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SAMMANDRAG  

Socialt kapital är ojämnt fördelat i samhället och manifesterar sig som rumslig 

klassegregation. Det sociala kapitalet är av vikt för aktivt medborgarskap, som exempelvis 

avfallssortering. Betydelsen av social klass, socialt kapital och etnisk fragmentering för 

boendes avfallssorteringsgrad kan problematiseras. Syftet är att utifrån kopplingen mellan 

social klass och socialt kapital undersöka benägenhet hos de boende i Årby att avfallssortera, 

det vill säga bedriva aktivt medborgarskap. Första delen av metoden är ett teoretiskt 

resonemang kring relevanta teorier. Andra empiriska delen består av 30 

enkätintervjuundersökningar med Årbybor i lokalområdet. Korstabulering har använts som 

statistisk analysmetod. Resultatet visar att Årbybor avfallssorterar i hög grad (70,0%) och 

avfallsorteringsgraden ökar med högt socialt kapital, hög social klass, bostadsrätt som 

boendeform framför hyresrätt samt trygga sociala miljöer. Slutsatsen innebär att gemenskap, 

samarbete och trygghet i den sociala miljön kan aktivera det sociala kapitalet och 

medborgarskapet i bostadsområden som karaktäriseras av etnisk fragmentering och 

underklass. 
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1 INLEDNING  
Kapitlet ger en introduktion av uppsatsens fokus och redogör för syfte, frågeställningar och 

uppsatsens disposition. 

1.1 Introduktion 

Socialt kapital åsyftar sociala nätverk och grad av tillit inom dessa men även social klass. 

Social klasstillhörighet kan utifrån socialt kapital relateras till benägenhet att engagera sig i 

samhället (Egerton, 2003; Rothstein, 2003), vilket indikerar en koppling mellan klass och 

aktivt medborgarskap. I denna uppsats inkluderas begreppen medborgaranda och 

medborgarengagemang i begreppet aktivt medborgarskap.  

 

Socioekonomiska olikheter inom städer medför en ökande bostadssegregation i Sverige 

(Andersson & Hedman, 2016). Den ökade rumsliga klassegrationen av det svenska samhället 

har lett till uppkomsten av parallella samhällen i Sverige (Fell, Guziana & Elander, 2019). Det 

innebär att det sociala kapitalet inte är jämt spritt över hela landet, staden, eller, för den delen, 

stadsdelen. Enligt Andersson (2016) har den etniska boendesegregationen varit stabilt hög 

under den senaste 25-årsperioden. Dock finns en ökad koncentrering av fattiga och invandare 

från icke europeiska länder, som bor i samma områden. Dessa områden definieras ofta som 

särskilt utsatta och har ökat markant i antal i de tio största svenska stadsregionerna. 

Dahrendorf (1959) beskriver hur grupper som är socialt och ekonomiskt missgynnade samt 

tillhör marginaliserade grupper kan klassificeras som social underklass. Dahrendorf (1996) 

och Schmitter Heisler (1991) synliggör hur underklassen, utifrån strukturerade sociala 

skillnader i samhället, exkluderas socialt vilket medför urholkat medborgarskap och därmed 

minskat socialt engagemang och följaktligen borgar för ett passivt medborgarskap. 

 

Det sociala kapitalet i Sverige, här definierat som antalet kontakter multiplicerade med graden 

av förtroende i dessa kontakter (se teoretiska utgångspunkter nedan) har ökat stadigt sedan 

1950-talet och har hela tiden befunnit sig i det internationella toppskiktet. Detta visar sig som 

ett högt deltagande i olika sociala nätverk men även en hög mellanmänsklig tillit till andra 

människor (Inglehart, 1990; Rothstein, 2001) och till svenska myndigheter (Kantar Sifo, 

2018; Rothstein, 2001) Likaså är andelen svenska medborgare som deltar vid riksdagsval 
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internationellt sett högt. Samtidigt finns växande klyftor gällande vilka som röstar och inte 

röstar samt mellan olika sociala grupper och kommuner (Fell et al., 2019; Höjer, 2017). 

 

I samband med verksamhetsförlagd utbildning [VFU] på myndigheten ESEM har jag fått 

ökad förståelse för hur det medborgerliga engagemanget (Almond & Verba, 1963) varierar 

inom områden med olika socioekonomiska status. VFU är ett empiriskt fält där 

bostadsområden med hög respektive låg grad av avfallssortering figurerar. Kopplingar mellan 

områden med lägre grad av avfallssortering och lägre socioekonomi noterades, där 

hyresbostadsområdet i Årby utmärkte sig som område med lägre grad av avfallssortering. 

Detta bekräftar Putnam (1996) i bemärkelsen att socialt kapital är lägre i områden med etnisk 

mångfald och lägre inkomster. Detta kan dock kontrasteras mot Fell et al. (2019) som 

framhåller hur livskvaliteten i låginkomststadsdelar ingalunda per automatik försämras av 

ökad klassegregation. Tvärtom kan betydelsen av bibehållen livskvalitet tolkas som bevis för 

existens av sociala relationer och socialt kapital. För att undersöka vilka barriärer som finns 

för aktivering av socialt kapital kommer jag att fokusera på Årbybornas avfallssortering 

kopplat till dimensionerna fysisk och social trygghet samt etnisk fragmentering. 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet är att utifrån kopplingen mellan social klass och socialt kapital undersöka benägenhet 

hos de boende i Årby att avfallssortera, det vill säga bedriva aktivt medborgarskap. Utifrån 

premissen att de boende i Årby har lika mycket socialt kapital som boende i andra områden 

ställer jag frågorna: 

1. Huruvida ett aktivt medborgskap kan aktiveras i ett etniskt- och klassfragmenterat 

arbetar- och underklassområde som Årby?  

2. Vilka kopplingar finns mellan boendes deltagande i lokal avfallssortering och deras 

upplevelser av trygghet i den fysiska och sociala miljön? 

3. Vad utgör hinder respektive främjar möjligheter för aktivt medborgarskap? 

4. Vad hindrar respektive främjar det sociala kapitalet att aktualiseras i ett aktivt 

medborgarskap, ett etniskt fragmenterat bostadsområde till trots? 
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Frågeställning 1, 3 och 4 besvaras i kapitlet med teoretiska utgångspunkter medan 

frågeställning 2 besvaras i den empiriska undersökningen. 

 

I denna uppsats avser jag använda svaren från en enkätundersökning kring kopplingar mellan 

de boendes olika klasstillhörigheter, socialt kapital och avfallssortering. Syftet är att 

uppsatsens resultat ska kunna användas för att formulera riktade insatser som kan aktivera det 

sociala kapitalet och därmed öka graden av avfallssortering i aktuella områden. Utifrån 

statsvetenskapligt perspektiv kan uppsatsen bidra med ökad kunskap kring hur aktivt 

medborgarskap kan främjas i etiskt fragmenterade områden samt vidareutveckla och 

komplettera Putnams (1996) tes om uppkomst och förutsättningar för socialt kapital. 

1.3 Uppsatsens disposition 

Med utgångspunkt i förhållandet mellan socialt kapital som vitalt för aktivering av 

medborgarskap innehåller bakgrunden en initial analys av social klass och etnisk 

fragmentering i Eskilstuna och Årby. Därefter presenteras teoretiska utgångpunkterna utifrån 

social klass, nyckelbegrepp inom socialt kapital och etnisk fragmentering. Det teoretiska 

ramverket består av aktivt medborgarskap som efterföljs av metod- och materialbeskrivning. 

Sedan redogörs för enkätundersökningen, dess slutsatser och en avslutande diskussion. 
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2     BAKGRUND  
 
Kapitlet inleds med presentation av staden Eskilstuna och stadsdelen Årby med avslutande 

statistik för fördjupad kartläggning. 

2.1 Eskilstuna och Årby 

Eskilstuna har sedan slutet av 1700-talet varit en arbetarstad med flera stora industriföretag, så 

som Volvo Construction Equipment, Saab Bofors Dynamics samt Assa Abloy. Eskilstuna 

som stad är segregerat och inkomstskillnaderna är stora mellan de olika stadsdelarna. Det som 

utmärker Eskilstuna är den stora spridningen inom kategorin låginkomsttagare. 

Låginkomsttagarna kan delas upp i två olika grupper. Den ena gruppen är i linje med boenden 

i ”vanliga” låginkomststadsdelar. Den andra gruppen löper i paritet med boenden inom det 

som kallas ”mest utsatta områden i Sverige” (Fell et al., 2019). 

Då denna uppsats fokuserar på boenden i ett typiskt utsatt område med etnisk fragmentering 

[EF], har jag valt stadsdelen Årby som empiriskt objekt. Enligt statistik från Eskilstuna 

kommun (2019) är Årby ett etniskt fragmenterat område. Årby tillhör kategorin ”vanliga” 

låginkomststadsdelar, men ligger nära att klassas som ett särskilt utsatt område (Polisen, 

2017). Statistiken i tabellerna nedan är hämtade från Eskilstuna kommun (2019). 

