Vi har också sett att 
papperskorgarna i nuvarande form missköts då de ofta är överfulla med slängd reklam 
vilket ytterligare motiverar att åtgärder vidtas. Dock bör HFAB ge information till de 
boende om varför papperskorgarna tas bort. Ett alternativ till att ta bort 
papperskorgarna är att ersätta dessa med godkända / brandklassade kärl för avfall. 
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4.3 Förbättringsförslag för Gråstenen 
�  Uppfräschning av miljöstationerna 

Åtgärd: Regelbundna underhållsåtgärder såsom högtryckstvättning och målning av 
väggar och golv på miljöstationerna. 
Motivering: Överlag är folk rädda om fräscha saker. Därför är det viktigt att 
miljöstationerna ger ett bra intryck för att förebygga att de boende missköter sig. Vi 
anser också att det är viktigt att sådana underhållsåtgärder görs fortlöpande för att 
bibehålla ett bra intryck. Vår bedömning är att när nersmutsning och skadegörelse väl 
börjar så går förfallet sedan väldigt fort. 

 
�  Subventionerade lågenergilampor med pant 

Åtgärd: I pentrydelen i varje lägenhet på Gråstenen finns en armatur dit en särskild 
lågenergilampa passar. Lampan är relativt dyr, för närvarande kostar lampan ca 200 kr 
(juni 2008). HFAB erbjuder emellertid de boende att köpa lågenergilampan till ett 
subventionerat pris hos fastighetsskötaren. Vårt förslag är att subventioneringen endast 
ska gälla om de boende tar med sig sin uttjänta lågenergilampa som pant när de köper 
en ny. 
Motivering: Sopkärl för lågenergilampor saknas på miljöstationerna på Gråstenen. Vår 
enkätundersökning visar att inte alla boende källsorterar sina lampor, därför anser vi 
att en bra lösning är att de boende får lämna in sin gamla lågenergilampa i samband 
med att en ny köps. 

 

4.4 Övergripande förbättringsförslag 
�  Inrättande av stipendier 

Åtgärd: Låta de boende lämna förslag på miljöförbättrande åtgärder i sitt boende. De 
bästa förslagen varje år belönas med stipendier. 
Motivering: Belöning av bra idéer medför flera positiva effekter; de boende lockas att 
tänka på miljöfrågor, kommunikationen mellan de boende och HFAB ökar samt att 
chansen att de boende kommer på bra förslag är stor eftersom de troligtvis kan sitt 
område. 
 

�  Information om hur hyran används 
Åtgärd: Informera om hur hyran används, framförallt vid hyreshöjningar. 
Motivering: Bland de boende finns en okunskap och oförståelse för hur hyran 
används. Intervjuer med respondenterna visar att en vanlig missuppfattning är att 
hyran ligger på den nivån den gör enbart för att HFAB ska göra en så stor vinst som 
möjligt, samtidigt ser få sambandet mellan hyreskostnaden och HFABs löpande 
utgifter. Genom att specificera hur mycket av hyran som används exempelvis till 
avfallshantering, renoveringar etc skapas en större förståelse hos de boende för vad 
hyran används till. Dessutom skapas en känsla hos de boende att kunna påverka sin 
hyra; genom att sköta avfallshanteringen så att kostnaden för denna minskar kan nästa 
hyreshöjning skjutas på framtiden. 

` 



  
- 40 - 

�  Information på engelska 
Åtgärd: Information och anslag skall vara på engelska. Alternativt kan utskick som 
görs av HFAB ha en kompletterande text med var information på engelska kan 
erhållas, exempelvis genom att ringa HFABs kundtjänst. 
Motivering: På studentområdena bor en del utbytesstudenter som inte behärskar 
svenska språket fullt ut. Däremot måste det antas att utbytesstudenter behärskar 
engelska då det är det språket många kurser för utbytesstudenter ges på vid Högskolan 
i Halmstad. 

 
�  Engagera NTV 

Åtgärd: Få NTV att göra ett reportage om HFABs miljöarbete och/eller källsortering. 
Motivering: TV är ett utmärkt sätt att sprida information. Fördelen med att samarbeta 
med NTV är att reportagen sänds flera gånger samt når samtliga HFABs lägenheter. 

