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Förord

I denna studie undersöks boendes och professionellas syn på hur miljömålen för 
stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm kan uppnås med hjälp av en effektiv 
kommunikation och inbyggda lösningar. Fjorton boende och fyra ansvariga för 
planfrågor, energi, renhållning och vatten medverkade och dessa intervjuer utgör 
tillsammans med ett antal rapporter om sjöstaden underlag för redovisningen. 
Rapporten sammanfattas med ett antal konkreta förslag till informationssatsningar 
som rör energi, vatten och fast avfall från hushållen. Rapporten utgör ett underlag 
för kommuners hållbarhetsarbete.

En referensgrupp med personer från Stockholm Vatten och Fortum har 
bidragit med värdefull information och insiktsfulla förslag till inriktning på 
intervjufrågor och tolkning av intervjumaterialet. Peter Nyberg, BrittMarie Bodén 
och Daniel Hellström på Stockholm Vatten, Erik Freudenthal och Victoria 
Henriksson på GlashusEtt samt Kristin Ekbom på Fortum har bidragit med 
kontakter, inspiration och framförallt varit ett stöd under arbetets gång. Dessutom 
vill vi rikta ett stort tack till alla andra som på olika sätt bidragit till denna 
studie. 

Studien har samfinansierats av VA-Forsk, Mistraprogrammet Urban Water 
Management samt Stockholm Vatten och Fortum.
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Boendes vardagsrutiner är lika viktiga ingredienser som byggnaders utformning 
och utrustning i strävan mot ett mer uthålligt samhälle. Stockholm stad har 
tillsammans med främst byggföretag och kretsloppsbolag utvecklat former för att 
spara energi och vatten och underlätta återbruk av förbrukade varor och material. 

I denna intervjustudie undersöks boendes och professionellas miljöföre-
ställningar kring satsningarna i Hammarby Sjöstad. Utifrån en bedömning av 
hur väl de olika miljömålen uppfylls ges förslag till hur de boende kan få en 
starkare roll som partner i miljöarbetet. De professionella formulerar olika starkt 
att kretsloppsbolagen inte kan ”bygga in” alla lösningar, men att dessa svarat för 
största delen av de miljövinster som hittills uppnåtts. Alltmer framstår de boende 
och deras medverkan som avgörande för att kunna uppfylla uppställda miljömål 
för Hammarby Sjöstad. 

De boende betraktar inte sig själva som särskilt miljömedvetna, men efterlyser 
mer information om vad man inte bör göra och skälen till det. Av boende-
intervjuerna framgår att synligheten hos restprodukter från varu-, energi- och 
vattenanvändning påverkar deras bedömning av hur miljöansvar ska fördelas 
mellan dem och andra aktörer. Sortering av sopor har en mycket stark förankring 
och flertalet boende är beredda att göra den extra ansträngningen, trots att de 
hört skrönor om att soporna blandas i ett senare skede. De vill dock att det ska 
finnas bättre utrymme i kök och sop(miljö)rum för att underlätta sorteringen. 
Vad gäller vattenanvändning kan den beskrivas som att man inte vill spara, men 
inte heller slösa. Det finns dock en relativt utbredd medvetenhet om att valet 
av tvätt- och rengöringsmedel har betydelse för avloppsvattnets kvalitet. De 
intervjuade aktörerna förespråkar att energianvändningen för uppvärmning av 
varmvatten och bostad görs synligare genom individuell mätning och debitering. 

I rapporten diskuteras hur miljöinformation bör utformas för att stödja goda 
vardagsrutiner bland de boende. Kretsloppsbolagen ser det som lika självklart att 
satsa på underhållet av boendes miljökunskaper, som på de tekniska installat-
ionerna och underhållet av dessa. Informationen ska vara konkret och förklara 
orsaker och verkan av olika vardagsrutiner. Ett förslag är att låta de boende i större 
utsträckning ansvara för rabatter och planteringar och att tillskapa små ”koloni-
lotter” där de som så önskar kan använda kompost från organiskt avfall och urin. 
Detta skulle kunna medverka till en bibehållen förståelse för att man inte kan 
slänga vissa produkter i fel sopfraktion eller i avloppet. Ett mer långsiktigt förslag 
är att skapa ett instrument som ger enskilda boende möjlighet att själva avgöra 
hur man vill uppnå miljömålen. Boende skulle tilldelas användnings- och 
utsläppsrätter för vatten, energi och avfall och därmed ges frihet att bestämma 
hur de väljer att fördela dessa, men att totalsumman håller sig inom den givna 
användningsrätten.

Sammanfattning
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Summary

Daily routines among residents are as important as the resource-saving installations 
in residential buildings while striving towards a sustainable society. The city 
council of Stockholm in collaboration with building companies and infrastructure 
service providers developed ways to conserve energy and water, and to facilitate 
the reuse of used goods and other resources. 

The report presents views among residents and professionals concerning 
environmental measures and daily routines to improve sustainability in Hammarby 
Sjöstad, a new residential area in Stockholm. Professionals express to different 
degrees that the service providers of water, energy and solid waste are unable to 
“build in” all conservation solutions, but such installations have contributed to 
most of the achieved environmental benefits. They now point out the importance 
to make residents partners who contribute to achieving the environmental goals.

The residents do not consider themselves to be particularly environmentally 
minded, but want more information about what they should not do and the 
reasons for this. For instance, that the wastewater treatment plant cannot cope 
with disposed medicinal products, and the reproductive capacity of the fish in 
receiving waters therefore is disturbed by the only partially treated effluent. 

Most residents are prepared to make the extra effort to sort solid waste, despite 
rumours that the sorted fractions are being mixed at a later stage. However, they 
ask for better space in the kitchen and waste-collection room to facilitate the 
sorting. As for water use, the answers may be summarised; residents neither want 
to save, nor be wasteful. There is a general awareness that the choice of detergents 
and soaps impacts on the quality of the wastewater. The residents insist that energy 
use for heating hot water and apartments is made visible through individual 
metering and billing. 

The report deals with how environmental information should be composed 
to support environmentally friendly daily routines among residents. The service 
providers of water, energy and solid waste view investments in residents´ environ-
mental knowledge as important as in the technical maintenance of installations. 
The information should explain causes and effects of different daily routines, and 
be concrete or hands-on. One proposal is to let residents be responsible for green 
areas and gardens, and to create small allotments, where those who are interested 
can apply organic compost and urine. Such arrangements would ensure that some 
products are not disposed of in the organic waste fraction or in the wastewater. 
A more far-reaching proposal is to arrange with use- and discharge rights, giving 
individual residents a chance to compose how one would like to reach the 
environmental goals. For instance, they may decide to use more or less energy for 
heating the apartment, or the amount of hot water, or other energy uses. But, the 
total energy use should remain within the given use- and discharge right.
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1 Inledning och syfte

En förbättrad uthållighet hos den urbana infrastrukt-
uren kan uppnås med hjälp av tekniska arrangemang 
och lämpliga managementsystem. Det framväxande 
kemikaliesamhället har satt en tidigare förhärskande 
uppfattning ur spel, att det tekniska systemet kan 
utvecklas och klara av all sorts användning inklusive 
hushållens misskötsel. De boendes miljöhandlingar 
har därför blivit allt viktigare för en väl fungerande 
infrastruktur för vatten, avfall och energi, och de 
boende integreras på nytt i managementsystemet.

Hushållens roll har förändrats under de senaste 
årtiondena, och kan beskrivas på följande sätt: från 
anonym användare till kund hos ett kommunalt eller 
privat bolag, och nu senast till partner i kretslopps-
arbetet. Dessa skiften har haft avgörande betydelse 
för relationen mellan byggherrarna, kretsloppsbolagen 
och brukarna själva. 

Föreliggande studie behandlar kommunikationen 
mellan aktörer som är inblandade i hur infrastrukt-
uren används och underhålls i Hammarby Sjöstad. 
Studien syftar till att utveckla en effektiv strategi för 
samverkan mellan berörda parter utifrån hittillsvar-
ande erfarenheter av hur kretsloppsbolagens inform-
ationsinsatser, inklusive ekonomiska styrmedel, har 
påverkat de boendes miljöhandlingar. Denna studie 
är en fördjupning av en tidigare sociokulturell studie 
för tre år sedan då 26 boende i Hammarby Sjöstad 
intervjuades om sina uppfattningar om boendemiljö 
och ansvarsfördelning mellan olika parter (Drangert 
& Krantz 2002, 58:89–95; Axelsson et al. 2001).

Studiens delmål är att:
• undersöka intresset och beredskapen hos krets-

loppsbolagen och hushållen att ta ansvar för olika 
aspekter av ett uthålligare stadsboende. 

• kartlägga de berörda parternas förväntningar och 
kommunikationen dem emellan om miljöåtgärder 
i Hammarby Sjöstad.

• jämföra förväntningar med mätningar av fysiska 
parametrar då detta är möjligt.

Studien ska bidra till att uppnå miljömålen i stads-
delen genom att ta fram underlag för att informera 
om ”rätt” saker (effective) på ett ”bra sätt” (efficient). 

Miljömålen för stadsdelen Hammarby Sjöstad är att 
”Bli dubbelt så bra” redan år 2005, medan vissa 
andra delmål ska uppfyllas 2015. Vatten- och energi-
användningen ska minska med 50 %, avfallsmängden 
med 60 % och innehållet av tungmetaller i avlopps-
vattnet med hälften. 80 % av alla arbetsresor ska ske 
med kollektivtrafik eller cykel. Allt detta kräver att 
de boende är engagerade och upplever delaktighet 
och ansvar för miljösatsningen i Hammarby Sjöstad. 
Kretsloppsbolagens avsikt är också att exemplet 
Hammarby Sjöstad ska kunna användas som förebild 
i andra delar av staden och landet som helhet, men 
även internationellt.

2 Hammarby Sjöstad

Hammarby Sjöstad är en ny stadsdel uppförd med 
ekologisk hållbarhet i fokus. Stadsdelen ligger nära 
stadskärnan och omsluter Hammarby Sjö. Tidigare 
fanns här ett hamn- och industriområde som efter en 
omfattande marksanering förvandlats till ett modernt 
bostadsområde med ett genomarbetat miljöprogram 
(Hammarby Sjöstad 2003). Stadsdelen började 
planeras i mitten av 1980-talet, men det var först 
1996 i samband med Stockholms ansökan om att stå 
värd för Olympiska spelen år 2004 som arbetet tog 
fart. Förslaget var att förlägga OS-byn till Hammarby 
Sjöstad och samtliga politiska partier i Stockholms 
stad ställde sig bakom satsningen på att den skulle 
bli ett av världens mest miljöanpassade stadsbyggnads-
projekt. En projektorganisation direkt underställd 
stadshusledningen med representanter från miljö-
förvaltningen, stadsbyggnadskontoret och gatu- och 
fastighetskontoret byggdes upp för att utforma och 
genomföra projektet. Sverige fick, som vi vet, inte 
arrangera OS men vid det här laget hade projektet 
kommit så långt att miljömålen fick ligga fast och ut-
byggnaden av stadsdelen fortsätta (Bodén red. 2002, 
s. 19).

Hammarby Sjöstad ska rymma ungefär 8 000 
lägenheter för ca 20 000 invånare år 2012. För när-
varande bor ca 4 600 invånare i stadsdelen, varav tre 
fjärdedelar bor i bostadsrätter. I tabell 2-1 visas ålders-
fördelningen i stadsdelen. 
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De största åldersgrupperna är 0–29 år och 30–44 
år. Om vi exkluderar studenterna är boende i åldern 
30–44 år den största gruppen. Denna åldersgrupp 
har dessutom många barn, varav ca. 500 är mellan 
0–4 år (Norrby 2003). Statistiken är hämtad från 
mars 2004 när det gäller Sickla Udde och Luma, 
siffrorna från Mårtensdal är hämtade från årsskiftet 
2002/2003.

 Tvåpersonshushållen dominerar och utgör drygt 
hälften av hushållen i området, enligt muntliga upp-
gifter från Björn Cederqvist; ansvarig för boende-
information på projekt Hammarby Sjöstad. Många 

hushåll består av par som flyttat från villa och köpt 
bostadsrätt. År 2004 var bilinnehavet 0,76 bilar per hus-
håll och 67 % av hushållen hade bil och av dessa hade 
9 % mer än en bil (Magnusson, L. red. 2004, s. 21).

Det främsta skälet att flytta till Hammarby Sjöstad 
är enligt en enkätundersökning närheten till inner-
staden. I andra hand angavs att området är attraktivt 
och ligger nära natur- och rekreationsområden. Om-
rådets etablerade mäklare nämner att bostadsspekul-
anter anser att det mest attraktiva är vattenutsikten 
samt de ljusa och soliga lägenheterna. De boende 
förefaller enligt mäklarna även vara förtjusta i det 
kontinentala intryck som Hammarby Sjöstad ger 
(Magnusson, L. red. 2004, s. 7f). Flera undersök-
ningar visar att få väljer att flytta till Hammarby 
Sjöstad för den speciella satsningen på miljön, och 
många känner heller inte till områdets miljöprofil 
(Magnusson, L. red. 2004, s. 9). Detta återspeglas i 
mäklarnas broschyrer där miljösatsningen får en 
undanskymd plats (egen observation).

De uppställda miljömålen i stadsdelen omfattar 
bl.a. markanvändning, byggmaterial, energi, vatten, 
avfall och transporter. Kretsloppsbolagen har utvecklat 
den så kallade Hammarbymodellen (se figur 2-1) 

Tabell 2-1. Åldersförsdelningen i stadsdelen.

Ålder Antal 
(st.)

Antal 
(%)

Exkl. Studentbostäder 
(%)

 0–29 1 841* 41 25

30–44 1 712 38 48

45–64 801 17 22

65– 178  4 5

Totalt 4 532 100 100

* Ungefär hälften av dem är i åldern 20–30 och de 
bor i studentlägenheter i Mårtensdal.

Figur 2-1. Hammarbymodellen.
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Energianvändningen ska minskas och energin 
komma från förnybara källor, avloppsvattnet ska 
utnyttjas för energiutvinning, byggmaterial ska vara 
förnybara och ha lågt innehåll av miljö- och hälso-
störande ämnen och transportbehovet ska minskas 
genom bl.a. god kollektivtrafik (Gatu- och fastighets-
kontoret 2003, s. 3). I upplåtelseavtalen finns inskrivet 
att uppvärmningen ska baseras på fjärrvärme. Även 
bostadshusen präglas av miljösatsningen med bl.a. 
snålspolande toaletter, biogasspisar, solfångare och 
energieffektiva fönster. 

Varje kvarter om ca 80 lägenheter debiteras solid-
ariskt kostnaderna för kvarterets uppvärmning och 
det använda varm- och kallvattnet. Flera hundra 
lägenheter har utrustats med individuell mätning 
av el-, biogas- kall- och varmvattenanvändning. 
Biologiskt köksavfall insamlas separat och går i ett 
eget rör till en vacuumsopsug. Det finns dock inga 
urinsorterande toaletter, och därmed sker återan-
vändning av näringsämnen i första hand i form av 
slam. Urinsorterande toaletter diskuterades i plan-
eringsfasen, men vann inte allmänt gehör, bl.a. för att 
ingen intressent hittades som ville ta hand om urinen 
samt att det rådde en oro för kristallina utfällningar 
i urinrören (Storbjörk & Söderberg 2003).

flertalet renhållningstjänster och upphandlar entre-
prenörer som utför dessa. Insamlingen av vitvaror, 
tidningar och förpackningar regleras i förordningar 
om producentansvar, och sköts av andra. En annan 
olikhet mellan kretsloppsbolagen är att de ansvarar 
för skilda delar av materialflödet genom hushållen. 
Stockholm Vatten levererar vattnet och tar hand om 
restprodukten avloppsvatten, Fortum levererar el, 
biogas, värme och kyla, medan Renhållningsförvalt-
ningen inte har något med inkommande produkter 
att göra, utan bara med det som lämnar hushållen. 
Dessa olikheter bör beaktas när man diskuterar 
samverkan mellan kretsloppsbolagen.

med kretslopp som minimerar tillförda naturresurser 
och maximerar återanvändning på en så lokal nivå 
som möjligt (Bodén red. 2002, s. 25). 

3 Kretsloppsbolagen

De tre kretsloppsbolagen Fortum (tidigare Birka 
Energi), Renhållningsförvaltningen (SKAFAB till 
år 2000) och Stockholm Vatten är ganska olika 
till sin karaktär. På skalan avreglerad marknad till 
monopol, befinner sig det privata företaget Fortum 
i konkurrens med andra leverantörer av el (och även 
gas), och de köper in elen på den nordiska elbörsen, 
men producerar också själva el i Högdalens avfalls-
förbränningsanläggning (se foto, figur 3-1). Det 
kommunala bolaget Stockholm Vatten har i princip 
monopol på att producera och leverera vatten samt 
rena avloppsvattnet från hushållen. Renhållnings-
förvaltningen är stadens beställarorganisation för 

Figur 3-1. Högdalenverket.

Bolagen sätter själva taxorna för sina respektive 
tjänster som en kombination av en fast och en rörlig 
del, och taxorna är desamma för boende i Hammarby 
Sjöstad som i resten av Stockholm. Alla tre bolagen 
har krav på sig att täcka sina kostnader inklusive 
de som gäller informationsinsatser. Däremot är 
miljömålen inte tvingande, utan de utgör mål och 
visioner som inte knyts till några sanktioner.

Detta leder fram till den viktiga frågan om vad 
som händer med olika avfall efter att de har lämnat 
bostadsområdet. Avloppsvattnet från en del av 
Hammarby Sjöstad behandlas i ett nytt experiment-
reningsverk på Henriksdalsområdet (se foto, figur 
3-2) (Hellström 2004). Syftet med detta är att ge 
erfarenheter för att bygga ett lokalt reningsverk för 
sjöstaden, som ska ge en höggradig, resurseffektivare 
och mer kretsloppsanpassad avloppsvattenbehandl-
ing jämfört med idag (Björlenius 2003). Huvud-
delen av avloppsvattnet går dock för närvarande till 
Henrikdals reningsverk, där det efter den mekaniska 
reningen med ett galler och ett sandfång, sker en 
kemisk fällning och sedimentering av bl.a. fosfor. 
Därefter kommer ett biologiskt reningssteg där 
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glasprodukter eller till isoleringsmaterial eller används 
som utfyllnad i betong, medan kartong- och metall-
förpackningar materialåtervinns, och hårdplast 
materialåtervinns eller ger energi. Trä och ris bränns 
efter sortering. Isoleringsmaterial samt plåt- och 
plastmaterial från kyl- och frysmöbler återvinns 
medan freoner destrueras, och farligt avfall går till 
slutligt omhändertagande eller upparbetning.

mikroorganismer bryter ner organiskt material. 
Sedimenteringen efter det biologiska steget ger slam 
som till viss del går tillbaka in i processen och till 
viss del går ut som överskottsslam och förs till röt-
kammare (Stockholm Stad 2003, s. 64). Slam av 
god kvalitet kan användas som anläggningsjord, 
men huvuddelen används idag för att återställa om-
råden med gruvavfall. 

Varje boende ger upphov till ca 70 kg rötat och 
avvattnat slam per år (Stockholm Stad 2003, s. 52). 
Det kan nämnas att Stockholm Vattens slam inne-
håller totalt 600 ton fosfor, vilket motsvarar 3–4 % 
av Sveriges konsumtion av handelsgödsel. Idén att 
använda behandlat slam från experimentrenings-
verket direkt i sjöstadens anläggningar har ännu 
inte förverkligats.

Varje person i Stockholm genererar drygt 300 kg 
fast avfall per år (339 år 1999) eller ett kilo per dag 
(Stockholm Stad 2003, s. 45). En plockanalys av 
sopornas innehåll i Stockholm visar att nästan hälften 
är biologiskt nedbrytbart (43 %), en fjärdedel bränn-
bart (27 %) och en fjärdedel faller under producent-
ansvar (25 %), 1 % är farligt avfall och slutligen 
4 % övrigt avfall (Renhållningsförvaltningen 2004). 
En plockanalys av hushållens sorterade matavfall 
från Hammarby Sjöstad 2003 visar att de boende är 
väldigt duktiga på att sortera och de föroreningar 
som hittades berodde på enstaka personer som tagit 
helt fel nedkast för sina brännbara sopor. Matavfallet 
går till Sofielunds kompostanläggning och blir till 
matjord. Den vanliga soppåsen går till förbränning 
i Högdalens kraftvärmeverk, och blir fjärrvärme;, 
el och aska.

Flertalet fraktioner som sorteras återvinns av 
olika materialbolag, vilka bildats efter att lagen om 
producentansvar tillkom 1994: insamlade tidningar 
blir nytt papper, glas krossas och smälts ner till nya 

Figur 3-2. Sjöstadsverket.

4 Metod

En tidigare studie om miljöuppfattningar bland 
boende i Hammarby Sjöstad genomfördes på krets-
loppsbolagens uppdrag 2000–2001. Denna inspir-
erade till en ansökan om medel för en fördjupad 
studie som innefattar såväl boende som profess-
ionella/beslutsfattare. Projektledaren skrev en an-
sökan vars genomförande finansierats av forsknings-
programmet Urban Water (Chalmers 2003), Svenskt 
Vatten, Stockholm Vatten och Fortum.

Den tidigare studien visade på tydliga synergi-
vinster när man betraktar alla tre resurserna vatten, 
energi och konsumtionsvaror i ett sammanhang bl.a. 
genom att såväl informanter som professionella såg 
likheter mellan hanteringen av de tre resurserna och 
kunde relatera konsekvenserna av skilda rutiniserade 
sätt för användning och kvittblivning. De tre resurs-
erna “importeras” till hemmen längs olika vägar, de 
används i hushållet och restprodukterna blir de kvitt 
på olika sätt. Genom att betrakta resurserna ingående 
i ett kretslopp och inte som flöden, kommer hus-
hållens användning och kvittblivning i fokus. I före-
liggande studie särskiljs därför åtgärder som syftar 
till att spara på vatten, energi och varor och sådana 
som syftar till att underlätta återanvändning av rest-
produkter. 

Inledningsvis tillsatte kretsloppsbolagen en re-
ferensgrupp med uppgift att inspirera och fungera 
som rådgivare för planerade aktiviteter och som forum 
för diskussioner om innehåll i intervjuerna och av-
rapporteringen av delresultat. Vid det konstituerande 

4.1 Studiens tillkomst
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mötet sommaren 2003 diskuterades den föreslagna 
uppläggningen av studien (Drangert 2002). Därefter 
formulerade undersökningsteamet frågeställningar 
till boende och professionella/beslutsfattare (Bilaga 
A och B). Intervjuerna med de boende genomfördes 
under hösten 2003 medan de professionella inter-
vjuades kring årsskiftet 2004. Preliminära resultat 
från intervjuerna presenterades för referensgruppen 
i januari. Diskussionen blev vägledande för det 
efterföljande arbetet.

Samhälls- och kulturanalytikerna färdigställde 
sina magisteruppsatser med empiri från intervjuerna 
i maj månad (Klockner 2004; Nors 2004). Det 
återstående arbetet med att färdigställa föreliggande 
rapport med integration av resultaten från de två 
intervjugrupperna gjordes av undersökningsteamet 
under perioden juni–augusti. Ett avslutande referens-
gruppsmöte hölls i slutet av augusti för att diskutera 
innehållet och kontrollera att inga missuppfattningar 
finns med i den slutliga rapporten.

avslappnat samtalsklimat, även om det ibland funnits 
störande moment med hemmavarande småbarn. 

De professionella/beslutsfattarna har stor vana vid 
att bli intervjuade, vilket var en förutsättning för att 
de omfattande intervjufrågorna skulle avhandlas 
på rimlig tid. Trots detta varade de mellan en och 
tre timmar. Intervjuerna genomfördes på inform-
anternas arbetsplatser, med mycket få störande inslag.

Samtliga intervjuer har spelats in och därefter 
skrivits ut ord för ord, vilket resulterat i ca 350 sidor 
intervjumaterial. I utskriften av boendeintervjuerna 
har alla ord och ljud, exempelvis skratt eller tvekan 
noterats. De utskrivna intervjuerna har sedan ana-
lyserats i ett sammanhang.

4.2 Kvalitativ metod

Studien består främst av ett antal djupintervjuer 
som analyserats och tolkats i ljuset av fysiska och 
ekonomiska mätresultat från andra undersökningar 
och forskning kring livsstil och miljö. Metoden har 
valts för att man med djupintervjuer kan komma åt 
attityder och värderingar, som ligger till grund för 
aktörers handlingsmönster (Kvale 1997, s. 117).

Undersökningsmaterialet kommer från intervjuer 
med enskilda boende (fjorton) och professionella/
beslutsfattare (fyra). Frågorna till dem var öppna och 
när så var lämpligt användes scenariofrågor som 
minimerar risken för ”skolbokssvar”. Intervjuproto-
kollen utformades utifrån information från tidigare 
studier, kretsloppsbolagens aktiviteter, miljömålen 
och andra rekommendationer. Intervjumanusen om-
fattar en rad teman med förslag till relevanta frågor, 
vilket ger utrymme för att förändra frågornas form 
och ordningsföljd och att följa upp svaren och be-
rättelserna från den intervjuade. 

Boendeintervjuerna varade ca. en timme. Inter-
vjuerna genomfördes vanligen hemma hos inform-
anterna, men en tredjedel genomfördes på Glashus
Ett, informationscentret i stadsdelen. Den välkända 
miljön har enligt vår uppfattning bidragit till ett 

4.3 Urval av intervjupersoner

Urvalet av intervjupersoner bland de boende skedde 
inledningsvis genom kontakt med informanter som 
deltagit i den föregående studien (Axelsson et al. 
2001). Sex av dem medverkar även i denna studie. 
De åtta andra informanterna rekryterades med hänsyn 
till att få en spridning på boendeformer, olika kvarter 
och innehav av mätutrustning. Elva bor i bostadsrätt 
och övriga tre i hyresrätt. De 14 intervjuerna genom-
fördes med åtta män och sex kvinnor, varav elva var 
gifta/sammanboende och tre ensamstående. Åtta var 
medelålders personer och sex var i 30-årsåldern. Fem 
hade hemmavarande barn (1–10 år). Tre bor i stora 
lägenheter och övriga i tvåor och treor. Fyra bodde 
i villa innan de flyttade till sjöstaden. 

Referensgruppen gav förslag till professionella/
beslutsfattare med ingående kunskaper om och er-
farenheter av Hammarby Sjöstadsprojektet. De fyra 
som intervjuades arbetar med planfrågor, energi, 
renhållning och vatten.

Utdragen ur boendeintervjuerna som återfinns i 
rapporten har försetts med hänvisning av typen 
(5:2), vilket betyder intervju nr 5, sidan två. Q: 
anger den intervjuande samhälls- och kulturana-
lytikerns fråga. Citaten från projektledarens intervjuer 
med professionella anges med namn och nummer 
på frågan.
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Triangulering innebär att flera datainsamlings-
metoder används, i denna studie såväl intervjuer som 
observationer och mätresultat, för att kunna värdera 
informationen ur flera infallsvinklar. Observationer 
kan gälla allt från utformning av och renhållning i 
miljörummen till att besöka mäklare för att lyssna 
till i vilken utsträckning de informerar om miljö-
satsningen i området. 

Ett sätt att bedöma förändrat beteende hos hus-
hållen är att mäta en parameter som kan ange skill-
nader mellan före och efter en informationsinsats. 
En sådan möjlighet är när Renhållningsförvaltning
en gör plockanalyser av innehållet i soppåsarna. 
Dessa ger viktig information om nivån på hushållens 
sortering av olika avfall, men avser då hela sjöstaden 
och inte enskilda hushåll. Idealt skulle sådana plock-
analyser före och efter kunna ge information om 
graden av påverkan, men på grund av kostnaderna 
görs plockanalyser högst en gång om året. Den 
senaste gällde biologiskt köksavfall från sjöstaden, 
som insamlas separat och går i ett eget rör i vacuum-
sopsugen. Plockanalysen ger information om hur de 
boende i sjöstaden sköter sorteringen jämfört med 
övriga invånare i Stockholm.

Möjligheten till jämförelser före och efter begränsas 
också av den utrustning som finns i Hammarby 
Sjöstad. Exempelvis är flera hundra lägenheter ut-
rustade med individuell mätning för användningen 
av el, biogas, värme, kall- och varmvatten, men 
vanligtvis debiteras varje kvarter om ca 80 lägenheter 
solidariskt kostnaderna för kvarterets uppvärmning 

och det använda varm- och kallvattnet. Detta ger små 
möjligheter att undersöka skillnader i användning 
av energi och vatten dels i förhållande till inform-
anternas utsagor, exempelvis uppdelat på olika kate-
gorier boende, dels före och efter en viss inform-
ationsinsats.