2.2 Statistik över Eskilstuna och Årby 

Statistiken avser klassattribut och graden av etnisk fragmentering i Eskilstuna, Årby men även 

stadsdelen Skogstorp som har ett högre genomsnittligt socioekonomiskt välstånd än 

Eskilstuna. 
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Tabell 1: Klassattribut i Årby, Eskilstuna och Skogstorp 

Område Förvärvsinkom

st (kr) 

Befolkning 

2017 

Förgymnasial kvinnor (%) Förgymnasial 

män (%t) 

Årby 213 275 4 723 26 23 

Eskilstuna 278 678 104 709 15 16 

Skogstorp 379 086 2 896 6 8 

 

 

I Tabell 1 ser vi att Årby skiljer sig från referensområdet Skogstorp och Eskilstuna kommun 

gällande klassattribut. Förvärvsinkomsten är betydligt lägre i Årby än i Skogstorp, men även 

jämfört med Eskilstuna i helhet. Utbildningsmässigt ligger Årby tydligt efter de båda 

referenspunkterna Eskilstuna och Skogstorp gällande avklarad utbildning. 

 

I Tabell 2 går det att urskilja att Årby är ett mer etniskt fragmenterat område än 

referensområdet Skogstorp och Eskilstuna kommun. Dock är den allra största gruppen 

svenskar. EF ligger i gruppen irakier och syrier, som tillsammans utgör 25,1 procent. Enligt 

Izady (2017) finns det flera olika folkgrupper i Irak och Syrien. I Irak består bland annat 

invånarna av shiamuslimer, kurder, sunnimuslimer, turkmener och kristna. I Syrien finns 

araber, alawis-folk, levantiner, kurder och druzer.  

 

 
Tabell 2: Etnisk fragmentering i Årby, Eskilstuna och Skogstorp 
 
Födelseland Årby (andel i %) Eskilstuna 

(andel i %) 

Skogstorp (andel i %) 

Sverige 49,6 74,33 90,26 

Irak 13,6 5,40 1,51 

Syrien 11,5 3,61 0,14 

Finland 5,2 3,95 3,06 

Iran 1,9 0,63 0,24 

Jugoslavien 1,1 0,43 0,34 

 
 
 



   6 

3    TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
I följande kapitel beskrivs teoretiska utgångspunkter. Initialt redogörs för underklass som 

kompletterande förklaring till EF och tillit som orsak till passivt medborgarskap. Därefter 

beskrivs socialt kapital och dess förhållande till trygghet, nätverk, tillit och EF. Sist i avsnittet 

beskrivs den teoretiska referensramen aktivt medborgarskap. 

3.1 Social klass som underklass 

Social klassindelning är traditionellt kopplat till ekonomisk klassificering men kan också 

relateras till livsstilsfaktorer av betydelse för den sociala identiteten (Scott, 2002), 

arbetserfarenheter och könsskillnader. I Sverige uppfattar arbetarklassen vanligen sig tillhöra 

det nedre alternativt mellersta sociala skiktet (Karlsson, 2016). I denna uppsats förstås klass 

som olika segment av befolkningen med jämförliga socioekonomiska förhållanden. Fell et al. 

(2019) beskriver hur bostadssegregationen är en klassfråga som orsakas av socioekonomiska 

ojämlikheter inom städerna. Rumslig segregation är en form av maktspel med ökad social 

gentrifiering genom förpassning av personer som tillhör underklass eller vissa etniska grupper 

till särskilda bostadsområden. 

 

Underklass är en social klass som kan komplettera EF och låg tillit som hinder för aktivt 

medborgarskap. Årbybor som är unga eller invandrare (Dahrendorf, 1988), arbetslösa eller 

har låg lön, har en låg utbildningsnivå, har splittrade familjekonstellationer, är analfabeter 

eller bor i nedgångna bostäder, kan beskrivas tillhöra underklassen (Dahrendorf, 1959). 

Utifrån de strukturerade sociala skillnader som kan urskiljas i Årby kan området tolkas som 

präglat av underklass (Schmitter Heisler, 1991). Underklass kan definieras på olika sätt men 

innehåller återkommande följande fyra kriterier hos individer eller hushåll (Robert, 1997): 

 

1. Socialt missgynnade och graderade under den lägsta vinstgivande förvärvsarbetande 

befolkningen. 

2. Långvarig situation, ofta över flera generationer. 

3. Separation från andra grupper avseende sociala och kulturella aspekter samt avseende 

sysselsättningens regelbundenhet. 

4. Kulturella hinder som minskar sannolikheten för att delta i förvärvsarbete. 
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Liksom individer i fattigdom exkluderas även underklassens Årbybor socialt då de ej kan 

tillgodogöra sig basala medborgerliga rättigheter (Lister, 2007). Detta medför hinder för 

följsamhet till samhällets sociala ordning (Dahrendorf, 1959). Förlusten av sociala rättigheter 

innebär att underklassen exkluderas från medborgarskapet vilket medför förlust av lokal och 

nationell känsla av samhörighet och identitet. Exkluderingen medför även att underklassen 

saknar politiskt deltagande och inflytande vilket innebär avsaknad av det sociala och politiska 

samhällets fördelar och ansvar (Dahrendorf, 1996). Detta genererar lågt socialt kapital och ett 

passivt medborgarskap vilket förstås som en orsak till låg grad av avfallssortering bland 

boende som tillhör underklassen i Årby. 

3.2 Socialt kapital 

I den svenska statsvetare och forskaren Bo Rothsteins definition av socialt kapital läggs 

tyngdpunkten på interaktioner och förtroende: ”Socialt kapital är antalet kontakter 

multiplicerade med graden av förtroende i dessa kontakter” (Rothstein, 2003, s.112). Detta 

medför fokus på Årbybornas deltagande i nätverk, kontakter mellan människor och graden av 

förtroende i dessa kontakter. Utifrån denna definition kommer jag att fokusera på hinder som 

otrygghet och EF för utveckling av kontakter, nätverk och förtroende samt hur dessa hinder 

kan överbryggas för aktivering av det sociala kapitalet. Statsvetaren och forskaren Robert D. 

Putnams teorier om socialt kapital har haft stor genomslagskraft internationellt och i Sverige. 

Putnams (1996) definition av begreppet socialt kapital innebär att det är en resurs bestående 

av individers sociala officiella och inofficiella nätverk där tillit är en viktig faktor. De sociala 

nätverken framhålls som centrala för uppkomst av medborgerligt engagemang och i 

förlängningen även demokrati. Putnams (1996) nyckelbegrepp nätverk och tillit redogörs för 

nedan. Utifrån tesen om trygghet som hinder för aktivering av socialt kapital redogörs initialt 

för fysiska och sociala dimensioner av trygghet. 

 
3.2.1 Trygghet  

Upplevd trygghet kan speglas utifrån graden av ungdomsbrottslighet (Estrada, 1997), antal 

anmälda fall av misshandel (Eksten, 2007) och antal uppklarade brott i ett område (Ahlberg & 

Kassman, 2002). Då det empiriska bostadsområdet i denna uppsats, Årby, är ett urbant 

område i det lägre socioekonomiska skiktet kan upplevelsen av trygghet förväntas vara lägre 

än i genomsnitt (Putnam, 2006). I denna uppsats är de boendes upplevelse av trygghet av lika 
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stor vikt som deras sociala kapital. Således kommer jag att undersöka de boendes upplevelser 

av social och fysisk trygghet i miljön då dessa aspekter är avgörande för benägenheten att 

avfallssortera. 

 

1. Trygghet i den sociala miljön är av intresse då boende som upplever trygghet och litar på 

sina grannar tenderar att röra sig mer i lokala bostadsområdet. Även upplevelser av 

psykosocial och social sammanhållning ökar det lokala rörelsemönstret (Mason, Kearns & 

Livingstone, 2013) vilket, vilket torde vara gynnsamt för boendes benägenhet att 

avfallssortera. En annan viktig faktor i den sociala miljön handlar om boendes oro för brott. 

Boende som oroas av lokala problem med inbrott och fylleri eller känner rädsla för brott 

deltar i lägre grad i fysiska och sociala aktiviteter (Mason et al., 2013; Stafford, Chandola & 

Marmot, 2007). I socialt utsatta områden känner nästan hälften av kvinnorna otrygghet om de 

går ut en sen kväll, vilket kan jämföras med ca 30 % i andra urbana bostadsområden. Ca 20% 

av männen i socialt utsatta bostadsområden känner otrygghet utomhus kvällstid där 

motsvarande siffra i urbana områden är 9 %. Andra variabler som ökar upplevelsen av 

otrygghet kan relateras till yngre och äldre ålder men även att vara född utanför Sverige 

(Boverket, 2013; Brå, 2008). Det nationella mönstret visar att rädslan för brott har minskat 

samtidigt som skillnaderna mellan olika bostadsområden har ökat, vilket antyder ökad 

segregationsproblematik (Ivert, Torstensson Levander & Mellgren, 2015). Resonemanget 

indikerar att boende i Årby kan uppleva otrygghet i sociala miljön i större utsträckning än i 

genomsnitt 

 

2. Trygghet i den fysiska miljön innebär exempelvis fokus på belysning. Belysningen ökar 

områdets sammanhållning och informella kontroll vilket i viss mån kan innebära en 

brottsförebyggande åtgärd. En god belysning utomhus ger en ökad upplevelse av trygghet där 

insatserna särskilt kan riktas mot trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv, där kvinnor upplever 

otrygghet i större utsträckning än män (Brå, 2008). Trygghetsaspekten motiverar fokus på de 

boendes uppfattning om belysningen i avfallssorteringsutrymmena i Årby. Andra 

trygghetsfaktorer i den fysiska miljön som jag kommer att undersöka är de boendes 

upplevelser av öppna ytor och tydliga tillflyktsvägar (Loewen, Steel & Suedfeld, 1993). 
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3.2.2 Nätverk 

Socialt kapital kan vara sammanbindande eller överbryggande utifrån typ av nätverk. Det 

sammanbindande sociala kapitalet ökar exklusionen i samhället genom stärkande av relationer 

i homogena grupper som ökar sammanhållning och gruppidentitet. Det överbryggande sociala 

kapitalet är istället av inkluderande natur där interaktioner mellan heterogena grupper främjas.  