 
�  Information om källsortering i lägenheterna 

Åtgärd: Anslå övergripande information om källsortering inne i de boendes 
lägenheter. 
Motivering: Vi bedömer att det är effektivt att anslå information, exempelvis 
sorteringsguiden, på ett ställe som de boende ofta ser. Anslaget skall vara permanent 
och tillhöra lägenheten. Ett förslag på placering är på insidan av städskåpet i 
ögonhöjd. I intervjuerna har de flesta respondenter ställt sig positiva till idén. En 
fördel som nämndes av en respondent är att om informationen anslås inne i lägenheten 
så slarvas den inte bort så lätt. 

 
�  Mottagande av nya boende 

Åtgärd: Idag får de nyinflyttade en mapp från HFAB med information om deras nya 
boende. Ett bättre förslag är att exempelvis fastighetsskötarna för respektive område 
träffar de nyinflyttade en gång per månad, berättar om deras boende och visar runt på 
området. Som en del i mottagandet av de nyinflyttade skall information om 
avfallshantering och källsortering ingå. 
Motivering: Ett personligt mottagande av nyinflyttade gör att de snabbare blir 
hemmastadda. Det är också ett bra tillfälle att förmedla viktig information då det är 
tveksamt om alla boende läser all information i den mappen de får i dagsläget. 
Dessutom byggs det tidigt upp en bra grund för dialog mellan HFAB och de boende, 
då de vet vem de kan vända sig till vid problem eller funderingar. 

 
�  Tydliga regler 

Åtgärd: Det finns olika regler med olika påföljder på respektive område, exempelvis 
avseende soppåsar i korridorerna. Önskvärt vore att ha lika regler med samma 
påföljder för HFABs tre studentområden. Syftet med och påföljden vid överträdelser 
av reglerna skall vara tydliga. 
Motivering: Bland de boende finns en okunskap om vad som är tillåtet och inte, vilket 
leder till att de boende oavsiktligt kan bryta mot gällande regler. Vi har också sett en 
oförståelse för en del regler. Det är därför viktigt att syftet med reglerna och påföljden 
av en överträdelse är tydliga samt att uppföljning sker av de regler som finns. 
Information om det här kan med fördel ges, både muntligt och skriftligt, i samband 
med inflyttning. 
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�  Miljövärdar 
Åtgärd: Öka närvaron av miljövärdar, exempelvis besöka varje område en gång per 
vecka. 
Motivering: Ingen av respondenterna har varit i kontakt med miljövärdarna (fig 19). 
Vi anser att miljövärdarna har en viktig uppgift, dels att kontrollera ordningen i de 
gemensamma utrymmena såsom miljöstationerna, entréer etc. Dels att informera och 
vara tillgänglig för de boendes frågor om miljö och avfallshantering. Omvänt kan 
miljövärdarna rapportera till HFAB om vad som fungerar bra och var behov av 
åtgärder finns. 
 

�  Information på internet 
Åtgärder: Skapa en portal för studentområdena på HFABs hemsida. På portalen bör 
information om boendet finnas, såsom regler, anvisningar för källsortering, kommande 
miljödagar osv. Vidare föreslås att HFAB skapar ett nyhetsbrev där händelser från 
studentområdena tas upp samt att besökarna på hemsidan ges möjlighet att via e-mail 
få reda på när hemsidan uppdateras. 
Motivering: Vi anser att information på en hemsida är ett bra komplement till 
broschyrer och pappersutskick, särskilt eftersom broschyrer och papper lätt försvinner. 
En hemsida är också relativt lätt att uppdatera med ny och aktuell information. 
 