Det finns endast en mätpunkt för avloppsvattnet, 
nämligen vid dess inlopp till det lokala avlopps-
reningsverket. Detta är inte tillräckligt för att kunna 
utvärdera informanternas egna utsagor om hur de 
gör sig av med olika restprodukter. Ett sätt att värdera 
samtliga hushålls ackumulerade utsläpp vore att välja 
ut några metaller och näringsämnen som är unika 
för några få produkter och som inte bör kastas i wc 
eller köksavlopp. Följande ämnen, varav samtliga 
kommer att ingå i ett mätstationsprojekt, skulle 
kunna utgöra markörer för hushållens beteende: 
LAS eftersom detta inte förekommer i miljömärkta 
disk-, tvätt och rengöringsmedel och alltså ett ämne 
i bad-, dusch- och toalettvattnet som går att ”in-
formera bort”, Triclosan används i flytande tvål, 
tandkräm och andra hygienprodukter men också 
som impregnering i sport- och underkläder och 
medlet återfinns därmed i BDT-vatten och till viss 
del i toalettavlopp. Även detta är, teoretiskt sett, 
möjligt att informera bort. Kadmium (Cd) och silver 
(Ag) kan vara av intresse, eftersom dessa ämnen 
till viss del går att informera bort (konstnärsfärger 
respektive fotoframkallning/kopiering). Slutligen kan 
grovrens ge en indikation på fel saker som hamnar i 
toaletten. Tyvärr har det lokala avloppsreningsverket 
inte tagits i full drift, och därmed har denna möj-
lighet till triangulering utgått. Denna informations-
källa blir tillgänglig senare, och kan då bidra till att 
förbättra informationen om “bästa sätt” för kvitt-
blivning och hur informationen ska utformas och 
förmedlas.

4.4 Etiska överväganden

Intervjuer och material som ingår i studien har 
hanterats i enlighet med de forskningsetiska principer 
som Humanistisk samhällsvetenskapliga forsknings-
rådet (HSFR) utformat. Dessa bygger på fyra huvud-
krav som rör information, samtycke, konfidentialitet 
samt nyttjande av materialet, och omfattar de pers-
oner som direkt berörs av studien (Vetenskapsrådet 
2000). 

4.5 Triangulering

4.6 Sammankoppling  
av studiens olika delar

Sammankopplingen av information från samtliga 
intervjuer och triangulering med information från 
mätningar och observationer är central för förståelsen 
av samspelet mellan olika aktörer. Det gäller inte 
minst att kartlägga likheter och skillnader i uppfatt-
ningar hos boende och förväntningar på de boende 
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från kretsloppsbolagen. Tabell 4-1 visar några exempel 
på hur materialet kan kopplas samman: hur inform-
ationsstrategin kan påverkas av en given åtgärd, 
boendes uppfattningar om densamma samt de pro-
fessionellas förväntningar.

hos bolagen att spara energi och vatten, eftersom 
användningen inte debiterades individuellt för varje 
lägenhet (Axelsson et al. 2001, s. 4; Drangert & 
Krantz 2002, s. 94). De boende uttryckte också en 
tilltro till reningsverkens kapacitet och ansvar. I 
studien framkom också att producenterna borde ta 
ett större ansvar för att tillhandahålla miljövänliga 
produkter (Axelsson et al. 2001, s. 25). 

Studien redovisar hur de boende anser att miljö-
arbetet kan vidareutvecklas i Hammarby Sjöstad 
genom att individens roll lyfts fram i informationen. 
De boende vill att informationen ska vara upp-
muntrande och sakligt utformad, och hjälpa dem att 
se miljöeffekter av sitt eget beteende. Slutligen bör 
informationen återkomma regelbundet.

En annan observation var att det fasta avfallet är väl 
synligt för hushållen, medan vatten och energi har 
ett osynligt restavfall. De boende visade delaktighet 
i att åtgärda det mest synliga genom att sortera det 
fasta avfallet. I den tidigare studien föreslogs att 
energin kan göras mer synlig med ekonomiska driv-
krafter som individuell mätning och fakturering för 
faktisk användning (Axelsson et al. 2001, s. 46). 

Vi kommer i kapitel 8 att lyfta fram en del likheter 
mellan studierna, men först en redovisning av empiri 
från den aktuella studien. Här kommer vi att få 
möjlighet att jämföra de boendes och professionellas 
bedömningar av och synpunkter på ett antal konkreta 
rutiner och åtgärder. Genom att spegla de två sidorna 
mot varandra kan nya infallsvinklar för inform-
ationsstrategin utvecklas. Dessa ligger till grund för 
våra förslag till informationsinsatser i kapitel 9.

4.7 Resultat från den tidigare 
studien

För tre år sedan genomfördes en intervjustudie 
om miljöföreställningar med 20 blivande boende i 
Hammarby Sjöstad och en uppföljning när de bott i 
området några månader. Frågeställningarna handlade 
om hur miljömålen kan uppnås i Hammarby Sjöstad 
samt hur invånarna kan engageras i miljöarbetet. 
Dessutom undersöktes om och hur informationsin-
satser påverkar de boendes miljörelaterade beteende. 
Intervjumaterialet jämfördes med en referensgrupp på 
sex personer från Norra Sjöstaden. Resultaten visade 
att de blivande boende inte primärt valt att bosätta sig 
i Hammarby Sjöstad p.g.a. områdets miljöprofilering. 

Studien visade att det inte rådde någon skillnad 
mellan nya boende och referensgruppen vad gäller 
kunskap och engagemang i miljöfrågor. De boende 
föredrog miljövänliga lösningar som var inbyggda i 
husen framför att ändra det egna beteendet. Vidare 
hade de en ganska vag uppfattning om hur olika 
typer av avfall hanterades utanför hushållet, t.ex. vid 
avloppsreningsverket. Några boende ifrågasatte viljan 

Tabell 4-1. Förslag på informationsstrategier utifrån boendes uppfattningar och professionellas förväntningar.

Delmål/åtgärd Boendes uppfattningar Professionellas 
förväntningar 

Förslag på 
informationsstrategi

Färre parkerings-
platser 

Mycket besvärande, kan öka 
bilanvändningen

Boende minskar sin 
bilanvändning

Gå in i dialog

Grön el Dyrare än vanlig el, byter 
leverantör eller avstår från 
grön el

Priset borde vara nästan 
lika

Om el produceras via 
sopförbränning bör priset 
kopplas till sopsorteringen

Sortera matavfall Bör göras, stimuleras av 
gratis påse

De sorterar bra Samstämmighet råder och 
feedback måste ges

Låg 
innetemperatur

Nja, men inte för låg. Stora 
fönster, svårstyrd mätarpanel

De flesta vill ha ganska 
varmt

Individuell mätning och 
debitering, instruktion om 
hur mätaren fungerar

Minskad (kall-) 
vattenanvändning

Behövs knappast, men inte 
slösa

Behövs inte Samstämmighet råder och 
feedback måste ges 

Rent slam Osäker på vad som får spolas 
ner. Vet ej var eller hur 
slammet behandlas

De spolar ner en del i 
toalettstolen som renings-
verket inte kan hantera

Studiebesök, information 
om vad reningsverket inte 
klarar av



16

5 Faktorer som 
underlättar eller försvårar 
aktörernas miljövänliga 
handlingar 

Målen kan vara lite oförenliga, för om man 
vill sänka värmeanvändningen, så måste man 
ha värmeåtervinning för ventilationsluften. 
Men har man värmeåtervinning kräver det 
mer el för lufttransporten. Vi prioriterar elen, 
och om vi ska spara värme och vi använder 
kraftvärmeproduktion så kan vi producera 
mer el genom att producera mer värme. Desto 
mindre el behöver vi köpa från Danmark och 
det blir renare totalt sett. Man brukar säga att 
en dansk kWh är 80 gånger skitigare än en 
svensk på marginalen. Flera studier visar att 
om vi i Stockholm minskar kraftvärmean-
vändningen i våra nät, så kommer CO2 halten 
i omvärlden att öka. Det är inte politiskt 
opportunt att tala om sånt här. Budskapet ska 
vara enkelt (Lindén 2a).

I syfte att strukturera intervjumaterialet och skriftligt 
material som har funnits till hands, sorteras detta 
efter vilka faktorer som bedöms som underlättande 
respektive försvårande för att utveckla miljövänliga 
rutiner och åtgärder för att uppnå miljömålen. I flera 
fall kan en faktor vara såväl underlättande för vissa 
hushåll som försvårande för andra (se tabell 5-1).

De formulerade miljömålen för stadsdelen ställer 
krav på insatser från alla inblandade aktörer. Akt-
örerna påverkas av olika omvärldsfaktorer liksom 
av egna rutiner och erfarenheter. Dessa faktorer 
kan spela en mer eller mindre betydelsefull roll för 
formuleringen av en effektiv informationsstrategi. 
Chefen för utvecklingsavdelningen på Stockholm 
Vatten, Gunilla Brattberg och Anders Lindén på 
Fortum illustrerar med följande citat en del av om-
världens krav och några valmöjligheter och över-
väganden som kretsloppsbolagen måste göra.

Underhåll av tekniska system och av kommun-
ikationen med brukarna är någonting man 
måste arbeta med ständigt, och jag gör det i 
den roll som jag har inom företaget. Trots att 
vi satt med nedskärningar och dålig ekonomi, 
så fick man gehör för det här. Det är inte 
enkelt, men jag tycker de styrande visar för-
ståelse. Argumenten är att vi inte kan lösa alla 
frågorna med teknik, man klarar inte det. Vi 

renar bort kväve, fosfor och organiskt material 
och en del annat. Det är vi bra på, men vi är 
inte bra på – inte ens byggda för – att rena 
bort andra komplexa kemiska och organiska 
föreningar och tungmetaller och vad det kan 
vara. Men vi måste ändå göra någonting åt det, 
och då måste vi ”rena” på något annat sätt, 
som har att göra med kommunikation och 
vända sig till användaren eller producenten 
som kan göra något. Ska vi lyckas uppnå målet 
med en giftfri miljö, så måste vi enligt min 
uppfattning jobba på det sättet. Annars så 
går det inte, man kan inte vara tillåtande i 
produktionsledet och sedan säga att vi ska ha 
en giftfri miljö. Det går inte! (Brattberg 1).

Tabell 5-1. Faktorer som påverkar handlingsutrymme 
hos boende och professionella.

Handlingsutrymme för
Boende Bolag

Fa
kt

o
re

r

M
ö

jli
g

-
g

ö
ra

nd
e Omvärldsfaktorer 

Fysisk utformning 
Attityder

Omvärldsfaktorer 
Interna förhållanden
Boendes attityder

Fö
rs

vå
r-

an
d

e Omvärldsfaktorer 
Ekonomi
Attityder

Omvärldsfaktorer 
Regelsystem
Praxis

I de två följande kapitlen redovisas de underlättande 
och försvårande faktorer som intervjupersonerna 
uppgivit. Därefter analyseras dessa faktorer främst ur 
vilken påverkan detta kan ha på en effektiv inform-
ationsstrategi.
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6 Underlättande  
faktorer för boendes 
miljövänliga rutiner

((skratt)). Man får akta sig här vid soptunnorna, 
så det är kul. Folk är väldigt roliga här, så man 
kan skratta mycket. ”Vad faen har du där? Nu 
kasta du väl fel i alla fall.” Det ligger nog lite 
i tiden att man ska sköta sig, men sen om de 
gör det till hundra. Det är ju klart att lite fel 

finns det väl, det tror jag. Det blir lite slarv 
ibland, men jag har inte hört någonting, att 
dom klagar på oss eller så. Det kan ju även 
komma den vägen ... eller det står ju skyltar 
ibland i det där soprummet, att lägg där och 
där, och det finns faktiskt en behållare för 
glödlampor. Så där står det ju ibland, så det 
finns ju lite poliser och det är väl jättebra det 
(5:17).

De boendes sporras också till miljöengagemang 
genom vetskapen att många andra invånare i stads-
delen agerar miljövänligt. 

I: ... jag pratar med barnfamiljerna också, hur 
dom klarar av det och dom tycker det är jätte-
viktigt. Dom försöker verkligen. Man ser ju 
också när man går till soprummen att dom 
kommer där med sina kassar och sorterar och, 
ja, jag tycker det är jätteroligt att se (5:7–8).

Svaren kan vara ett uttryck för att de boende upp-
fattar att en del av deras identitet är knuten till en 
miljövänlig eller hållbar stadsdel. Detta i sig bidrar 
kanske till att de boende lättare tar till sig rekom-
menderade rutiner och beteenden – oberoende av 
om de känner till miljömålen. Men vi noterar också 
i avsnitt 6.2 att informanterna har uppfattningen att 
det inte fordras någon speciell livsstil för att bo i den 
miljöanpassade stadsdelen. 

Merparten av bostäderna i Hammarby Sjöstad 
är bostadsrätter. Om en god ekologisk miljö höjer 
värdet på bostaden, kan det utgöra en ekonomisk 
drivkraft att leva mer miljövänligt för att upprätt-
hålla miljöstandarden på området. 

Att individen känner sig betydelsefull för gruppen, 
att den enskildes beteende spelar roll, och att dess-
utom känna samhörighet med den grupp och det 
samhälle som förespråkar ett visst beteende, anses 
vara en förutsättning för att uppnå ett miljövänligt 
beteende (Lundgren red. 1996, s. 126). Detta re-
sonemang talar för uppkomsten av någon form av 
miljöinriktade grupper i Hammarby Sjöstad, t.ex. 
samverkansgrupper där de boende kan få bekräftelse 

6.1 Det sociala landskapet

I bostadsområdens utformning finns inbyggda för-
väntningar om hur boende ska bete sig. Genom att 
benämna Hammarby Sjöstad en ekologisk stadsdel 
betraktas de boende som ekologiska invånare, dock 
med få förpliktelser. Miljöprogrammet innehåller 
visserligen inga uttalade krav på att de boende ska 
leva miljövänligt, men nästan alla informanter ut-
tryckte att de känner en förväntan på sig att agera 
miljövänligt p.g.a. de omfattande miljösatsningar 
som gjorts.

I: ...jag kan känna lite att i och med att dom 
har gjort en ganska stor ansträngning för att 

sanera området och gjort det bra och beboligt 
för oss, så kan man känna lite så där att man 
borde nog försöka efterleva det här i alla fall. 

I och med att möjligheterna finns ganska 
duktigt, så är det inte nåt större problem, 

tycker jag (2:17).

Flera informanter beskrev att det existerar en viss 
social kontroll grannar emellan som stödjer ett miljö-
vänligt agerande. Grannar håller exempelvis efter 
varandra med skötseln av miljörummen (grovsop-
rum).

I: ...det är ju lite så där ... man känner ju, äh 
jag vet inte, men lite tänker man nog på det 
så där att folk ser att man bara kastar i det här 
brännbara (6:9).

Q: Tror du man agerar miljövänligt för att bli 
accepterad i området? ... törs man gå ut och 
slänga sina sopor hur som helst? I: Det tror 
jag nog att man är medveten om, man vill 
nog inte göra fel. Det kan man till och med 
skoja om och säga att nu .. ”polisen är ute” 
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på sitt miljöagerande. En informant gav följande 
förslag på hur en samverkansgrupp skulle kunna 
organiseras. 

I: Om det är en samverkansgrupp mellan 
projektledare, byggföretag och dom här i ren-
hållningsgruppen [kretsloppsbolagen] och 
dom boende, då kan man faktiskt få ut nåt 
konstruktivt. Men det känns som att dom 
gjorde störst nytta när man byggde området. 
Jag betraktar det som färdigbyggt nu, även 
om alla inte skulle hålla med mig. Man gör 
nog störst nytta i början när man kan påverka 
utformningen (3:11).

Formella grupper kan tjäna som språkrör för de 
boende, och driva frågor. Att som enskild individ 
föra fram önskemål eller klagomål uppfattas inte som 
ett alternativ för flertalet boende, utan de förmedlar 
dessa via sin bostadsrättsförening. 

Q: Idag pratar man om att hushållen ska med-
verka som en partner i samarbetet. Känner du 
igen dig i det resonemanget? I: … Inte som 
individ, utan jag tror det är mer bostadsrätts-
föreningen som måste agera där, igen då. Jag 
kan inte som individ lägga upp någonting för 
bostadsrättsföreningen. Utan det är bostads-
rättsföreningen som tar dom här besluten, så 

därifrån tror jag naturligtvis att man kan vara 
mer aktiv (11:22).

Att gå via bostadsrättföreningen är också den väg 
Renhållningsförvaltningen förespråkar, enligt avdel-
ningschefen Anita Tärnström.

Den som egentligen är vår kund är fastighets-
ägaren, och Hammarby Sjöstad är ett special-
fall där vi går ut direkt till de boende. När de 
boende ringer och klagar på sophämtningen 
eller liknande, så säger vi att de får ta upp det 
med sin bostadsrättsförening eller sopsam-
fällighet. Vi kan inte ha kontakter direkt med 
de boende, utan de måste lära sig att de har 
sin väg (Tärnström 4).

Miljöpåverkan i hemmet tenderar att bli allt mindre, 
i takt med att boende tillbringar mycket tid utanför 
bostaden. Flertalet förvärvsarbetar och äter lunch 
på arbetsplatsen. Långkokens tid är förbi, och den 

yngre generationen kan t.o.m. äta frukost ute. Små-
barnsföräldrar är hemma under föräldraledigheten, 
men även då köper man mycket mat av halvfabrikat. 
Många har också fritidsaktiviteter såsom gym och 
simning där dusch och personlig hygien sköts på 
plats. Restaurangbesök och kulturarrangemang är 
också relativt vanliga. Det förefaller dock inte finnas 
någon motsättning i att bostaden utvecklas mot en 
”sovplats”, samtidigt som de boende satsar mycket 
resurser på att ha ett vackert hem.

Även antalet personer i ett hushåll spelar roll för 
belastningen på miljön. En medelålders kvinna, som 
lever i ett tvåpersonshushåll tillsammans med sambo 
men med utflugna barn, berättade att hushållsstor-
leken underlättar för henne att agera miljövänligt. 
Kvinnan jämförde sin aktuella situation med hur det 
skulle vara om hon hade haft flera hemmavarande 
barn, i nedanstående citat:

I: ... att jag kanske kan vara så här, inte duktig, 
men att jag orkar, beror på att jag inte har så 
stort hushåll. Jag undrar om jag skulle orka 
vara lika ordentlig, om jag hade en familj och 
barn och flera måltider hemma. Ja, en annan 
omsättning om jag säger, det törs jag inte säga 
att jag skulle (5:15).

Fyra informanter har tidigare bott i villa. Det inne-
bär att de har ansvarat för många kretsloppsanknutna 
aktiviteter av typen; samla tidningar, sköta inomhus-
värmen, sortera sopor, och rensa avlopp och im-
kanaler. Sådant inövat positivt beteende visar sig 
spela stor roll för miljömedvetna handlingar. En 
informant som tidigare bott i villa berättade att den 
individuella debiteringen av vatten och värme bidrog 
till låg vattenanvändning (9:5). Den solidariska 
debiteringen i Hammarby Sjöstad kan dock riskera 
att förändra detta invanda sparbeteende. 

Förväntningarna på att medverka till ett uthålligt 
samhälle kan upplevas olika av skilda åldersgrupper. 
En informant i 60-årsåldern berättade under intervjun 
hur hon som barn fått lära sig att hushålla med vatten, 
el, osv. (5:11). Några andra angav att det är svårt att 
få sina ungdomar att vara sparsamma med varm-
vattnet när de diskar. I den tidigare boendestudien 
framkom att äldre var mer sparsamma med resurser 
än yngre. Men, det är inte så enkelt så att alla är 
antingen det ena eller andra, vilket framgår i fort-
sättningen.
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Kommunen och andra aktörer skapar de praktiska 
förutsättningarna för ett mer uthålligt boende. En 
viktig insats är den infrastruktur som byggs upp för 
att ta hand om avloppsvatten och uttjänta produkter. 
I avsnitt 3 beskrevs avloppsreningsverket, avfallsför-
bränningsanläggningen i Högdalen och återvinnings-
företag för olika produkter. Tidigare forskning visar 
på betydelsen av att först skapa förutsättningar, och 
därefter informera så att individer kan bedöma de 
olika handlingsalternativen på ett nytt sätt, dvs. att 
valsituationen förändras (Lundgren red. 1996, s. 16). 
Anders Lindén på Fortum och stadsplaneingenjören 
Jan Inghe vid stadsbyggnadskontoret formulerade 
den nya situationen för de boende på följande sätt:

… jag brukar säga att de boende inte behöver 
tänka, för det har vi fixat när vi byggde. Det 
enda dom behöver göra är att inte göra fel. 
Det ska inte vara enklare att göra fel. Det 
andra har vi i stor utsträckning tänkt på 
(Lindén 1c).

Vi har ju ändå försökt [halvera energin], men 
det som det har blivit konflikter kring har ju 
varit när det kolliderar med andra mål. Det 
har t.ex. handlat om diskussioner om att man 
skulle ställa husen för att få in maximal solljus 

och ta till vara värmen bättre, men mot det 
har stått att utnyttja det fantastiska läget vid 
vattnet. Byggherrarna vill det senare och har 

vunnit i det fallet. Det har funnits konflikter 
av detta slag, men ibland har vi kunnat lösa 
både och. Men då har inte miljöfrågorna fått 
automatisk prioritet. Det tror jag är riktigt, 
därför att det påverkar energianvändningen 
bara på marginalen. Man måste ta hänsyn till 
den plats man är på och vad människor vill 
ha (Inghe 2d).

Samtliga informanter poängterade att inbyggda 
lösningar som är lättillgängliga ger upphov till miljö-
vänliga handlingar. Två exempel får illustrera detta:

I: Mm, ja det är väl mest dom sakerna som är 
lätta att göra någonting åt, som man känner 

att det är det man kan göra med lätthet. Sen 

beror det på graden av engagemang, och tid 
och allt som krävs. Det är dom sakerna som 
är lättast tillgängliga som man känner att det 
krävs så lite för att göra någonting som är bra. 
Så man kan åtminstone göra det, eftersom 
möjligheterna finns (2:24).

I: Alltså, det finns målsättningar för käll-
sortering och det finns förutsättningar för att 
leva ekologiskt, och det finns förutsättningar 
för att åka kommunalt ... (8:8).

Miljömålen sattes upp av politikerna och det fanns 
konkret finansiellt stöd till miljösatsningen i Ham-
marby Sjöstad genom ett lokalt investeringsprogram, 
LIP-bidraget. De inblandade byggherrarna, arkitekt-
erna, entreprenörerna, och kretsloppsbolagen har 
stimulerats att medverka i miljösatsningen på ett sätt 
som knappast skulle ha inträffat utan dessa bidrag 
och den politiska enigheten.

De boende i Hammarby Sjöstad lever därför i ett 
fysiskt landskap som delvis skiljer sig från annat 
boende, men det är inte radikalt annorlunda. Ute-
miljön utmärks av att många hus har stora fönster 
för att ta in ljus och värme. Fönsterytorna ger viss 
värmebesparing under en begränsad tid, men under 
stora delar av året blir resultatet istället övervärme 
och dåligt termiskt inomhusklimat, till förfång för 
de boende. Under årets kallare perioder, med ringa 
eller ingen tillgång till sol, ökar värmeanvändningen 
och effektbehovet påtagligt. På så vis sparas värme 
under tider då fjärrvärmen är billig, men man köper 
desto mer när priset är högt. Marginalpriset på fjärr-
värmen varierar kraftigt över året: billigast är den 
under perioden maj–september med 18 öre kWh, 
för perioden mars–april och oktober–december är 
marginalkostnaden 37 öre, och för januari–februari 
ca 115 öre, inkl. flödeskostnaden och effektavgiften. 
Bidraget från solen i januari–februari är ytterst blyg-
samt, medan värme- och effektbehovet p.g.a. de 
stora fönsterytorna kraftigt ökar under resten av 
året (Lindén 2d). Det är därför sannolikt att de 
återstående bostäderna, som ska byggas i sjöstaden 
de kommande fem åren, får mindre fönster och då 
främst av skälet att det blir för varmt. 

Sedan kan man väl säga att på 80-talet, när 
man också skulle spara energi, byggde man små 
fönster och det blev väldigt trista lägenheter. 

6.2 Det fysiska landskapet
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Men nu har man ju gått i andra riktningen 
med mycket stora fönster i Hammarby Sjöstad. 
Man har gjort så att det inte går att öppna 
dem och man har blivit tvungen att sätta upp 
persienner på utsidan för att det blivit för varmt 
på sommaren. Och det är dyrt, ca 25 000 kr 
per fönster, och det har folk inte råd med. Där 
sitter vi med problem, man måste ju se till att 
bygga öppningsbara fönster med persienner i 
nästa fas (Inghe 2e).

De boende i Hammarby Sjöstad har möjlighet att 
styra inomhustemperaturen via en panel i hallen. 
Det kan ses som en återgång till tiden med kakel-
ugnar, då de boende bestämde vilken temperatur de 
ville ha, och därmed hur mycket ved eller kol de 
skulle lägga in. Då kunde man också stänga av hela 
rum under den kalla årstiden för att spara på bränsle. 
Värmen i sjöstaden kan finjusteras på ett enkelt sätt 
med ett vred, och detta kan leda till såväl hög som 
låg värmeanvändning. 

I: Det finns en mätare som man kan kolla. 
Det tyckte jag var väldigt intressant i början 
att jag kunde få fram hur mycket jag förbrukar. 
Mätaren finns i hallen och man kunde göra 
statistik på hur mycket värme som går åt i 
lägenheten, om man är intresserad och kan 
det där. … Vi fick information kring det också, 
så man fick lära sig. Där har jag lite svårt, jag 
är inte så jätteinsatt, men jag ser ju att jag är 

en normalförbrukare på el och jag har märkt 
att vi fick tillbaka mycket pengar. Man betalar 
in en tänkt summa av vad som ska förbrukas 
och sen får man då tillbaka om man inte gjort 
av med det, uppdelat lägenhetsvis. Det var 
flera lägenheter, just såna här stora som vi 
har, som man tycker ska dra mycket med den 
höjden i tak, som fick tillbaka. Så för dessa 
hade dom väl förväntat hög förbrukning efter-
som vi betalade mycket. Men vi fick faktiskt 
en rejäl summa tillbaka (5:13).

Ovanstående citat är dock ett undantag. Många 
hushåll saknar mätare och flera av dem som har 
mätare säger att de inte förstår hur man läser den. 
Vi återkommer till detta i avsnittet om faktorer som 
försvårar att införa miljövänliga rutiner.

Figur 6-1. Sopnedkast i Hammarby Sjöstad.

På gårdarna finns tre skilda inkast till sopsugen, 
ett för vardera matavfall, tidningar och övriga sopor 
(se foto, figur 6-1). Det visade sig vara tekniskt svårt 
att suga tidningar. De boende klagade på buller 
när sopsugen ihärdigt försökte suga tidningar. Ren-
hållningsförvaltningen hörsammade klagomålen och 
lät stänga inkasten och ersätta dem med vanlig vecko-
hämtning i husens källsorteringsrum. Reaktionen 
bland de boende på denna åtgärd har varit mycket 
positiv. Anita Tärnström på Renhållningsförvalt-
ningen beskrev händelseförloppet så här:

Sedan har vi tidningar, det blev ett problem 
så det har vi slopat. Det är delvis ett tekniskt 
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problem, men det är också så att lastbilen står 
dockad ganska länge genom att det stoft som 
bildas sätter igen ett filter. Man måste blåsa rent 
filtret, och det blir mycket buller. Och där 
hade vi ett konkret problem för de boende och 
dom var rejält störda. Vi hade regelbundna 
möten med sopsugsamfälligheten innan vi 
fattade beslut om att ta bort tidningarna, till-
sammans med entreprenörerna och konstrukt-
örerna av systemet och Hammarby Sjöstads 
projektledning. Och vi fick ta bort den. Vi 
försökte ett tag att bara låta bilen hämta den 
tiden på dagen, då få boende var hemma, 
men det räckte inte (Tärnström 4a).

Idag (2004) finns en kombination av stationär och 
mobil sophämtning. Sopor hämtas med bil från 
miljörummen (kartong, elavfall, batterier, plåt, glas 
etc.). De boende framför inga större klagomål på 
placeringen av rummen, men kravet är att de ska 
vara städade och luktfria. 

I: ... att man gör det så lätt som möjligt, det 
ska inte vara några avstånd eller besvärligt 
eller äckliga soprum, som det har vart här 
stundtals. Där det inte har skötts ordentligt 
så luktar det illa, och, ja då vill man ju inte gå 
dit (4:6).

Kompostering kan göra sortering av matavfall mer 
lockande, om komposten kan användas i närområdet, 
eftersom det är man själv som ska äta den odlade 
maten.

I: Jo, jag har en kolonilott inte alldeles långt 
härifrån. Det tycker jag är jättekul och jag 
skulle kunna tänka mig att man hade integr-
erade kolonilotter i kvarteren eller på nåt sätt. 
Att man skapade ett litet koloniområde i an-
slutning, där man kan odla grönsaker och 
blommor och det skapar en väldig gemenskap 
(1:3).