Forskningen är oenig där Putnam (1996) visar att EF minskar både det sammanbindande och 

överbryggande sociala kapitalet medan Reilly och Phillpot (2002) samt Kuusela (2011) 

påvisar ökning av det sammanbindande sociala kapitalet. 

Putnams (1996; 2006) teori innebär att socialt kapital, med tyngdpunkt på nätverk, är av 

betydelse för det medborgerliga engagemang som är gynnsamt för att medborgare ska sortera 

sitt avfall. Den underliggande tesen innebär att EF kan överbryggas av nätverk och därmed 

aktivera medborgarskap. För att öka graden av avfallssortering i Årby bör det, enligt detta 

resonemang, fokuseras på att upprätta nätverk av samarbete genom enkla åtgärder såsom att 

anordna grillfester, konserter och dylikt. Detta medför att problemet angrips indirekt. 

3.2.3 Tillit 

Putnam (1996) menar att socialt kapital bland annat kan mätas utifrån tillit och ömsesidighet 

mellan individer och inom samhällen. Reciprocitetsnormer är här av betydelse för 

uppkomsten av ömsesidig tillit mellan medborgare och gemenskap. Hög tillit eller förtroende 

i boendes kontakter med grannar och folk utanför lokala bostadsområdet ökar graden av 

socialt kapital och därmed aktivering medborgarskap vilket är av vikt för engagemang i lokal 

avfallssortering. 

3.2.4 Etnisk fragmentering 

Enligt Putnam (1996) kommer det sociala kapitalet vara lågt i områden som är etniskt 

fragmenterade (som i Årby som är denna uppsats empiriska fokus). Etnisk mångfald och EF 

framhålls skapa barriärer för samarbete genom att individer i dessa områden saknar både 

sammanbindande och överbryggande socialt kapital. Dessa individers tillit till människor 

utanför den innersta homogena kretsen beskrivs som låg, vilket medför ett splittrat samhälle. I 

denna uppsats argumenterar jag dock för att det empiriska området Årby kan betraktas som 

förhållandevis kulturellt homogent. Detta kan relateras till kontexten av att bo, gå i skolan och 

umgås lokalt på samma plats. Trots förekomst av EF medför den gemensamma bostadsplatsen 

och lokala Årbykulturen att de boende betraktas som en homogen invandrargrupp. Reilly och 
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Socialt kapital 

Phillpot (2002) styrker tanken om hur områden med stark EF kan ha socialt kapital av framför 

allt bindande karaktär. I kontrast till Putnams (1996) tes om sammanbindande kapital som 

polariserande framhåller Kuusela (2011) hur sammanbindande kapital medför ökat 

informationsutbyte, främjande av kulturell identitet och ökad egenmakt vilket ger ökat 

förtroende för medborgargemenskapen i det vidare samhället. Putnams (1996) bottom-up 

perspektiv kritiseras av fler som anser att socialt kapital hos medborgare snarare skapas av 

trygga, effektiva och demokratiska institutioner (Kumlin & Rothstein, 2005; Maloney, Smith 

& Stoker, 2000; Rothstein & Stolle, 2003). Utifrån dessa teorier förstås EF som ett hinder 

som kan överbryggas av nätverk och det sammanbindande sociala kapital som kulturell 

gemenskap medför. Detta innebär att Årbybornas grad av anfallssortering kan ökas genom att 

stärka nätverk och lokal gemenskap vilket ökar det sociala kapitalet och det aktiva 

medborgarskapet. Genom att identifiera hinder och möjligheter för att aktivera socialt kapital 

kan de statliga institutionerna vidta lämpliga aktiverande åtgärder. 

 

Årbybornas sociala kapital kan i aktivt läge visa sig som engagemang för lokal 

avfallssortering vilket påvisar koppling mellan medborgaranda och aktivt medborgarskap. 

I denna uppsats utgör aktivt medborgarskap den normativa komponenten i det teoretiska 

ramverket. 

3.3 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket, inspirerat av Putnam (1996), Almond och Verba (1963) och 

Dahrendorf (1996), se Figur 1 för illustration. 

 
 
 

Aktivt medborgarskap 
 
 

 

            +           - 
                Trygghet               EF 
                Nätverk   Underklass 
                Tillit 
 
 
 
Figur 1 Förutsättningar för aktivt medborgarskap 
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3.3.1 Aktivt medborgarskap 

Medborgarskap definieras i denna uppsats utifrån Marshall (1987) som menar att alla 

medborgare oavsett klass eller behov, ska tillskrivas likvärdiga civila, politiska och sociala 

rättigheter. Rättigheterna kan tolkas på skilda sätt men beskrivs i termer av individuell frihet, 

grundläggande rättigheter samt rättigheter att utöva politik och ta del av social välfärd. Denna 

uppsats tar hänsyn till den kritik som synliggör hur definitionen exkluderar barn, individer i 

fattigdom eller med funktionsnedsättningar, vilket som nämnts ovan, medför exkluderande 

från basala medborgerliga rättigheter (Lister, 2007) och socialt kapital inklusive politiskt 

deltagande (Dahrendorf,1996).  

 

Putnam (1996) och Almond och Verba (1963) beskriver aktivt medborgarskap som element 

av politisk jämlikhet och sociala strukturer för samarbete, genomsyrade av solidaritet, tillit 

och tolerans. Putnam (1996) exemplifierar aktivt medborgarskap som att läsa tidningen, rösta, 

ha barn på förskola, donera pengar och återvinna- vilket ligger nära denna uppsats fokus på 

avfallssortering. I denna uppsats förstås detta som att det är först när de boende aktiverar sitt 

sociala kapital genom handlingar, som t ex att avfallsortera som medborgarskapet aktiveras. 

Detta medför två teser; att avfallssortering är en indikator på aktivt medborgarskap samt att 

aktivering av socialt kapital genererar aktivering av medborgarskap. Kopplingen kring 

medborgarskap, politiskt inflytande och social klass redogörs för i metodavsnittet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   12 

4   METOD OCH MATERIAL 
Kapitlet redogör för och motiverar val av metod och material. 

4.1 Metod 

För att besvara syftet att kartlägga Årbybornas benägenhet att avfallsortera, det vill säga 

bedriva aktivt medborgarskap samt belysa kopplingen till graden av avfallssortering och 

upplevelser av fysisk och social lokal trygghet, används en muntlig enkätundersökning, det 

vill säga muntlig enkätintervju. Den mixade metoden motiveras av att det kan ge en bredare 

bild av fenomenet som studeras då kvantitativa och kvalitativa data kan komplettera varandra 

(Denscomb, 2008). Den kvantitativa ansatsen syftar till att ge en statistisk sammanfattande 

beskrivning av en omfattande datamängd men utifrån begränsat tidsutrymme samt för att 

underlätta tolkning av frågorna ställs enkätfrågorna muntligen. Den kvalitativa ansatsen ger 

dessutom möjlighet till fördjupad förståelse av orsakerna bakom fenomen (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017), i detta fall upplevelser av otrygghet i 

bostadsområdet i samband med avfallssortering. Frågeställningarna som berör huruvida ett 

aktivt medborgarskap kan aktiveras i arbetar- och underklassområden besvaras i avsnittet 

teoretiska utgångspunkter genom teoretisk analys av relevanta teorier. 

4.2 Datainsamling 

För att kartlägga Årbybornas benägenhet att avfallssortera och analysera hur denna 

benägenhet kan kopplas till lokal trygghet i social och fysisk miljö trygghet inbjuds ett urval 

av de boende i Årby att delta i en enkätintervju. För att kunna dra slutsatser om områdets grad 

av social klass och socialt kapital omfattar enkätintervjufrågorna även sådana faktorer. Då 

Årby är ett område med hög grad av EF har jag av valt att läsa upp enkätfrågorna för att 

minimera risken att frågorna missförstås samt öka svarsfrekvensen. I samband med dessa 

strukturerade enkätintervjuer kan frågornas innebörd förtydligas vid behov. Liksom vid all 

forskning finns dock inga garantier för att alla deltagare tolkar frågorna på samma sätt. Som 

tidigare beskrivits har tidsaspekten även motiverat valet av mixad metod (Denscomb, 2008). 

