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                                            I’m also going to look for evidence that supports that there’s a  
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Syfte:                                  Denna studie har som syfte att ge underlag för beslut om hur  
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Sammanfattning 
 
Återvinning leder till att resurser tas till vara och att energiförbrukningen minskas. Om det nu 
är fördelaktigt att återvinna, hur ska vi gå tillväga för att öka den? I Sverige har mycket av 
ansvaret att sortera lagts på medborgarna och detta är varför det är väsentligt att veta vad för 
olika faktorer som påverkar personers sorteringsvanor.  
 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring hur det är bäst att gå tillväga för att 
påverka personers sortering. I mina försök att åstadkomma detta undersökte jag Tonglets och 
Barrs teorier och rekommendationer. Under arbetets gång letade jag även efter bevis som 
stödjer att det finns en bristande överensstämmelse (”value-action” gap) mellan individers 
avsikter och deras beteende. 
 
Underlaget till denna studie var studenter på Högskolan i Gävle som antingen var ekonom-, 
teknolog eller data/IT-studenter, som alla var i sitt sista år av respektive utbildning.  
 
I min undersökning använder jag mig av frågeställningen: 
Är det mest fördelaktigt att följa Tonglets eller Barrs rekommendationer för att uppnå en ökad 
återvinning i dagens Sverige? 
 
I min undersökning får jag resultat som stödjer att det finns en brist på överensstämmelse 
(”value-action gap”) mellan avsikt och beteende. Detta betyder att det finns en hel del 
personer som överdriver hur mycket de i själva verket anser att det är bra för miljön att sortera 
samt hur värdefullt de på ett personligt plan anser att det är att sortera. Att det förhåller sig på 
detta sätt beror antagligen på att personer har lärt sig vad ”rätt” svar är i dagens samhälle eller 
uttryckt med andra ord, de har lärt sig att det socialt gångbara är att säga att de bryr sig om 
miljön samt att det känns värdefullt på ett personlig plan att sortera.  
 
Tonglet vill genom användandet av informationskampanjer utbilda medborgarna för att få 
dem att anse att det är bra för miljön att sortera och få dem att tycka att det känns värdefullt 
på ett personligt plan att sortera. Medan Barrs rekommendationer går ut på att underlätta för 
individen att sortera genom att skapa ett återvinningssystem som ska vara självklart och 
logiskt i högsta möjliga grad, samt att myndigheter är tydliga i sin information om vad som 
ska respektive inte ska återvinnas.  
 
För att Tonglets rekommendationer ska få effekt krävs det att medborgare ändrar sin syn på 
hur värdefullt de tycker det är att sortera, vilket inte görs alltför lättvindigt. Barrs 
rekommendationer som inte kräver att personer ändrar hur högt de värderar att 
sysselsättningen att återvinna är, har större chans att få önskad effekt. 
 
Slutsatsen är att även då Tonglets rekommendationer har större potential att höja 
återvinningsgraden är det i dagsläget mer kostnadseffektivt att spendera resurserna på Barrs 
rekommendationer. Min rekommendation till återvinningsföretag blir därmed att de borde 
satsa resurser på att hålla det någorlunda rent i soprummen, effektivare hämtning (tömma kärl 
innan de blir överfulla) och vara tydliga med vad som ska respektive inte ska sorteras. 
 
 
 
 



 

Summary 
 
Recycling saves resources and decreases energy consumption. Since it’s favourable to 
recycle, how should we go about to increase it? In Sweden a lot of the responsibility to 
recycle has been put on the citizens and this is why it’s essential to learn which different 
factors influence peoples recycling behaviour.  
 
The aim of this study is to increase the knowledge surrounding what’s best to do in order to 
influence peoples recycling. In my efforts to accomplish this I set about investigating 
Tonglet’s and Barr’s theories and recommendations. During the course of my work I also 
looked for evidence to support that there’s a value-action gap 
 
The respondents in this study consisted of students at the University of Gävle. All of the 
students were attending the last year of their respective education and they were students in 
either the field of economy, technology or computer/IT 
 
In my investigation I use the following question at issue:  
Is it most favourable to follow Tonglet’s or Barr’s recommendations in order to achieve a 
higher recycling in today’s Sweden?  
 