Lägenheterna skiljer sig inte nämnvärt från andra 
påkostade lägenheter. Miljösatsningen syns främst i 
byggherrarnas val av miljövänliga färger och materi-
al, energisnåla elektriska apparater (spis, kyl, frys, 
diskmaskin, och ev. tvättmaskin), snålspolande 
toaletter, vattensparande toaletter, munstycken och 
engreppsblandare, utrymme för två soppåsar under 

diskbänken, och en snygg papperskorg på toaletten. 
Dessa inbyggda arrangemang reducerar använd-
ningen av el och vatten, utan att ställa några egentliga 
krav på de boendes rutiner. ”Egentligen är det mer 
bekvämt idag än för tio år sedan.” (Lindén 3d). Vi 
återkommer i avsnitt 9 till frågan om detta är till-
räckligt för att uppnå miljömålen

Miljöprogrammet anger att sjöstaden ska ha god 
kollektivtrafik och funktionella gång- och cykel-
banor i jämförelse med andra liknande områden i 
staden (Gatu- och fastighetskontoret 2000, s. 5). 
Stadsplaneingenjören Jan Inghe pekar på en helt 
avgörande faktor, när han säger att ”det vi gör för att 
påverka transporter i Stockholm är främst att bygga 
staden i lägen som minimerar trafiken.” (Inghe 2c). 
Biltrafiken i och genom området har skiljts av och 
stora delar av stadsdelen är stängda för biltrafik, och 
spårvagnen ges företräde (Gatu- och fastighets-
kontoret 2003, s. 6). Dessutom finns en färja över 
Hammarby Sjö som komplement till bussar och 
spårvagnen Tvärbanan (Gatu- och fastighetskontoret 
2003, s. 5). En integrering av bostäder och butiker 
pekar i samma riktning; de boende ska inte behöva 
ha bil för att uträtta ärenden. Bilpoolen i sjöstaden 
omfattar efter tre år 160 hushåll, som delar på 15 
bilar i Statoils City Car Club. Mellan 2003 och 
2004 har antalet hushåll i bilpoolen ökat med 3 % 
(Magnusson L. red. 2004, s. 21).

En miljöåtgärd som skapat mycket friktion är det 
relativt lilla utbudet av parkeringsplatser. Åtgärden 
syftar till att minska bilinnehavet, men även i detta 
fall har hänsyn till opinionen haft inverkan på ut-
formningen enligt Jan Inghe: 

Från början har man politiskt ansett att man 
ska gynna kollektivtrafiken och försvåra för 
biltrafiken. Det har skett genom att ha låga 
parkeringstal i sjöstaden och dessa var t.o.m. 
lägre än i innerstaden i första etappen. Sam-

tidigt blir detta en kontroversiell politisk fråga, 
när man växlar [politisk] majoritet. När det 
varit vänstermajoritet har man velat hålla nere 
parkeringsnormen, och de borgerliga höjde 
talet från 0,25 i garage till 0,4. Vänstermaj-
oriteten har sedan inte ändrat detta. Nu bygger 
vi i stort sett lika mycket parkeringsutrymme 
som i innerstaden! Men det är naturligtvis 
så att vi inte ännu har [lika trångt] som i 
innerstan. Vi kanske får det så småningom, 
men vi har det inte ännu. Vi har ett något 
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högre bilinnehav än i innerstaden, och idag 
har vi tillgång till delvis provisorisk mark-
parkering som komplement. Men dessa håller 
ju på att plockas bort, men de kommer delvis 
att ersättas av större parkeringsgarage vid 
områdets infarter (Inghe).

Q: Tycker du att miljömål är ett bra sätt att 
få människor att agera mer miljövänligt? I: Ja 
absolut, självklart, utan det blir inget konkret 
gjort alls. Man kan inte bara gå till samvetet, 
det funkar inte, eller till några osynliga krafter 
som ska fungera (3:7).

I: ... [miljömål] sporrar ju, om man ser att det 
funkar och så, det är ju roligt (6:10).

Q: Tycker du att miljömål är ett bra sätt för 
att få människor att agera mer miljövänligt? 
I: Ja, om man har morötter kopplade till målen, 
så att man kan finna nån fördel att nå dom där 
målen, det tror jag att människor behöver (7:5).

När det gäller energimålet för de boende bedömer 
Anders Lindén på Fortum att de är satta för högt.

Halvera är rimligt, men det är tufft. Men 
sedan kvantifierade dom det där i siffror, och 
då blev det i stället 4–4,5 gånger så bra, och 
då är det fullständigt orimligt. Så här är det. 

Dom sa då, att man skulle halvera, och för-
slaget var på 120 kWh per kvadratmeter, varav 
max 40 kWh för el. Det var tufft, men man 
kunde i alla fall se en ribba som man kunde 
hoppa över om man riktigt ansträngde sig. 
Framför allt var målet högt för elen. Sen, när 
det här kom upp till politikernas bord, sade 
dom att vi skulle ju halvera, så då halverade 
man dessa siffror! Och så blev det 60 varav 

max 20 för el. Då blir det orimligt, och … 
inte ens jag klarar elmålet som ungkarl som 
bor på 70 kvm. Jag gör av med 1500 kWh på 
ett år. Och då blir det ingenting kvar till s.k. 
fastighetsel för hiss, ventilation, tvättstuga, 
belysning m.m. (Lindén 2b).

Miljöinformationscentret i stadsdelen, GlashusEtt, 
utgör ett kraftfullt inslag i informationssatsningen, 
där de boende kan ta del av information genom 
såväl föreläsningar och utställningar som att ställa 
frågor till den anställda personalen (Gatu- och 
fastighetskontoret 2000, s. 7). Förhoppningen när 
Stockholm Vatten och Fortum beslutade att satsa 
ekonomiskt på GlashusEtt var att det skulle bli 
kärnan för ett antal aktiviteter. En övergripande 
önskan är att koppla samman informationen om 
de boendes beteenden med kretsloppen. 

6.3 Underlättande miljömål och 
informationsinsatser

Ett nytt miljöprogram fastställdes i januari 2000 av 
miljöförvaltningen, gatu- och fastighetskontoret 
och stadsbyggnadskontoret. Miljömålen har olika 
karaktär, vissa är mer övergripande, och andra är 
preciserade och mätbara. Några mål är beroende av 
tekniska innovationer i utformningen av byggnaderna, 
medan andra är beroende av livsstil och kan för-
verkligas endast om de boende medverkar. 

De miljömål som är knutna till informations-
insatser betonar individens roll i miljösatsningen och 
handlar om att människors aktiva engagemang ska 
tas tillvara. Miljöprogrammet betonar utbildning 
och informationsinsatser som en viktig del för att 
möjliggöra ett ekologiskt hållbart samhälle. De 
boendes medvetenhet om sambanden mellan livsstil 
och miljöpåverkan ska stärkas genom en återkoppling 
till deras beteenden. Detta uppifrånperspektiv kom-
pletteras dock med krav på övriga aktörers delaktighet 
och ansvar i processen. 

För att målen för Hammarby Sjöstad skall 
kunna uppnås fordras ett målinriktat arbete 
under planering, projektering, byggande och 
förvaltning med ett stort och aktivt engage-
mang av alla inblandade aktörer; staden, mark-
ägare, byggherrar, entreprenörer, förvaltare 
och nyttjare. För att lyckas fordras att samtliga 
aktörer tar sitt ansvar och efter respektive 
förutsättningar aktivt bidrar i miljöarbetet 
(Gatu- och fastighetskontoret 2000, s. 7). 

Miljömål formulerar visioner som syftar till att 
stimulera boende och andra att vidta positiva miljö-
åtgärder. De boende uppgav att miljömål motiverar 
dem att agera miljövänligt, men att det samtidigt är 
viktigt med ekonomiska incitament för att leda fram 
till ett ändrat handlingsmönster. 
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Målet är att sluta kretsloppen på en så låg 
nivå som möjligt och minimera utifrån till-
förda resurser i form av energi, näringsämnen 
och material. Det är viktigt att åskådliggöra 
systemen på ett pedagogiskt sätt och utforma 
dem på ett sätt som brukarna kan påverka 
(Gatu- och fastighetskontoret 2000, s. 5). 

Hittills har åtta utställningar visats i GlashusEtt (bl.a. 
”Vatten till vatten”, ”Från toalett till omelett” – en 
utställning om kretsloppen fokuserad på biogasen, 
samt ”Vår ljusa framtid” – om solenergi). Dessa 
har besökts av boende i området, men också lockat 
många utifrån, inte minst professionella aktörer. 
Sommaren 2002 förlades bomässan BO-02 till 
Hammarby Sjöstad som då fick ytterligare genom-
slag. GlashusEtt har haft många långväga studie-
besök, som varit viktiga för att nå ut med budskapen 
om stadens kretsloppstänkande. Dessa utåtriktade 
informationssatsningar har också sannolikt en positiv 
inverkan på de boendes upplevelse av identifikation 
med sin stadsdel, och i förlängningen med miljö-
målen. Samtidigt finns en risk att en ökad belast-
ning på GlashusEtts resurser kan försvaga riktade 
satsningar till de boende. Det är en ömtålig balans-
gång för personalen mellan att delta i spännande 
besök och de mer vardagliga kontakterna med boende 
i området.

GlashusEtts personal sköter ett intranät direkt till 
de boende med information om vad som tilldrar sig 
i sjöstaden liksom om mätvärden på användning av 
energi och vatten i kvarteren och för vissa kvarter 
även för den egna lägenheten. Mängden data som 
kommer att finnas tillgängligt på intranätet kan bli 
mycket stort, och därför blir den avgörande frågan 
vilken typ av information som de boende tar till sig. 
Intranätet har inte ännu kommit till användning när 
det gäller avfallshantering. 

Vi skulle ju kunna ge lite info om avfalls-
mängder m.m., men vi har varit lite dåliga på 
det. Det fanns ju diskussioner om att man för 
det fasta avfallet skulle kunna göra något om 
olika fraktioner, men … Jag har inte inform-
ation om vad som skulle behövas, bl.a. för den 
sammanhållande biten. Vi skulle kunna ta 
kontakt och säga vilka frågor vi skulle vilja gå 
ut och informera om, eller att de på GlashusEtt 
frågar om vi har några förslag (Tärnström 
7f). 

I miljöprogrammet nämns betydelsen av att boende 
organiserar sig på olika sätt, och att t.ex. kvarterens 
bostadsrättföreningar och miljögrupper kan ha 
GlashusEtt som sin bas. De formella grupper som 
finns idag är dels bostadsrättsföreningar (29 st.) och 
dels några sopsugsamfälligheter. Dessa har ett antal 
regelstyrda aktiviteter på sin agenda, och miljöfrågor 
finns inte självklart med bland dessa. Till dags dato 
har föreningarnas intresse fokuserats på parkerings-
frågan, vilken upplevts som mest angelägen.

Boende har informerats på många olika sätt. 
Planeringsavdelningen på byggnadsnämnden går ut 
med mycket material för dialog innan beslut tas och 
mäklare har sina material. Kretsloppsbolagen skickar 
en låda till alla hushåll med information om miljö-
aktiviteter och några praktiska produkter. Stockholm 
Vatten och Renhållningsförvaltningen gör annons-
kampanjer främst för att få så rena avfallsprodukter 
som möjligt från hushållen. Annonsen om julgranar 
hade en bildtext ”Det man köper hem blir också ett 
avfall” och innehöll tips hur hushållen kan bli av 
med sin gran. Anders Lindén på Fortum förespråkar 
lågenergilampor ”där det är långa brinntider, och 
där det är svårt att komma åt att byta lampa. Det är 
alltid lönsamt att sätta upp den i hallen, men inte i 
klädkammaren. Dom håller tio gånger så länge, och 
drar en femtedel.” (Lindén 2a). Gunilla Brattberg 
på Stockholm Vatten säger att ”vi vill ha miljö-
medvetna kunder, inte bara nöjda kunder. Det ska 
vara självklart att man inte tömmer askfat i toalett-
stolen, att man inte dumpar olja i golvbrunnen eller 
lösningsmedel i toaletten. Vårt redskap är ju att 
återkomma i kampanjer och att synas på olika sätt.” 
(Brattberg 3j).

6.4 Miljökunskaper hos boende 
och kretsloppsbolag

Det låter sig sägas att kunskap underlättar införandet 
av ett hållbart samhälle. I första fasen gäller det att 
planerare, byggherrar, entreprenörer och kretslopp-
bolag besitter kompetens att utforma boendemiljöer, 
där resurser används och återanvänds på ett hållbart 
sätt. Den behövliga kompetensen spänner över stora 
kunskapsområden, som sträcker sig från kemiska 
och biologiska processer till mänskligt agerande. 
Inget enskilt företag eller myndighet klarar mer än 
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delar av detta, så det ställs krav på lyhördhet och 
vilja till samverkan mellan olika aktörer. Den kanske 
viktigaste ingrediensen i sjöstaden är samverkan 
mellan olika aktörer.

Ett av de stora målen med Hammarby Sjöstad 
gällde bolagens arbetssätt. Dom tittar ju [i 
vanliga projekt] faktiskt bara på sin egen 
uppgift. Här tvingades de ihop för att arbeta 
fram den bästa totallösningen. Det var ett 
väldigt steg framåt. Det är väl det enda stora 
greppet som har tagits (Inghe 6d).

Några betydelsefulla exempel på stora grepp är den 
samägda avfallsförbränningsanläggningen i Högdalen 
där Fortum utvinner energi ur Renhållningsför-
valtningens sopor. Ett annat exempel är att Stockholm 
Vatten producerar biogas i Henriksdal som Fortum 
köper och distribuerar till olika kunder i sjöstaden.

Intervjuerna med professionella ger en bild av stor 
kompetens inom deras respektive arbetsområden, 
liksom en ingående förståelse och intresse för de 
samverkande aktörernas bidrag till helheten (se 
avsnitt 6.5). Samtidigt framgår att kretsloppsbolagen 
ännu inte har svar på alla sina funderingar över hur 
resultaten av hittillsvarande åtgärder ser ut. 

Vi har inte gjort några undersökningar om 
information påverkar de boendes hantering 
av avfall. Vi har inte resurser till en sådan 
före-efter jämförelse, utan försöker göra en 
analys vart tredje år. I och med att plock-

analyserna görs för olika områden i staden, 
kan vi knyta resultaten bl.a. till hur många 
fastighetsnära återvinningsstationer som finns 
i området. Man kan ju också se skillnader i 
konsumtionsmönster mellan olika stadsdelar 
(Tärnström 4b). 

Nu börjar emellertid de professionella efterlysa ut-
värderingar och sammanställningar av gjorda erfaren-
heter. Stadsplaneingenjören Jan Inghe uttrycker 
svårigheterna med detta, och vi återkommer i avsnitt 
9.1 med en diskussion om det:

Hela den här kretsloppsmodellen som har 
utvecklats med fjärrvärme och alltihopa ... 
Målet har varit att minska energianvändningen 
kraftigt och vi vet ännu inte hur det gått. Vi 
gör en första utvärdering (Carl Bro AB) och 

den bygger på att de olika byggherrarna ska 
leverera in statistik. Det är fruktansvärt svårt 
att få ut vad som faktiskt gått åt. Man har inte 
samma mätperioder, etc. Det verkar väldigt 
knöligt. Vi får se hur dom lyckas (Inghe 2e). 

Kretsloppsbolagen har stor nytta av att känna till 
vilken information de boende behöver för att agera så 
att målen uppnås. Detta förutsätter att bolagen vet 
vad de boende redan kan och vilka kunskapsluckor 
som måste fyllas. Kretsloppsbolagen har i varierande 
grad försökt att inhämta information om boendes 
kunskaper och attityder, men sannolikt förlitar man 
sig också på hur man som professionell själv agerar. 

Vi har ju inga undersökningar om vad de 
boende kan, så vi får utgå från att de fungerar 
som gemene man. Vi går ut med basinform-
ation, och den kan nog ses som återkommande 
för att upprätthålla kunskapen snarare än att 
fylla luckor. Jag tror att de boende har ganska 
bra kunskaper (Tärnström 6a).

Man kan ju, om man vill, införa individuell 
mätning av uppvärmningen, och EU före-
språkar det. Men just i Sverige slår det snett, 
för vi har en helt annan värmeproduktion än 

den man har på kontinenten. Där har man 
inte kraftvärmesystem som samtidigt med 
värmeproduktionen ger mycket el, som vi t.ex. 
använder för värmepumparna vi har i Värtan. 
I Europa eldar man med naturgas, brunkol 

och olja, medan vi använder fossila bränslen 
till en avsevärt mindre del, totalt sett kanske 
20 %, men väldigt mycket sopor och dom 
räknas som biomassa. Vi har pellets ute i 
Hässelby, vi eldar bioolja, och proveldar med 
animalisk olja. Det här är ju väldigt roliga 
kopplingar, men folk har lite svårt att förstå 
sambanden ... men man kan gå in på våran 
hemsida och slå in värden på sitt hus och se 
det här själv. Vi har två varianter; om man 
vill se hela sanningen eller bara halva. Det är 
väldigt svårt för folk att acceptera att om man 
minskar värmebehovet här så blir det problem 
på annat håll. Det handlar ju om att man har 
kondenskraft i Danmark och Polen (Lindén).

För mig är det fortfarande så att tomma 
rum ska vara mörka rum. Sen beror det på, 
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naturligtvis. Har man elvärme så spelar det 
ju inte så stor roll om lampan står på, för då 
måste man inte ha så mycket elvärme på 
(Lindén 2a).

Jag tror inte att man kan lyckas med soppoliser, 
utan man måste göra så att det blir bekvämt 
att göra rätt. Det är som sopcontainrar på 
stan som är överfulla och folk ställer sop-
påsen bredvid för att det inte finns något annat 
ställe. Felet är att de inte töms tillräckligt 
ofta (Lindén 4e).

vi ska kunna ta emot av olika föroreningar för 
att vi ska kunna återanvända slammet, för att 
vi inte långsiktigt ska skada recipienten. Gärna 
överklaga i de fall vi tycker att myndigheterna 
fattar beslut, som går på tvärs med ambitioner 
och målsättningar som vi har, bara för att lyfta 
frågan. Det är mera sällan kemikalieinspekt-
ionen tar kontakt med oss, det är snarare så 
att vi tar kontakt med dom, när vi ser att den 
skulle behöva agera, t.ex. med substitutions-
principen. Vi skriver då vanligen brev med 
konkreta förslag (Brattberg 1c).

 
Renhållningsförvaltningen har till uppgift att ta 
emot olika slags avfall, men har begränsade möj-
ligheter att styra eller påverka de som producerar 
soporna. Förr klarade man uppgiften genom att 
deponera, och idag gäller det att i ökande omfattning 
förbränna soporna. Det är möjligt att denna verk-
samhet kommer att utsättas för allt mer rigorösa 
regler för luftutsläpp och aska, ungefär som avlopps-
reningsverken har genomlevt för vattenutsläppet och 
slammet.
 

Vårt primära ansvar är att samla in avfall, och 
att avfallet är så rent som möjligt. Vi eller 
staden kan själv påverka genom de upphandl-
ingar och val av produkter vi gör. Men, vi 
som Renhållningsförvaltning har ju inga möj-
ligheter att tala om att boende inte ska an-
vända en viss typ av batterier eller klorin. Det 
är mer Miljöförvaltningen som kan använda 

lagen för att förbjuda. Men vi skulle kunna 
påpeka t.ex. det olämpliga i att ha blandade 
material i förpackningar som försvårar åter-
bruk. Vi har en rätt bra samverkan med Miljö-
förvaltningen, främst på informationsområdet 
och vi försöker stärka detta. Det är lite olika 
ansvarsområden ... Och på samma sätt med 
Stockholm Vatten, eftersom det som inte går 
vår väg, går genom avloppet. Vi har en grupp 
som består av olika förvaltningar, bolag och 
Fortum som ska ta fram en avfallsplan. Där 
kommer en del frågor upp. Men vi sitter ju 
ändå med ett regelsystem som vi ska uppfylla. 
Och man måste veta vilken roll vi har. Vi 
skulle kanske kunna uppvakta om vi ser att 
det är något ämne eller något som kräver lag-
ändring (Tärnström 5A81).

6.5 Regelsystem och samverkan

Kretsloppsbolagen arbetar i skiktet mellan boende 
och myndigheter, och måste ta hänsyn till båda dessa 
gruppers önskemål och krav. Gunilla Brattberg be-
skrev förändringen över tid. I takt med att systemet 
byggs ut kan man ta sig an nya utmaningar.

Det har skett en förskjutning från att reglera 
verksamheter och utsläpp, till att se männ-
iskans roll i miljösammanhanget, vilken har 
blivit alltmer betydelsefull. Denna perspektiv-
förskjutning är också en effekt av att man har 
grovstädat från längre tillbaka. Jag menar, om 
man går tillbaka till 70–80-talen har man 
grovstädat, byggt ut avloppsreningsverk och 

fört ihop diverse småavlopp. Miljöskyddslagen 
är naturligtvis jätteviktig i det sammanhanget 
(Brattberg 1a).

Avloppsreningsverken tar inte emot allt avlopp, utan 
kan ålägga exempelvis viss industri att rena sitt eget 
vatten. Vidare har Stockholm Vatten gjort stora in-
vesteringar i reningsprocesserna, men har fortfarande 
kvar många olösta problem. Stockholm Vatten upp-
lever ett behov att påverka myndigheternas regelverk, 
kanske främst för att inkommande föroreningar så 
påtagligt försvårar arbetet vid avloppsreningsverken.

Den roll som vi sett som nödvändig är att 
medverka när man ställer krav på olika typer 
av verksamheter t.ex. i prövningssammanhang: 
att finnas med på remisslistan och kunna ställa 
krav utifrån våra utgångspunkter. Vad är det 
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Det förefaller vara viktigt att varje bolag har ansvar 
för så stor del som möjligt av ”sitt” kretslopp från 
källa till slutanvändning för att stimulera till fullt 
miljöansvar. Men i ett antal fall kommer krets-
loppsbolagen att ansvara för olika faser av samma 
flöde. Det gäller varmvatten där Fortum ansvarar 
för energianvändningen och Stockholm Vatten för 
vattnet. Bränsle för uppvärmning kommer från hus-
hållsavfall som Renhållningsförvaltningen samlat in, 
och energin från förbränningen är Fortums ansvar. 

Fortum och Stockholm Vatten har kontroll över 
produkten som de levererar till hushållen och har 
direktkontakt med de boende. För Stockholm Vatten 
gäller att de också tar hand om avloppsvattnet. Om 
exempelvis Stockholm Vatten bara haft ansvar för 
leverans av vatten, men inte omhändertagandet av 
avloppsvattnet, skulle deras intresse att åtgärda miljö-
problemen sannolikt varit mindre. Det kan vara 
svårt nog att få en stor organisation som Stockholm 
Vatten att gå i en riktning, och naturligtvis ännu 
mer komplicerat om de skulle samordna sina åt-
gärder med ett annat självständigt bolag som sköter 
avloppsvattnet. Det är tillräcklig komplicerat med 
den labyrint av aspekter som ska klaffa, vilket kan 
illustreras av Gunilla Brattbergs beskrivning.

Vi är gynnade som har så otroligt god vatten-
tillgång. Stockholm har hela Mälaren och den 
är förhållandevis stabil. Vi har ett samarbete 
i Mälarens Vattenvårdsförbund, och där sker 

samverkan och samråd. Och dessförinnan 
fanns en frivillig samverkan som länsstyrelserna 

tog initiativ till någon gång på 1970-talet, 
den s.k. Mälarkommittén. Det har funnits ett 
avrinningsområdestänkande väldigt tidigt, 
och att vi måste samverka för att göra för-
bättringar. Man kan säkert samordna mer i 
linje med EU-direktiven. Tyvärr går det ju 
lite långsamt med genomförandet, och Sverige 
lever inte upp till tidsramen. Att besluten ska 
fattas i ett avrinningsområde är inte gjort i en 
handvändning i ett land, där man har ett 
kommunalt planmonopol. Det krävs ganska 
kraftfulla tag för att styra om det, och där 
tror jag vi har långt kvar (Brattberg 3a).

Ekonomiska styrsystem tilldrar sig stort intresse i 
dagens samhälle. Inte minst gäller det Hyresgäst-
föreningen som drivit frågan av rättviseskäl. Individer 
eller grupper tillförs eller berövas materiella resurser 

för att få till stånd eller upprätthålla ett önskvärt 
handlande (Vedung 2002, s. 97). Moroten innebär 
inte att individen är tvingad till ett speciellt be-
teende, utan det sker ”frivilligt”. I planeringsstadiet 
för sjöstaden fanns visioner om effektiva ekonomiska 
styrmedel för konsumtion av varmvatten, uppvärm-
ning och el. Men dessa förekommer bara i liten skala 
i Hammarby Sjöstad, främst p.g.a. att byggherrarna 
ansåg att kostnaderna för mätutrustningen skulle bli 
hög. I dagsläget ingår därför vatten och uppvärm-
ning vanligen i hyran, men ”Stockholm Vatten har 
installerat mätare i ca 150 lägenheter och det är för 
både varm- och kallvatten. Det har vi varit positiva 
till och kommer att följa upp. Det är ju ett nöd-
vändigt redskap och man borde haft individuell 
mätning i hela Hammarby Sjöstad.” (Brattberg 3g).

Anders Lindén tar upp potentialen att spara på 
varmvatten och därmed energi.

Boverket har gjort en utredning om kostnaden 
för varmvatten och kommit fram till att upp-
värmningen av varmvatten står för cirka en 
tredjedel av hushållens energianvändning. 
Det är ju så att varmvattenanvändningen är 
väldigt beteendestyrd. Så fort man kan se att 
man kan spara pengar på att ändra ett dåligt 

beteende, så kan ändringen bli bestående. Där 
finns det nog en potential att spara 25 % i alla 
fall. Och det är ganska enkelt. Och sedan 
måste det ju vara så att de boende får minskade 
utgifter, men samtidigt måste ju fastighets-
ägaren få tillbaka pengarna för installation 

och drift av systemet, eftersom någon måste 
betala denna. Det måste de boende ytterst 
betala med sina besparingar och då måste det 
vara rim och reson i hur mycket installat-
ionerna får kosta. Dom system som har byggts 
här och var har varit alldeles för dyra. Det går 
inte att finansiera, men däremot finns det ju 
enkel och förhållandevis billig teknik om man 
bygger många enheter. Det som är tokigt är 
att den stora potentialen för besparingar finns 
i de gamla husen. När man bygger nytt kan 
man bygga in vattenbesparande installationer. 
Det finns system där man kan ha en radio-
sändare som skickar informationen till en 
dator, och den stora kostnaden ligger att få 
över den på fakturan. Vi gjorde faktiskt en 
studie tillsammans med Stockholm Vatten 
för att ta fram ett system för att mäta och 
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debitera vatten, el och värme, men det admin-
istrativa och juridiska blev så krångligt att vi 
tappade tålamodet där någonstans. Men det 
blev en bra rapport. Det kan bli komplicerat 
legalt, om man får klagomål på månadsavin, 

där flera företag/leverantörer måste kopplas in. 
De tyska förebilderna slipper detta genom att 
det sköts på entreprenad, men jag vill ju helst 
att det kommer in på en gemensam faktura 
från leverantörerna eller på hyresavin (Lindén 
3f).

De boende är också positiva till att införa avgifts-
system, som låter hushållet betala för sin faktiska 
användning. En informant sade att en individuell 
debitering skulle kunna förstärka medvetenhet om 
att spara på resurser, och inte låta vattnet ”stå och 
rinna hela dagarna.” Informanten var även positivt 
inställd till att försöka hitta någon liknande lösning 
med soporna (7.5). Ytterligare en informant hade 
liknande uppfattning:

I: Jag tycker det är snarare bättre att med 
ekonomiska incitament styra folk. Det blir 
som en positiv sanktion istället då. Men det 
är klart om det är grova saker, så är klart att 
man måste beivra det (8.8). 

I fallet med sortering av sopor är det inte lika lätt att 
finna former för styrning. Det görs försök att väga 
sopor från villor och ta ut en avgift efter vikt. Även 
pant på PET-flaskor och aluminiumburkar kan ha 
betydelse. Enligt Anita Tärnström på Renhållnings
förvaltningen kräver incitamenten större insikter.

Dom som sorterar, sorterar oberoende av morot 
eller piska. Sen finns det en kategori som inte 
gör det, även om det finns en piska. Och sedan 
kommer mittenkategorin. Vi har fått ett polit-
iskt uppdrag att stimulera till sortering. Det 
ska vara en morot att sortera och vi har vissa 
funderingar hur vi kommer att jobba med det 
här. Det är inte så lätt, vi vet från tidigare att 
sortering kräver utrymme. Fler transporter 
kan bli mer miljöbelastande. Och det finns 
ett politiskt önskemål om att det ska vara 
billigare (Tärnström 4e).

Distribution av gratis nedbrytbara soppåsar av majs 
kan ses som en morot för att agera på ett visst sätt, 

men inget krav och ingen kontroll finns på om eller 
hur dessa används. Samtidigt finns hos de boende 
en realistisk förståelse för den merkostnad det inne-
bär om sopor slängs i fel rör, eftersom någon måste 
justera detta i andra änden. Någon måste betala och 
därför ses sanktioner som rimliga (11.13). 