 

Enkätintervjufrågorna är strukturerade för att kunna sammanställa statistik där slutsatser kan 

dras kring övergripande mönster. Den strukturerade delen tillåter analys av en stor mängd 
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analysenheter och ger datainsamlingen en standardiserad karaktär vilket stärker reliabiliteten 

(Patel & Davidsson, 2011). Enkätfrågorna är formulerade med tanke på begripligheten, 

genomtänkta svarsalternativ och mittenalternativ (Esaiasson et al., 2017). 

Enkätintervjufrågorna innehåller sju inledande frågor och sedan nio strukturerade frågor med 

två potentiella strukturerade följdfrågor. Frågorna är operationaliserade utifrån elva begrepp 

relevanta för definitionerna som berör socialt kapital och trygghet i social och fysisk miljö, se 

Tabell 3. Av enkätfrågorna som berör socialt kapital är fyra frågor riktade mot 

sammanbindande socialt kapital medan två enkätfrågor är riktade mot överbryggande socialt 

kapital. Detta motiveras av att det främst är de sammanbindande lokala nätverken i 

bostadsområdet som påverkar det lokala engagemanget. Utifrån risker med att otestade 

enkätintervjufrågor kan vara formulerade på otydliga sätt (Dunlap & Van Liere, 2008) har 

pilotundersökningar genomförts vilka ej har påvisat behov av att omformulera frågorna. 

Samtliga enkätfrågor redogörs för i Bilaga A. 

 

Tabell 3: Faktorer, teoretiska begrepp och exempel på operationalisering 

Faktor Teoretiskt begrepp Ex på operationalisering 

Socialt kapital Nätverk 

Kontakter 

Förtroende/tillit 

Är du med i en lokal förening?  

Umgås du med dina grannar?  

Har du förtroende för dina grannar? 

Samhället?  

Trygghet social miljö Oro för brott 

Trygg kvällstid 

Social sammanhållning 

Känner du dig trygg när du går ut 

med sopor kvällstid- om nej, varför? 

Trygghet fysisk miljö Belysning 

Öppna ytor  

Tydliga flyktvägar  

Ungdomsgäng  

Erfarenheter av brott/trakasserier 

Känner du dig trygg med den fysisk 

miljön- om nej varför? 

Aktivt medborgarskap Valdeltagande 

Grad av avfallssortering 

Deltog du i senaste valet? 

Avfallssorterar du? 
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4.3 Urval och avgränsningar 

Rekrytering och slumpmässigt urval av enskilda boende sker utanför lokala matbutiken i 

området. Den slumpmässiga urvalsmetoden, kan om den genomförs noggrant, generaliseras 

till att gälla den hela valda populationen (Esaiasson et al., 2017), vilket i detta fall avgränsas 

till boende i Årbys tätort som involverar hyresrätter och bostadsrätter.  Utifrån lokal 

kännedom om bostadsområdet har frågorna om boendeform fördelats utifrån alternativen 

bostadsrätter, hyreshöghus samt höghus väst. En åtskillnad görs mellan hyreshöghusen och 

höghusen på den västra sidan då detta område är fysiskt avskilt av en större väg och har en 

mer bostasrättliknande miljö med något förväntat högre socioekonomisk ställning. 

För variation av deltagares bakgrund avseende ålder, familjestatus och sysselsättning 

genomförs enkätundersökningen under olika tidpunkter under dagen utanför lokala 

matbutiken. För att urvalet även ska omfatta högskolestuderande Årbybor planeras även 

enkätintervjuer att genomföras på Mälardalens högskola. Antalet enkätintervjuer avgränsas 

till max 30 stycken utifrån begränsat tidsutrymme och resurser för att insamla och analysera 

data på, utifrån nivån som examensarbete (Patel & Davidsson, 2011). Valet av Årby som 

empiriskt studieområde motiveras av att det, enligt information jag erhållit från ESEM, är ett 

typiskt bostadsområde med låg grad av avfallssortering. Området präglas även av EF och 

klassificeras som ett arbetar- och underklassområde vilket syftet eftersöker. 

Inkluderingskriterier för deltagande är att respondenterna bor i Årbys hyresrätter eller 

bostadsrätter och är över 18 år. Kriterier för exkludering involverar språkförbistringar som 

medför osäkerhet kring tolkning och kommunikation. 

4.4 Genomförande 

Initialt kontaktades den lokala matbutiken muntligen för att erhålla godkännande att 

genomföra enkätintervjuer i dess närområde samt informera om studiens syfte. Ett 

informationsbrev om studien syfte, konfidentialitet och rättigheten att avbryta deltagandet när 

som helst utan att behöva ange orsak, delades ut till potentiella deltagare. Informationen gavs 

även muntligen för informerat samtycke. Enkätfrågorna lästes sedan upp och svaren noterades 

utifrån strukturerade svarsalternativ. Vid behov förtydligades frågornas innebörd. Totalt 

genomfördes 30 enkätintervjuer under perioden tisdagen den sjätte maj kl 8-11 och kl 14-17 

samt onsdagen den sjunde maj kl 13-16.30 år 2019. Den sjunde maj kl 8-11 genomfördes 

även enkätintervjuer av Årbybor som studerar på Mälardalens högskola. Genomförandet 
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godkändes innan av lärare inom statsvetenskapliga programmet. Enkätintervjuerna skedde i 

högskolans allmänna utrymmen men avbröts dock relaterat till rekryteringssvårigheter.  

 

Enkätintervjuerna varade i snitt ca 6-7 minuter. Cirka 50% av de tillfrågade tackade nej till 

deltagande med hänvisning till språkliga barriärer, ogynnsamt väder, tidsbrist eller av okänd 

anledning. Den kvalitativa ansatsen innebär att samspelet mellan intervjuperson och 

intervjuaren formar datainsamlingen (Esaiasson et al., 2017). Utifrån detta har jag som 

intervjuare reflekterar över min egen förförståelse och varit observant på hur egna tolkningar 

och uttryck kan forma datainsamlingen. 

4.5 Datanalys 

Frågeställningarna 1, 3 och 4 besvaras utifrån teoretiska resonemang i kapitlet teoretiska 

utgångpunkter och involverar teorier om socialt kapital, trygghet och EF. Enkätintervjun 

utgör den andra empiriska delen av uppsatsen. Enkätsvaren fördes noggrant in i 

databehandlingsprogrammet Excel där tabeller med envariabelsanalyser eller analyser av två 

variabler, så kallad korstabulering, upprättades (Esaiasson et al., 2017). Data tolkades utifrån 

procentandelar, vilket motiveras av att jag känner mig förtrogen med denna statistikform, och 

analyserade sedan mot teserna som framkommit i uppsatsens första del. Tabellerna 

presenteras huvudsakligen i resultatavsnittet medan övriga tabeller kan beskådas i Bilaga B. 

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (u.å.) fyra etiska riktlinjer som avser samtyckeskrav, informationskrav,  

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav har genomsyrat denna studie. Informerat samtycke har 

beaktats både muntligt och skriftligt. Respondenterna har försäkrats om rätten att när som 

helst avbryta sitt deltagande utan att behöva förklara sig. Enkäterna har numrerats för att inga 

enskilda personer ska kunna kopplas till en viss enkät samtidigt som urvalsgruppen antal och 

variation av kön och ålder minskar risken för att enskilda respondenter ska kunna identifieras 

i exempelvis tabeller.  
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5   UNDERSÖKNING AV ÅRBYBORS BENÄGENHET ATT 
AVFALLSSORTERA UTIFRÅN SOCIAL KLASS, SOCIALT KAPITAL SAMT 
TRYGGHET I SOCIAL OCH FYSISK MILJÖ. 
 
Resultatet redogörs för i en första deskriptiv del samt i en andra analysdel med förklarande 

tabeller med kopplingar till teorierna om socialt kapital och trygghet. 

5.1 Deskriptiv del 

Jag har tillfrågat 30 boenden i det etiskt fragmenterade bostadsområdet Årby om huruvida de 

avfallssorterar, deras upplevelser av trygghet i sociala och fysiska miljön samt kartlagt deras 

sociala kapital. Socialt kapital och trygghet kan delvis relateras till varandra (Putnam, 1996) 

men särskiljs i denna undersökning utifrån tesen om att Årbybor redan har socialt kapital om 

än i inaktiverad form. Tryggheten undersöks utifrån både sociala och fysiska dimensioner av 

lokala miljön.  

 

Inom urvalsgruppen finns boende med varierande social klass, så som arbetare, underklass, 

studenter och pensionärer (se Tabell 4). I kategorin underklass inryms arbetslösa, 

sjukpensionerade, sjukskrivna och föräldralediga. Andelen studenter i urvalsgruppen är 

sannolikt fler än i Årbys totala population. Den förhållandevis jämna fördelningen mellan de 

sociala klasserna motiveras dock av en strävan efter ett erhålla tydliga mönster utifrån hur alla 

de sociala klasserna avfallssorterar, deras sociala kapital och upplevelser av trygghet. 