In my investigation I get results that support that there’s a value-action gap. This means that 
there are a lot of people who exaggerate how much they actually think that it’s good for the 
environment to recycle and how valuable they on a personal level think that recycling is. The 
reason behind this is probably that people have learnt what the “right” answer is in today’s 
society or expressed in different words, they’ve learnt that’s what socially acceptable is to say 
that they care about the environment and that it feels valuable on a personal level to recycle.  
 
Tonglet wants to educate the citizens through the use of campaigns, in order to get them to 
think that it’s good for the environment to recycle and to get them to think that it feels 
valuable on a personal level to recycle. Whilst Barr’s recommendations are all about making 
it easier for the individual to recycle by creating a recycling system that’s as obvious and 
logical as possible, and that authorities are clear in their information about what should and 
should not be recycled.  
 
In order for Tonglet’s recommendations to have effect it requires that citizens change their 
view on how valuable they think it is to recycle, which isn’t easily accomplished. Barr’s 
recommendations which don’t require that people change how highly they value recycling, 
has a larger chance to get the desired results. 
 
The conclusion is that even though Tonglet’s recommendations have larger potential to 
increase the recycling level, it’s in the current situation more cost-effective to spend the 
resources on Barr’s recommendations. My recommendation to recycling companies thereby 
becomes that they should invest resources in keeping it moderately clean in the recycling 
facilities, more effective collection (emptying vessels before they get too full) and being clear 
on what should and should not be recycled. 
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till studien, studiens hypoteser och frågeställning samt 
syftet.   
 

1.1 Bakgrund 
 
I Sverige har vi en med internationella mått hög återvinning. Detta hade inte varit möjligt om 
inte konsumenterna hade sorterat ut sitt avfall och gjort sig av med detta på rätt sätt. Mycket 
av arbetet med återvinning i Sverige har nämligen blivit medborgarnas ansvar och det är på 
grund av detta som det är betydelsefullt att veta vad för olika faktorer som påverkar personers 
sorteringsvanor.  
 
En sak som jag med min uppsats hoppas kunna bidra med är en större förståelse för vad som 
påverkar personers återvinning. Detta för att kunna använda denna kunskap till att öka 
återvinningen ännu mer 
 
Varför skulle vi då vilja öka vår redan höga återvinning ännu mer? Kan vi inte bara bränna 
vårt avfall istället? 
 
Viveke Darpö Ihd, ansvarig för miljö och utveckling inom Återvinningsindustrierna, 
argumenterar för att återvinning är bättre för miljön än att vi bränner vårt avfall: 
 
”En av vår tids miljöutmaningar är att ta bättre hand om vårt avfall. Från deponi och ständigt ökad förbränning 
till materialåtervinning och resursutnyttjande i form av till exempel biogas. Det är i linje med EU:s 
avfallshierarki, men än finns det aktörer som inget hellre vill än att bränna allt! Energiförbrukningen minskar 
med 90 procent när aluminium återvinns istället för att plocka upp ny ur jordskorpan. För material efter material 
är miljövinsten tydlig när man går från slit-och-bränn till använd-och-återvinn. Dessutom ger 
materialåtervinning fler jobb vilket växande återvinningsindustrier i Sverige och globalt pekar på. Slutligen 
innebär en ökad återvinning att jordens råvarureserver räcker längre.”1 
 
I det väsentligaste håller jag med henne om fördelarna med återvinning. Dock vill jag 
framhålla att jag har åsikten att fler jobb inte är ett mål i sig själv, då jobben ska fylla en 
funktion och inte vara någon slags sysselsättningsåtgärd. 
 