6.6 Andra drivkrafter  
som boende hänvisar till

Människor uppfattar incitament på olika sätt. En 
del stimuleras av att kunna avläsa resultatet direkt 
eller på kort sikt, medan andra också kan relatera till 
mer indirekta och långsiktiga effekter. Exempel på 
det korta perspektivet, vilket skänker tillfredsställelse, 
är de synliga aktiviteterna att sortera sopor, köpa 
miljövänliga varor samt återlämna glas, papper och 
batterier. 

Ett långsiktigt perspektiv som framhölls av flera 
informanter är att agera miljövänligt med hänsyn 
till barns och barnbarns välbefinnande i framtiden. 

I: ...jag vill lämna en bra värld efter mig till 
barnbarnen. Jag vill inte att det ska.. jag blir 
tokig när jag ser program om hur vi förstör 
vår miljö. Jag vill vara klok där, fast jag kan 
väldigt lite, men det är väldigt viktigt för mig 
faktiskt (5:7).

I intervjusvaren framkommer att en drivkraft för att 
leva miljövänligt kan vara ideologisk övertygelse av 
något slag. Det kan gälla jordens välbefinnande, eller 
en allmän övertygelse om behovet av kretslopp.

Q: Agerar du miljövänligt för att bli accepterad 
i området, är det viktigt? I: Nä, det gör jag 
inte. Nä, det är för min egen del och jordens 
välbefinnande som jag gör det, inte för någon 
grannsämja (7:5).

I: Nä, men överhuvudtaget det här med krets-
loppsbolagen och hela kretsloppssynen är väl 
någonting som jag också sympatiserar med i 

grunden, och sen så alla grejer de gör, om det 
funkar eller inte? (10:5).
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Informanterna menar att resurshushållningen ska 
vara inbyggd i boendemiljön och fungera så att den 
inte inkräktar på deras vardag och blir en extra be-
lastning. En sorts bekvämlighet kan skönjas i fler-
talet intervjuer. Många informanter är inte beredda 
att förändra sin livsstil till gagn för miljön. Majorit-
eten är dock villig att genomföra miljövänliga rutiner 
som är smidiga för dem.

Många upplever att miljöhandlingar kan vara 
kravfyllda, och motsätter sig ett aktivt engagemang. 
En informant säger att Hammarby Sjöstad inte går 
att jämföra med ekobyar, där boendet ställer krav på 
ett aktivt engagemang. 

I: ... jag var hemma hos en gammal kollega 
som bodde i Björkhagen. Där kan man snacka 
om ekologiskt boende. Där var det till och 
med separation på toaletten. Då kan man 
prata om att orka med sånt. Då måste man 

verkligen känna att man brinner för det, men 
så är det ju inte här ändå. Här är det ju ändå 
ganska mycket upp till var och en. Q: Hade 

du flyttat hit om det hade varit så att det hade 
krävts mer av er eller dig? I: Äh, det är inte 
säkert, ... jag kan inte svara riktigt på det, 
det är inte så att man är negativt inställd till 
miljö. Det handlar mer om hur mycket extra 

bekymmer och tid det tar i förhållande till 
om man tycker att det är värt det för miljön. 
Men, ja det är svårt, det är jättesvårt att svara 
på. Nej, jag tror nog att vi hade varit mer 
tveksamma till att flytta hit då (4:5–6).

Det anses svårt att förena miljövänliga rutiner med 
en modern, välsituerad livsstil. Brist på tid, svårig-
heten att samordna handlingar inom hushållet, 
och konkurrens mellan olika handlingar är några 

exempel. Brist på tid kan vara orsakad av långa 
arbetsdagar. En informant berättar att makarna 
arbetar 11 timmar om dagen, sju dagar i veckan, och 
därmed anser sig ha svårt att leva miljövänligt (14:1). 

I: Jag kan inte säga att jag aktivt tänker på att 
nu bidrar jag. Utan det funkar att leva på det 
här sättet, det är inga problem. ... Det är så 
det ska vara att det blir ett naturligt sätt att 
leva. ... Det ska inte vara en belastning. Nej 
vill man att sådana här miljömål ska fungera, 
då måste det vara ordnat för det. Ja man har 
så himla mycket annat i en modern människas 
liv, så man kan inte gå och tänka på miljömål 
hela tiden utan, det ska bli ett naturligt sätt 
att leva (1:10).

Det finns uppenbara hinder för barnfamiljer att 
samordna handlingar, exempelvis om de ska åka 
kommunalt för att hämta och lämna barn på dagis 
och ha med sig en massa saker. Några av de barn-
familjer som intervjuades bekräftar detta och menar 
att de är beroende av bil (11:3). Ett exempel på 
konkurrens mellan handlingar i hushållet ger en 
nybliven mamma, när hon beskriver hur den nya 
familjesituationen förändrat förutsättningarna för 
att sortera sitt avfall.

I: ... sen barnet kom, så slarvar vi nog lite mer 
än vad vi gjorde innan. För då var vi riktigt 
duktiga och så, och la rätt så där, men det är 
väl en tid nu liksom, men annars tycker jag det 

funkar bra. Q: Vad är det som blivit svårare? 
I: Att man inte har lika mycket tid, att man 
blir ... att hon kanske sitter och skriker. Då 
blir det, va fasen jag lägger det där ändå (6:4).

Hushållsstorleken kan ha stor betydelse för möj-
ligheterna att leva miljövänligt. Det faktum att 
bara en eller två personer bor i flertalet lägenheter, 
påverkar utnyttjandet av disk- och tvättmaskiner. 
Man kanske inte är villig att vänta en vecka med att 
köra igång diskmaskinen, eller ännu längre för att 
fylla tvättmaskinen. Miljöbelastningen per person 
för uppvärmning av bostaden kan fördubblas på kort 
tid när barnen flyttar hemifrån eller vid skilsmässa. 

De boende har inte självklart råd med en hög 
konsumtion, som kan antas öka miljöbelastningen, 
eftersom utläggen för månadsavgifter och lån kan vara 
betydande (Föreningssparbanken 2004). Däremot 

7 Försvårande  
faktorer för boendes 
miljövänliga rutiner

7.1 Det sociala landskapet
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finns det i intervjumaterialet en tendens till att en 
del hyser en motvilja att utföra miljövänliga rutiner, 
eftersom de betalat en hög avgift för sitt boende. 
Några informanter nämnde att den ekonomiska 
förtjänsten av att spara på uppvärmning eller annat 
i smålägenheterna, blir så liten i jämförelse med 
boendekostnader och nedlagt arbete eller minskad 
komfort, att det knappast utgör ett incitament. 
Behållen livsstil kan alltså upplevas vara värd att 
betala för. Det är vidare tveksamt om ekonomiska 
incitament har mindre påverkan på rika hushåll än 
andra, eftersom andra faktorer kan vara viktigare. 
En informant talar t.o.m. om att de boende skulle 
kunna betala för det som man slarvar med. Detta 
kan vara en intressant tanke om utsläppsrättigheter 
för enskilda hushåll, som vi kommer att diskutera i 
avsnitt 9.1.8.

Majoriteten av informanterna upplever att deras 
livsstil blir hotad av vissa inslag i miljösatsningen, 
t.ex. att minska antalet bilar i stadsdelen. Att ha bil 
ses som en självklarhet för boende, och förknippas 
med rörlighet och frihet. Informanter anser att det 
är naivt att tro att man kan bygga bort bilberoendet 
genom att reducera antalet parkeringsplatser. Bil-
poolen ser dessa informanter inte som ett alternativ, 
då poolen kräver att man planerar sin resa och an-
passar den till när det finns en bil ledig. 

I: Bilen ger ändå en frihetskänsla för många, 
och även om man bara använder den på helgen 
så kanske man vill ha bil. ... Jag tror inte man 
ska begränsa människorna att inte behöva ha 

bil. Det är en inställning från kommunen: 
om vi inte bygger några parkeringsplatser, så 
tvingar vi folk att inte ha bil, och tar bort alla 
deras behov, och så kan man strömlinjeforma 
dom. Det är lite kommunistisk tanke (11:8). 

De boende kan anlägga några olika strategier för 
att sålla den miljöinformation som erbjuds. Inform-
anterna kan motverka information som hotar deras 
uppfattningar eller identitet, genom att utveckla eller 
inta en negativ förhandsinställning till såväl enskilda 
aktörer som vissa förhållanden i sig. Ett exempel på 
detta är en informant som inte ser något logiskt i att 
spara vatten, eftersom vi inte har någon större brist 
på vatten i Sverige. Vi talar om att duscha kortare 
tid och han säger; ”Ja, det är nästan det enda jag 
skulle kunna spara på. Q: Snåldiska…? I: Eh, … 
spola varannan gång eller?” (13.10). Denna attityd 

kontrasterar mot följande synpunkter från Gunilla 
Brattberg.

Jag tror aldrig att man nått vägs ände, utan 
det finns alltid ytterligare att göra. När det 
gäller duschning så tror jag att många fort-
farande står väldigt länge i duschen, och man 
kan ju tänka sig att ha automatiskt avslag 
efter viss tid och duschstrålar som stängs av. 
Vi försöker ju på elsidan att installera rörelse-
detektorer på toaletterna, men då måste folk 
stänga dörren. Men det gör dom inte, så det 
funkar inte. Sen tror jag att det finns en gräns 
för när man inte kan minska vattenanvänd-
ningen mer, utan man känner att man inte 
klarar t.ex. hygienen. Det är nog tiden man 
står i duschen och att, som mina ungdomar, 
diskar under rinnande vatten. Dom låter varm-
vattnet stå på oberoende av vad den andra 
handen håller på med. Då brukar jag säga 
”Varför i hela friden ska du låta varmvattnet 
rinna?” Men då blir man bara tjatmoster. 
Det skulle vara tydligare om man kunde säga 
att nu blir brunnen tom! Jag tror att det är 
grundläggande med tidig medvetenhet där 
skolan kan spela en stor roll. Man är receptiv 
som sjutton i den åldern. Jag har ett barnbarn 
som är 2,5 år och dom är ju som svampar 
(Brattberg 2h). 

Informanter kan också inta en negativ förhandsin-
ställning till vissa sakförhållanden, såsom byggfusket 
som uppges vara en orsak till att miljösatsningen 
inte tas helt och fullt på allvar. Några informanter 
framhåller mögelskandalen, som inträffade strax 
innan intervjun gjordes, som ett bevis på att Hammar-
by Sjöstad inte är mer miljövänligt än andra områden. 
En informant, som beskrev miljösatsningen, inledde 
med den mögelskandal som då uppmärksammades 
i media. 

I: ... jag vet hur det går till att bygga hus, jag 
vet hur det fungerar. Och det är klart om man 
börjar med att ställa all isolering ute i regnet 
får man mögelskador. Så förtar det ju lite av 

hela projektet och det är ju bara klantighet. 
Det har ju inget annat med det att göra. Så 
jag vet inte, jag känner inte att det är mer 
miljömedvetet än något annat bostadsprojekt 
alls (3:1–2).
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Denna typ av argumentation är svår att bemöta, 
eftersom den sannolikt fyller informantens primära 
behov att frigöra sig själv från kravet att agera miljö-
vänligt. Utifrån en sådan tolkning, skulle informanten 
lika gärna kunna använda något annat sakförhållande 
för samma syfte. Det är inte heller självklart att denna 
friskrivelse innebär att informanten i sina dagliga 
rutiner är mindre miljövänlig än andra boende.

I flera sammanhang nämnde informanterna att 
det är svårt att samordna aktiviteter. Även detta kan 
tolkas som ett sätt att friskriva sig från krav på sitt 
handlande. Anita Tärnström ger en annorlunda 
vinkling på detta.

Personligen tycker jag att tidsfaktorn har be-
tydelse för insamling av förpackningar, att 
skölja ur förpackningar. Men det beror på hur 
man hanterar det. Vill man göra det, så är det 
inte så farligt. Det har förvånat mig väldigt 
mycket, att man räknar på kostnader och tids-
åtgång för miljöhandlingar, medan man inte 
gör motsvarande för fritidsaktiviteter. Följa 
med barnen till fotboll gör man för barnens 
skull, och sorterar gör man för en annan skull 
(Tärnström 2).

Ett annat sätt att friskriva sig från krav på ändrade 
rutiner, som vi känner igen från den tidigare boende-
studien, är att informanten förordar att lägga större 
ansvar på andra aktörer än de boende. 

I: ... är det kanske lite terapi för medborgarna 

att hålla på med den här källsorteringen, och 
det har inte jag någon lust med ((fniss)). Mm, 
nä men sen så egentligen handlar det om att 
det är stora industrier, alla kontor och alla 
dom här storskaliga arbetsplatserna, det är ju 
där man kan göra verkligt stora besparingar. 
Så om jag har en vanlig glödlampa eller en 
lågenergilampa det spelar inte så stor roll, det 
är ett litet, litet bidrag. Men ska det hända 
nåt på allvar, då ska man ju ta tag i storför-
brukarna förstås (1:6).

Sett i ljuset av att boende tillbringar allt större del av 
sin tid och sitt födointag utanför hemmet, bär detta 
argument fröet till en vidgad syn på hållbarhet. 
Tendensen att skjuta över ansvaret på andra aktörer 
och att först förbättra miljön i andra länder, har 
dock minskat sedan förra studien. Nu handlar det 

mer om att försvara sitt beteende genom att hänvisa 
till konkreta faktorer i stadsdelen.

Rykten och skrönor är andra faktorer, som kan 
påverka boendes vilja att agera miljövänligt. Dessa 
gäller i första hand sortering av avfall, men kan även 
gälla el. En uppfattning som många boende har, är 
att grön el är mycket dyrare än vanlig el, kanske så 
mycket som 20 öre per kWh. Men enligt Anders 
Lindén på Fortum är detta en slags skröna. 

Priset på grön el brukar vara ett eller ett par 
öre dyrare än ”normalt” producerad, som lägst 
kostar 27–28 öre. Priset är idag alltså ungefär 
samma. Om man skulle ta 20 % extra på total-
kostnaden på 1 kr, så är det omöjligt att sälja 
grön el. Jag tycker att Fortum borde ha bjudit 
samma pris för grön el som för annan till de 
boende i Hammarby Sjöstad, eftersom det är 
så liten skillnad. Vi producerar mycket mer 
grön el än vad vi säljer till hushållen, så då 
kunde man ju bjuda på det. Vi tecknade avtal 
för GlashusEtt om grön el redan för bygg-
produktionen, och den har ju gjort att vi fick 
en oerhört låg miljöbelastning. Det är vi nog 
den ende byggherren som gjort och vi skrev 
vi in det redan i bygghandlingarna att endast 
grön el skulle användas under produktions-
fasen. Hur andra byggherrar kunnat undvika 
det i det här området är fullständigt obegrip-
ligt. Det sitter folk och planerar med goda 
intentioner, och sen går det till produktions-
fasen – och då gör dom som dom alltid har 

gjort. Jag hade besök av en kille som skulle 
sätta in en värmepump för uppvärmning av ett 
stort flerbostadshus i nästa etapp i Hammarby 
Sjöstad, men jag sade till honom att då har 
ni missat hela poängen. Vi ska ju inte ha en 
elbaserad uppvärmning. Vi har ju redan en 
värmepump i Hammarbyverket! Efter dis-
kussioner med vd och andra ändrades beslutet 
(Lindén 2h).

En annan skröna som flera informanter håller för 
sannolik är att sorterade sopor blandas senare i 
processen.

I: ... ibland åker det nog med någon tidning 
och sen hör man ju också talas om att man 
köper in sopor från andra länder, för att man 
har för lite sopor i det här landet som ska 
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eldas. Sen har jag också hört att man behöver 
sätta till tidningar för att få fyr på dom här 
soporna och för att det ska brinna bättre. Så 
därför kastar jag i tidningar någon gång ibland 
(1:4).

Anita Tärnström beskriver Renhållningsförvalt-
ningens syn på risken att någon entreprenör skulle 
blanda olika sopfraktioner, som skrönorna antyder.

Inom vårt ansvarsområde går vi ut med in-
formation så snart det kommer [frågetecken 
eller kritik] i tidningen, och vi har en in-
formatör som bevakar detta. Det är viktigt att 
snabbt komma med svar och t.o.m. att ha på 
känn att det kan komma upp något, och se 
till att informationen redan finns utlagd på 
hemsidan. Sopbilarna har t.ex. flera sektioner 
på flaket och man kan därför tro att vitt och 
färgat glas blandas. Det är dock så stora kval-
itetskrav på glaset, så skulle det finnas mycket 
färgat i det ofärgade, så måste det kasseras. 
Entreprenören får ersättning för levererat glas, 
så jag har väldigt svårt att tro att det sker någon 
medveten blandning. Det skulle kosta för 
mycket på glassidan. Det utsorterade pappret 
går till Hallsta pappersbruk. Det är Sita som 
är huvudansvarig entreprenör för insamlingen. 
De andra fraktionerna har entreprenörer krav 
på sig att det ska vara viss sortering innan 
leverans. Jag tror trots det inte att vi kommer 
ifrån skrönorna! I Hammarby Sjöstad kommer 

bilen vid olika tidpunkter och hämtar olika 
avfallsfraktioner, och då är det klart att boende 
inte kan se om det blandas eller inte. Vi har inte 
skrivit om detta i våra informationsbroschyrer, 
men kanske skulle göra det (Tärnström 4e).

ökade skillnader mot vad det varit tidigare. 
Hammarby Sjöstad är ett exempel på detta. 
Uppvärmningen är den allt överskuggande 
energianvändningen (Inghe 2e).

Men bilden kan vara mer mångtydig ur en boendes 
perspektiv. 

I: Lägenheten är numera lagom stor. För den 
andra var mer än dubbelt så stor. Om vi hade 
bott kvar där, vilket vi skulle kunna göra, för 
hyran är då ungefär lika stor. … Men då hade 
vi bränt en massa energi alldeles i onödan 
(10:11).

Den ökade energikostnaden belastar visserligen hyran 
eller månadsavgiften, men tankemässigt förefaller 
inte bostadens storlek kopplas till energianvändning. 
Däremot kan de boende visa ett intresse för att spara 
på uppvärmningskostnaden. 

I: Vi har en temperaturinställare med en timer. 
… Men det funkar inte riktigt. ... Jag har 
försökt att ställa om temperaturerna, och jag 
vet att det finns ett ”bortaläge” som jag kan 
knappa in. Jag har väl inte fått det där att 
fungera. Jag vet inte vad det är som är fel. 
Men det ska nog gå. Jag vet inte om det är 
jag och min bruksanvisning eller om det är 
systemet. Det kan bero på mig, att jag inte 
kan den. Och det kan bero på den. Jag har 
inte riktigt undersökt det där klart än. Men 

det är väl miljömässigt. Och sen är det för-
berett för att mäta uppvärmning så att vi kan 
debiteras, bara vi i den här lägenheten (13:3).

Den energibesparing som kan göras genom att ha 
lägre inomhustemperatur är relativt liten i jämförelse 
med minskad bostadsyta, men är ändå viktig. En 
grad lägre temperatur minskar energianvändningen 
för uppvärmning med cirka 5 % eller 5 kr per kvadrat-
meter och år. Men den ökade kostnaden fördelas 
mellan alla boende och blir därför ett trubbigt incita-
ment. Anders Lindén förespråkar att spara på hushålls-
el eftersom det inskränker mindre på komforten.

Jag tycker inte man ska snåla för det första. 
För om man snålar så sätter man ner livs-
kvaliteten. Jag pratade med en dam som bodde 
i en etta, och jag talade om att om hon sänker 

7.2 Det fysiska landskapet

Bostadens storlek avgör de boendes påverkan på 
energiåtgången för uppvärmning. 

Frågan handlar om hur stort man bor, och där 
kan man väl säga att standarden i Stockholm 
ökar. Segregation där de rika hushållen bor 
expansivt och de fattiga bor trångt, leder till 
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innetemperaturen 1 grad, så får hon ihop till en 
biobiljett varje år, men måste frysa hela vintern. 
Jag tycker att man i första hand ska tänka på 
energi när man sätter in någon apparat eller 
maskin och då tänka längre än inköpspriset 
(Lindén 2b).

Ett förhållande som kan leda till slöseri, är om ett 
företag inte är ansvarigt för hela kedjan från produkt-
ion till drift. Byggherrarna för hyresrätter (Familje-
bostäder, Svenska bostäder och Stockholmshem) är 
ansvariga för byggnation och förvaltare av husen, 
och därför intresserade av såväl byggkostnader som 
driftkostnader. De som bygger och säljer bostads-
rätter behöver däremot inte fokusera på driftskost-
nader på samma sätt, utan mer på byggkostnaden. 
Kontrollen av att entreprenören följer byggnormer 
kan då bli något svagare. Exempelvis visade det sig 
att en entreprenör ”sparat” på byggkostnaden genom 
att fuska med att dreva runt fönstren. Lägenheterna 
har drag vid fönstren och mycket kallras under den 
kalla årstiden. Ägarna, alltså bostadsrättsinnehavarna, 
upplever denna olägenhet och får dessutom betala 
högre uppvärmningskostnader. 

I en del hus har en mätutrustning installerats för 
att mäta den individuella användningen av vatten 
och el. De boende kan avläsa en display i hallen. Men 
denna apparat upplevs som svårläst, och används av 
få.

 
I: ... vi har en sån där mätare så vi ser precis hur 
mycket vatten vi gör av med på en dag, så där 

skulle man ju kunna gå in och se vilka dagar 
som det försvinner mer vatten. Q: Brukar du 
titta på den? I: Va? Ja ja, men det gör jag och då 
blir man lite skrämd. Så mycket vatten man gör 
av med! Så då kan man ju få en tankeställare, 
kanske att nu gör jag av med lite mycket. Q: 
Vet du vad som är normalt, eller om du känner 
att du ligger väldigt högt, eller har man något 
mått att gå efter? I: Nej nej, då får jag gå till 
mitt jobb, för jag undervisar om det, så jag har 
koll på vad den genomsnittlige svensken gör 
av med. Tittar man där, så ligger jag lite under. 
Q: Men du kan inte se hur mycket grannarna 
förbrukar, så det blir ingen tävlan i huset? I: 
Nej, det kunde va nåt kanske (7:9).

I: Eh… jag har ju nån eh, men det är värmen 
det. I min lilla lägenhet har jag en hel sån här 

stor anläggning i hallen ((visar med händerna)). 
Ja, den ser ut som en stor dubbelgarderob, 
säger jag; Så här öppnar man, och så är det 
el-grejer och sladdar och TV- och telefonprylar 
och Gud vet allt! Och där sitter det säkert 
fina saker som jag kan säkert titta på eller. Jag 
vet inte ((skratt)). Det är väldigt skrämmande 
alltihopa det där (12:15).

Förutom svårigheten med att förstå elmätaren, efter-
lyste informanterna faktamässig kunskap om vad 
det kostar att t.ex. ta ett bad eller att höja elementen 
en grad.

I: Vatten är ju så oerhört billigt idag. Alltså 
rent kallvatten. Och jag betalar ju inte för 
varmvattnet, mig veterligen. En sån sak skulle 
säkert kunna sänka avgiften i föreningen, och 
lägga den på de boende istället. Man bär sina 
egna kostnader på något sätt. Jag vet t.ex. inte 
vad det kostar att duscha i 10 minuter istället 
för 5. Eller vad jag skulle spara, om jag sänker 
temperaturen från 39 till 37 när jag duschar. 
Det vet inte jag (8:5).

I: ... förklara lite mer faktamässigt. Gör du så 
här så kostar det så här, gör du så här så kostar 
det så här, eller nåt sånt där (11:18).

På samma sätt som inbyggda arrangemang kan re-
ducera användning av resurser, finns det installationer 
som tenderar att höja konsumtionen och därmed 
miljöbelastningen. Vissa bostadsföretag lockade till 
sig köpare genom att installera fler vitvaror, vilket i 
sin tur försvårar målet att halvera energianvänd-
ningen, även om apparaterna är resurssnåla. 

I: Diskmaskinen har blivit väldigt populär, ja 
det är faktiskt suveränt, och grejen är jag har 
aldrig haft någon diskmaskin förut. Så det 
kändes som en väldig lyx. Alla dom här grej-
erna fick vi ju välja om vi skulle ha eller inte 

ha, och få för nån extra kostnad. Jag tyckte 
att man kunde välja att ha med det från början, 
för då bygger dom in det lite snyggt med nån 
panel, så man inte ser att den finns där. Så då 
tänkte jag att det vore ju bra ändå, så ja jag 
vet inte. Det är klart man kunde diska utan 
den, men det är ju väldigt bekvämt och bra 
(2:13).
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Egen tvättmaskin i badrummet och diskmaskin i 
köket tenderar att öka vatten- och elanvändningen. 
En vanlig uppfattning är att man kan tvätta ny-
tvättade kläder och handdukar, men inte diska ny-
diskade tallrikar och glas (Nyberg 1989). Vatten-
krävande badkar finns i alla större lägenheter, och är 
tillval i de mindre. Om man badar ofta i kar blir 
varmvattenanvändningen hög och ett bad kostar 
cirka 10 kr. En tiominuters dusch om dagen kostar 
upp till 1 500 kr per år (www.energiradgivarna.se). 
Det ska också nämnas att det inte är alla hus, som 
har resurssnåla installationer, t.ex. snålspolande 
toaletter, som underlättar sparande. 

Q: Finns det två knappar på toaletten? I: Nä, 
det gör det inte, och det har jag också reagerat 
på. Det finns bara en knapp och det tycker 
jag är väldigt konstigt. Ja, för det finns ju för 
”stort” och ”smått”. Ja, det borde ju finnas 
faktiskt. Där har dom missat (12:10).

Det stigande antalet elektriska apparater (radio, tv, 
hårfön, dvd, dator, etc.) tenderar också att öka el-
användningen. Anders Lindén på Fortum exempli-
fierar detta:

Den passiva användningen av el … exempelvis 
laddare för mobiltelefoner, trådlösa telefoner 
och tv på standby har gjort att elanvändningen 
ökat i bostäderna. Det beror framförallt på 
mängden prylar, men var och en har blivit 
mer effektiv. En dator med ljudanläggning 

etc. som står påkopplad kanske drar 50 W 
p.g.a. av att transformatorerna drar mycket 
(varm). Hemma hos mig gick kanske 100 W 
till detta, och det ger 870 kWh per år, och jag 
gör bara av med 1 500 totalt per år. Då köpte 
jag en ”ränna” som jag kopplade alla dator-
prylar till, och då kan jag slå av alla på samma 
ställe med en brytare (Lindén 2b).

Informanterna upplever att flera andra faktorer 
försvårar för dem att agera miljövänligt. Konkreta 
svårigheter kan gälla det otillräckliga utrymmet 
för soppåsar i köket, trånga sopinkast, och skräpiga 
återvinningsrum.

I: ... tanken var ju att man skulle kunna slänga 
olika sopor i olika kärl, och sen så tar man 
sina olika påsar och går ut och slänger dom. 

Det är ju bara det att alla sopor ska in under 

diskbänken. Alla kärlen är ju jättesmå, så här 
små hinkar, så man får ju springa två gånger 
om dagen, om man ska utnyttja det där på 
ett bra sätt. Och det kändes lite så där, inte 
riktigt genomtänkt för det har man inte tid 
med, att springa ut med sex påsar två gånger 
om dan ((skratt)). Det är svårt, men tanken 
var väl god i alla fall (2:4).

I: ... man måste slänga soppåsarna väldigt ofta 
i dom små behållarna, som finns på gården som 
har en öppning som är så här stor ((inform-
anten gestikulerar)). Jag bor på nedre botten 
så jag ser ju varje gång folk går ut och slänger 
sopor. Det är lika roligt varje gång att se dom 
försöka klämma in sina stora ICA-kassar i 
dom här små hålen, utan att det liksom pajar 
och bara rinner ut på marken. … Dom är 
försedda med lås dom här sopnedkasten, ... 
sopor är väl ingenting man snor! Jag vet inte, 
men det finns säkert nåt bra syfte med det. 
Det är en lucka som är av metall och så ska 
du sticka in din husnyckel och låsa upp, å så 
föra locket åt sidan. Det är en jättestark fjäder 
på det här locket, och så fort du släpper locket 
så ”bonk” då åker den igen. Så då ska du med 
en hand hålla upp och med den andra handen 
ska du trycka in den här stora soppåsen i det 
här lilla hålet, så folk brukar ofta stå med 
knäna och försöka ((informanten gestikul-
erar)). Så, där känner jag att det hade dom 

kunnat observera hur folk gör, och sen kanske 
anpassa efter det. Folk vill visst inte ändra på 
sina sopslängningsvanor, men det är väl en 
sån där liten grej, som blir en ganska stor grej 
i vardagen ändå. Det blir så himla bökigt att 
ta ut soporna på det sättet (2:10).

I: … det skulle ju vara bekvämt om miljö-
rummen fanns på närmare håll, för man får 
ju gå ganska ofta ändå och tömma. Och det 
är inte så långt bort, men det är ändå lätt att 
det blir bökigt. Det blir alltid påsar stående i 

hallen, som väntar tills man får tid att gå och 
det känns lite halvjobbigt (4:3).