 

Tabell 4: Social klass i urvalsgruppen 

Social klass Pensionärer Arbetare Studenter Underklass 

Andel 26,7% 26,7% 30,0% 16,7% 

 

Civilståndet visar att mer än hälften är ensamstående, ca en tredjedel är gifta med barn medan 

gifta utan barn och ensamstående med barn är i minoritet, se Tabell 5. 
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Tabell 5: Civilstånd i urvalsgruppen 

Civilstånd Gift Gift med barn Ensamstående Ensamstående 

med barn 

Andel 13% 27% 53% 7% 

 

Urvalsgruppen innehåller även en variation av kön och olika åldrar där 50% identifierar sig 

som kvinnor och medelåldern är 48 år (se Tabell 7). Under undersökningen observeras en 

korrelation mellan hög ålder och fler antal svenskfödda. Enligt Eskilstuna kommun (2019) är 

ca hälften av Årbyborna svenskfödda och det noteras under undersökningen att majoriteten 

kan klassificeras som etniska svenskar. Majoriteten av respondenterna (53%) bor i 

hyreshöghus vilket uppfattas som representativt för områdets fördelning av bostadstyper, se 

Tabell 6. 

 

Tabell 6: Boendeform i urvalsgruppen 

Boendeform Hyreshöghus Höghus väst Bostadsrätt 

Andel 53% 23% 23% 

 

Valdeltagandet är 73% vilket är lägre än i rikets genomsnitt på 87,2% (SCB, 2019). 

Urvalsgruppens sammansättning av nästan 50% studenter och pensionärer, vilka ju tillhör 

social grupp ett (Haldorson, u.å.) kan ha bidragit till ett högre valdeltagande vad som är fallet 

i den egentliga populationen. 

 

Tabell 7: Kön, ålder, boendeår i Årby och valdeltagande inom urvalsgruppen 

Variabler Andel/antal 

Andel kvinnor (%) 50 

Medelålder/Medianålder (år) 48/47 

Boendeår i Årby medel/median (år) 10,5/7,5 

Deltagande i senaste valet (%) 73 

 

Resultatet visar att andelen Årbybor som avfallssorterar är hög, där 70% uppger sig 

avfallssortera mycket, 26,7 % avfallssorterar lite medan 3,3% aldrig avfallssorterar, se Tabell 

8. Endast en respondent i denna undersökning svarar nej på frågan om hen avfallssorterar. 

Resultatet kan kontrasteras mot statistik från ESEM som påvisar låg grad av avfallssortering i 
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Årby. Resultatet påvisar även att bostadsområdets höga EF således inte förhindrar en hög grad 

av avfallssorteringen i detta fall. Som tidigare nämnts, kan urvalsgruppen ha en något högre 

andel av boenden från social grupp ett jämfört med vad som är förväntat i hela populationen, 

Detta kan ha påverkat resultatet kring avfallssorteringsgraden åt det högre hållet. Jag 

argumenterar för att urvalet, trots en oväntat hög sorteringsgrad, huvudsakligen är 

representativt utifrån urvalsgruppens varierade sammansättning av olika åldrar och sociala 

klasser. När graden av avfallssortering i urvalsgruppen analyseras bör dock hänsyn tas till att 

det handlar om respondenternas subjektiva uppfattning om deras grad av avfallssortering. 

 
 
Tabell 8: Avfallssortering urvalsgrupp 
Avfallssorterar Ja Lite Nej 

Andel 70,0 % 26,7% 3,3 % 

 

5.2 Analysdel 

 

I denna analys presenteras tabeller som påvisar kopplingar mellan Årbybornas grad av 

avfallssortering, sociala kapital, upplevelser av trygghet i sociala och fysiska miljö, social 

klass, och boendeform. Dessa kopplingar kommer att tolkas utifrån Rothsteins (2003) teori 

om socialt kapital som deltagande i nätverk, kontakt mellan människor och grad av tillit i 

dessa. Utifrån uppsatsens tidigare teoretiska resonemang om att nätverk och trygghet kan 

överbrygga EF, underklass och låg tillit kommer resultatet analyseras utifrån huruvida EF och 

otrygghet faktiskt utgör hinder för avfallssortering och aktivering av socialt kapital i Årby.  

 

Tabell 9: Socialt kapital i urvalsgruppen 

Socialt kapital Hög Mellan Låg 

Andel 57,8% 11,7% 30,5% 

 

Resultatet påvisar hur högt socialt kapital och hög grad av avfallssortering har en tydlig 

positiv och signifikant korrelation. Korstabulering visar att boende med högt socialt kapital 

avfallssorterar i hög grad samtidigt som boende med lågt socialt kapital avfallssorterar i låg 

grad. Av de boende som avfallssorterar har ca 60% högt socialt kapital med 30% har lågt 
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socialt kapital. Av de boende som inte avfallssorterar har ca 17% högt socialt kapital medan 

två tredjedelar har lågt socialt kapital, se Tabell 10. Fynden stämmer överens med Rothsteins 

(2003) och Putnams (1996) beskrivningar av socialt kapital som förutsättning för aktivt 

medborgarskap.  

 

Tabell 10: Avfallssortering och socialt kapital 

Avfallssortering Högt socialt 

kapital 

Mellan socialt 

kapital 

Lågt socialt 

kapital 

Totalt 

Ja 60,3% 10,3 % 29,4% 100% 

Lite 56,3% 16,7% 27,0% 100% 

Nej 16,7% 16,7% 66,7% 100% 

 

5.2.1 Trygghet 

Pensionärerna uttrycker högst grad av fysisk och social trygghet i miljön vilket indikerar 

positiv korrelation mellan upplevelse av trygghet och hög grad av avfallssortering. Resultatet 

visar att av de boende som upplever social trygghet i miljön avfallssorterar 74% mycket, 21% 

lite och 5% inte alls. Bland de boende som känner sig otrygga i den sociala miljön 

avfallssorterar 64% mycket och resterande 36% lite. Benägenheten att avfallsortera mycket 

ökar således med social trygghet i miljön även om det samtidigt finns något fler som inte 

sorterar alls, se Tabell 11. Bland de som upplever otrygghet i sociala miljön svarar 90% att 

det beror på lokala ungdomsgäng. Oron för lokala ungdomsgäng kan begränsa lokala 

rörelsemönstret både dag- och kvällstid (Mason et al., 2013; Stafford et al., 2007) vilket 

stärker koppling mellan låg avfallssortering och otrygghet i sociala miljön. 

 

Tabell 11: Avfallssortering och trygghet i sociala miljön 

Trygghet 

social miljö 

Avfallssorterar 

mycket 

Avfallssorterar 

lite 

Avfallssorterar 

aldrig 

Totalt 

Ja 73,8% 21,0% 5,2% 100% 

Lite 0% 0% 0% 100% 

Nej 63,6% 36,4% 0% 100% 
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Detta kan kontrasteras mot avfallssortering kopplat till trygghet i den fysiska miljön. Det 

framkommer att boende som upplever trygghet i fysiska miljön avfallssorterar i lägre grad än 

de som upplever otrygghet. Av de som känner otrygghet i fysiska miljön sorterar 80% mycket 

och 20% lite. Av de som känner sig trygga sorterar 63% mycket, 32% lite och 5% inte alls, se 

Tabell 12. Trygghet i den fysiska miljön berör vanligen belysning, nedgångna byggnader och 

bostadsområdet utformning (Brå, 2008; Loewen et al., 1993) men i denna undersökning anges 

belysningen som den dominerande orsaken (90%) till otryggheten. 

 

Tabell 12; Avfallssortering och trygghet i fysiska miljön 

Trygghet i 

fysiska miljön 

Avfallssorterar 

mycket 

Avfallssorterar 

lite 

Avfallssorterar 

aldrig 

Totalt 

Ja 63,0% 32,0% 5,0% 100% 

Lite 0% 0% 0% 0% 

Nej 80,0% 20,0% 0% 100% 

 

När det gäller eventuell koppling mellan upplevelsen av trygghet i den sociala miljön och 

socialt kapital noteras tendenser till något lägre socialt kapital hos boende som känner sig 

trygga i den social miljö, se Tabell 13. Även boende som upplever trygghet i den fysiska 

miljön har lägre socialt kapital än boende som upplever otrygg fysisk miljö, se Tabell 14. 

Dessa iakttagelser går tvärsemot Putnam (1996) teorier om trygghet som av vikt för uppkomst 

av socialt kapital. Detta resultat påvisar snarare att upplevelse av otrygghet kan kopplas till 

socialt kapital. En potentiell förklaring handlar om hur oro för brott i lokala området kan vara 

en bieffekt av hur lokalt engagemang kan resultera i ökad förståelse och insikt kring vilka 

brott som faktiskt sker i närområdet (Mason et al., 2013). 