Hur ska vi då gå tillväga för att öka återvinningen? Denna frågeställning är vad min studie 
kretsar kring och kommer att behandlas i resten av uppsatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Darpö Ihd, V (2006) 
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1.2 Problemområde 
 
Om det nu är fördelaktigt att återvinna, hur ska vi då gå tillväga för att öka återvinningen? Det 
finns idag en mängd forskning som är relaterad med återvinning och personers vilja att sortera 
sitt avfall. Som med många forskningsområden råder det dock inte konsensus mellan olika 
forskare angående vad som är det bästa tillvägagångssättet för att åtgärda ett visst problem, 
vilket här är att resurser går till spillo genom att återvinningen är mindre än den skulle kunna 
vara. Två framstående forskare, enligt mig, inom återvinningsområdet är Michele Tonglet och 
Stewart Barr som har olika förslag på hur vi ska gå tillväga för att öka återvinningen (se 3. 
Teori för deras respektive forskning och rekommendationer).  
 
De presenterar båda två sina rekommendationer på ett enligt mig övertygande sätt som verkar 
vara underbyggda av vetenskapliga undersökningar. Sanningen består antagligen som oftast 
av en komplicerad bild där de båda två i en viss utsträckning har rätt. I min undersökning 
kommer jag att försöka ta reda på vem av dem som har mest rätt, för att därigenom 
förhoppningsvis få fram vilket som är det bästa tillvägagångssättet för att öka återvinningen i 
dagens Sverige.  
 
För att undersöka detta tar jag och prövar riktigheten i hypotes 1 som är:  
Barr har mer rätt gällande orsakerna till varför personer sopsorterar än Tonglet. 
 
För att ytterligare undersöka om det är Barr eller Tonglet som har mest rätt kommer jag även 
att undersöka hypotes 2 och 3. 
 
Hypotes 2 säger att: 
De personer som stämmer in på Tonglets beskrivning av varför personer sopsorterar, påverkas 
i mindre grad av yttre faktorer (såsom soprum/stress/mängd sopor/lukt) än de personer som 
stämmer in på Barrs beskrivning av varför folk sopsorterar. 
 
Hypotes 3 säger att: 
De personer som stämmer in på Tonglets beskrivning av varför personer sopsorterar bryr sig 
mer om miljön/tycker det känns värdefullt att sortera, och borde därför ha en högre 
återvinningsgrad. 
 
Om det visar sig att hypotes 2 och 3 inte får stöd av resultaten, ger detta istället stöd åt Barrs 
teorier. 
 
Vilket leder fram till att denna studie har följande frågeställning: 
Är det mest fördelaktigt att följa Tonglets eller Barrs rekommendationer för att uppnå en ökad 
återvinning i dagens Sverige? 
 
Som alltid gäller det att fördelarna med en satsning är större än kostnaderna. Därför är det 
viktigt att ha en kvalificerad gissning på hur mycket nytta som kan komma av en satsning på 
en viss åtgärd. Dessutom ska nyttan och kostnaderna av en satsning ställas mot nyttan och 
kostnaderna för andra satsningar/åtgärder. Resurser ska helt enkelt gå dit de gör mest nytta, 
det är alltid en fråga om prioriteringar.  
 
Med anledning av detta kommer jag i min enkät att ha med fyra frågor (fråga 1-4) som ska 
användas till att skapa en faktor som representerar återvinningsgraden. Det är tänkt att denna 
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faktor ska ge en indikation på hur mycket diverse förhållanden påverkar återvinningsgraden 
och samtidigt ska den även kunna användas till att ge en indikation på hur mycket 
återvinningsgraden kan öka om dessa förhållanden ändras.  
 
Jag använder mig av samma förklaring av återvinningsgraden som jag gjorde i mitt 
examensarbete på C-nivå, nämligen att:  
 
”Återvinningsgraden är ett mått på hur mycket som återvinns, som mäts i procent. Detta mått 
kan mätas på olika slags nivåer, exempelvis på individnivå och landsnivå. Definitionen av 
återvinningsgraden är: 
 
Återvinningsgrad = Det som har återvunnits på ett riktigt sätt / Det som har konsumerats”2 
 
Min förhoppning är att kunskapen som fås från min undersökning kan få potentiell nytta 
gällande prioriteringar. Med mer information om vad som påverkar personers sortering kan 
detta förhoppningsvis leda till att vi satsar resurser på mer effektiva lösningar än i dagsläget. 
Detta för att resurserna som används ska kunna göra ännu mer nytta och förhoppningsvis 
därmed även öka återvinningen. 
 