I: Kunde vara lite snyggare i det här sop-
rummet, där man ska sortera. Det är ofta 
överfulla behållare och sen är det väl en del 
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som sorterar lite väl mycket, kan jag tycka. 
Till exempel om dom slänger tomma filmjölks-
förpackningar, utan att diska ur dom. Då blir 
det lätt en svärm av flugor. Ganska otrevligt, 
så därför skulle jag önska att dom inte var så 
ambitiösa (1:4).

Informanterna ger här ett antal hinder som delvis 
skulle kunna åtgärdas tekniskt, men vissa åtgärder 
kräver en diskussion om ansvar och ansvarsför-
delning. Vi återkommer i analysavsnittet till dessa 
managementfrågor. 

Några informanter upplever det som krävande att 
sortera i fler än två fraktioner då det inte finns bra 
utrymme under diskbänken.

I: ... har man en tvåa, är det lite svårt att dela 
i sju fraktioner hemma liksom. Papper och 
komposterbart, och så allmänna sopor, det är 
väl ungefär vad man kan [klara]. Och sen så 
glasflaskor kan man väl också samla. Men sen 
så åker väl det mesta i allmänsoporna (3:4).

Informanten saknar inte information om sortering, 
men visar en ovilja att skapa en rutin med exempelvis 
att ha ett kärl där plåt, batterier och andra sällan-
sopor samlas för att sedan bäras till och sorteras i 
miljörummet. Miljörummen måste vara rena, om 
än inte attraktiva, för att stimulera boende till att 
gå dit och sortera avfall. Möjligen är det också så 
att miljörummen bör ligga öppet med insyn så att 
inte minst kvinnor känner sig trygga när de går 
dit.

I: Om man går bort till dom här rummen, 
dom är alldeles för små och du kommer f-n 
inte in för det är så dj-la grisigt. Folk ställer 
f-n dit sängar och blomkrukor och skor och 
f-n allting. Så man drar sig för att gå dit. Man 
tänker ”Va f-n släng skiten så slipper man gå 
dit.” Men funkar det där borta, då skulle man 
säkert gå dit. Q: Flaskor, tidningar? I: Nä, det 
är nog bara glasflaskor och plastflaskor. Det 
är väl det vi sorterar. Vi var duktiga med det 
här med matavfall, men det gör vi inte. (...) 
Men det gjorde vi tidigare, men jag vet inte 
varför vi har slutat med det. Vi får börja igen. 
Q: Vad skulle få dig att börja igen? I: Eh, det 
är bara lathet egentligen (9:5).

Informanterna tar i detta sammanhang upp frågan 
om möjligheterna att bo kvar på äldre dagar. En 
man i 30-årsåldern nämner att det kan vara svårare 
att bo här som äldre, eftersom man måste kunna 
röra sig, då man ska sortera ”vissa saker på ett ställe 
och vissa på ett annat.” (6:9). Men informanten 
avslutar resonemanget med att säga: ”Man kan ju 
slänga allt på ett ställe om man vill, man är ju inte 
tvingad.” Ytterligare ett exempel då livssituationen 
spelar roll för miljöagerandet kan vara handikapp 
eller sjukdom. En informant, som har reumatiska 
besvär, nämner att hon har svårt att få upp dörren 
till miljörummet (12:7). 

Fastighetsägarna kan själva upphandla entreprenör 
bland dem som har godkänts av Renhållningsför-
valtningen. I de fall fastighetsägaren/bostadsrätts-
föreningen inte har ett avtal med någon entreprenör 
om hämtning av grovavfall, måste de boende klara 
den långa transporten med kylskåp och andra vit-
varor till återvinningscentralerna Östberga, Vantör 
eller Lövsta. Lagstiftningen kräver att elavfall sorteras 
ut och omhändertas av försäljarna av produkterna. 
Butikerna har löst det så att de är anslutna till bransch-
bolaget El-kretsen, som för deras räkning har dessa 
inlämningsstationer i Stockholm. Däremot tar inte 
butikerna själva längre hand om gamla kylskåp vid 
köp av nytt. Detta blandade ansvar för olika faser i 
varans färd från fabrik till återvinning försvårar en 
rationell miljöinriktad hantering, och kan resultera 
i att uttjänta vitvaror hamnar i skogen. Detta visar 
på den svåra avvägningen mellan miljö och andra 
aspekter av samhällsplanering. Ur en planerares 
synpunkt kan det se ut så här.

 
Vi kan ju se på en sån enkel grej som att man 
inte lyckas få till stånd en bättre struktur på 
livsmedelshandeln. Handeln är långt borta 
och det finns en enda butik, vilket innebär 
fler resor. Sådana energifrågor går tvärs emot 
marknadskraven, och då står vi oss illa (Inghe 
2f).

7.3 Okända miljömål och  
osäkra informationsinsatser

Kunskapen om de uppställda miljömålen är inte 
särskilt utbredd bland de boende. Flera informanter 
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säger sig ha svårt att berätta om miljösatsningen, 
eftersom de vet för lite om den. 

I: Näe. … miljömål, jag vet inte riktigt. ... Jag 
vet inte riktigt vad du menar med miljömål. 
Q: Jag tänker på de här miljömålen som är 
uppsatta för Hammarby Sjöstad. I: Ärligt 
talat, dom är luddiga för mig. Jag kan inte 
räkna upp vad dom är. Jag beskriver min bild 
av hur jag tror dom är, men jag har inte en 
aning om det sammanfaller med vad som är 
sant (13:12).

I: Det verkar ju löjligt, men jag vet knappt 
vad det är för miljömål du talar om. Men, jag 
åker kommunalt, jag har dom här lågenergi-
lamporna, jag sorterar mina sopor, och köper 
ekologiskt (1:10). 

Det informanterna främst förknippar med miljö-
satsningen är sopsortering, men även andra synliga 
företeelser nämns, t.ex. solfångare på taket, kollektiv-
trafik och biogasspisar. Inbyggda miljöförbättringar 
som exempelvis energibesparande fönster nämns 
däremot inte.

I: Jag vet faktiskt väldigt lite. Jag vet att vi 
fick nåt papper när jag flyttade in. Tillsammans 
med alla dom här pappren man får när man 
flyttar in i en ny lägenhet så där. Och det står 
om miljösatsningen, att Hammarby Sjöstad 
ska vara ett stort miljöprojekt, alltihop. … 

Man funderar; ”Aha, miljövänligt”, då tänker 
man sig ju; sopsortering. Jag har sett att det 
finns solceller på vissa hus, som uppvärmning. 
... Jag vet faktiskt inte så mycket mera om 
det. Det är klart att själva sopsortering är ju 
väldigt mycket miljö. Det är nästan det man 
tänker på när man säger miljösatsning. Och 
det har dom väl lyckats med så där, tycker jag. 
((skeptisk ton)) (12:3).

På frågan om vilken information boende fått, som 
rör miljösatsningen i området, finns olika svar. Flera 
berättar att det är svårt att minnas den information 
man fått. Alla informanter utom en säger sig ha fått 
en informationspärm vid inflyttningen. Flertalet fram-
håller att de under inflyttningen haft så mycket att 
stå i, och då inte orkat sätta sig in i miljösatsningen, så 
pärmen har åkt in i bokhyllan och blivit stående där.

I: Ja, jag vet inte ((skratt)) men det var nån 
pärm som vi fick i början, när vi flyttade in. 
Men det är väl också det enda. Q: Vad tyckte 
du om den då? I: Jag menar, den ligger ju här 
när man flyttar in, då har man enormt mycket 
att stå i, med att tömma en lägenhet och ha 
en ny att flytta in i. Man orkar inte sätta sig 
in i såna saker, så att det blir väl lätt så att den 
åker in i bokhyllan och där står den (1:7).

Q: Men du nämnde de här broschyrerna och 
det. I: Och jag läste väl slarvigt igenom dom, 
men det är ju så att när man flyttar så har 
man ju andra saker också att tänka på. Så det 
var väl inte det som jag liksom fördjupade 
mig i då (12:3).

I: Man fick en sån bunt med saker och det 
är därför man inte orkar läsa allting. Det 
var kanske lite för häftigt på en gång så att 
man: Puh, ska jag sätta mig och plöja den 
här bunten med hundra papper! Det gör man 
inte (13.14).

Uppenbarligen har inte miljömålen nått fram till 
alla boende, även om de anser sig ha fått skriftlig 
information. Det behöver inte betyda, att den en-
skildes rutiner är mindre miljövänliga, som framgår 
av intervju 1 ovan. Däremot bidrar målen inte till 
att skapa den norm om en ekologisk stadsdel, som 
beskrevs i avsnitt 6.1.

Mot den bakgrunden är det inte oväntat att de 
boende efterlyser återkommande återkoppling över 
miljöarbetet i stadsdelen. Informanter påpekade att 
de vill veta vilka fel de gör, om miljömålen har nåtts, 
osv. 

I: Jag skulle vilja ha typ bästa tipsen 2003 
eller vad folk har, eller hur folk har jobbat, 
eller hur de har betett sig och få bra tips som 
man kan tillämpa på sin vardag och vad det 
har resulterat i (2:19). 

I: Sen vet jag ju inte riktigt vad de här målen 
är. Så jag har ju inte fått någon feedback eller 
uppföljning på vad det är för någonting heller. 
Så det är svårt att säga vad jag kan bidra för 
att nå målen så att säga. Mer än det jag tror 
att jag gör rätt, vill säga. Jag vet ju egentligen 
inte om jag gör rätt (11:13).
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I: Om vi säger att det är folk som slänger glas-
flaskor i… dom här rören, som man inte får 
slänga glasflaskor i. Då är det bättre att få feed-
back i sådana fall: ”Nu slängs det fortfarande 
glasflaskor i rören och det ska vi ju inte göra 
på grund av det här.” Det tror jag är bättre, att 
man går in på olika punkter. För att ett stort 
mål – det är så svårt att ta till sig det (11:14).

Informanter efterfrågade också årsvis återkoppling 
på hur de uppnår miljömålen. Men idag anser de 
inte att de får detta, som skulle kunna fungera som 
en sporre till fortsatt miljöengagemang. Till och 
med utformningen av elräkningen och den årsvisa 
betalningen är trubbiga instrument som knappast 
motiverar de boende att spara på sin elanvändning. 

I: ... [elräkningen] sköts centralt så att man 
debiterar två hundra i månaden för el, och så 
en gång per år gör man en avstämning hur 
mycket man har gjort av med. Då kan man få 
tillbaka pengar eller få betala in extra (1:8).

I: ... elräkningar är ju fullkomligt hopplösa. 
... Det är svårt att läsa ut vad man har för-
brukat. Dom kommer i efterskott, och att 
det är svårt att relatera, i och med att dom 
innehåller både skattedelen, den fasta nätdelen 
och den rörliga. Och dom kommer sent och 
det är lite krångligt (10:18).

På motsvarande sätt motverkas sparande av värme 
av att kostnaden är inbakad i hyran.

I: … Alltså, om du tittar på värme, då tänker 
jag inte alls på det. Försöker å tänka på att 
släcka lampor och inte ha på saker, men just när 
det gäller värme då har jag inte ens reflekterat 
över det. Kanske om man visste att man skulle 
vara borta en vecka att man kunde trycka på 
”bortaläge” och spara lite energi. Fast man har 
ju inget för det. För idag är ju värme inbakat 
i hyran. Jag tror att alla människor ser till sin 
egen plånbok. Hade man fått betalat för det 
själv, så hade man nog varit mer aktsam och 

tänkt till, men i och med att… Det är ett steg 
som jag måste tänka mer på – värme av eller 
på. Man har ingenting för det, och det finns 
ingen motivation mer än om man tänker det 
här globala perspektivet (13:6–7).

Från byggherrar och kretsloppsbolag är man med-
veten om svårigheterna med att informera, och delar 
åsikten om återkoppling med information till de 
boende.

Stockholm Vatten har ju insett hur kom-
plicerat det här är, och att man måste involvera 
brukarna i miljöarbetet. Men därifrån till att 
vara framgångsrik i det arbetet är det en lång 
process. Det behövs utbildning, kunskaps-
uppbyggnad, information, kommunikation 
med olika grupper. Och det är väldigt viktigt 
att det är återkommande. Det är inte nåt man 
bara klarar av, och sedan är det färdigt. Utan 
det måste pågå, ungefär som att man måste 
upprätthålla funktionen i en vattenanläggning 
genom regelbundet underhåll. Den är ingen-
ting som är färdig, utan kräver hela tiden ett 
arbete. Och det är likadant med människor, 
det är ett uthålligt arbete. Det kommer nya 
individer hela tiden och de måste få en miljö-
förståelse.  … Nu har vi jobbat med inform-
ation så länge så vi vet att om man inte fort-
sätter så är hela arbetet förlorat efter några år 
(Brattberg 1a+2g).

Jag tror att man måste köra det här som en 
trestegsraket. Vi gjorde ett experiment för 
drygt tio år då vi hade ett problem med att en 
nätstation på Stureplan var överbelastad. Det 
skulle bli mycket dyrt att byta den, och frågan 
var då om användarna kunde spara energi så 
att vi slapp att åtgärda nätstationen. Vi förde 

då en kampanj med tekniska förbättringar 
och ”eldisciplin” och lyckades få ner använd-
ningen betydligt under en begränsad tid, men 
sedan var man tillbaka på tidigare nivåer. Vi 
har sagt att om man ska ändra folks beteende 
måste man vara långsiktig och ha återkomm-
ande aktiviteter. Och framför allt måste man 
ha uppföljningar och föra tillbaka resultaten 
till kunderna (Lindén 2d).

I samma veva hade vi en utställning i Glashus-
Ett, som behandlade avfallets väg. Det blev 
en samproduktion med Stockholm Vatten. 
Då skickade vi ut infobroschyren. Det är lite 
knepigt. Till nya boende går väl an, men sedan 
finns det folk som byter bostad, och dom som 
flyttar in som andra eller tredjehandsboende. 



37

De sparar inte materialet, och då blir miljö-
informationscentrum än viktigare. … Jag tror 
nog gärna att man vill ha någon form av åter-
koppling om man gör någonting utöver det 
vanliga som kostar tid eller pengar (Tärnström 
4+2). 

Sjöstadens intranät är en kanal som många besluts-
fattare sätter tilltro till, men ingen av de intervjuade 
boende har själv besökt detta. Allt fler svenskar söker 
information på olika hemsidor, och då gäller det ofta 
musik, tidningar, biljettköp, tidtabeller, apoteks-
information osv. Dessa behov går inte utan vidare 
att likställa med information som ges på intranätet, 
eftersom det ofta inte är styrt av ett konkret behov 
eller en nödvändig handling. Sådan information 
finns däremot på sjöstadens hemsida.

I: Jag har varit inne på hemsidan på Hammar-
by Sjöstad, den heter ”hammarby sjostad”, 
tror jag. … men det var mest i början. Jag var 
intresserad av hur det skulle bli med affärer 
och sådant där, ... Men jag har inte varit inne 
ur miljösynpunkt, det har jag inte (12:14).

Q: Är du inne någonting på hemsidan och 
dom här boendesidorna på hemsidan om 
Hammarby Sjöstad? I: Ja, ibland. Jag har inte 
tittat så mycket just på miljösidan. Det har 
mest varit kontaktuppgifter, typ för sjukmot-
tagningar och sådana där grejer. Jag har inte 
varit inne så mycket på miljöbiten (2:20).

Som boende måste jag få information. Jag går 
aldrig in på webben utan lever i papperssam-
hället. Och det finns ju forum och kalend-
arium, men jag tror det är mycket vanligt att 
man struntar i informationen. Man har en 
känsla av att man [informatören] inte når 
dom som skulle behöva informationen (Inghe 
7.a).

En analys av vilken sorts information som mål-
grupper tar till sig, och vad som är kritiska faktorer 
för intresset att använda intranät, måste komma till. 
Våra förslag redovisas i avsnitt 9.2.1.

Delvis nya kunskaper krävs för planering och genom-
förande av kretslopp istället för linjära flöden. Er-
farenheter från Hammarby Sjöstad och andra bo-
stadsområden ger successivt bättre förståelse för 
sambanden mellan tekniska arrangemang, ansvars-
fördelning och miljöinformation. Idag saknar vi 
kunskap om vilka handlingsalternativ som är bäst 
för ett stort antal produkter/resurser som passerar 
genom hushållen. Exempelvis går medicinrester 
delvis via avföringen ut i avloppet, och gamla oan-
vända mediciner går ofta samma väg, när de kastas 
i toalettstolen eller hälls i vasken. I sådana fall blir 
det särskilt viktigt att utröna såväl professionellas 
som boendes förväntningar på varandra. 

Kunskaperna hos de professionella avseende andra 
områden än sina egna specialområden är av naturliga 
skäl begränsade. Här ges några exempel på osäker-
heter, som kan bli aktuella att diskutera och ta med 
i kommande förslag till informationssatsningar.

En stor skillnad i vattenanvändning gäller 
badkar. Jag vet däremot inte hur användningen 
påverkas av att ha egen tvättmaskin i bad-
rummet (Inghe 3d).

Jag har ingen aning om hur energibalansen 

ser ut för en sopsug, men det går säkert åt 
mycket energi. Systemet är gjort av ett världs-
ledande företag (Inghe 4b).

Jag har för lite kunskap om det. Men för att 
halvera energiåtgången för uppvärmningen 
och ventilationen måste ju byggföretagen se 
till att man inte har värmeläckage. Men åter-
vinning kostar ju också. Det är något jag 
funderat på i Hammarby Sjöstad, att man 
skulle minska energin men man skaffade stora 
fönsterpartier. Det är möjligt att man kan 
använda värmeväxlare. Jag har inte följt det, 
och tycker det är komplicerat med energi 
(Tärnström 2b).

Ja. Ur vattensynpunkt finns det sådant som 
är tveksamt att sortera. Det blir t.ex. mycket 

7.4 Bristande kunskap  
om miljöåtgärder
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diskande av insamlat glas och rengörings-
medel (Brattberg 4f).

Jag tror att avloppsvattnet från Hammarby 
Sjöstad är av bättre kvalitet än det som kommer 
till Henriksdal, men jag vet inte riktigt. Det har 
ju varit hela poängen med det här, och funkar 
inte det, är det meningslöst. Och det handlar 
om att på sikt göra framsteg (Inghe 3k).

I avsnitt 6.4 redovisas att informanterna har goda 
allmänkunskaper om miljöfrågor. Men intervjuerna 
påvisar också kunskapsluckor om hur boende kan 
minska sin energi- och vattenanvändning. Inform-
anterna efterfrågar exempelvis information om huru-
vida det är mer energisparande att stänga av TV:n 
på knappen alternativt ha den på standby (2:14–
15). Det brister i kunskap hos boende i lägenheter 
med möjlighet till egen justering av temperaturen. 
Boende undrar hur de kan utnyttja mätpanelen för 
vatten och el, och reglera inomhustemperaturen, och 
berättar att det är svårt att förstå tekniken. 

I: ... det enda jag tänker på, jag var sämre på 
förut, att jag slängde, man slängde lite vad 
som helst i toalettstolen. Det gör jag ju inte 
längre, utan nu har vi alltid en papperskorg 
därinne och det är bara toalettpapper som 
åker ner i toaletten då, men annars (4:5).

Flera informanter uttalade att de känner tveksamhet 
över var och hur vissa produkter ska sorteras, t.ex. 
var porslin ska hamna i källsorteringen eller hur 
olika förpackningar ska fördelas (10:13). 

I: Separerar man rätt grejer? Och tar man sen 
hand om det man har separerat? Bara härom 
dan så funderade vi, så beslöt vi oss för att 
strunta i att längre separera plast, eftersom, 
enligt vad jag vet och vad jag kunnat höra 
och kan lägga ihop, så vete f-n om det är 
motiverat eller om det inte är. (...) Eftersom 
man ändå hämtar brännbart och ändå be-
handlar en del som brännbart. (...) Ja, så kom 
vi fram till att i dagens läge, när det mesta 
man snackar om å göra av plast är möjligtvis 
finns det viss återanvändning, och sen gör man 
flis av det. Och så dj-a mycket flis behöver vi 
ju inte, ((ehe)) ... Då känner vi att, att ”Äh, 
den delen hoppar vi över, för att förenkla vårt 

eget liv”. Det är också alldeles för svårt att 
skilja mellan olika typer av hårdplast och mjuk-
plast. Så därför struntade vi i det. Däremot, 
att separera kompost och sånt, tycker jag är 
utmärkt. Och, och ja glas och allt det där går 
ju som av gammal vana (10:5).

En informant beskrev att hon ibland avstår från att 
sortera tidningar, eftersom hon hade hört att det 
råder brist på eldningssopor. ”För att det ska brinna 
bättre, så därför kastar jag i tidningar ... någon gång 
ibland.” (1:4).

Kretsloppsbolagen försöker möta detta inform-
ationsbehov genom att ge ut skrifter med detaljerade 
anvisningar. Detta avhjälper dock inte alla oklarheter 
och funderingar, ens för de boende som tar del av 
informationen.

Metall är svårt, för det finns metall i så många 
förpackningar, stekpannor osv. Det här tror 
jag är svårt för allmänheten att sortera ut sin 
burk, aluminiumfolie eller vad det nu är, men 
en leksak eller någonting från hushållsartiklar 
ska då inte hamna i den fraktionen. Man 
kanske mer skulle titta på ämnesområde eller 
material område i stället för produktområde. 
Då tror jag också att systemet skulle bli mer 
trovärdigt (Tärnström 4i).

I kretsloppet ingår inte bara vad som lämnar hus-
hållet, utan också vad som kommer dit. Kopplingen 
till vad hushållen handlar i affären och vad de slänger 
görs dock sällan. Inbyggda arrangemang påverkar 
inte heller direkt de boendes val av miljövänliga 
produkter (schampo, tvål, tvättmedel, etc.) eller 
sätten att bli kvitt avfall. Undantaget är pappers-
korgen i badrummet som minskar mängden sopor 
som annars skulle spolats ner i toaletten. Valet av 
produkter går inte att bygga in i husen, utan måste 
bli föremål för information och eventuell köpbojkott 
eller försäljningsförbud. Ett färskt exempel gäller ett 
toalettpapper för barn som Pampers (Procter and 
Gamble) försökte lansera. ”Det känns som våt-
servetter och luktar godis.” (Granehed 2004-07-07).

Företrädare för avloppsreningsverken hävdade att 
pappret inte löses upp i vatten och att det sätter igen 
pumpar och belastar rensprocessen. Procter and 
Gamble, å sin sida, hävdade att det löses upp inom 
någon dag. Men tvingades avbryta försäljningen 
efter kraftiga protester från hela VA-Sverige.
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Några informanter talar om att de köper miljömärkta 
tvättmedel. 

I: ... jag har inte det här med miljö som nåt 
slags specialintresse, det kan jag inte säga, 
men jag försöker vara miljömedveten och jag 
köper ekologiska produkter kravmärkt och så 
där (1:7).

Jag tror att folk tar till sig detta med krav-
märkning. Och det kostar inte särskilt mycket 
eller är extra besvär (Inghe 3l).

Samtidigt ger intervjuerna en bild av att man för 
vissa varor faller tillbaka på vaneköp. Det kan gälla 
såväl professionella som andra boende.

Q: Handlar du miljömärkt? I: Nej, jag lever 
inte som jag lär. Jag tillhör dem som har en 
flaska klorin i städskåpet. Det är väl så här, 
att det finns medel som vi känner till att de är 
miljöfarliga, men att vi kan använda dem i 
begränsad omfattning. Det är ju inte sådant 
som man använder varje dag, utan mer be-
gränsat. Jag letar inte alltid kravmärkta varor. 
Jag är nog lite så att det här märket har jag 
alltid haft. Q: Kan det vara så att om ett 
medel får säljas i butik så är det inte så farligt? 
I: Nej, så tror jag inte. Jag vet att det finns 
bättre och sämre varor. Sen så tittar jag kanske 
mera på tvättmedel och rengöringsmedel som 
man använder lite mer av. Tyvärr måste jag 

säga att jag inte använder den kunskap jag har 
från jobbet (Tärnström 3k).

ärenden. Det finns dock möjligheter att förbättra 
inflytandet för kretsloppsbolagen i planeringsfasen.

För det första får vi inte detaljplanerna på 
remiss, men det är en miss som vi håller på 
att rätta till! Vi har en dialog med gatu- och 
fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret 
om var vi ska komma in och påverka (Tärn-
ström 6d).

I Hammarby Sjöstad fanns uppställda mål för hur 
de olika förvaltningarna skulle arbeta, men i de nya 
bostadsområdena i andra delar av staden arbetar 
man inte på det sättet, utan sjöstaden är unik. De 
intervjuade pekar på förhållanden som försvårar ett 
nära samarbete mellan kretsloppsbolagen allt ifrån 
ekonomi till ledningsfrågor.

Men projektet har rustat ned, för tidigare 
träffades vd:arna för bolagen för diskussioner. 
Man drog upp riktlinjerna för hur Hammarby 
Sjöstad skulle vara. Och dessutom har inte 
konjunkturerna varit så gynnsamma, och man 
måste ta hänsyn till det. Men målen har ju 
legat fast. Sista fasen i Hammarby Sjöstad 
skulle kunna komma att se annorlunda ut 
(Tärnström 6d).

Det är ett allvarligt tapp, att man har tagit 
bort den miljöansvariga tjänsten och att den 
inte är återbesatt, och att man tydligen inte 
har ambitionen, av vad jag förstått, att tillsätta 

den. Det är en oroväckande signal. Det visar 
lite grand att man fallit tillbaka på tidigare 
vedertaget arbetssätt. Det skulle kanske gå, 
om man hade en oerhört stark kontinuitet i 
bolagen, men har man det? Fortum är ju t.ex. 
ingen del av staden längre utan en affärs-
drivande part (Brattberg 6f).

… återföring av information till produktionen 
av nya områden är personberoende, och det 
gäller att inte byta handläggare för ofta. Vi 
ska försöka hitta tillbaka till detta samarbete. 
Det går inte att göra personal livegen, utan 
det krävs att det förs skriftlig information till 
nya medarbetare. Vi skulle kunna lyfta in dessa 
frågor lite mer i den kommande avfallsplanen 
och se vilka önskemål staden har (Tärnström 
7h).

7.5 Bristande  
samarbete och samsyn

Samarbetet mellan olika aktörer kan försvåras av 
många skäl. Som framgått tidigare, är mycket av 
miljösatsningen inbyggd i husen och i bostads-
området. Det är därför svårt för boende att påverka 
dessa arrangemang, eftersom de beslutas redan i 
planeringsskedet. Stadsbyggnadsavdelningen satsar 
på information om pågående byggprojekt, men måste 
förlita sig på tidigare erfarenheter och på politikernas 
synpunkter i samband med nämndbehandling av 
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Jag har bara sysslat med planarbete, och inte 
varit i det konkreta genomförandet, men haft 
mycket kontakt med dem som varit aktiva i 
genomförandet. Det har varit spännande och 
respektingivande och de har varit engagerade. 
Men vissa bolag har ständigt bytt folk och 
ingen verkar veta vad den andre har gjort 
tidigare (Inghe 2i+6f).

Varje sektor tar ansvar för sin del och på energi-
sidan är det Fortum. Men, jag vet inte. Det 
ingår nog mer i vår strategi att följa upp både 
kall- och varmvattenanvändningen. … Jag 
tycker inte vi har någon strategi för att spara 
varmvatten, och jag ska låta vara osagt om det 
finns för Hammarby Sjöstad. Vi har inte fört 
någon diskussion här i huset. Det är möjligt 
att du skulle få ett annat svar om du pratar 
med någon annan (Brattberg 2i+2h). 

I avsnittet 6.5 diskuterades betydelsen av att krets-
loppsbolagen ansvarar för hela kedjan från leverans 
till återvinning. Renhållningsförvaltningen har inte 
ansvar för insamling av allt avfall. Detta kan leda till 
brister i genomförandet, något som Anita Tärnström 
pekar på.

Ett problem är att vi inte är ansvariga för för-
packningsavfallet och tidningarna. Det är 
producentansvar för dessa fraktioner, så vi 
kan inte styra det, utan bara se till att skapa 
utrymme för att man ska kunna ta hand om 
avfallet. Men det är inte vårt ansvar att köra 

iväg det. Det var mycket uppvaktningar av 
dem som skrev kretsloppsproppen, om vem 
som skulle ha ansvaret. För gemene man är 
det svårt att förstå det här delade ansvaret. 
Det är viktigt att den som redan kan det här 
med sophämtning också får ansvaret. Men så 
blev det inte, utan producenterna har ansvaret 
för insamlingen. Kommunerna kommer därför 
att få ett större ansvar för information och att 
samordna. Det är fastighetsägaren som upp-
handlar entreprenör, men i praktiken är det 
SITA, som är den största, som är mest engag-
erad. Då gör man det ofta i ett paket med grov-
avfallet. I Hammarby Sjöstad var det meningen 
att man skulle ha det här totala greppet, men 
så blev det inte. Renhållningsverket har inga 
egna resurser utan är en beställarorganisation 

(blev förvaltning år 2000 och sålde bil- och 
maskinparken till Sita). Man upphandlar 
delar av staden vart sjätte år vad gäller sop-
hämtningen. Staden är indelad i tolv områden 
för att stimulera mindre företag att kunna ta 
entreprenader och på så vis öka konkurr-
ensen. Själva Högdalenverket är samägt mellan 
Fortum och staden. Entreprenörerna måste 
leverera det brännbara hushållsavfallet till 
Högdalenverket, för det är kommunen som 
ansvarar för att anvisa plats för behandling av 
avfallet (Tärnström 4a).