�  Tävling 
Åtgärd: Anordna tävlingar i kunskap om miljö och källsortering där olika 
trappuppgångar (Fartyget) eller våningar (Gamletull och Gråstenen) tävlar mot 
varandra. Förslagsvis på HFABs hemsida där respektive boende använder sitt 
ordinarie användarnamn och lösenord för att komma åt tävlingen. Tävlingen bör vara 
årligen återkommande och utformad så att det lönar sig att ha så många deltagare som 
möjligt från respektive trappuppgång / våning. Priset i tävlingen bör vara av sådan 
dignitet att de boende åtrår det, exempelvis reducerad hyra under en månad. 
Motivering: Genom att delta i tävlingen får de boende aktivt söka svar på frågor om 
miljö och källsortering. Då trappuppgångar eller våningar tävlar mot varandra ökar 
gemenskapen och sammanhållningen mellan de boende eftersom det lönar sig att 
samarbete och motivera övriga boende att delta. 

 
�  Direktnummer till miljövärdarna 

Åtgärd: Anslå telefonnummer till miljövärdarna på miljöstationer, trapphus etc. 
Motivering: För att de boende snabbt ska få svar på hur de ska sortera sitt avfall är vårt 
förslag att telefonnumret till miljövärdarna anslås i trappuppgångar och miljöstationer. 
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5 Övergripande analys 
Det första vi började med var att fördjupa oss i tidigare studier. Slutsatsen som vi snabbt drog 
var att negativa ekonomiska styrmedel i regel fungerar mindre bra. Istället bör positiva 
ekonomiska styrmedel eftersträvas såsom hyresreduceringar och bonussystem som faller ut 
när hyresgästerna når vissa uppsatta mål. 
 
Vi fann också att det fanns ett korstryck mellan tidigare studier och vad respondenterna 
önskade. Medan tidigare studier avstyrker negativt verkande ekonomiska styrmedel önskade 
flertalet respondenter hårdare påföljder när deras grannar missköter sig, till exempel när det 
förekommer soppåsar i korridorerna. Samtliga respondenter tyckte att ett ekonomiskt straff 
var en bra och tydlig åtgärd. Huruvida ett ekonomiskt straff skulle föregås av en varning eller 
inte rådde det däremot delade uppfattningar om. Förespråkarna för att på direkten ge ett 
ekonomiskt straff som inte föregås av en varning menade att HFAB på så vis tydligt 
markerade vad som var acceptabelt och inte. Tilläggas bör att samtliga respondenter tyckte att 
ekonomiska styrmedel var befogat och att, beroende på förseelse, var storleksordningen 200 
kr – 1000 kr rimligt. 
 
”Svår fråga om man ska varna först, jag tänker… /…/ jag tycker man ska böta direkt om man 
bryter mot reglerna. Det blir avskräckande. /…/ Det finns inget bättre sätt att se till att regler 
följs!” 
- Adam, Fartyget 
 
Trots respondenternas önskemål har vi, med stöd av tidigare studier, valt att inte föreslå 
ekonomiska negativt verkande styrmedel förutom när det gäller soppåsar i korridorerna. 
Istället vill vi påtala betydelsen av klara regler, som för den sakens skull inte behöver vara 
stränga eller hårda. I intervjuerna har flertalet av respondenterna påtalat att många regler 
känns omotiverade eller diffusa. Förvirringen ökar när de boende från ett område träffar 
klasskamrater i skolan som bor på ett annat av HFABs studentområden och det visar sig att 
olika regler och påföljder gäller inbördes mellan områdena. Vår rekommendation är därför att 
HFAB tydligt talar om vilka regler som gäller, varför reglerna finns och vad påföljden blir om 
inte reglerna efterlevs. 
 
Givetvis är det också viktigt att följa upp att de bestämmelser som HFAB väl har skapat 
efterlevs, annars urholkas respekten för samtliga regler. Vi vill framhålla att en påföljd för en 
överträdelse inte behöver vara ekonomisk. Ett exempel är att låta den som slänger sina 
soppåsar utanför sopkärlen städa miljöstationen. 
 