1.3 Syfte 
 
Denna studie har som syfte att öka förståelsen gällande vad som påverkar återvinning, där jag 
framförallt inriktar mig på att försöka öka förståelsen för hur det är bäst att gå tillväga för att 
påverka personers sortering. Detta eftersom när det gäller att försöka höja återvinningen på 
landsomfattande nivå är av yttersta vikt att veta hur vi ska få enskilda individer att öka sin 
återvinning. För att försöka åstadkomma detta kommer jag att undersöka riktigheten i 
Tonglets och Barrs teorier och rekommendationer. Jag kommer även att leta efter bevis som 
stödjer att det finns en bristande överensstämmelse (”value-action” gap) mellan individers 
avsikter och deras beteende (se 3.3 Barrs åsikter om återvinning). 
 

1.4 Avgränsning 
 
Min undersökning avgränsar sig till att undersöka studenter på Högskolan i Gävle som 
antingen var ekonom-, teknolog eller data/IT-studenter, som alla var i sitt sista år av 
respektive utbildning. Undersökningen är en fortsättning på mitt arbete på C-nivå (C-
uppsatsen), och ska ses som att jag här kommer med ytterligare avgränsningar och precisering 
av forskningsfrågan i det arbetet. Detta kommer jag att göra med hjälp av den utvecklade 
teoretiska begreppsapparaten som jag använder i detta arbete (läs Tonglets och Barrs teorier) 
samt användandet av nya rådata och metoder.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Hansson, M (2007) s. 3 
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2. Metod 
 
I detta avsnitt beskrivs hur valet av underlag och genomförandet av studien gick till. Jag 
beskriver även hur bearbetningen av enkäten gick till och processen bakom skapandet av nya 
faktorer. 
 

2.1 Val av underlag och genomförande 
 
När jag gör en undersökning tycker jag det är en bra ide att veta vilka personer som ens 
underlag består av. Detta för att det kan bli olika resultat beroende på vilka individer som är 
med i ens underlag. Det blir lättare att jämföra med andra undersökningar om det går att 
hänföra vissa skillnader i resultaten till att olika underlag till studierna har använts.  
 
Jag ville därmed inte ha ett underlag som bestod av helt anonyma personer, därmed inte sagt 
att jag ville veta deras identitet på individbasis. Däremot ville jag att hela mitt underlag skulle 
ha en gemensam nämnare, för att därmed kunna betrakta dem som en grupp av personer. När 
jag skulle välja respondenter fick jag tillfälle att få tag i en hel del emailadresser (stort urval) 
till studenter. Detta ledde till att jag till min studie skickade ut inbjudan att delta i min enkät 
till 584 studenter på Högskolan i Gävle som var antingen ekonom-, teknolog eller data/IT-
studenter, som alla var i sitt sista år av respektive utbildning. Av dessa var det 110 studenter 
som svarade på alla frågor i enkäten, det var även 6 studenter som inte svarade på alla frågor 
och dessa togs ur studien för att inte sänka tillförlitligheten i mina resultat.  
 
Detta ger att min enkät fick en svarsfrekvens på 110 / 584 = ca 19 %         
 
Själva enkätundersökningen sköttes till stor del via Internet. Inbjudan att deltaga i enkäten 
skickades ut via email (se bilaga 2 för hur detta email såg ut), i detta email fanns sedan en 
länk till där enkäten skulle fyllas i. Enkäten skapades med Limesurvey som är ett verktyg som 
är gratis och som används till enkätundersökningar3. Jag använde Limesurvey dels till att 
skapa själva enkäten, skicka ut email-inbjudningarna samt att göra en del inställningar 
angående enkäten ex att respondenterna var tvungna att svara på varje fråga för att kunna gå 
vidare till nästa fråga (detta i ett försök att få folk att svara på alla frågor, då jag tar bort de 
som inte svarar på alla frågor). 
 