 

Tabell 13: Trygghet i sociala miljön och socialt kapital 

Trygghet 

sociala miljön 

Högt socialt 

kapital 

Mellan socialt 

kapital 

Lågt socialt 

kapital 

Totalt 

Ja 58,8% 10,5% 30,7% 100% 

Lite 0% 0% 0% 100% 

Nej 65,2% 10,6% 24,2% 100% 
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Tabell 14: Trygghet i fysiska miljön och socialt kapital 

Trygghet 

fysiska miljön 

Högt socialt 

kapital 

Mellan socialt 

kapital 

Lågt socialt 

kapital 

Totalt 

Ja 55,8% 9,2% 35,0% 100% 

Lite 0% 0% 0% 100% 

Nej 61,7% 16,7% 21,6% 100% 

 

Respondenternas boendeform illustreras i Tabell 15 och påvisar att 100% av de boende i 

bostadsrätter avfallssorterar i hög grad i denna undersökning. När det gäller boende i 

hyreshöghusen avfallssorterar ca två tredjedelar mycket medan en tredjedel avfallssorterar lite 

till aldrig. Boendeformen är således av avgörande betydelse för benägenheten att 

avfallssortera.   

 

Tabell 15: Avfallssortering och boendeform 

Boendeform Avfallssorterar 

mycket 

Avfallssorterar 

lite 

Avfallssorterar 

aldrig 

Totalt 

Hyreshöghus 66,9% 27% 6,1 100% 

Bostadsrätt 100% 0% 0% 100% 

 

Det framkommer att 85,7% av de boende i bostadsrätterna samt höghus väst upplever 

trygghet i den sociala miljön till skillnad från 50% av de boende som bor i hyreshöghusen (Se 

tabell 16). Då den upplevda otryggheten i sociala miljön anges bero på förekomst av 

ungdomsgäng indikerar detta att ungdomsgängen snarare rör sig i hyreshöghusområdena. Det 

är främst underklass och studenter som bor i hyreshöghusen. Studenterna avfallssorterar dock 

i högre grad än boende som tillhör underklass vilket kan relateras till sociala klassen betydelse 

för engagemang i samhället. 
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Tabell 16: Boendeform och trygghet i sociala miljön 

Boendeform Trygg i sociala 

miljön 

Delvis trygg i 

sociala miljön 

Otrygg i 

sociala miljön 

Totalt 

Hyreshöghus 50,0% 0% 50% 100% 

Höghus väst 85,7 % 0% 14,2% 100% 

Bostadsrätt 85,7% 0% 14,2% 100% 

 

 

Det framkommer att pensionärer och boende i bostadsrätter upplever mer trygghet än andra  

sociala grupper i den sociala och fysiska miljön. Pensionärernas trygghetsupplevelse är hög 

trots hög ålder vilket annars kan medföra ökad otrygghet (Brå, 2008). 

5.2.2 Tillit och nätverk 

En faktor av stor betydelse för hög grad av avfallssortering är i denna undersökning ett högt 

socialt kapital vilket bland annat innefattar sammanbindande och överbryggande nätverk, tillit 

i kontakter och engagemang i lokala föreningar. Den sociala klassen med högst grad av 

avfallssortering är pensionärer vilka, som förväntat, också har det högsta sociala kapitalet, se 

Tabell 17. Analysen av relationen mellan avfallssortering och social klass visar att 

pensionärer som avfallssorterar mycket (87,5%) är betydligt fler än studenter (66,7%), 

arbetare (62,5%) och underklass (60,0%). Av arbetarklassen uppger 12,5% att de aldrig 

avfallssorterar vilket kan jämföras med 0% i övriga sociala grupper. 

 

Tabell 17: Avfallssortering och social klass 

Social klass Avfallssorterar 

mycket 

Avfallssorterar 

lite 

Avfallssorterar 

aldrig 

Totalt 

Arbetare 62,5% 25% 12,5% 100% 

Studenter 66,7% 33,3% 0% 100% 

Pensionärer 87,5% 12,5% 0% 100% 

Underklass 60,0% 40,0% 0% 100% 

 

Pensionärer och studenter avfallssorterar mest och är samtidigt de som tillhör social grupp ett 

i samhället (Haldorson, u.å). Kopplingen mellan hög social klass, högt socialt kapital och 

aktivt medborgarskap bekräftas av Dahrendorf (1996). 
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 Utifrån det social kapitalets tydliga korrelation till graden av avfallssortering analyseras 

graden av socialt kapital inom urvalsgruppens sociala klasser. Det framkommer att 

pensionärer har högst social kapital och studenter lägst socialt kapital. Arbetar- och 

underklassen har något högre socialt kapital än studenterna, se Tabell 18. Studenternas låga 

sociala kapital är intressant utifrån att de samtidigt tillhör en hög social klass. Hög social klass 

medför således ej per automatik ett högt socialt kapital, vilket Dahrendorf (1996) ger uttryck 

för.  

Tabell 18: Social klass och social kapital 

Social klass Högt socialt 

kapital 

Mellan socialt 

kapital 

Lågt socialt 

kapital 

Totalt 

Arbetare 52% 14,6% 33,4% 100% 

Studenter 51,9% 12,9% 35,2% 100% 

Pensionärer 70,8% 6,3% 22,9% 100% 

Underklass 56,7% 13,3% 30,0% 100% 

 

Det som ger pensionärerna hög grad av socialt kapital är huvudsakligen att de trivs med, har 

förtroende för och umgås med sina grannar samt läser dags- och kvällstidningar. Detta kan 

förstås som nätverkens betydelse för ett ökat socialt kapital (Rothstein, 2003). 

Även underklassens höga social kapital kan främst relateras till förtroende för och umgänge 

och trivsel med grannar.  

Studenternas låga sociala kapital relateras till att de har lägre tillit till och umgås i mindre 

utsträckning med sina grannar samt ej läser dags- och kvällstidningar. Det som stärker det 

sociala kapitalet är att de i stor utsträckning umgås med folk utanför Årby (Putnam, 1996). Av 

studenterna är det 66% som avfallssorterar mycket vilket är en högre andel än hos både 

arbetarna och underklassen. Detta trots att studenterna har lägst grad av socialt kapital av alla 

sociala grupper, har en högre andel som bor i hyreshöghus än pensionärer och arbetarklass 

samt upplever mindre trygghet i sociala miljön jämfört med pensionärer och arbetarklass. 

Framgångsfaktorn kan relateras till studenternas sociala klass, se diskussionen för mer 

utförligt resonemang. Detta innebär att den sociala klassen har en direkt koppling till aktivt 

medborgarskap, oavsett graden av socialt kapital. Då underklassen i urvalsgruppen har högre 

socialt kapital men samtidigt avfallssorterar i mindre utsträckning än studenterna, indikerar 

detta att den sociala klassen är av större betydelse för aktivt medborgarskap än graden av 

socialt kapital. Det sociala kapitalet kan i denna bemärkelse inte överbrygga hinder för 

avfallssortering i form av underklass. En annan potentiell orsak till studenternas höga grad av 
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avfallssortering trots lågt socialt kapital kan vara ett mer utbrett miljöengagemang hos 

studenterna. Oro för miljöns utveckling är nämligen vanligt i åldern 17-25 år (Ojala, 2007). 

 

5.2.3 Etnisk fragmentering 

Sammantaget framkommer att Årbyborna avfallssorterar i hög grad trots att området har hög 

EF vilket innebär att Putnams (1996) teori om EF som hinder för socialt kapital och 

aktivering av medborgarskap ej är gällande i detta fall. Resultatet visar att nästan två 

tredjedelar av Årbyborna har högt socialt kapital medan en tredjedel har lågt socialt kapital 

och ca en tiondel ligger däremellan (se Tabell 9). Det höga sociala kapitalet kan främst 

relateras till trivsel med grannarna vilket förstås som högt sammanbindande kapital. Den 

andra faktorn som ökar det sociala kapitalet är att majoriteten av de boende umgås med folk 

utanför Årby, vilket belyser ett högt överbryggande socialt kapital. Det framkommer även att 

ca två tredjedelar av de boende känner tillit till sina grannar vilket går emot Putnams teori 

(1996) om att personer som bor i områden med EF begränsar sin tillit den innersta 

umgängeskretsen. I uppsatsens teoretiska utgångspunkter argumenterar jag för att Putnam 

(1996) ej tagit hänsyn till den homogena Årbykulturen vilket bidrar till ökat sammanbindande 

kapital trots etnisk splittring i området (Kuusela, 2011). Jag vill mena att den empiriska 

undersökningen bekräftar denna tes.  
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6    Slutsatser och avslutande diskussion 
 
Avsnittet inleds med presentation av slutsatser och avrundas med en avslutande diskussion 

kring resultat och metod. 

6.1 Slutsatser 

Slutsatserna innebär att Årbybornas benägenhet att avfallssortera och bedriva aktivt 

medborgarskap är hög trots att bostadsområdet har hög EF och har en hög andel boende inom 

de sociala klasserna arbetar- och underklass. Den höga graden av avfallssortering kan 

förklaras av ett högt socialt kapital relaterat till förekomst av nätverk med tillit samt trivsel 

och umgänge med grannar. Benägenheten att avfallssortera minskar med upplevelser av 

otrygghet i sociala miljön vilket framförallt berör hyreshöghusen. För att minska otryggheten 

i dessa områden är det huvudsakligen förekomst av lokala ungdomsgäng som insatser bör 

riktas mot. Tryggheten i den fysiska miljön är av mindre betydelse för graden av 

avfallssortering. Otryggheten skulle dock kunna minskas genom att se över belysningen i 

både avfallssorteringsutrymmet och bostadsområdet.  