Tidigare studier visar att ålder, utbildning, kön och vanor under uppväxten spelar mindre roll 
för om människor källsorterar eller inte. Istället är det främst grannarnas vanor och beteendet 
som ligger till grund hur de boende sköter sig. Här menar vi att det är viktigt att HFAB 
påverkar de boende att ta hand om sitt avfall på ett riktigt sätt samt uppmuntra källsortering 
och flera av våra förbättringsförslag grundar sig på det här faktumet. Våra undersökningar 
visar utan tvekan att kunskap och intresse för miljön finns bland respondenterna, ändå är det 
få som omsätter tankar och ord till handling. Genom att verka proaktivt och offensivt har 
HFAB en bra möjlighet att komma tillrätta med många av de problem som finns idag och som 
bottnar i att nyinflyttade helt enkelt tar efter de befintliga hyresgästernas mindre bra 
beteenden. 
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Vi tror att en framgångsfaktor för att nå en attityd- och beteendeförändring hos de boende är 
att de engageras i både miljöfrågor och allmänna frågor som rör boendet. Därför föreslår vi 
dels att stipendier inrättas, dels att några av de boende fungerar som trapp- och våningsvärdar. 
Precis som Ulf Hofstedt är inne på i repliken på Josefines insändare (bilaga II) den 26 februari 
i Hallandsposten är en dialog mellan de boende och HFAB viktig. Det sistnämnda förslaget 
torde vara relativt lätt att genomföra eftersom systemet redan finns på Gråstenen. 
 
För att tidigt lägga grunden till en god kontakt mellan HFAB och de boende har vi föreslagit 
att nyinflyttade hyresgäster tas emot, hälsas välkomna och visas runt på området. Det 
mottagandet nyinflyttade får idag består i stort sett av en mapp full med information, en 
mindre välkomstpresent och lägenhetsnycklarna. I intervjuer har respondenterna kritiserat att 
de var tvungna att själva upptäcka att förrådsutrymmen tillhörde lägenheten, att det fanns 
cykelgarage och hur tvättstugan fungerade. 
 
”När jag var nyinflyttad kände jag ingen, det tog några månader innan jag hörde talas om att 
jag hade ett förrådsutrymme i ett helt annat hus /…/ tvättstugan var en gåta i sig med en dator 
på dörren där man bokade tvättid /…/ jag hade helt klart önskat ett bättre omhändertagande 
när jag var nyinflyttad.”  
- Sophie, Gamletull 
 
Vi tror också att det är viktigt att HFAB syns mer bland de boende. Fastighetsskötarna och 
miljövärdarna har delvis den uppgiften idag, men vi frågar oss om det är tillräckligt? 
Studentboenden skiljer sig en del från HFABs övriga boenden. Framför allt eftersom den 
typiske hyresgästen är i tjugoårsåldern och bor ensam för första gången. Vandalisering av 
hissar och soppåsar i korridoren avfärdas lätt som att den skyldige inte vet bättre, men det kan 
lika gärna vara ett rop på hjälp! En respondent, som tyvärr inte medverkade på en intervju, 
mindes när det fanns studentvärdar som inte satt på huvudkontoret utan jobbade ute på 
studentområdena och som de boende kunde vända sig till. Kanske är det en modell att 
återinföra? 
 
HFAB genomförde under våren sin årliga ”Nöjd Kund”-undersökning. Ett par av frågorna i 
undersökningen berör samma område som vårt examensarbete. Vi tycker dock att det är svårt 
att rakt av jämföra den undersökningen med resultatet i vårt arbete eftersom frågorna inte är 
formulerade på samma sätt. Den tendens som vi ändå kan se är att de boende på Gamletull är 
mer missnöjda med källsorteringen än de boende på övriga studentområden.  
 
Slutligen vill vi lyfta fram de möjligheter som internet öppnar. Vi föreslår att en studentportal 
på HFABs hemsida skapas där de boende kan kommunicera med varandra och HFAB. På 
studentportalen kan även information om boendet och miljö läggas upp. Som dragplåster till 
studentportalen föreslår vi tävlingar, gärna med miljöanknytning! 
 
Avslutningsvis vill vi säga att examensarbetet har varit intressant, särskilt eftersom 
naturvetenskap och beteendevetenskap möts. Vi är nöjda med vårt resultat och tycker att vi 
har nått vårt mål. Samtidigt inser vi att det finns arbete kvar för att nå HFABs vision – ”att 
vara Sveriges bästa bostadsbolag och det självklara valet för alla som vill bo i Halmstad”. Ett 
arbete som vi gärna är en del av! 
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