För att öka svarsfrekvensen lottade jag ut tre stycken biobiljetter som belöning bland dem 
som svarade på (hela) enkäten. De tre biobiljetterna var i själva verket presentkort laddade 
med 100 kr som skickades ut med brev till de lyckliga vinnarna efter att de med email hört av 
sig och sagt sina namn och adresser.  
 
Till min enkätundersökning via Internet använde jag en emailadress som jag hade skaffat 
specifikt för denna enkätundersökning, detta för att folk som hade frågor eller funderingar 
skulle kunna höra av sig (detta hände inte dock). Emailadressen var dock fortfarande bra att 
ha för att: 

• Kunna fråga folk om deras namn och adress, som jag behövde för att kunna skicka ut 
biobiljetterna till dem som vann. 

                                                 
3 http://www.limesurvey.org/ 
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• Undvika att folk får reda på vem det är som (av misstag, förlåt så mycket) råkade 
skicka spam till ca 25 personer (fyra email inom en kvart). 

• Samt sist men inte minst om det står en emailadress (samt ett falskt eller riktigt namn) 
längst ner i emailen som skickas ut ger detta en större känsla av att enkäten är seriös 
och därmed inte ett totalt slöseri med tid.  

 

2.2 Utformning av enkäten 
 
Att ha frågor som besvaras på en skala, i mitt fall en tiogradig skala, leder till att resultatet blir 
mer tillförlitligt. Om respondenterna endast kan svara ja och nej på en fråga ex fråga 1 om 
mjukplast blir därmed deras svar antingen att de sorterar ut mjukplats till 100 % eller 0 %, 
medan om de kan svara på en tiogradig skala blir det en större nyans på frågorna. Genom 
användandet av en skala (ju större skala desto bättre) kommer vi närmare verkligheten då en 
person som ex sorterar ut mjukplast till 80 % kan ge ett svar som ligger nära detta värde på 
skalan. När vi kommer närmare verkligheten blir resultaten mer tillförlitliga och med mer 
tillförlitliga resultat blir även analyserna mer övertygande (pga. att även de blir mer 
tillförlitliga). 
 
För att försöka få en hög svarsfrekvens tog jag medvetet och försökte begränsa antalet frågor, 
detta då det är desto lättare att få folk att svara på en enkät ju mindre tid den tar att fylla i (en 
sammanställning med tips för personer som ska göra enkätundersökningar finns i bilaga 7). 
 
Alla frågor i enkäten har ett syfte att fylla (för att se enkäten i sin helhet se bilaga 1), 
nämligen att hjälpa mig att undersöka riktigheten i mina hypoteser. Följande är för att 
redovisa vilka syften det är meningen att de olika frågorna ska fylla: 
 

• För att ge mig underlag till hypotes 1 ville jag använda mig av en Tonglet/Barr faktor 
(se 2.3.2 Skapande av Tonglet/Barr faktorn) och för att kunna skapa denna hade jag 
med fråga 11 till 14 i enkäten. 

• För att kunna undersöka hypotes 2 ville jag använda mig av en yttre påverkan faktor 
(se 2.3.3 Skapande av en faktor som representerar yttre påverkan) och för att kunna 
skapa denna hade jag med fråga 5, 7, 8, 9 och 10. Fråga 6 hade jag med som en 
kontrollfråga gentemot fråga 5. 

• Till hypotes 3 ville jag använda mig av en återvinningsgrad (se 2.3.1 Skapande av 
återvinningsgraden) och för att kunna skapa denna hade jag med fråga 1 till 4 i 
enkäten. Återvinningsgraden används även för att undersöka faktorers påverkan på 
samt samband med återvinningsgraden. Detta är värdefullt att göra därför att en 
ökning av återvinningsgraden jämställs med ökad sortering, vilket är vad uppsatsen 
vill ge underlag för att kunna uppnå. 