För att kunna öka graden av avfallssortering hos arbetar- och underklass, med eventuell ökad 

fokus på korrekt utförd avfallssortering, bör det sociala kapitalet och i förlängningen det 

aktiva medborgarskapet ökas. Liksom det föreslås i teoretiska utgångspunkter kan således 

upprättande av nätverk av samarbete så som gårdsfester, konserter och lokala aktiviteter och 

projekt bidra till aktivering av socialt kapital. Sådana insatser kan bidra till att överbrygga 

hinder som EF och underklass för aktivering av socialt kapital och aktivt medborgarskap. Det 

initialt ökade sammanbindande sociala kapitalet bidrar till att aktivera medborgarskapet vilket 

genererar överbryggande socialt kapital som sträcker sig utanför Årby bostadsområde. Detta 

handlar om att det politiska deltagandet och inflytandet ökar när medborgarskapet antar en 

inkluderande istället för exkluderande form. 

Dessa kunskaper kan med fördel anammas av statliga institutioner, exempelvis ESEM, och 

andra som önskar ta sig an problematiken i utsatta områden med en inkluderande ansats, som 

kan öka områdets stolthet och gemenskap istället för att ytterligare exkludera och stigmatisera 

området genom våld, övervakning eller andra former av inskränkningar. Kunskaperna om hur 

områden med arbetar- och underklass innehar ett vilande socialt kapital som väntar på att 
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aktiveras kan bidra till en mer optimistisk syn på områdets förändringspotential. Dessa 

kunskaper kan bidra till personliga vinster om enskilda individer kan bli mer aktiva 

medborgare och känna ökat politiskt deltagande och inflytande. Samhällsekonomiskt finns 

även stora vinster i att bryta områdessegregationens negativa spiral där levnadsvillkoren 

annars förstärks av redan befintliga samhällsekonomiska skillnader. 

6.2 Diskussion 

Uppsatsens resultat som beskriver urvalsgruppens totala sociala kapital och 

avfallssorteringsgrad bör tolkas med viss försiktighet. Detta utifrån att urvalsgruppens 

sammansättning av pensionärer och studenter kan vara något högre än vad som kan förväntas 

i den totala populationen. Samtidigt argumenterar jag i avsnittet teoretiska utgångspunkter för 

att Årbyborna förutsätts ha lika högt socialt kapital som boenden i andra bostadsområden 

samt att den kulturella homogeniteten bidrar till sammanbindande socialt kapital (Kuusela, 

2011). Den rumsliga klassegregationen i Sverige må bidra till en till synes ojämn fördelning 

av socialt kapital (Fell et al., 2019) men resultatet påvisar, tvärsemot Putnam (1996,) existens 

av socialt kapital trots förekomst av underklass och EF. Detta går i linje med Fell et al. (2019) 

som synliggör hur livskvalitet och levande sociala nätverk kan vara framträdande även i 

klassegregerade låginkomststadsdelar. Uppsatsens syfte är dock inte primärt att kartlägga den 

faktiska graden av avfallssortering eller socialt kapital i populationen boende i Årby, utan 

fokuserar snarare på sambanden mellan avfallssortering (aktivt medborgarskap), socialt 

kapital och upplevelse av social och fysisk trygghet mellan olika sociala klasser. Resultatet 

som belyser dessa mönster uppfattas kunna tolkas med större säkerhet utifrån tillräckligt stort 

och varierat underlag inom angivna sociala klasser.   

Utifrån ESEM:s statistik avfallssorterar boende i Årby i lägre grad än i andra bostadsområden. 

Denna undersökning påvisar dock en hög grad av avfallssortering vilket kan tolkas som att 

avfallssorteringsproblemet snarare involverar kvalitet än kvantitet. Detta kan förstås som att 

Årbyborna visserligen bedriver ett aktivt medborgarskap men att det finns utrymme för ökat 

lokalt engagemang som kan öka aktiviteten och bidra till korrekt utförd avfallssortering 

(Putnam, 1996). Den höga graden av avfallssortering samt socialt kapital hos boende i 

bostadsrätter bekräftar det lokala engagemangets betydelse, vilket vanligtvis är högre i 

bostadsrätter än i hyresrätter (Hyresgästföreningen, u.å). När lokala gemenskapen stärks av 
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gårdsfester och dylikt ökar det sammanbindande sociala kapitalet vilket främjar kulturella 

identiteten, informationsutbyten och egenmakt (Kuusela, 2011). Den kulturella 

homogeniteten i Årby, som jag i avsnittet teoretiska utgångspunkter argumenterar för 

existerar, kan på detta sätt bidra till högt socialt kapital trots den splittring av samhället som 

EF medför (Putnam, 1996). Främjandet av lokala gemenskapen kan också bidra till att 

identifiera och släppa fram resursstarka och engagerade boenden som ser områdets fördelar 

och inspirerar till upprustning av området (Melinder & Schœrström, 2005). 

Studenternas avfallssorteringsgrad är högre än arbetar- och underklassen trots att studenterna 

har lägst grad av socialt kapital samt låg grad av trygghet i sociala miljön. När detta 

analyseras utifrån det teoretiska ramverket om förutsättningar för aktivt medborgarskap 

synliggörs studenternas sociala klass som potentiell förklaring. Både pensionärer och 

högskolestuderande tillhör socialgrupp ett (Haldorson, u.å.) men till skillnad från 

pensionärerna har studenterna lågt socialt kapital. Detta synliggör ett direkt samband mellan 

social klass och aktivt medborgarskap vilket indikerar behov av att revidera det teoretiska 

ramverket, se Figur 2. Egerton (2003) och Rothsteins (2003) teser har sedan tidigare pekat ut 

denna riktning men utifrån detta resultat klargörs den direkta kopplingen mellan social klass 

och aktivt medborgarskap utan stöd från socialt kapital. Sambandet stärks av hur underklassen 

i denna undersökning är de som har mest socialt kapital efter pensionärerna men ändå 

avfallssorterar i minst grad. Detta bekräftar forskning om ökande variationer mellan sociala 

grupper och grad av aktivt medborgarskap (Fell et al., 2019; Höjer, 2017) där underklassen 

exkluderas socialt och bidrar till passivt medborgarskap (Dahrendorf, 1996; Schmitter 

Hesiler, 1991).  
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Figur 2 Förutsättningar för aktivt medborgarskap, reviderad 

Studien visar att 47% av kvinnorna upplever otrygghet i den social miljön kvällstid vilket är 

likvärdigt med kvinnors upplevelser av otrygghet i Sveriges särskilt utsatta områden (Brå, 

2008). För männen i som bor i Årby upplever 27% otrygghet i sociala miljön på kvällarna 

vilket kan jämföras med 20% av männen i Sveriges särskilt utsatta områden (Brå, 2008). Den 

höga graden av social otrygghet relaterat till ungdomsgäng som rör sig i området kvällstid och 

samtidigt höga graden av avfallssortering i området kan tolkas som att avfallssorteringen 

företrädesvis sker dagtid. Denna reflektion stärks av att 43% (pensionärer, föräldralediga, 

arbetslösa och sjukskrivna) av de boende kan ha möjlighet att utföra hushållssysslor, så som 

avfallssortering, dagtid och om studenter räknas med är andelen hela 73%.  

I resultatet framkommer att tryggheten i den fysiska miljön är av underordnad betydelse för 

graden av avfallssortering. Av de boende som upplever fysisk otrygghet i miljön handlar det 

dock främst om otillräcklig belysning i hyreshöghusområdena. En förklaring till att den 

otillräckliga belysningen ej anges som något stort problem kan vara att avfallssorteringen 

huvudsakligen sker dagtid, enligt resonemanget ovan.  

Uppsatsens metod har formats av det inledande teoretiska resonemanget vilket genererat en 

mixad metod med muntliga enkätintervjuer. För att säkerställa god reliabilitet utan 

slumpmässiga fel (Ekenberg & Hinnfors, 2012) har jag inför datainsamlingen reflekterat över 

hur mina egna föreställningar och erfarenheter kan påverka respondenterna och utifrån detta 
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eftersträvat en neutral hållning. Jag eftersträvade vidare en varierad slumpmässig urvalsgrupp 

och valde därför att tillfråga boende om deltagande utanför lokala matbutiken vid flera 

tillfällen under dagen. Dock kunde urvalsgruppen ha fått en ännu mer nyanserad 

sammansättning om jag samlat data även under exempelvis en helgdag. Undersökningen 

tidsutrymme tillät dock ej detta. En annan aspekt innebär att de boende som rör sig minst i 

lokala området och därmed rimligen avfallssorterar minst, sannolikt ej deltog i 

undersökningen. Även bortfallet kan ha påverkat resultatet, då ca hälften av de tillfrågade som 

tackade nej till deltagande kan ha varit boende med mindre tillit till människor i området och 

eventuellt mindre lokalt engagemang.  