Ekonomiska styrmedel anses av många som en bra 
morot för att påverka boende. Men, om de boende 
lockas med lägre avgifter för miljövänligt handlande, 
drabbar det leverantörerna ekonomiskt. Kretslopps-
bolagen har det gemensamt, att de måste ha intäkter 
för att täcka sina kostnader. Om de uppfattar att en 
resurshantering byggd på kretsloppsidén är dyrare 
än den konventionella hanteringen, har de att ta 
ställning till vad det får kosta och hur kostnaderna 
ska täckas. 

Det är samma sak som för avfallshanteringen 
p.g.a. inkomstbortfallet. Vårt motto är ju att 
minska avfallsmängderna, men kostnaderna 
finns ju i alla fall. Vi har en taxa som är byggd 
på att vi ska driva våra återvinningscentraler 
och insamling av farligt avfall och allt sådant 
som man inte kan ta ut avgifterna från en 
enskild. Och sedan har vi en insamlingsavgift 

och en behandlingsavgift. Och dessa varierar 
och behandlingsavgiften rakar i höjden. För 
oss sker en justering varje år (Tärnström 3c).

Fortum har ju egentligen begränsade incita-
ment, för ju mindre kunderna köper ju mindre 
inkomst. Det viktigaste är att vi har ett re-
ferensområde, där vi kan visa på vad vi gjort. 
Vi kan ta dit våra stora kunder och få tro-
värdighet i vad vi säger. Och nersidan är att 
det kostar pengar och vi får in lite mindre 
pengar. Men det är kortsynt om man vill vara 
en stor aktör och är seriös. … Att elskatten 
gått upp 400–500 % medan elpriset gått upp 
20 % sedan elmarknaden blev fri, ändå får 
producenten skulden för höjningen. Det är 
svårt att stå emot en del nidartiklar i Expressen. 
Det är synd att vi inte visar Hammarby Sjöstad 
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som ett positivt exempel. De miljövänliga 
energislagen skulle ha en annan skattesats. 
Plånboksfrågorna har stor betydelse. Tyvärr 
har miljöfrågorna svårt att klara sig mot dessa. 
Miljöfrågorna har förlorat mark under senare 
år. Det var annorlunda under min tid i lands-
tinget tidigare där det fanns politisk enighet 
om satsning på miljö (Lindén 6g).

Stockholm Vatten gjorde om sin taxestruktur 
för några år sedan mot en förhållandevis större 
fast avgift (från 8 % till 40 %) och en mot-
svarande mindre rörlig. Just för att garantera en 
hyfsad intäkt. Det finns ju kvar ett incitament 
fortfarande. Hur ska man kunna kommunicera 
detta utan att det ska slå tillbaka? Jag har 
inget enkelt svar på den här frågan. Men sam-
tidigt skulle jag vilja påstå att vattenbesparing 
inte är en prioritet i Stockholm när det gäller 
miljöbesparing. Hade det varit det, hade man 
fått jobba med det här på ett mer sofistikerat 
sätt. Men en möjlighet är att man different-
ierar taxorna, så att man har en för den nöd-
vändiga nivån, och en avsevärt högre därefter. 
[betala lite för att spara och mycket för att 
slösa] Vi har ju försökt att informera om detta 
och jag tror inte det är ett mål som kommer 
att uppfyllas, och det trodde jag inte heller 
när det togs. Jag tycker det är svårt att in-
formera när det inte behöver sparas så kraftigt, 
och varför vi ska pressa oss på den punkten. 
Den kanske då också blir långsiktigt hållbar 
(Brattberg 6f).

Kretsloppsbolagen och byggherrarna byter inform-
ationsinsatser mot boendes goda rutiner. Samtidigt 
kräver de inbyggda fysiska arrangemangen olika 
grad av information. Exempelvis kräver snålspolande 
toaletter bara att man ska trycka på rätt knapp, 
medan hanteringen av elmätaren kräver en hel del 
instruktioner (se figur 8-1). 

8 Analys med  
tonvikt på information

I analysen vill vi fördjupa förståelsen för möj-
ligheter och begränsningar som vidlåder informations-
insatser, liksom behovet av kompletterande åtgärder. 
Vidare undersöks betydelsen av en gemensam pro-
blemuppfattning bland bolagen men också med de 
boende.

En betydande andel av de boende i Hammarby 
Sjöstad har flyttat in från villa, och är mer medvetna 
om och försiktiga med resurser som vatten och energi. 
Det antas bero på att villaboende betalar avgifter i 
förhållande till sin egen användning. 

De som har ett förflutet som boende i hyres- eller 
bostadsrätt har betalat en kollektiv avgift för vatten 
och värme. De förväntade intervjusvaren skulle kunna 
beskrivas med figur 8-2. 

Figur 8-1. Samspelet mellan information, fysiska förutsättningar och miljömässiga rutiner.

Alla möter ett nytt system i sjöstaden med vatten- 
och energisnåla installationer, som förväntas medföra 
minskad användning. I Boverkets rapport Hushållning 
med kallt och varmt tappvatten. Individuell mätning 
och styrning (2002, s. 23) anges att vattenanvänd-
ningen per person och dag i flerfamiljshus är 60 liter 
högre jämfört med småhus.

Beteendeförändringar kan dock leda till såväl 
minskad som ökad användning. Exempelvis kan 
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före detta villaboende känna en minskad motivation 
att spara vatten och energi, eftersom det inte påverkar 
månadskostnaden som bärs av hela bostadskollektivet. 
Det är, enligt informanterna, tänkbart att de som 
kommer från villaboende redan sänkt sin användning 
till en nivå i närheten av målet på halvering av 
normalanvändningen i motsvarande område i andra 
delar av staden. Om så är fallet påverkas deras faktiska 
agerande i sin nya bostad knappast av informations-
insatser. Detta ger visst stöd åt professionellas in-
ställning att de inte vill påverka rutinerna för kall-
vattenanvändning särskilt mycket, utan de förlitar 
sig på att installationerna ska ”göra tricket”.

visar å andra sidan inte någon entusiasm för att 
lämna över ansvar till de boende, utan de fokuserar 
mer på att påverka boende med information. Inter-
vjuerna visar dock på en öppenhet bland professionella 
att diskutera begränsningar i de befintliga systemen 
att exempelvis klara avloppsvatten och sopor på ett 
miljömässigt tillfredsställande sätt. Det finns idag 
en föreställning hos professionella att det går att 
informera bort miljöskadliga beteenden, inte minst 
felaktig sortering av sopor och oönskade produkter 
som spolas ner i toaletten. Denna föreställning och 
förhoppning kan delvis tolkas som en konsekvens 
av att de professionella har uttömt alla inbyggda 
tekniska arrangemang inom de befintliga systemens 
ramar. 

För att komma vidare i arbetet mot miljömålen 
krävs att de boende inte levererar använt vatten och 
fast avfall av icke önskad kvalitet. Informanter fram-
höll att de är osäkra på vissa konkreta frågor om 
källsortering liksom vatten- och energibesparing, 
men i det stora hela rådde ingen brist på allmän 
miljökunskap. De boende efterfrågade detaljinform-
ation om vad som händer med miljön om de gör på 
ett visst sätt, och de ville ha information om hur de 
bör göra. Detta kan tolkas som en beredvillighet att 
revidera vardagsrutiner. Nya vägar behövs för att ge 
de boende tillgång till kunskap som kan motivera 
ändrat beteende. 

Synsättet att hålla isär fraktioner av likartade 
materialflöden har slagit igenom med sopsortering i 
åtta kategorier, men knappast i fråga om vad som 
går ut i avloppsvattnet. Beslutet att inte installera 
urinsorterande toaletter, trots att dessa fanns med i 
den ursprungliga planen, ger tydligt belägg för det 
senare. 

Synsättet att aktivt förhindra eller försvåra för 
miljöskadliga varor att komma in på butikshyllorna 

8.1 Information  
– kunskap – handling

I Hammarby Sjöstads miljöprogram betonas be-
tydelsen av individens roll i miljösatsningen, och att 
människors aktiva engagemang ska tas tillvara, för 
att nå en hållbar utveckling. Relationen mellan krets-
loppsbolagen och de boende har förändrats över tid. 
För några årtionden sedan var hushållen mottag-
are av service för vatten och avlopp, energi, och 
insamling av fast avfall. Senare ändrade bolagen sitt 
synsätt till att betrakta hushållen som kunder, med 
en ökad kommunikation som följd. Nu ser vi början 
till en ny fas i relationen där hushållen är med-
verkande eller partner i hanteringen av flödet av 
vatten och andra produkter genom staden. 

Å ena sidan antyder intervjusvaren att de boende 
inte riktigt vet vilken roll de har som partner, och att 
deras kunskap är liten om hur de stora osynliga vatten- 
och energisystemen påverkar miljön. De professionella 

Figur 8-2. Tentativ vatten-/energianvändning.
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förefaller vara i antågande. Stockholm Vatten arbetar 
i den andan i fallet med ett nytt barntoalettpapper, 
och har sedan länge varit aktiva med att informera 
kemikalieinspektionen om produkter som skapar 
problem i reningsverken. Det är vidare fullt möjligt 
att de boende skulle acceptera inskränkningar i varu-
utbudet och enkelheten i hushållsarbetet, om de kände 
till miljökonsekvenserna. Informanterna är ju positiva 
till att betala för miljövänliga lösningar i husen och 
området, t.ex. energisnåla hushållsmaskiner, vatten-
sparande armaturer, anpassade utrymmen för sop-
sortering och god isolering. Detta finansieras via en 
något högre insats eller högre månadshyra. De boende 
föreslog i första hand sådana inbyggda lösningar, 
och är först i nästa steg beredda att vidta förändringar 
i sina vardagsrutiner som inverkar på deras bekväm-
lighet. Denna prioritering framkom även i den tidigare 
studien. 

Inbyggda lösningarna ger dock inte de boende 
lärdomar om miljökonsekvenser som de kan ta med 
sig om de flyttar från stadsdelen. I de flesta fall är 
det därför nödvändigt att de inbyggda lösningarna 
kompletteras med andra styrmedel som information 
och ekonomiska incitament. De inbyggda åtgärderna, 
t.ex. mätare i bostaden som visar vatten- och energi-
användning, behöver kompletteras med information 
om hur dessa fungerar, statistik om normalanvänd-
ning osv. I avsnitt 9.2 återkommer vi med förslag till 
konkreta informationsinsatser för att uppnå miljö-
målen. 

Information är dock inte liktydigt med handling, 
utan de boende väljer att ta till sig informationen på 
sitt eget sätt och eventuellt omvandla den i handling. 
Denna frihet att uppmärksamma och ta till sig in-
formation ställer bolagen inför stora utmaningar. 
Det är inte tillräckligt att ge sakupplysningar, utan 
budskapen måste konkurrera med mycket annan 
information som översköljer de boende. För att vara 
framgångsrika måste budskapen också kunna påverka 
de boendes rutiner i önskad riktning. Informatörerna 
måste alltså finna både informationskanaler och 
intresseväckande budskap. I sitt sökande kan man 
finna vägledning genom att se hur aktörer inom andra 
sektorer i samhället försöker få fram sina budskap. 
Vi ger här några exempel.

Internet kommer till allt större användning vid 
beställning av biljetter, resor och bankärenden. Det 
sker delvis genom att företagen ger rabatt för dem 
som använder Internet, eller genom att försvåra för 
kunden att göra som tidigare t.ex. genom att ha färre 

bankkontor eller långa köer vid betjäning. Vid in-
förandet av bilbälte utnyttjades tvingande lagstiftning 
och böter. För att åstadkomma rökfria miljöer in-
fördes rökförbud. 

I vilka avseenden liknar rutinhandlingar i hem-
miljön dem i exemplen ovan? Det står klart att 
förbud knappast kan följas upp med påföljd. Det går 
inte att spåra vem som kastat en viss påse eller hällt 
lacknafta i handfatet, och ett system som uppmuntrar 
sådana efterforskningar skulle sannolikt betraktas 
med skepsis. I stället gäller enligt intervjusvaren att 
skapa en positiv påverkan. 

Det är problematiskt att kunskap inte är liktydigt 
med handling. I avsnitt 7 redovisas ett stort antal 
faktorer som försvårar för boende (och bolag) att 
tillägna sig mer miljövänliga rutiner, inte minst den 
moderna livsstilen. Det är också så att en inform-
ationsinsats kan leda till ett resultat motsatt det 
förväntade, som i fallet med få parkeringsplatser 
som inneburit att flera tar bilen till arbetet (med fri 
parkering). Intervjuerna påvisar ett glapp mellan 
attityd och handling, och att ekonomiska styrmedel 
kan behöva komma till för att motivera människor 
att ändra handlingsmönster och därefter behålla 
dessa. 

Vi har tidigare konstaterat att människor idag till-
bringar alltmer tid utanför hemmet och att bostaden 
mer eller mindre utgör en sovplats. I Hammarby 
Sjöstad är inte denna tendens lika tydlig. Den nya 
stadsdelen med vackra omgivningar, framförallt 
det vattennära läget bidrar till att flera informanter 
tillbringar relativt mycket tid i bostaden och den 
närliggande omgivningen. Informanter beskrev att 
de bjuder hem bekanta, promenerar i området osv. 
Denna stolthet över området kan tas tillvara och 
användas i utformningen av informationsinsatser, 
t.ex. genom att använda boende som informatörer. 

8.2 Ord är bärare av betydelser

Vi sätter namn på ting som betecknar deras funktion. 
Namnet ger också en förståelse för tinget. Namnet 
avloppsreningsverk betecknar en anläggning där 
avloppsvatten renas. När dessa anläggningar kom 
till för 60–70 år sedan fanns kravet att ta bort 
fraktioner som gav upphov till synliga miljöproblem 
såsom stinkande bäckar och sjöar. Sedan dess har 
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reningen utvecklats oerhört, men ändå inte kunnat 
hålla samma takt som kemikaliesamhällets utveckl-
ing. Idag använder hushållen produkter som samman-
tagna innehåller ca 30 000 olika kemiska föreningar, 
medan reningsverken kanske följer upp ett 30-tal 
(EU:s vitbok om kemikalier).

Samhället satsar oerhört mycket resurser på att 
utveckla t.ex. mediciner och bara denna sektor har 
flera tusen kemister anställda för att utveckla nya 
produkter. Den europeiska kemikalieindustrin syssel-
sätter ungefär 1,7 miljoner personer, och är den 
tredje största tillverkningsindustrin.

 Samtidigt har den svenska vattensektorn stöd av 
kanske något hundratal kemister för drift och viss 
forskning. Vi anser inte nödvändigtvis att denna 
prioritering är felaktig, utan nöjer oss med att kon-
statera att va-verken alltid kommer att vara i under-
läge. Det betyder att osynliga och/eller långsamt 
verkande försämringar av miljön kan ske utan att 
vi omedelbart upptäcker dessa. Ändå lever namnet 
avloppsreningsverk vidare. Det skulle inte vara något 
problem, om det inte påverkade boende och kanske 
också professionella att ha en övertro på att anlägg-
ningen levererar vad namnet anger – renat avlopps-
vatten. Och att vi därför inte behöver oroa oss för 
vad reningsverket ska göra med t.ex. de färgrester 
som finns i slammet. De boende kan därför resonera 
att det ”inte är så farligt om jag slänger lite färg i 
vasken, eller använder klorin i tvätten.” 

Om informationen ska ha någon påverkan, måste 
de boende känna till att avloppsreningsverket inte 
klarar att rena särskilt många ämnen. Ett steg i den 
riktningen skulle kunna vara att finna ett nytt namn 
för en anläggning med mycket begränsad förmåga 
att ta bort kemiska föreningar och annat som finns 
i avloppsvattnet. Stockholm Vatten skulle kunna 
utlysa en tävling för att finna ett mer passande namn 
i den kemikalietidsålder vi lever. Detta initiativ skulle 
samtidigt ha en informativ verkan i och med att 
informationen sipprar ut om att nuvarande anlägg-
ningar inte klarar att rena det avloppsvatten som 
hushållen levererar.

Den långsiktiga lösningen ligger i att komma åt 
problemets kärna – kemikaliesamhället. Eftersom 
drivkraften och resurserna är samlade i producent-
ledet är det rimligt att tillverkarna har skyldighet 
att ta fram ekonomiskt försvarbara lösningar på 
hur avlopps”renings”verken ska kunna eliminera 
komponenterna i deras produkt eller vara. I avvaktan 
på denna långsamma förändring kan de boende 

uppmanas att välja bort de ur miljösynpunkt värsta 
varorna. Miljömärkning är ett inslag i den mot-
rörelsen.

Sopförbränning är ett annat uttryck som kan vara 
ett hinder för boendes förståelse för vad som bör 
göras. Förbränning är den huvudsakliga funktionen, 
men allt brinner inte och det som brinner ger alltid 
någon restprodukt till luften eller i askan. Ett viktigt 
argument för förbränning är att minska volymen 
av avfall som ska deponeras, men också att utvinna 
energi ur soporna. Så kallade sopor är därför en 
betydande energiresurs och organiskt avfall är dess-
utom en växtnäringsresurs. Det kan därför vara på 
sin plats att fundera på om ordet sopor ska ersättas 
med ett ord som snarare betecknar en potentiell 
resurs, än att bara beteckna en restprodukt som 
hushållen vill göra sig av med. Men ordet ”sopor” 
kanske kan vara kvar i det fall att de återvinningsbara 
fraktionerna sorteras ut. Det skulle finnas en risk 
med att kalla denna restfraktion energiåtervinning, 
eftersom de boende skulle bibringas uppfattningen 
att detta är en resurs som kan innehålla vad som 
helst och att anläggningen klarar att återvinna allt. 

Ur miljösynpunkt krävs framförallt en betoning 
på vad som blir kvar efter förbränningsprocessen. I 
Hammarby Sjöstad sorteras mycket som kan åter-
cirkuleras och det som blir kvar efter sorteringen går 
till att utvinna energi. Samtidigt kan det vara svårt 
att informera om att tidningar inte ska brännas, 
eftersom alla vet att tidningar brinner bättre än 
tandkrämstuber och keramik. På samma sätt som 
för avloppsvatten är sopförbränningsanläggningen 
inte byggd för att klara av att ta bort alla miljöfarliga 
ämnen ur röken. Detta budskap bör spridas till 
hushållen så att de blir mer varse om olika varors 
inverkan på miljön efter behandlingen. Kemikalie-
samhället är roten till problemet, och även här 
kan de boende uppmanas att välja bort de värsta 
varorna. Miljömärkning är ett viktigt inslag i den 
utvecklingen.

Förbrukning är ett tredje begrepp som bör dis-
kuteras i informationssammanhang. Hushållen för-
brukar inte vatten, varor eller ens energi, utan de 
använder dessa resurser. Efter användningen återstår 
en produkt av lägre kvalitet i form av avloppsvatten, 
sopor, och värme. Genom att använda ordet för-
brukning kan de boende bibringas intrycket att 
produkten antingen försvinner eller inte har något 
värde. Vi diskuterar detta i termer av synligt och 
osynligt i nästa avsnitt. 
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Ekologisk stadsdel är ett fjärde begrepp med in-
byggda betydelser. Hammarby Sjöstad kallas ekologisk 
stadsdel för att tilltala en bred publik, till skillnad 
från ekoby som enbart lockar miljöintresserade. 
Informanter uppgav att de antagligen inte skulle ha 
flyttat till Hammarby Sjöstad, om det krävts ett 
stort engagemang att leva miljövänligt. Inform-
anterna upplever inte heller att sjöstaden ställer krav 
på dem, som om de levde i ekobyar. Beteckningen 
ekologisk stadsdel kan dock ställa till problem när 
det gäller ansvarsfördelning. De boende har betalat 
ett högt pris för att bo i Hammarby Sjöstad och de 
uppfattar att detta boende ska innehålla inbyggda 
lösningar och inte ställa några större miljökrav på 
dem. Den information som ges bör därför vara tydlig 
och gärna ha förhandlats fram med bostadsrätts- och 
hyresrättsföreningarna. Om de boende inte ser (och 
tilldelas) ett eget ansvar är det föga troligt att de tar 
till sig den information som erbjuds, utan förväntar 
sig inbyggda lösningar och åtgärder från kretslopps-
bolagens sida. Fördelen med begreppet ekologiska 
stadsdelar är att det tilltalar en bredare publik än 
ekobyar, men det är sannolikt att det också inbegriper 
att de boende lägger mer ansvar på politiker och 
andra aktörer än vad som är fallet i en ekoby. 

Ett sätt att ”informera” om ansvarsfördelningen 
mellan boende och andra aktörer kan vara att erbjuda 
de boende tillgång till små odlingslotter. På så vis 
skulle boendeinitiativ bli konkret synliga, och det 
skulle bidra till försköning av området. Ytan räcker 
inte till för att alla ska kunna få tillgång till en lott, 
och det är sannolikt inte så många som skulle vara 
intresserade. De som odlar kan använda komposterat 
biologiskt material i sina rabatter och stimulera till 
diskussion bl.a. om rena sopfraktioner och slam. 

Enligt vår hypotes skulle de boende därmed uppfatta 
sitt ansvar för sopor som betydligt större än för el-
användning. I den följande analysen av intervjuerna 
låter vi restproduktens synliga miljöpåverkan och 
hushållens ansvar för kvittblivningen styra fram-
ställningen. 

Fast avfall och kallvatten
Det finns ett direkt samband mellan varukonsumtion 
och sopmängd, och informanterna kan enligt egna 
utsagor påverka flödet av material i alla led från 
inköp av varor till sortering av restprodukterna. 
Producenterna anses dock behöva ta ett större ansvar 
för vilka produkter som finns på marknaden och hur 
förpackningar är utformade. Den stora synligheten 
hos sopor i hemmet och nästa led, med bl.a. möj-
ligheten till egen kompostering av biologiskt material, 
bidrar till att ingen anser sig kunna kräva att Ren-
hållningsverket ska ha anställda som rotar i och 
sorterar soporna. Det betraktas som självklart att 
ingen annan än hushållets medlemmar kan förväntas 
utföra sortering av soporna. 

Några informanter uttrycker dock oro för att de 
olika sorterade fraktionerna kan komma att blandas 
i nästa led i kvittblivningsprocessen. Några andra 
anser att miljövinsten med sorterade sopor kan om-
intetgöras av den höga energikostnaden för transporter 
av de återvunna restprodukterna. De boende saknar 
ekonomiskt incitament att minska sopmängden i 
Hammarby Sjöstad. Detta påpekas inte minst av 
dem som flyttat från villaboende där sopavgiften 
kopplades till hur mycket soporna vägde. Det bör 
också nämnas att den tekniska utformningen av 
sopinkasten på gården gör det krångligt att stoppa 
in sorterat material, det saknas en närbelägen station 
för farligt avfall, det är för trångt i köksskåpet för 
att kunna fraktionera allt fast avfall, och det saknas 
fortfarande en kompostanläggning. Trots detta, 
uttrycker nästan alla informanter ett intresse för 
att bidra med tid och engagemang att sortera sopor. 
Sopsortering förefaller ha blivit en naturlig del av 
hushållsarbetet och många informanter betraktar 
det därför inte direkt som en miljöhandling. Sop-
sortering kan betraktas som en rutinmässig vana, 
som dock kan störas genom ofräscha miljörum eller 
små utrymmen under diskbänken, vilket får boende 
att reflektera över handlingen.

Råvaran till hushållsvattnet har inget direkt pris 
och tillgången i naturen betraktas som obegränsad. 
Vattnet i hemmet kommer ut ur kranen och försvinner 

8.3 Synligt och osynligt

Liksom i den tidigare studien förefaller det som om 
synligheten hos restprodukten efter användning 
påverkar eller formar de boendes uppfattning om 
deras egen roll i flöden och kretslopp. Det skulle 
kunna uttryckas så att ju synligare restprodukten är, 
desto mer ansvar vilar på hushållet. Elektriciteten 
utgör ett extremfall där restprodukten är helt osynlig. 
Hushållssopor utgör den andra extremen för syn-
lighet, både i hemmet och när sopbilen kommer. 
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ner i vasken eller golvbrunnen, och blir därmed 
snabbt osynligt. Som vi ska se, skiljer informanterna 
på sitt ansvar för kall- respektive varmvatten.

Kallvatten används främst för att spola toaletten, 
till disk- och tvättmaskiner samt att blanda med hett 
vatten för att få önskad temperatur. Informanterna 
uttalar sig negativt mot att slösa med vattnet, men 
anser inte att det är nödvändigt att spara kallvatten. 
I stället är de beredda att betala extra för att bostads-
bolaget ska installera vattensnåla apparater i hushållet 
såsom tvättmaskin, diskmaskin och toalett. Det 
saknas ekonomiska incitament att spara, eftersom 
Stockholm Vatten nyligen ändrat vattentariffen så 
att en större del av kostnaden belastar den fasta 
avgiften. Informanterna i den förra studien ansåg att 
denna åtgärd snarare motverkar sparande, efter-
som sparande därigenom endast medför marginellt 
minskade kostnader för hushållet.

De boende förväntar sig att avloppsreningsverket 
klarar av att rena många sorters föroreningar i vatten 
som lämnar hushållet. Detta gäller dock inte kem-
ikalier eller sopor som kastats i toalettstolen eller 
vasken. Intervjuerna visar på en viss motvilja mot att 
kasta sådant i toaletten, eftersom de anser sig veta 
att vissa produkter skapar problem. En del fast avfall 
som går att bränna eller kompostera, anser inform-
anterna passa bättre som sopor eller i komposten, 
medan vissa kemiska produkter borde sorteras och 
destrueras i särskild ordning. Flertalet boende har 
en liten papperskorg i badrummet, men visst avfall 
slängs inte i den t.ex. bomullstussar med aceton eller 
inoljade trasor som uppfattas som självantändliga 
och illaluktande. Informanterna har därför, kanske 
på grund av synligheten hos kemikalier och sopor, 
ett något kluvet förhållande till att använda avloppet 
som sopnedkast. Även här poängteras producent-
ansvaret; produkter som går att köpa i butiker bör 
vara möjliga att använda och därefter göra sig av 
med i hemmet. 

Energi och varmvatten
Energi betraktas inte som en begränsad resurs av alla 
informanter. Några anger att en stor energianvänd-
ning inte utgör något problem ur miljösynpunkt, 
det är bara fråga om att hitta andra sätt att pro-
ducera energin. Energi är extremt osynligt och saknar 
helt restprodukt i hemmet. Kopplingen till exempel-
vis kärnavfall görs bara av några få informanter. 
Enligt vår hypotes förväntas hushållen uppfatta sig 
ha ett mycket begränsat ansvar för miljöåtgärder på 

energiområdet. Däremot visar den tidigare redo-
visningen att kretsloppsbolagen gör stora insatser 
för att minska användningen av fossila bränslen. 
Informanterna förordar inte heller eget sparande 
genom ändrat beteende, utan anser snarare att det 
är viktigare att bostaden vid inflyttningen är utrustad 
med energisnåla maskiner och är väl isolerad för att 
spara energi. Däremot uttrycker de att det är viktigt 
att inte slösa med energi. 

Varmvatten utgör en kombination av energi- och 
kallvattenresurser. Vi kan notera att restprodukten 
från varmvatten har samma karakteristika som kall-
vatten, vattnet har smutsas ner och detta ger vissa 
negativa konsekvenser. Nedsmutsningen av vattnet 
vid disk och tvätt utgör dock en nödvändig del av 
processen, och informanterna finner inte skäl att 
förhindra den. Däremot är de positiva till att använda 
”miljövänliga” tvättmedel m.m. Det använda vattnet 
spolas ner i avloppet omedelbart och blir därmed 
snabbt osynligt. Detta gäller inte minst för varm-
vattnet som spolas ut från disk- och tvättmaskiner 
och aldrig är synligt.

Det uttryckta förtroendet för reningsverkets för-
måga att rena avloppsvatten av varierande kvalitéer 
tål att funderas över ytterligare. I termer av synlighet 
skulle en förklaring kunna vara att vattenrening är 
en dold företeelse för gemene man, till skillnad från 
t.ex. sophantering. Få informanter känner till att de 
är kopplade till ett särskilt reningsverk, vars slam ska 
omvandlas till gödsel. För det stora flertalet är rest-
produkten avloppsvatten, liksom dess hanterande, 
höljd i dunkel. Vår tolkning är att den relativa osyn-
ligheten av avloppsvattnet, i kombination med de 
boendes bekvämlighet, medverkar till att hushållen 
förringar betydelsen av sin egeninsats. 