 
Även i mitt examensarbete på C-nivå (C-uppsatsen) använde jag mig av en återvinningsgrad. 
Den gången använde jag mig av åtta sorteringsgrupper för att skapa återvinningsgraden, för 
att kunna göra detta igen skulle jag därmed behöva ställa åtta frågor. Som jag sagt ovan vill 
jag begränsa antalet frågor i min enkät för att svarsfrekvensen blir sämre ju större enkäten är 
(ju längre tid den tar att fylla i). Därför kommer jag endast att använda mig av fyra av dessa 
sorteringsgrupper för att skapa faktorn återvinningsgrad. Följande är hur jag resonerade/gick 
till väga för att korta ner åtta grupper/frågor till fyra grupper/frågor.  
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Siffrorna nedan är återvinningsgraden för de olika sorteringsgrupperna och de är från bilaga 1 
i min C-uppsats4: 
Tidningar = 96 % 
Pappersförpackningar = 85 %  
Glas = 90 %  
Metallförpackningar = 73 % 
Hårdplast = 62 %  
Mjukplast = 54 % 
Farligt avfall = 89 %  
Komposterbart = 18 % 
 
Av dessa hade tidningar och pappersförpackningar korrelation med varandra (0,359) (se 
bilaga 4. Tolkning av korrelationer för mer om hur tolkning ska ske), varav jag tog bort 
tidningar (pappersförpackningar tog jag med). Även hårdplast och mjukplast hade korrelation 
med varandra (0,821), varav jag tog bort hårdplast (mjukplast tog jag med). Det är väldigt 
många som sorterar glas och därför säger den inte alltför mycket om individens 
återvinningsgrad då jag redan bestämt mig för att använda en sorteringsgrupp med hög 
återvinningsgrad (nämligen pappersförpackningar). Jag tar heller inte med sorteringsgruppen 
farligt avfall därför att det finns problem med att få ett korrekt värde på denna eftersom 
många personer inte vill erkänna att de inte sorterar farligt avfall samt att det finns en del 
okunskaper kring vad som klassificeras som farligt avfall ex att glödlampor och smått elavfall 
ingår här. I min C-uppsats använde jag mig av ett underlag från Gästrike Återvinnare från en 
tidpunkt när komposteringen inte hade kommit igång, därför kan det vara intressant att se vad 
den har för återvinningsgrad denna gång. Metallförpackningar hade en återvinningsgrad i 70 
% intervallet och om jag tar bort alla sorteringsgrupper har jag inget att kvar att skapa min 
återvinningsgrad av, därför tas den med (återvinningsgraderna och korrelationerna ovan är 
framställda från data/siffror som är från år 2001).   
 

2.3 Skapande av nya faktorer 
 
För att hjälpa mig att analysera informationen från mitt enkätmaterial använde jag mig av 
statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Då SPSS inte kan 
jämföra och tolka ord utan behöver ett siffermaterial, tog jag redan från början och försäkrade 
mig om att svaren från enkäten skulle vara i sifferform. Detta för att jag skulle undvika 
onödigt arbete med omkodning, dock undkom jag inte arbete med omkodning helt och hållet. 
I min studie vill jag nämligen använda mig av tre faktorer som inte fås direkt av enkäten, och 
det är hur skapandet av dessa gick till som jag går igenom nedan. När jag skapade dessa tre 
nya faktorer använde jag mig av Excel.  
 

2.3.1 Skapande av återvinningsgraden   
 
Återvinningsgraden skapades i Excel av fråga 1, 2, 3 och 4. I dessa frågor betydde 1 att de 
alltid sorterade och 10 betydde att de aldrig sorterade. För att kunna skapa en 
återvinningsgrad med värden från 0 % (sorterar aldrig) och 100 % (sorterar alltid) krävdes en 
del omkodning enligt uppställningen nedan:  

                                                 
4 Hansson, M (2007) s. 24 
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1  100 %                              6  44 %                       
2  88 %                                7  33 % 
3  77 %                                8  22 %  
4  66 %                                9  11 % 
5  55 %                               10  0 % 
 
När denna omkodning var klar räknade jag ut varje respondents återvinningsgrad genom att 
räkna ut vad medelvärdet för deras värden från fråga 1 till 4 var, enligt tabellen nedan: 
 
fråga 1 fråga 2 fråga 3 fråga 4 återvinnings

grad 
88 88 33 66 68,75

 