Undersökningens validitet betraktas som god då syftet att undersöka de boendes benägenhet 

att avfallsortera och de kopplingar som finns mellan graden av avfallssortering och trygghet i 

sociala och fysiska miljön, besvaras av de boende utifrån enkätfrågorna. Operationaliseringen 

av teoretiska begrepp betraktas som relevanta och redogörs för i metodavsnittet (Ekengren & 

Hinnfors, 2012). Något som kan ha påverkat möjligheterna att tolka data är att andelen 

enkätfrågor som berör socialt kapital var betydligt fler än de frågor som berörde trygghet. 

Detta val motiveras dock av att socialt kapital innehåller flera komponenter som behöver 

besvaras för att kunna kartläggas samtidigt som enkätfrågornas antal bör hållas nere för att 

respondenterna ska vilja genomföra hela enkätintervjun (Esaiasson et al., 2017). Kritik kan 

även riktas mot att enkätfrågornas validitet ej är testad. Pilotundersökningen där 

enkätfrågorna testades innan datainsamlingen kunde dock bidra till att frågornas 

formuleringar testades avseende begriplighet. En svaghet med ett strukturerat frågebatteri är 

att respondenterna tvingas välja bland forskarens förformulerade svarsalternativ vilket kan 

tvinga svaren åt en viss riktning (Bryman, 2011). I denna uppsats är det särskilt frågan om 

orsak till upplevelse av otrygghet som hade kunna gynnats av en öppen karaktär. 
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7 Tillämpning av resultat och förslag till fortsatt forskning 
 

Kvantitativ samhällsvetenskaplig forskning kan bidra till samhällsutvecklingen genom att 

resultaten kan generaliseras (Bryman, 2011.) Huruvida resultatet i denna undersökning kan 

generaliseras till att gälla boenden i andra bostadsområden med EF och hög andel arbetar- och 

underklass är upp till läsaren att avgöra. Jag menar dock att kunskaperna bör kunna 

generaliseras till att gälla för liknande socioekonomiskt utsatta bostadsområden med eller utan 

EF. Kunskaperna bör således kunna vara relevanta för boenden i särskilt utsatta områden i 

Sverige.  

 

Av intresse för framtida studier kan vara att genomföra gemenskaps- och samarbetsstärkande 

insatser och aktiviteter i bostadsområden med hög andel arbetar- och underklass och EF och 

analysera hur det lokala engagemanget påverkas. Även studier som belyser det 

sammanbindande sociala kapitalets relation till det överbryggande sociala kapitalet i 

förhållande till inkluderande medborgarskap välkomnas. Vidare kan studier undersöka på 

vilket sätt boende upplever att ungdomsgäng sprider otrygghet i sociala miljön samt 

undersöka ungdomarnas attityder och föreställningar kring gemenskap i bostadsområdet. 

Utifrån ESEM:s perspektiv vore det av intresse att kartlägga boendes attityder och praktiska 

kunskaper kring korrekt utförd avfallssortering. 
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BILAGA A: ENKÄTFRÅGOR 

Enkätfrågor      

Inledande frågor 

1. Kön 

1.1 Man [  ] 

1.2 Kvinna [  ] 

  1.3 Annat [  ] 

 

2. Hur länge har du bott i Årby? 

--------- 

 

3. Vilket år är du född? 

--------- 

4. Var i Årby bor du? 

4.1 Hyresrätt           [  ]  

 4.2 Hyresrätt väst    [  ] 

4.3 Bostadsrätt        [  ] 
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5. Sysselsättning: 

5.1Arbetar [  ] 

5.2 Arbetslös [  ] 

5.3 Pensionär [  ] 

5.4 Sjukpensionär [  ] 

5.5 Studerande  [  ] 

5.6 Föräldraledig  [  ] 

 

6. Deltog du i det senaste valet? (social klass, deltagande) 

6.1 Ja [  ]    

6.2 Nej [  ] 

 

7. Ange ditt civilstånd:  

7.1 Gift [  ] 

7.2 Gift med barn [  ] 

7.3 Ensamstående [  ] 

7.4 Ensamstående med barn [  ] 
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Socialt kapital (nätverk, kontakter, förtroende/tillit) 

8. Är du med i en lokal förening? (nätverk) 

8.1 Ja [  ]   

8.2 Nej[  ] 

   

9. Umgås du med dina grannar? (kontakter) 

9.1 Mycket [  ] 

9.2 Lite grann [  ]   

9.3 Aldrig [  ] 

 

10. Trivs du med dina grannar? (kontakter) 

10.1 Ja [  ]   

10.2 Lite [  ]  

10.3 Nej [  ] 

 

11. Har du förtroende för dina grannar? Samhället? (förtroende) 

11.1 Ja [  ]   

11.2 Lite [  ]   

11.3 Nej [  ] 

 



   4 

12. Umgås du med folk utanför Årby? (nätverk)  

12.1 Ja     [  ]  

12.2 Lite  [  ]  

12.3 Nej  [  ] 

 

13. Läser du dags- och kvällstidningar? (nätverk) 

13.1 Ja    [  ]   

13.2 Lite [  ]   

13.3 Nej  [  ] 

 

Trygghet i social miljö (social sammanhållning, rörelsemönster, oro för brott, trygg 

kvällstid)  

14. Känner du dig trygg när du källsorterar? (trygg kvällstid) 

14.1 Ja    [  ]  

14.2 Nej [  ]   

 

15 Varför? 

15.1 Otrygg [  ] 

15.2 Gäng    [  ] 

15.3 Mörkt   [  ] 
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16. Trygghet i fysisk miljö (belysning, öppna ytor, tydliga flyktvägar, ungdomsgäng, 

erfarenheter av brott/trakasserier)  

16.1 Ja [  ] 

16.2 Nej [  ] 

 

17. Varför? 

 17.1 Belysning  [  ] 

 17.2 Avstånd till sortering  [  ] 

 17.3 Nergångna byggnader  [  ] 

 

18. Avfallsorterar du? 

 18.1 Ja [  ] 

 18.2 Lite  [  ] 

 18.3 Nej  [  ] 

 

Stort tack för ditt deltagande! 

 

 

 



   

BILAGA B: INFORMATIONSBREV 

Informationsbrev 
 
Examensarbete om vad de boende i Årby tänker om avfallssortering. 
 
Kort om mig: 
Jag studerar Statsvetarprogrammet (180 hp) på Mälardalens högskola i Västerås. Jag arbetar 
nu på min examen. 
 
Information om studien 
Min uppsats handlar om avfallssortering i Årby. Det medför att du som ingår i 
undersökningen bor i Årby.  
 
Du som deltar i undersökningen kommer att vara helt anonym och inte nämnas i mitt 
examensarbete.  
 
Ditt deltagande är frivilligt och du har full rätt att avbryta ditt medverkande när du vill utan 
motivering eller några negativa konsekvenser. Denna undersökning kommer att 
sammanställas och redovisas i en uppsats som kommer att finnas tillgänglig på Mälardalens 
högskolas databas DiVA. 
 
Om du har några funderingar på denna uppsatts så maila gärna mig. 
 
Med vänliga hälsningar Mikael Lindgren.  
 
 
Kontaktuppgifter 
Student 
Mikael Lindgren 
mln16017@student.mdh.se 
 
Handledare 
Terence Fell 
Terence.fell@mdh.se 
 

                                                       



   

BILAGA C: ÖVRIGA TABELLER  
 

Tabell 19: Boendeform och trygghet i fysiska miljön 

 Trygghet fysiska miljön  
Boendeform Ja/mycket    Lite    Nej/aldrig 

Höghus 50% 0 50% 

Höghus väst 85,7% 0 14,2% 
Bostadsrätt 85,7% 0 14,2% 

Medel total 73,8% 0 26,1% 
 
 

 

 
Tabell 20: Boendeform och socialt kapital 

   
 Socialt kapital  
Boendeform Ja/mycket Lite Nej/aldrig 
Höghus 52,0% 15,7% 32,3% 

Höghus väst 69,0% 2,4% 28,6% 

Bostadsrätt 59,5% 11,9% 28,6% 

Medel total 60,2% 10,0% 30,0% 
 
 

 

 

Tabell 21: Social klass och boendeform 

 Boendeform 
Social klass Höghus Höghus väst Bostadsrätt 
Arbetare 50% 37,5% 12,5% 
Studenter 55,5% 11,1% 33,3% 
Pensionärer 25,0% 25,0% 50,0% 
Underklass 100% 0 0 
Medel total 57,6% 18,4% 23,9% 

   
 
 

  



   

    

    

Tabell 22: Social klass och trygghet i fysiska miljön 

 Trygghet i fysiska miljön 

Social klass Ja/mycket lite  Nej/aldrig 

Arbetare 62,5% 0 37,5% 

Studenter 66,6% 0 33,3% 

Pensionärer 75,0% 0 25,0% 

Underklass 60,0% 0 40,0% 

Medel total 66,0% 0 33,9% 

  

 

Tabell 23: Social klass och trygghet i sociala miljön 

 Trygghet i sociala miljön 

Social klass. Ja/mycket lite  Nej/aldrig 

Arbetare 75,0% 0 25,0% 
Studenter 66,6% 0 33,3% 

Pensionärer 75,0% 0 25,0% 
Underklass 40,0% 0 60,0% 

Medel total 64,1% 0 35,8% 

 



   

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 
 
 