Ett sätt att öka synligheten, och därmed hus-
hållens ansvarsnivå för det använda vattnets kvalitet, 
vore att arrangera besök på reningsverket och låta de 
boende använda gödseln från slammet till blommor 
och planteringar. Ett annat sätt att långsiktigt skapa 
en förståelse för miljösamband är att installera urin-
sorterande toaletter i de kommande bostäderna i 
sjöstaden. Då skulle näringsämnena i urinen kunna 
användas som ett giftfritt gödningsmedel i parker 
och rabatter, medan de komposterade fekalierna 
(tillsammans med organiskt köksavfall) blir ett bra 
jordförbättringsmedel. Det vore ett konkret sätt att 
visa att näringsämnena hör till marken, och inte till 
vattnet där de bara gör skada. 
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Ökad synlighet med individuell  
mätning och avgiftsbetalning
I Hammarby Sjöstad är varken varmvattenanvänd-
ning eller uppvärmning av bostaden föremål för 
individuell mätning och debitering. De boende kan 
idag låta livskvalitet av typen varma bad, lång dusch-
tid och hög inomhustemperatur dominera över energi-
sparande. Den ekonomiska synligheten inskränker 
sig till de fall de boende betalar för den använda 
mängden varmvatten, dvs. uppvärmningen av kall-
vatten i tvätt- och diskmaskin som betalas på den 
”vanliga” elräkningen. Såväl boende som professionella 
pekar på avsaknaden av ekonomiska incitament som 
stimulerar framväxten av miljövänliga rutiner. Inform-
anterna ser inga större drivkrafter att spara på vatten 
då de vare sig ser någon brist på vatten, eller upp-
muntras att spara genom individuell debitering. 
Även kostnaden för uppvärmning som delas utan 
hänsyn till användning motverkar målet att halvera 
energianvändningen. Den kollektiva debiteringen av 
vatten och värme bidrar till att dessa är osynliga för 
de boende, men kan synliggöras genom individuell 
debitering. 

Kopplingen mellan energianvändning, rumsvärme 
och varmvatten är tydligare för dem som tidigare bott 
i villa, men samtliga informanter uttalar sig positivt 
om individuell mätning även i Hammarby Sjöstad. 
De föreslår alltså att all energianvändning ska belasta 
det enskilda hushållet på samma sätt som el till spis 
och belysning, och därigenom bli ekonomiskt synlig. 
På så vis kan de själva avgöra hur de föredrar att 
balansera livskvalitet och utgiften för energi. 

Energianvändningen begränsas av prioriteringar 
avseende hushållsekonomin. Många av de intervjuade 
som kom från villaboende uppgav att de tidigare 
var försiktiga med långa duschar och hög inom-
hustemperatur. Energins ekonomiska och fysiska 
osynlighet medför att generella miljömål, av den typ 
som finns utformade för Hammarby Sjöstad, ensamt 
ska påverka avvägningen mellan att spara och slösa. 
Men informanterna har relativt vaga uppfattningar 
om miljömålen, och de förespråkar istället att öka 
synligheten genom individuell debitering.

Sambanden mellan olika restprodukters synliga 
miljöpåverkan och hushållens upplevda ansvar för 
kvittblivningen kan sammanfattas enligt tabell 8-1.

Produkt/vara och 
dess tillverkning

Produktens synlighet 
direkt efter användning

Kvittblivning i hushållet  
– och ansvaret

Bolagens behandling 
av restavfallet

Dagligvaror m.m.
Varor från fabriker 
och jordbruk

De flesta varor ger en 
synlig restprodukt.
Obetydligt återbruk i 
hemmet.

De boende sopsorterar och bär 
allt till soprum. De har fullt miljö-
ansvar men har gjort få ändringar 
av sitt köpbeteende.

Återbruk av fraktioner 
t.ex. värme från för-
bränning och kompost 
från organiskt avfall.
Destruktion eller 
deponering.

Kallvatten
Obegränsad 
tillgång i naturen. 
Rening och 
distribution.

Synligt när det blandas 
med kemprodukter och 
fast avfall i vask/toalett.
Boende kan spara eller 
slösa.

Osynligt efter nedspolning i vask/
toalett/golvbrunn. Kostnad 
osynlig. Reningsverket anses ha 
ansvaret, men boende med-
ansvarig.

Reningsverket kan 
rena till viss gräns, 
men har problem med 
slammet, och reningen 
blir dyrare.

Varmvatten
Osynlig uppvärm-
ning i och bortom 
hemmet.

Synligt i diskho, men 
osynligt i tvättmaskin.
Blandas med kemiska 
produkter. Boende kan 
spara eller slösa med 
varmvatten.

Osynligt efter nedspolning i vask/
badrum/golvbrunn. Kostnad 
osynlig. Bolagen ansvariga för 
miljövänliga installationer och 
rening.

Smutsvatten kan 
delvis renas innan det 
går till recipient, slam-
problem.Slutförvar av 
kärnavfall m.m. från 
uppvärmning.

Energi: 
uppvärmning
Förnybara bränslen 
till fjärrvärmen.

Osynlig restprodukt. 
Boende kan spara eller 
slösa med uppvärmning.

Inga restprodukter och kostnaden 
osynlig. Byggbolagen ansvarar för 
god isolering m.m. Energibolaget 
har ansvar för miljövänlig 
produktion.

Slutförvar av aska och 
luftföroreningar från 
produktionen. Energi-
producenten ansvarig.

Energi: elektricitet
Förnybara bränslen, 
vattenkraft, samt 
kärn- och kolkraft.

Osynlig restprodukt 
som avger värme. 
Boende kan spara eller 
slösa med elen. 

Ingen restprodukt i hemmet utöver 
värme. Ekonomiskt synlig och hus-
hållsekonomin styr. Alla ansvarar 
för energisnåla apparater m.m.

Slutförvar av aska, 
kärnavfall m.m. från 
produktionen.
Producentens ansvar.

Tabell 8-1. Sambanden mellan olika restprodukters synliga miljöpåverkan och hushållens upplevda ansvar.
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Vi har i tidigare stycken betonat vikten av samarbete 
såväl mellan kretsloppsbolag som samverkan mellan 
kretsloppsbolag och boende. En samsyn på miljö 
och hållbarhet underlättar kommunikationen mellan 
kretsloppsbolagen och de boende. Samsynen kan 
växa fram genom informations- och erfarenhets-
utbyte. De boende kan inte förväntas reagera positivt 
på signaler om miljövänliga rutiner från kretslopps-
bolagen med mindre än att de hyser förtroende för 
bolagen. Förtroendet kan stärkas av att kretslopps-
bolagen samverkar sinsemellan, har samverkan med 
kommunen och de boende, samverkar med miljö-
rörelsen, och med butiker, producenter, byggföretag 
och mäklare.

De tre kretsloppsbolagen har samverkat i plan-
ering och genomförande av Hammarby Sjöstad och 
senare har två samfinansierat informationscentret 
GlashusEtt. Planeringssamarbetet har bl.a. inne-
burit att förbränningen av sopor liksom rötning av 
avloppsslam ger energi för uppvärmning av husen. 
Den helhetssyn som detta skapat, underlättar för de 
boende att se sammanhangen i miljösatsningen. De 
får också, under förutsättning att denna information 
sprids, en positiv bild av att bolagen själva anstränger 
sig för att nå miljömålen. 

En annan förtroendeskapande åtgärd är att krets-
loppsbolagen samverkar med t.ex. producenter av 
miljövänliga produkter, med affärerna i området för 
att saluföra kravmärkta varor, och med mäklare så 
att de ger information som förstärker miljöprofilen. 
De boende förväntar sig att ett kommersiellt bolag 
inte har som primärt syfte att vara miljöinriktat, 
och därmed riskerar Fortums miljöinformation att 
utsättas för extra noggrann granskning. Legitim-
iteten i Fortums budskap till boende kan förstärkas 
med samproducerad information med t.ex. kom-
munen eller miljörörelsen. 

Vi har tidigare konstaterat att människor idag 
tillbringar alltmer tid utanför hemmet och att bo-
staden mer eller mindre utgör en sovplats. Med 
ändrade levnads- och matvanor blir det naturligt för 
t.ex. Renhållningsförvaltningen att börja samla in 
matavfall även från restauranger. Det pågår ett försök 
med 40 restauranger i staden. Stockholm Vatten har 

goda erfarenheter av att samverka med t.ex. tand-
läkare och fotohandlare för att sortera deras avfall 
separat, och därmed slippa få det i avloppsvattnet till 
reningsverket. Det hela är en fråga om att kretslopps-
bolagen gör successiva anpassningar till långsamma 
samhällsförändringar. Även dessa åtgärder bör pres-
enteras för de boende, så att de ser vidden av miljö-
satsningarna från kretsloppsbolagen.

Ett annat exempel på förändringar i samhället 
som kan få ett avgörande inflytande på miljöåtgärder 
är arbetsmiljölagstiftningen. Arbetsmiljöinspektionen 
har nyligen beslutat förbjuda entreprenören Sita att 
samla in tidningar vid portar och grindar. De många 
lyften ger personalen förslitningsskador. Man före-
slår att insamlingen görs vid återvinningsstationer. 
Därmed riskerar den höga insamlingsgraden på 
82 % (2001) att sjunka. Arbetsmiljöverket driver på 
en utveckling att sopsäckarna inte får väga mer än 
15 kilo, och målet är 7 kilo. Det kommer att kräva 
större förvaringsrum och/eller tätare hämtning i 
villor, vilket i sin tur har en negativ miljöpåverkan. 
Sopsugen i Hammarby Sjöstad uppfyller redan kravet 
genom den långt drivna mekaniseringen. Så finns det 
andra krav t.ex. på handikappanpassningar. DHR (De 
Handikappades Riksförbund) driver kravet att boende 
inte ska ha mer än 10 meter för att lämna sitt avfall. 
Kretsloppsbolagen kommer att utsättas för likartade 
utmaningar mot sina miljösatsningar. Det gäller 
för dem att finna rimliga avvägningar mellan bl.a. 
ekologisk hållbarhet och mänskligt välbefinnande.

8.4 Kretsloppsbolagen och 
boende – samsyn eller?

9. Vad bör och kan göras?

Miljömålen i Hammarby Sjöstad avser att minska 
resursanvändning och främja återanvändning av de 
resurser som använts. Avsikten är att minska miljö-
problem som vårt boende orsakar såsom övergödning, 
luftföroreningar, försurning och växthuseffekt. Samt-
liga aktörer kan bidra till att uppfylla målen; plan-
erare, byggherrar, entreprenörer, kretsloppsbolagen 
och – inte minst – de boende. Varje strategi för att 
nå miljömålen bör fokusera på två ting; att ”göra 
rätt saker” och att ”göra varje sak rätt” dvs. på bästa 
sätt. 
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En effektiv kommunikation mellan aktörerna förut-
sätter att man har en klar uppfattning om vilka 
storleksordningar på användning och förorening 
som finns och i vilken grad en åtgärd påverkar dessa 
(effectiveness). Att lägga stor vikt vid åtgärder som 
har marginell påverkan är att göra fel sak. Projektet 
Hammarby Sjöstad har initierat studier av olika 
slag för att orientera beslutsfattarna om hur ”delarna 
påverkar helheten”. 

En modell för att kvantifiera miljöbelastningen i 
bostadsområdet har utvecklats av en konsult (Carl 
Bro AB) och staden (Carl Bro AB 2004). Det rör 
sig här om att undersöka vilka effekter restprodukt-
erna har på miljön, snarare än att bedöma boendes 
attityder. De fyra byggherrarna på Sickla Udde har 
tagit fram data till modellen som gäller värme- el- 
och vattenanvändning från nio kvarter. Data finns 
för produktionen av byggnader, marksanering m.m. 
av tomterna och persontransporter m.m. i området. 
Data avseende driften av bostäderna (och senare 
avveckling) uppskattas med hjälp av teoretiska värden. 
Med denna reservation ges följande sammanfattning 
av Carl Bro ABs beräkningar av miljöbelastningen. 
Den kompletteras med resultat från andra källor 
för att ge underlag för denna studies strävan mot 
effektiva kommunikationsvägar.

De största minskningarna av miljöpåverkan gäller 
enligt Carl Bro AB driften av vatten, avlopp och 
uppvärmning, den tekniska försörjningen av fastig-
heterna, samt byggmaterial för produktion av bygg-
naderna. För området är det persontransporter som 
står för den största minskningen av miljöbelastningen 
(Carl Bro AB 2004, s. 4). Carl Bro-rapporten använder 
dock sällan direkt de parametrar som anges i miljö-
målen, utan använder påverkanskategorierna växthus-
effekt (gram CO2-ekvivalenter), försurning (mol H+-
ekvivalenter), övergödning (gram O2-ekvivalenter), 
marknära ozon (gram C2H2-ekvivalenter), radioaktivt 
avfall, och uttag av ej förnybar energiråvara (kWh) 
och vattenanvändning (m3). Vidare grundar sig Carl 
Bro-rapporten endast på de tekniska förändringar 
som skiljer Sickla Udde från referensalternativet, och 
tar inte hänsyn till om boendes beteende kan skilja 
sig åt (Carl Bro AB 2004, s. 11). 

Vattenanvändningen i driftskedet har minskat med 
40 % jämfört med ett referenshus. Det finns ingen 
uppgift om hur detta fördelar sig på ”inbyggda” för-
bättringar och på de boendes ändrade rutiner. Det 
skulle kräva en omfattande studie för att klarlägga den 
uppdelningen (Stockholm Vatten genomför f.n. ett 
mätdataprojekt som syftar till att ge info om faktisk 
vattenanvändning). Det kan nämnas att den genom-
snittliga användningen i Sverige har gått ner från 220 
liter per person och dygn år 1980 till 190 liter år 2000. 
I nya bostäder är siffran så låg som 150 liter (SCB 
2000). Vi får, utifrån detta, nöja oss med att anta 
att en betydande del av minskningen i Hammarby 
Sjöstad sannolikt härrör från inbyggda arrange-
mang.

Vi konstaterar att inbyggda förbättringar och 
livsstilsförändringar medfört att målet med att halv-
era vattenanvändningen nästan uppnåtts. Frågan är 
om det finns anledning att sätta upp ett nytt, mer 
ambitiöst mål, eller vara nöjd med det man uppnått. 
Om de ansvariga väljer att ha kvar nuvarande mål, 
kan informationen fokuseras på att ge positiv åter-
koppling till de boende – och på att inte slösa. Ett 
beslut att inte ändra målet skulle sannolikt öka 
trovärdigheten i övriga budskap till de boende, 
eftersom så många ifrågasätter en minskning av 
vattenanvändningen i ett vattenrikt land. Dessutom 
kommer sannolikt en kampanj för att minska varm-
vattenanvändningen i sig att bidra till en ytterligare 
minskning av kallvattenanvändningen till det upp-
satta målet på 50 % (se 9.1.2).

9.1 Att ”göra rätt saker”
9.1.1 Vattenanvändning

9.1.2 Varmvatten

En betydande del av det använda vattnet är varm-
vatten, kanske 35 %, och ytterligare en del värms i 
disk- och tvättmaskiner (Boverket 2002, s. 19). Den 
totala energianvändningen i bostäder i Sverige upp-
går till ca 90 TWh och av detta går 15 % till upp-
värmning av tappvarmvatten (Boverket 2002, s. 19). 
Det motsvarar ca 30 kWh/m2/år för uppvärmning 
av tappvarmvatten. 

Carl Bro AB redovisar inga data för varmvatten-
användningen utan denna ingår i fjärrvärmekalkylen. 
Enligt Boverket finns en möjlig besparing på varm-
vatten med 15–25 %. Byggföretaget Peab beräknar 
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att individuell mätning medför en energibesparing 
på 20 % för varmvatten (Bylund 2004, s. 66).

Vi konstaterar att det saknas ett specifikt mål 
för varmvatten, men att det är av stort intresse att 
formulera ett sådant. Det förekommer sannolikt ett 
visst slöseri med varmvatten, som kan informeras 
bort. Samtidigt finns ett betydande utrymme kvar 
för inbyggda besparingar och påverkan genom deb-
itering efter konsumtion. Exempel ges i avsnitt 9.2. 
Målet för varmvattenanvändningen skulle kunna ta 
sin utgångspunkt i de boendes användnings- och 
utsläppsrätter som föreslås i 9.1.8.

finns det skäl att nå längre, eftersom reningskraven 
från EU kan förväntas öka i framtiden. I nästa fas 
blir det än viktigare att påverka vad hushållen tillför 
vattnet innan det lämnar bostaden. Det kommer 
även att krävas återkommande information för att 
vidmakthålla resultaten som uppnås. En del av in-
satserna måste riktas till butiker och producenter 
angående deras utbud av varor.

9.1.3 Avloppsvatten

Mer än en halvering av miljöbelastningen (67 %) 
har uppnåtts för kategorin övergödning genom att 
det lokala reningsverket har god kapacitet att re-
ducera näringsämnesutsläppet till Hammarby sjö 
(Carl Bro AB 2004, s. 20). Bedömningen baseras 
på att det nya avloppsreningsverket är i full drift, 
men som tidigare nämnts är detta inte fallet ännu. 
Därmed vet vi relativt lite om de faktiska förhåll-
andena. 

Ett syfte med vår studie har varit att analysera i 
vilken utsträckning de boendes beteende påverkas 
av information om vad som inte bör kastas i avloppet. 
Det finns endast en mätpunkt för avloppsvattnet, 
nämligen vid inloppet till avloppsreningsverket. Detta 
begränsar möjligheten till att utvärdera enskilda 
informanters utsagor om hur de gör sig av med olika 
restprodukter. En utvärdering av i vilken omfattning 
de boende spolar ner dessa i avloppssystemet kan 
bidra till att förbättra informationen om “bästa sätt” 
för kvittblivning, liksom för hur informationen ska 
utformas och förmedlas. Men p.g.a. att avlopps-
reningsverket ännu inte kan leverera data för dessa 
ämnen, får vi avvakta med den analysen. Vardagliga 
aktiviteter som bad, disk och tvätt ger en spridning 
av både tungmetaller och organiska miljöfarliga 
ämnen, men det totala bidraget av tungmetaller i 
Sjöstadens avloppsvatten är lågt och halterna är 
mer än halverade jämfört med Henriksdals vatten 
(Magnusson, J. 2003, s. III).

När avloppsreningsverket är igång, förväntas 
minskningen av utsläpp att uppfylla några av målen 
med råge. Frågan är återigen om det finns anledning 
att sätta upp ett nytt, mer ambitiöst mål, eller vara 
nöjd med det man uppnått. I fallet med avloppsvatten 

9.1.4 Uppvärmning av bostäder

Erfarenhetsmässigt anses uppvärmningen stå för 
nästan två-tredjedelar av den totala energianvänd-
ningen (Carl Bro AB 2004, s. 26). Målet är att 
minska energianvändningen för uppvärmning av 
bostäder till 60 kWh/m2/år (inkl. högst 20 för el-
användning). Miljöbelastningen från driften av 
byggnader har minskat mest, ca 30 %, vilket är ett 
resultat av byggherrarnas åtgärder i fastigheterna 
(tjockare isolering, bättre U-värden på fönster och i 
vissa bostäder även värmeåtervinning) samt minskad 
miljöpåverkan från fjärrvärmen (Carl Bro AB 2004, 
s. 20). Här ska åter påpekas att det gäller teoretiska 
värden för driften och risken är stor att den upp-
mätta energianvändningen kommer att vara större 
än den beräknade. Det gäller inte minst p.g.a. de 
stora fönsterytorna, och att schablonen för inom-
hustemperaturen satts till 22 °C medan den verkliga 
temperaturen ofta är 23 °C. Varje grad innebär en 
ökad energianvändning på ca 5 %.

Uttaget av ej förnybar energiråvara har minskat 
med cirka 45 %. Målet är att all energi för upp-
värmningsbehov ska komma från spillenergi eller 
förnyelsebar energi (Carl Bro AB 2004, s. 23). För-
bränning av fossila bränslen har minskat påtagligt 
för Fortums fjärrvärmeproduktion (södra nätet). 
Värmen till Sickla Udde kommer från förbrännings-
anläggningen i Högdalen där biobränslen, främst 
tallbecksolja och hushålls- och byggavfall förbränns 
samt från värmepumpar som utnyttjar värmen ur 
renat spillvatten från Henriksdal. Trots dessa insatser 
och det nära samarbetet mellan Fortum och Ren-
hållningsförvaltningen återstår ytterligare steg innan 
målet om enbart förnybar energi uppnåtts. Om målet 
fritt tolkas som utifrån tillförd energi, kan det nås, 
eftersom Sjöstaden får cirka hälften av sin energi 
från lokala källor (eget avfall och avloppsvatten). 
Den andra hälften kommer från förnyelsebar energi 
(Gatu- o fastighetskontoret 2003, s. 23).
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Vi konstaterar att eftersom uppvärmningen av bo-
städer utgör en så stor del av den totala energi-
användningen, finns det skäl att de boende bidrar 
med ytterligare insatser för att spara mer. Det är 
sannolikt så att ekonomiskt försvarbara inbyggda 
förbättringar inte är helt uttömda. En närvarostyrd 
uppvärmning med sänkt innetemperatur under vissa 
tider på dygnet och i skilda rum skulle sannolikt 
kunna bli accepterad om den leder till en märkbart 
lägre driftskostnad. 

staden medverka till att kolonilotter inrättas, som i 
sin tur kan stimulera kompostering av organiskt 
avfall, och därmed stärker medvetenheten om ett av 
kretsloppen.

9.1.5 Fastighetsel

Målet är att tillföra högst 20 kWh/m2/år fastighets- 
och lägenhetsanknuten el i Hammarby Sjöstad. Det 
gäller alltså inte per individ utan per boendeyta, 
vilket försvårar för de boende att relatera till målet. 
Huvuddelen av denna el betalas via individuell 
faktura och är därmed synlig. Eleffektiva installationer 
och vitvaror har medverkat till en minskad elanvänd-
ning. Trots det återstår en bra bit till att uppnå målet 
med halverad användning.

Vi kan konstatera att det finns ytterligare inbyggda 
förbättringar som kan göras, och en sådan skulle 
vara ett erbjuda grön el till samma pris som vanlig 
el. Men det krävs också ändrade vardagsrutiner bland 
de boende. Därför bör betydande satsningar göras 
på att informera de boende om olika åtgärder för att 
spara el.

9.1.6 Det fasta avfallet

Målen för det fasta avfallet är att den totala avfalls-
mängden ska minska minst 20 % i vikt, och det 
miljöfarliga avfallet med 50 %. Vidare ska 60 % 
av kvävet och fosforn i den organiska fraktionen 
återföras till jordbruket. Renhållningsförvaltningen 
saknar statistik speciellt för Hammarby Sjöstad, 
men strävar efter att uppnå Naturvårdsverkets mål 
att 35 % av det organiska avfallet återgår till jord-
bruket. 

Analysen av Carl Bro AB ger inget direkt relaterat 
resultat för dessa mål. Mot den bakgrunden kan vi 
bara gissa att målen inte är uppfyllda, och att det 
krävs ytterligare utvärderingar för att avgöra graden 
av måluppfyllelse. Den tidigare redovisade viljan att 
sortera sopor bör understödjas med information till 
de boende, butiker och producenter. Vidare kan 

9.1.7 Persontransporter

Det förändrade mönstret för vardagsresor har minskat 
uttaget av ej förnybar energiråvara med 45 %, och 
miljöbelastningen med 65 %, främst som ett resultat 
av goda kommunala kommunikationer (Carl Bro AB 
2004, s. 21). Därmed är målet i stort sett uppfyllt. 

Frågan återkommer om det finns skäl att införa 
mer ambitiösa mål för persontransporter. Rostjorden 
i Sickla Udde ligger farligt nära ett pH-värde på 4,4 
d.v.s. den surhetsgrad då aluminium löses ut (Carl 
Bro AB 2004, s. 25). Därför förefaller det angeläget 
att höja ambitionen och ytterligare sänka utsläpp 
av försurande ämnen. För detta krävs sannolikt en 
kombination av förbättrade kommunikationer och 
intensifierad information.

9.1.8 Samordning av marschriktningen  
– att göra rätt sak 

Bedömningen ovan visar att det finns skäl att fort-
sätta att sträva mot uppsatta mål, och i de fall dessa 
redan har uppnåtts, att införa mer ambitiösa mål. 
Undantaget är att inte satsa betydande resurser på 
att ytterligare reducera användningen av kallvatten. 

En ökad samordning skulle underlätta att fokusera 
insatser som görs av enskilda individer liksom av 
organisationer. Dessa möter olika krav på sitt handl-
ande. Den enskilde tvingas ta beslut på det underlag 
han eller hon har, och göra avvägningar utifrån 
var, när, hur och med vad handlingen utförs. Andra 
aktörer kan ofta välja att avstå från att samordna 
med övriga, och ”köra sitt eget lopp”. I de fall staden 
strävar efter högre grad av uthållighet är det nöd-
vändigt med en fungerande samordning på både 
individ- och organisationsnivå. Det gäller att formul-
era klara mål som också är uppnåeliga.

Individnivån:
De boende har varierande bevekelsegrunder för 
sina rutinhandlingar och därmed är det riskfyllt att 
kommunicera uniforma budskap till dem. Vi har 
tidigare redovisat variationsbredden i de boendes 
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attityder och villighet att medverka till hållbara 
lösningar. Det förefaller vara viktigt att stimulera 
den beredvillighet som finns, snarare än att ställa 
upp en mängd krav som kan tänkas motverka sitt 
syfte. Genom att ge individen större inflytande över 
miljöpåverkande beslut i vardagen, kan han eller 
hon förväntas bidra med ett större engagemang. 

En möjlighet är att låta individen själv komponera 
ihop sitt handlande (vilket hon ändå kommer att 
göra) istället för att ha samma krav på alla för varje 
materialflöde. Grundidén är att ha en inbyggd fri-
villighet att välja vilka resurser man sparar mer eller 
mindre på. Varje individ tilldelas användningsrätter 
och utsläppsrätter, som är satta så att hela Hammarby 
Sjöstad uppnår miljömålen. En person kanske före-
drar att spara mer på elanvändning och mindre på 
innetemperaturen, medan en annan har omvänd 
prioritering. En tredje kanske föredrar att använda 
mindre varmvatten, men åka bil till affären. Genom 
att samla plus och minuspoäng för olika aktiviteter, 
skulle var och en kunna göra en egen uthållighets-
budget. De egna preferenserna tillåts slå igenom, och 
ett betydande ansvar ligger hos de boende själva. 
Det krävs relativt mycket information och kunskap 
för att en boende ska kunna göra sådana val, men 
vår tolkning av intervjuerna är att informanterna 
just vill ha specifik information om konsekvenserna 
av olika handlingsalternativ för att välja sina rutiner. 

Det kan finnas invändningar mot det föreslagna 
systemet med en uthållighetsbudget. Exempelvis att 
den som åker lite bil i Stockholm, kanske istället 
flyger mycket varje år. Han eller hon kan omöjligen 
göra denna typ av val för alla sina handlingar. Mot 
detta kan anföras att man måste börja någonstans, 
och redan att ha t.ex. energianvändningen hemmavid 
i kalkylen är en tillräckligt stor utmaning. 

Vår uppfattning är att den föreslagna satsningen 
på att utveckla ett system med användningsrätter 
och utsläppsrätter är att göra rätt sak. Inledningsvis 
kan personalen i GlashusEtt få i uppdrag att utveckla 
ett enkelt spel för att simulera tankegångarna med 
användnings- och utsläppsrätter. Om resultaten 
verkar lovande, skulle kretsloppsbolagen kunna 
utveckla en modell som prövas i större skala, och då 
bli en del i vidareutvecklingen av Hammarby Sjöstads-
modellen. Förslaget är långsiktigt, och kan bara 
utvecklas stegvis.

Organisationsnivån: kretsloppsbolagen  
och andra aktörer
De resultat som kan mätas och kommuniceras ifrån 
Hammarby Sjöstad, utgör grundvalen för att ut-
veckla hållbarheten. Carl Bro-rapporten visar att 
miljön har blivit bättre. Nu tillkommer att kommun-
icera resultaten och erfarenheterna till alla boende 
och dem som sköter det fortsatta bostadsbyggandet.

Många intervjuade efterlyser att man återupplivar 
samverkan som låg till grund för Hammarbymod-
ellen. Det krävs en startsträcka för att de medverkande 
ska uppnå en någorlunda gemensam problemupp-
fattning, inte minst på grund av att flera av de pro-
fessionella och beslutsfattare som medverkade under 
den första fasen har övergått till andra arbetsupp-
gifter. Därför krävs en förnyad process för att sam-
ordna marschriktningen. En lämplig första uppgift 
kan vara att revidera miljömålen för sjöstaden. Krets-
loppsbolagen, miljöförvaltningen, byggherrarna och 
representanter för de boende och eventuellt någon 
miljögrupp kan få detta uppdrag. Resultaten från de 
viktigaste studierna och utvärderingarna kommer 
därvid till stor nytta för att formulera uppnåeliga 
mål. 