2.3.2 Skapande av Tonglet/Barr faktorn 
 
Tonglet/Barr faktorn skapades i Excel av fråga 11, 12, 13 och 14. Jag ville att denna faktor 
skulle ha värden mellan 0 och 100, där den ena änden av skalan skulle betyda att faktorn gav 
stöd för Tonglets teorier och den andra änden skulle ge stöd för Barrs teorier. För att få ett 
utgångsläge bestämde jag att 100 skulle vara lika med Barr och 0 skulle vara lika med 
Tonglet (hade inte haft någon roll om jag valt tvärtom).  
 
Vilka värden som ska hänföras till Tonglet eller Barr görs efter denna uppställning: 
Fråga 11: om de sorterar för att de bryr sig om miljön (nära 1) då får Tonglet ”poäng” 
Fråga 12: om de sorterar för att de vill få rent hemma (nära 1) då får Barr ”poäng” 
Fråga 13: om de sorterar pga. omgivningen / norm (nära 1) då får Barr ”poäng” 
Fråga 14: om de sorterar pga. vill det på ett personligt plan (nära 1) då får Tonglet ”poäng” 
 
I fråga 11 och 14 gav värdet 1 stöd för Tonglets teorier och värde 10 stöd för Barr. Därför 
skedde omkodningen av dessa två frågor enligt uppställningen nedan: 
 
1  0                                6  55 
2  11                              7  66 
3  22                              8  77 
4  33                              9  88 
5  44                              10  100 
 
I fråga 12 och 13 däremot gav värdet 10 stöd för Tonglets teorier och värde 1 stöd för Barr. 
Därför skedde omkodningen av dessa två frågor enligt uppställningen nedan: 
 
1  100                              6  44 
2  88                                7  33 
3  77                                8  22 
4  66                                9  11 
5  55                                10  0 
 
När denna omkodning var klar räknade jag ut varje respondents Tonglet/Barr värde genom att 
räkna ut vad medelvärdet för deras värden från fråga 11 till 14 var, enligt tabellen nedan: 
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fråga 11 fråga 12 fråga 13 fråga 14 Tonglet och 
Barr faktor 

22 77 22 0 30,25
 

2.3.3 Skapande av en faktor som representerar yttre påverkan 
 
Yttre påverkan faktorn var tänkt att skapas av fråga 5, 7, 8, 9 och 10. När jag skulle skapa 
denna faktor märkte jag dock att personer hade svarat nästan exakt samma på fråga 5 om 
smutsigt i soprummet och fråga 7 om stökigt i soprummet. När jag kollade upp korrelationen 
mellan dessa såg jag att den var 0,898 vilket är ett väldigt stort samband (se bilaga 4. 
Tolkning av korrelationer för mer om hur tolkning ska ske). Att respondenter svarat nästan 
likadant på dessa två frågor trots att enkäten som gjordes via Internet var utformad på ett 
sådant sätt att personer svarade på en fråga i taget samt att en fråga (fråga 6) var emellan 
dessa två frågor, svarade folk ändå väldigt snarlikt på dem. Respondenter hade visserligen 
möjligheten att gå tillbaka och se vad de svarat på tidigare frågor, men det är inte troligt att de 
utnyttjat denna möjlighet i någon större grad. Det är därmed fastställt att respondenterna såg  
dessa två frågor som nästan likadana.  
 
Då det förelåg på det sätt som redovisas ovan tog jag inte med fråga 7 om stökigt i soprummet 
när jag skapade ”yttre påverkan”. Detta då det hade lett till att dessa två faktorer som 
respondenter såg som en faktor hade fått större inverkan på yttre påverkan än de förtjänade. 
Yttre påverkan skapades därmed i Excel av fråga 5, 8, 9 och 10.   
 