9.2 Att ”göra saker rätt”  
– på bästa sätt

I detta avsnitt diskuterar vi hur det kan gå till att 
minska resursanvändningen och miljöbelastningen 
ytterligare, och därmed öka den ekologiska hållbar-
heten i Hammarby Sjöstad. Det fattas en mellannivå 
där bl.a. kretsloppsbolagen konkretiserar miljömålen 
och ger tips på hur de boende kan medverka till att 
”göra saker rätt”. Intervjuerna med professionella och 
boende visar på behovet att aktörerna samordnar 
sina budskap och verksamheter. Om en organisation 
inte kan eller får ta ansvar för hela kedjan från tillverk-
ning, via användning till återbruk eller destruktion 
blir resultatet starkt beroende på samordningen mellan 
de som ansvarar för skilda delar av flödet genom 
samhället. 

Avsikten är att föreslå en effektiv (efficient) kom-
munikationsstrategi. Den kan rikta sig till en eller 
flera aktörer och se olika ut för olika resurser. Vår 
förhoppning är att dessa förslag i förlängningen 
medverkar till att kretsloppsbolagen och de boende 
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utvecklar en strategi som anpassats till deras aspir-
ationer och kompetens.

händer om medicin spolas ner i toaletten, hår och 
naglar, färg i avloppet?, ange positiva alternativ, 
hur mycket kostar det att ta en dusch i x minuter 
för vatten respektive energi?, ett bad? Hur mycket 
el sparar jag om jag stänger av apparaten i jäm-
förelse med att ha den på standby?, vad gör jag 
när en förpackning består av både papper och 
plast? sprid informationen att avfall från bl.a. 
fotohandlare och tandläkare insamlas separat och 
destrueras. 

• Bolagens information ska vara samordnad och 
trovärdig; ge en helhetsbild på varje miljöhandling, 
utveckla kretsloppsmodellen med att sätta in siffror 
på alla flöden, undvik motstridig information, 
organiskt avfall från restauranger samlas och komp-
osteras, använd kompostjord från verket i rabatter 
och odlingar, grön el från sopförbränning bör inte 
kosta mer än vanlig el. 

Finding 2: Återkom med information och ge åter-
koppling 

Förslag:
• Aktivera de boendes informationspärm; återuppta 

utdelning av pärm i samverkan med bostadsbolag 
och andra, ny flik avseende miljöaspekter som 
uppdateras och förnyas med lösblad, lösbladen 
utformas så att de inte förväxlas med reklam, 
säkerställ att nästa hyresgäst och andrahandshyres-
gäster får materialet. 

• Ge återkoppling till de boende; gör de boende 
delaktiga i miljösatsningen genom att informera 
om vilken fas man befinner sig i, och hur miljö-
arbetet kommer att fortskrida, popularisera plock-
studier, kartläggning av föroreningsgraden på 
avloppsvatten, Carl Bro-rapporten m.m., tydliggör 
kretsloppet med att använda komposterat organiskt 
avfall på närbelägna kolonilotter.

• Förklara bakgrunden till de rutiner och åtgärder 
som föreslås; vattensystemet är dimensionerat för 
att klara sparande av vatten (inga blockeringar i 
rören), betydande svårigheter att ta bort vissa 
ämnen ur avloppsvattnet och att systemet inte 
är byggt för att klara alla sorters föroreningar, 
sopfraktioner blandas inte i efterhand eftersom 
det skulle ge en lägre inkomst för insamlings-
bolaget, ange andel energi till el respektive upp-
värmning av bostad och varmvatten. 

• Ge energiinformation direkt till de boende till-
sammans med elräkningen; synliggör energi- 
och varmvattenanvändningen genom mätare och 

9.2.1 Kommunikationens  
utformning och innehåll – förslag

I det följande ges förslag på hur informationsinsatser 
kan utformas och vad dessa bör innehålla enligt 
informanternas utsagor och våra egna och referens-
gruppens idéer. Förslagen sorteras efter de synpunkter 
som boende och professionella har framfört.

Finding 1: Det ska inte vara svårt att vara miljö-
vänlig

Förslag: 
• De boende vill att andra aktörer uttömmer möj-

ligheterna till inbyggda förbättringar; installera 
mätutrustning för vatten, el och uppvärmning i 
lägenheterna, fot- eller fotocellstyrda kranar, placera 
engreppsblandaren så att varmt vatten kräver en 
vridning, duschen tidsinställd eller fotstyrd, varm-
vattencirkulation, snålspolande toaletter i alla 
lägenheter, lätt stängbar sil i diskho, indikator-
lampa som lyser om vissa kemikalier spolas ner i 
avloppet, stimulera butiker att skylta med miljö-
vänliga alternativ, placera miljöstationer nära 
bostäderna, bättre plats under diskbänk eller andra 
utrymmen för de fraktioner som ska till miljö-
rummet, fräschare miljörum och gärna med insyn 
för att öka säkerheten och känslan av trygghet, 
indikator som blinkar eller stänger sopinkastet 
om fel påse kastas, dreva runt fönstren, närvaro-
styrd belysning och ventilation, närvarostyrd upp-
värmning och lägre nattemperatur. 

• Miljöinformationen ska vara lätt tillgänglig; 
dekaler med doseringsinfo och energikostnad på 
tvätt- och diskmaskiner, information om vad som 
ska kastas i respektive behållare i miljörummet, 
delvis genomskinlig glasiglo och återvinnings-
container, infoskylt på behållaren för organiskt 
avfall under diskbänken om vad som får kastas, 
sopinkast ska ha samma färg som tillhörande sop-
påse, dekal om vad som får spolas ner i toaletten, 
skolor och andra offentliga toaletter har mot-
svarande dekaler, kortfattad instruktion vid mät-
paneler och information om normalanvändning 
m.m. 

• Informationen ska vara konkret och ge svar på 
frågor; varför är det viktigt att göra si eller så?, 
vilken är konsekvensen om jag gör så här?, vad 
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individuell debitering, jämförelser med andra 
boende och egen tidigare användning, tips om 
hur el- och varmvattenanvändningen kan minskas 
utan att sänka komforten. 

• Informera om avloppsvattnets innehåll och kval-
itet på hushållets egen vattenräkning; förklara 
att reningsverket inte är byggt för att klara alla 
sorters föroreningar, särskilt vad gäller flytande 
föroreningar/kemikalier, avråd från att använda 
blekmedel/klorin och vissa tvättmedel, synliggör 
kostnaden för att ta bort ”förbjudna” utsläpp, 
motivera boende genom att använda renat slam 
till trädgårdar och kolonilotter i stadsdelen. 

• Informera om uppvärmning och avfall direkt till 
bostadsrättsföreningen/hyresvärd och via dessa 
de boende; gör jämförelser mellan hus/föreningar 
om sorteringsnivå, koppla ihop info om sopför-
bränning och fjärrvärme.

Finding 3: Räkningar ska spegla användning och 
missbruk

Förslag:
• Debitera vatten och energi i enlighet med varje 

hushålls användning; beskriv syftet med en rörlig 
och en fast del av taxan, inför olika taxor för 
dygnets timmar.

• Låt räkningen innehålla statistik och jämförelser 
med genomsnittsanvändning; översätt använd-
ningen i kWh till funktioner och pris, ge jäm-
förelsedata med kundens användning och avgift 
samma tid föregående år.

• Räkningen innehåller miljörelaterad information; 
beskriv de ökade kostnaderna för felsorterade 
sopor och oönskade inslag i avloppsvattnet, ge 
tips på sparåtgärder. 

• Missbruk påverkar debiteringen (bostadsfören-
ingar); fakturera efter vikt, högre taxa för felsort-
erade sopor och felaktig sortering i miljörum, 
lägre vattenavgift för kollektivet om avloppsvattnet 
till reningsverket innehållet mindre miljöstörande 
komponenter. 

Finding 4: GlashusEtt – navet i informationssprid-
ningen
Förslag:
• Aktivera hemsidan; lägg in väder och tidtabeller 

för buss och snabbspårvägen på hemsidan för att 
locka boende att göra regelbundna besök på denna, 
lägg in konkret och förklarande miljöinformation 
på hemsidan, på sikt bör boendesidorna (intranätet) 

användas för att komma åt egna mätvärden över 
användning av resurser, länken till boendesidorna 
bör då göras tydlig och koden till de boende aktual-
iseras. 

• Visa ”materialflödena” genom Hammarby Sjöstad; 
utveckla kretsloppsmodellen med data på olika 
flöden, erbjud möjligheter för boende att be-
räkna sina utsläpps- och användningsrätter i ett 
”rollspel”, ordna en tävling för studerande vid 
högskolor och universitet för att utforma inform-
ation om miljöåtgärder och miljökonsekvenser i 
Hammarby Sjöstad, arrangera ”tävlingar” mellan 
olika bostadsrättsföreningar om lägsta användning 
av varmvatten, el, och uppvärmningsenergi.

• Arrangera studiebesök på olika kretsloppsanlägg-
ningar: fjärrvärmeverket, avloppsreningsverken, 
komposteringsanläggningen, biogasanläggningen, 
m.m.

• Erbjud energisparrådgivare; boende erbjuds hem-
besök från sin elleverantör eller fjärrvärmebolaget 
för tips och sparförslag. 

• Samverka med mäklarna; ge miljöinformation 
till mäklarna, lägg ut miljöinriktad information i 
deras foldrar, motivera mäklarna att skicka bostads-
köpare till GlashusEtt. 

• Marknadsför informationscentret; arrangera en 
årlig miljödag, display på glasytorna som visar 
intressant information som rör miljöfrågor i stads-
delen, tävlingar mellan hushåll eller bostadsrätts-
föreningar, skapa en läshörna i gatuplanet där 
boende kan ta del av skriftlig information och 
information på intranätet – gärna med tillgång 
till fika. 

• Personalen gör hembesök som del i personalfort-
bildning; idéutbyte med boende för att successivt 
förbättra utformningen och innehållet i inform-
ationen. 

• Stimulera bildandet av samverkansgrupper; samla 
projektledare och byggföretag till möten, låt boende 
ta ansvar för rabatter och planteringar. 

• Erbjud intresserade och kunniga boende att bli 
informatörer; medverka vid utländska besök, ta 
emot hembesök, bli kontaktperson för boende i 
del av området gällande miljöfrågor. 

Finding 5: Samverkan och samordning mellan org-
anisationer

Förslag:
• Stockholms stads miljösatsning; skriv in bind-

ande överenskommelser om kvalitetssäkring med 
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byggföretag och bostadsbolag i exploaterings-
avtalen, snålspolande och urinsorterande toaletter 
m.m. för samtliga lägenheter, revitalisera samverkan 
mellan aktörerna i sjöstaden, utvärdera och upp-
datera miljömålen, kontakta butiker och lokala 
producenter om varuutbud som är fördelaktigt 
för miljösatsningen och stöd detta med en mot-
svarande upphandling för stadens olika inköp, 
inrätta kolonilotter i området. 

• Samverkan mellan kretsloppsbolag; samordning 
av åtgärder för flöden för enskilda produkter med 
delat ansvar såsom varmvatten och sopor för fjärr-
värme, inkludera samordningen i stadens förord-
ning för avfall m.m., utveckla ”spelet” om boendes 
användnings- och utsläppsrättigheter. 

• Samverkan mellan kretsloppsbolagen och bostads-
rättsföreningar/bostadsbolag; aktivera samarbetet 
genom studiebesök och informationsmaterial, 
utforma informationsmaterial som föreningen kan 
använda i vidareinformation till sina medlemmar, 
utarbeta en tydlig ansvarsfördelning bl.a. om ren-
hållning av miljörum. 
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Studiens syfte är att undersöka kommunikationen 
mellan organisationerna och de boende i Hammarby 
Sjöstad. Inom parentes anges tips på uppföljnings-
frågor.

1. Introduktion
• Har din syn på miljön förändrats under de senaste 

20 åren?
• Nämn några områden där du upplevt stora för-

ändringar (sjökvalitet, sopförbränning, luft, ljud).
• På vad sätt medverkar vi människor till sådana 

förändringar?
• Vilken betydelse har vår livsstil för miljön och 

samhällets hållbarhet?

2. Energi
• Vad tänker Du på när Du ser en lampa lysa? (Mys, 

funktion, slöseri, kärnkraftverk, …).
• Begreppet ”virtuell energi” betecknar den energi 

som en gång använts för att producera och leverera 
de varor som köps eller finns i hemmet. Exempel-
vis har det gått åt X kWh att producera ett par 
jeans, och Y kWh att producera en liter mjölk. 
Om Du skulle gissa på storleksordningen på denna 
virtuella förbrukning i hemmet i jämförelse med 
energiförbrukningen som uppmäts i Hammarby 
Sjöstad, vilken tror Du då är störst?

• Vilka argument tycker Du finns för att spara på 
energi? Vilka behov tycker Du är legitima att 
tillgodose utan hänsyn till att spara?

• Anser du att målet för Hammarby Sjöstad att 
halvera energiförbrukningen är rimligt?

• På vilka sätt kan hushållen spara på energi? 
• Vilka energibesparande åtgärder tror Du att de 

boende kommer att välja? Varför just dessa?
• Hur lång tid tror Du att hushållens frivilliga in-

satser kommer att vara? Hur kan man säkerställa 
deras medverkan över lång tid? 

• Hur ser Du på vilka besparingar som kan göras 
av hushållet i jämförelse med inbyggda styrmedel 
som att isolera huset för att sänka värmekostnaden, 
ställa om kranar så att de kräver ett extra hand-
grepp för att få varmvatten, etc.?

• Hur kan Din organisation/företag medverka till 
att stimulera hushållen att spara energi? 

 º Information

Bilaga A: Intervjufrågor till professionella

 º Incitament 
 º Bygga in besparande infrastruktur i hem och 

 hus (solfångare, sensorer i kranar, etc).
• Hur tror du att Fortum och tidigare Birka Energi 

och byggföretagen diskuterade dessa frågor för 
Hammarby Sjöstad? Vem tog det totala energi-
ansvaret för installation och driftkostnader för de 
boendes kommande energianvändning?

• Fanns jord/berg/sjövärme och andra energikällor 
med i diskussionerna?

• Hur skulle du vilja att nästa bostadsområde plan-
eras ur energisynpunkt? 

3.  Vatten och avlopp
• Om Du skulle prioritera vilken del av vattenflödet 

genom samhället som är viktigast, skulle Du då 
nämna det inkommande rena vattnet eller ut-
gående avloppsvatten? Varför? 

• Vilka konsekvenser får det om hushållen lyckas 
uppfylla målet att halvera sin vattenförbrukning? 
Hur påverkas avloppsreningsverket av en minskad 
vattenanvändning i hushållen?

• Hur ska man kunna väga eller värdera negativa 
konsekvenser mot positiva? (t.ex. minskade utgifter 
och inkomster för producenten, stopp i rören, 
etc.)

• Vilka vattenbesparande åtgärder tror du att de 
boende kommer att välja? Varför just dessa?

• Hur kan Stockholm Vatten och byggföretagen 
bidraga med positiva incitament och vattenbe-
sparande installationer? (information, avgifter, 
etc.)

• Är det enligt Ditt sätt att se möjligt att införa 
individuell mätning och debitering för vatten? 
Vore det också meningsfullt?

• Anser Du att man då ska mäta kall- och varmv-
atten var för sig, eller tillsammans?

• Hur mycket energi tror Du ett hushåll kan spara 
på en minskad varmvattenförbrukning?

• Tänk Dig att du står och diskar för hand. Hur upp-
lever Du skillnaden mellan diskvattnet medan Du 
diskar, och när diskvattnet har kallnat? Beskriv.

• Hushållen avgör vilken kvalitet på avloppsvattnet 
som de släpper ut. Är det några ingredienser som 
avloppsverket inte klarar att ta hand om? Hur kan 
detta åtgärdas?
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• Tror Du att det är någon skillnad på kvaliteten på 
avloppsvattnet från Hammarby Sjöstad med sin 
miljöprofil och andra stadsdelar?

• De boende skulle underlätta för Stockholm Vatten 
om de använde miljömärkta tvättmedel och inte 
kastade främmande föremål i toaletten och vasken. 
Hur skulle företaget kunna stimulera goda be-
teenden hos de boende?

• När Du betraktar en toalett, vad tänker Du då på? 
(Funktion? Lätt att städa? Del av stadens flöde? etc.)

• I den ursprungliga planeringen för Sjöstaden ville 
man installera urinsorterande toaletter. Hur skulle 
sådana ha påverkat utvecklingen, tror Du? (svårt 
att hyra ut, lukt, etc)

• Har Du erfarenhet av urinsorterande toaletter? 
Vilka krav tycker Du ska vara uppfyllda för en 
urinsorterande toalett? (sommarstugan?)

• Hur skulle Du vilja att nästa bostadsområde plan-
eras ur VA-synpunkt? 

4. Fast avfall
• Hur bedömer Du att sopsorteringen i Stockholm/

Hammarby Sjöstad fungerar? 
• Det fasta avfallet är mer synligt för de boende än 

vatten som försvinner ner i avloppet, och ännu 
mer än energi från el och gas som inte lämnar 
efter sig några synliga restprodukter. Ger detta 
upphov till särskilda möjligheter eller svårigheter 
för att engagera hushållen i sopsortering eller i 
valet av konsumtionsvaror?

• I vilken utsträckning anser Du att sopsortering 
bidrar till ett mer uthålligt samhälle?

• Hur kan Renhållningsförvaltningen och bygg-
företagen medverka till en bättre sopsortering? 
(t.ex. genom incitament såsom avgift per hushåll 
för faktiskt vikt, underlättande installationer av 
typen köksskåp med plats för flera soppåsar och 
nära till grovsoprum)

• Tror Du främst på morot eller piska för att stimul-
era hushållen att sopsortera korrekt? (”Soppoliser” 
eller information?) 

• Vill Du att någon fraktion skall tillkomma eller 
tas bort? Varför?

• Skulle det organiska avfallet såsom skal och andra 
matrester kunna tas tillvara genom att hushållen 
sorterar det? Eller genom att installera köksav-
fallskvarn?

• Vilken skala tror Du passar bäst för kompostering 
av organiskt avfall? Enbart i villa, i stadsdel, för 
hel stad?

• Hur ser du på att låta elda allt avfall och endast ta 
vara på energivärdet?

• Hur skulle Du vilja att nästa bostadsområde plan-
eras ur sopsynpunkt? 

 
5. Inflytande och ansvarsfördelning
• Vi kan se att relationen mellan kretsloppsbolagen 

och de boende förändrats över tid. För några 
årtionden sedan var hushållen mottagare av en 
service för vatten och avlopp, energi, och insamling 
av fast avfall. Senare ändrade bolagen sitt synsätt 
till att hushållen skulle betraktas som kunder, 
med en ökad kommunikation som följd. Nu ser 
vi början till en ny fas i relationen där hushållen 
är medverkande eller snarare partner i delar av 
flödet av vatten och andra produkter genom staden.

• Vilka förväntningar om ansvarsfördelning mellan 
boende och andra aktörer har Du? Beskriv.

• Hur tror Du att de boende prioriterar olika nivåers 
ansvar (internationellt, bolag m fl, och hushållens 
egna ändrade handlingsmönster)?

• De boende betalar avgifter för vatten, sopor, och 
el med skattade pengar, medan kretsloppsbolagen 
tar ut kostnader för sina anställda inkl. arbets-
givaravgifter och moms. Detta innebär att en 
timme av en anställds tid betalas med minst tre 
timmar beskattat arbete för de boende. Tror du, 
mot denna ekonomiska bakgrund, att det finns 
uppgifter som hushållen eller bolagen skulle kunna 
ta över?

• Vilken grad av inflytande tycker Du att de boende 
ska ha på utformningen av installationer, arbets-
fördelning och informationsinsatser? Ge exempel 
på hur detta kan uppnås.

• Hur bör ett system för vatten, energi eller avfall 
vara utformat för att bli långsiktigt hållbart? Kan 
Du ge exempel på hinder eller pådrivande faktorer 
för att uppnå detta (tidiga visioner för Sjöstaden, 
tröghet att genomföra förslagna förändringar etc).

6. Kunskapsläget
• Finns det kunskapsluckor hos de boende som 

hindrar dem att ta ett större ansvar? Vad skulle de 
behöva känna till? Har du förslag på hur de kan få 
dessa kunskaper och färdigheter? Vem ansvarar?

• Vilken sorts information tror Du att hushållen 
kan eller vill ta del av?

• Om det är så att kvinnor tycker det är viktigare 
med funktionen hos installationer i hemmet än 
männen, och männen snarare tycker att tekniska 
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eller organisatoriska strukturer är viktiga, hur 
bör det påverka informationens utformning och 
innehåll?

• Vilka kunskapsluckor anser Du finns hos krets-
loppsbolagen och bygg- och fastighetsbolag för att 
kunna uppnå miljömålen i Sjöstaden? 

• Vem har motiv att förbättra kunskaperna? Hur 
ska det gå till?

• Ser du några behov av organisationsutveckling i 
eller mellan aktörsgrupperna för att säkerställa att 
målen uppfylls?

• Vilka incitament har kretsloppsbolagen att upp-
fylla miljömålen?

• Vad tror Du händer om något eller flera av miljö-
målen inte uppfylls? Kommer någon att bli krit-
iserad, anklagad eller ställas till svars på något sätt? 
(miljöredovisningen, etc.)

7. Kommunikation: InfoCenter och web 
• Hur ser Du på uppgiften att kommunicera miljö-

målen till de boende? Vilka företag ska sköta 
kommunikationen? Med vem ska bolagen kom-
municera? 

• Före detta villaboende har ofta erfarenhet av egna 
initiativ för att spara på vatten, energi och avfall. 
Hur skulle detta kunna utnyttjas i informationsv
erksamheten? Kan det vara så att deras rutiner 
redan har nått nivån att de uppfyller miljömålen?

• Hur ser skillnaden ut mellan olika åldersgruppers 
miljömedvetenhet och intresse för målen? Kan 
detta påverka informationssatsningen?

• Vilken roll tycker Du att barn och ungdomar ska 
ha? 

• Vilken roll tycker Du att GlashusEtt kan spela för 
informationsflödet?

• I vilken utsträckning använder de boende intra-
nätet? Till vad? Vilken information tycker Du 
skulle lämpa sig för nätet?

• Vilka andra informationsvägar tycker Du skulle 
kunna utnyttjas? (samverkansgrupper,..)

• Vad tycker Du är en rimlig nivå på de boendes 
engagemang att ta del av miljöinriktad inform-
ation? 

• Hur ser Du på förtroendet som finns mellan 
boende och kretsloppsbolagen? Med vilka glasögon 
tror Du att de boende läser information från 
bolagen? Hur kan bolagen utnyttja detta i sin 
informationsstrategi?
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Bakgrundsfrågor
• Vill du berätta något om dig själv?
• Vill du beskriva din lägenhet? Hur länge har du 

bott här? Var bodde du innan? Varför valde du att 
flytta hit? 

• Vill du berätta om miljösatsningen i Hammarby 
Sjöstad? Vilka är initiativtagare till projektet? 
Vilka målsättningar finns? Är målen realistiska 
tycker du? Fick du någon information om områdets 
miljöprofilering när du tecknade kontrakt för 
lägenhet i Hammarby Sjöstad? Hur fick du inform-
ation och hur var den formulerad?

Livsstil
• Hammarby Sjöstad ligger i Stockholms centrala 

delar, nära vatten, med grönområden i närheten. 
Här finns kommunikationer som Lotten och tvär-
banan. Tycker du att Hammarby Sjöstad som 
miljöområde fungerar bra för er som bor här, 
vilka för- och nackdelar finns det när det gäller 
t.ex. områdets placering, läge, fysisk omgivning, 
invånare etc.? Tycker du att Hammarby Sjöstad 
har bra förutsättningar att fungera som förebild 
för miljöprojekt i andra delar av staden eller andra 
kommuner? Hur skulle du vilja utforma ett miljö-
medvetet område om du hade chansen? Vad skulle 
du vilja ändra på och vad skulle du vilja behålla?

• De flesta människor är vana att t.ex. använda 
bilen trots att man åker korta sträckor, slänga 
tidningar i soporna, duscha länge, ha hög rums-
temperatur, använda hårfön och infravärme. Känner 
du igen dig eller har du helt andra vanor? Skulle 
du kunna tänka dig att minska användningen av 
detta?

• Vilka drivkrafter finns det för att spara eller vad 
skulle kunna få dig att; Spara energi? Spara vatten? 
Källsortera? 

• Om vi jämför ditt boende idag i Hammarby Sjöstad 
med ditt förra, finns det några faktorer här som 
underlättar för dig att agera miljövänligt i jäm-
förelse med ditt tidigare boende? Är det något 
som har blivit sämre?

• Känner du de som bor i din trappuppgång? Vilken 
grannkontakt finns? Pratar ni med varandra om 
den miljövänliga profilen i området? Bland er som 
bor här – verkar det som om ni har samma attityd 

till miljömålen? Hur märks det? Blir du påverkad 
om du ser eller hör att andra i området agerar 
miljövänligt? Agerar man miljövänligt för att bli 
accepterad i området? 

Incitament
• Upplever du att man bör ha en viss ”miljövänlig” 

livsstil för att man bor i Hammarby Sjöstad? 
Ställdes/ställs det några krav på dig att agera miljö-
vänligt?

• Tycker du att miljömål är ett bra sätt att få männ-
iskor att agera mer miljövänligt? Varför/Varför 
inte? Tas miljömålen på allvar? Vad händer om 
man inte följer de uppställda miljömålen? Finns 
några sanktioner? Tror du att sanktioner är ett bra 
sätt för att få människor att följa miljömålen? 

Information
• Vilken information har du fått som du kan koppla 

samman med miljösatsningen i området? Vad 
tyckte du om den? 

• Anser du att du har tillräckligt med kunskap och 
information för att agera enligt de uppställda 
miljömålen i området? Hur får du information? 
Vad tycker du om mängden information du får? 
Söker du själv information? 

• Nu vill jag prata med dig om den information du 
får från Renhållningsförvaltningen, energibolaget 
Fortum och Stockholm Vatten. Vad tycker du 
t.ex. om räkningarnas utformning och innehåll? 
Hemsidan? Broschyrer? Informationen i Glashus-
Ett? 

• Anser du att informationen från kretsloppsbolagen 
innehåller konkreta exempel som går att applicera 
i din vardag t.ex. var du lämnar färgrester, vad 
man får spola ner i avloppet, vilka produkter som 
är mer energisnåla? Fick du genom detta någon 
ny kunskap eller kände du igen det sedan tidig-
are?

• Har du några övriga önskemål om hur inform-
ationen bör vara utformad? 

• Om vi utgår ifrån att du har en fråga/ett önskemål/
klagomål riktad till kretsloppsbolagen, hur skulle 
du ta kontakt? Har du någon erfarenhet av det jag 
beskriver och hur har du blivit bemött i sådana 
fall? 

Bilaga B: Intervjufrågor till boende i Hammarby Sjöstad
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• Har du besökt GlashusEtt? Vad gjorde du där? 
Vad är tanken med GlashusEtt enligt dig? På 
vilket sätt tror du att GlashusEtt huvudsakligen 
används? 

• Är du med/känner du till några samverkans-
grupper som arbetar med miljöfrågor i Hammarby 
Sjöstad? På vems initiativ startade samverkans-
grupperna? Vilket syfte har de? Finns det ett 
samarbete mellan samverkansgrupperna och krets-
loppsbolagen? Hur fungerar det? 

• Anser du att samverkansgrupper är ett bra sätt för 
att arbeta med miljöfrågor lokalt? Finns det andra 
sätt?

• I vilken mån använder du boendesidorna på hem-
sidan? Vilken funktion har de för dig? Vad är 
positivt? Vad är mindre bra?

• Använder du kompostpåsarna av majs som in-
troducerades genom startboxen när ni flyttade in? 
Vet du var du kan få tag i dem?

• Här i Hammarby Sjöstad är tanken att ta till-
vara på slam som utvinns ur avloppsvattnet och 
använda för att gödsla åkrar. Kan du tänka dig 
att köpa livsmedel som odlats med hjälp av slam-
gödsel? Varför/ Varför inte?

• Har du en urinseparerad toalett? I så fall – hur 
fungerar det? Vad tycker du om det? Kan du tänka 
dig att ha en? Varför/ varför inte? 

Kommunikation
• Nu är det ju så här att det är flera inblandade i 

miljösatsningen i Hammarby Sjöstad. Då kan 
man ju fråga sig hur ansvaret är fördelat? Finns 
det några som du tycker verkar ha tagit mer ansvar 
för att arbeta mot miljömålen? På vilket sätt? 
Ansvar på vilket sätt/över vad? Tycker du att du 
har någon del i ansvaret? På vilket sätt i sådana 
fall? 

• Relationen mellan kretsloppsbolagen och de boende 
har förändrats. Förr var hushållen enbart mot-
tagare av service för vatten, energi och avfall. Idag 
talar man om att hushållen ska ha en mer fram-
trädande roll och vara medverkande eller partner 
i samarbetet. Känner du igen dig i det här resone-
manget, alltså känner du dig som en samarbets-
partner i din kontakt med kretsloppsbolagen? På 
vilket sätt har det märkts i sådana fall?

• Är det någonting som du tycker att jag glömt att 
fråga dig om som du vill ta upp?
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Box 47607 117 94 Stockholm

Tfn 08 506 002 00

Fax 08 506 002 10

E-post svensktvatten@svensktvatten.se

www.svensktvatten.se