När jag skapade återvinningsgraden betydde 100 % att individen sorterade allt, jag ville här 
följa en liknande tankegång. Därför betyder 100 i yttre påverkan att respondenten inte låter 
sig påverkas negativt av yttre påverkan över huvudtaget, och t.o.m. ökar sin sortering ibland 
när hon/han utsätts för yttre påverkan. Därmed betyder 0 i yttre påverkan att respondentens 
sortering påverkas väldigt negativt av yttre påverkan. I de fyra frågor som denna faktor består 
av är ett värde på 1 att yttre påverkan påverkar respondentens sortering positivt och ett värde 
på 10 att de påverkas negativt. Därför skedde omkodningen enligt uppställningen nedan. 
 
1  100                              6  44 
2  88                                7  33 
3  77                                8  22 
4  66                                9  11 
5  55                                10  0 
 
När denna omkodning var klar räknade jag ut varje respondents yttre påverkan genom att 
räkna ut vad medelvärdet för deras värden från fråga 5, 8, 9 och 10 var, enligt tabellen nedan: 
 
fråga 5 fråga 8 fråga 9 fråga 10 yttre påverkan 

66 11 44 88 52,25
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2.4 Validitet/Reliabilitet 
 
Om studenterna som deltog i min enkätundersökning inte var sanningsenliga eller misstolkade 
vissa frågor påverkar detta reliabiliteten i mina resultat. Att det är ett stort antal respondenter 
som svarat på enkäten tar dock och minskar denna påverkan på resultatet.  
 
Resultatet hade möjligtvis även påverkats om de som valde att inte vara med i 
undersökningen valt att vara med i undersökningen. Dock är detta en accepterad 
undersökningsform och det är svårt att förutse vad detta kan ha haft för påverkan på resultatet, 
om någon alls. 
 
Reliabiliteten skadas om jag valde dåliga frågor för att representera Tonglets och Barrs 
teorier? Dock är detta inte fallet i någon större utsträckning eftersom frågorna har stor 
koppling mot deras teorier, vilket i viss mån bevisas av att SPSS i 4.3 Skapande av grupper 
tog och grupperade ihop Tonglet- och Barrfrågorna i skilda grupper.  
 
Min återvinningsgrad skapades av fyra faktorer, istället för exempelvis 8 faktorer vilket 
möjligtvis kunnat ge en mer korrekt bild. Om detta stämmer blir min reliabilitet lidande, men 
eftersom min återvinningsgrad (68,8 %) är i närheten av den återvinningsgrad jag hade i min 
C-uppsats (70,9 %)5 ger detta belägg för att det fungerade tillfredsställande. Dessutom 
behöver återvinningsgraden inte vara helt hundraprocentigt korrekt för att kunna ge 
vägledning om styrkan på diverse faktorers påverkan på den.  
 
Studiens reliabilitet kan bli lidande om studenter på högskolor och universitet inte är ett 
representativt urval av befolkningen som helhet. Det är exempelvis inte särskilt många 
studenter på landets högskolor och universitet som är äldre än 45 år. Dock sker rekryteringen 
av studenter i dagens Sverige på ett sådant sett att de kommer från vitt skilda bakgrunder och 
borde i huvudsak ge en rättvisande bild av verkligheten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Hansson, M (2007) s. 24 
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3. Teori 
 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp Tonglets och Barrs teorier samt vad dessa har 
gemensamt och vad som skiljer dem åt. 
 

3.1 Tonglets och Barrs gemensamma utgångspunkt 
 
Båda forskarna har på något sett kommit i kontakt med Theory of Reasoned Action  
(TRA) som utvecklades av Ajzen och Fishbein:  
 
Figur 3.1 Theory of Reasoned Action 

 
Källa: Min översättning av figur 1 i Barr, Stewart (2004) s 233  
 
Barr tyckte att TRA hade en del poänger men tyckte att den hade för mycket brister för att 
använda sig av den i sin forskning. Dock ansåg han att sambandet mellan avsikt ”behavioural 
intention” och beteendet ”action” var väldigt intressant6 samt användbart att använda sig av7. 
Efter en tid tog han och utvecklade en egen modell där avsikt och beteende var med (denna 
redovisas i 3.3).   
 
TRA har genom åren fått en massa kritik och Ajzen & Madden tog därför med utgångspunkt 
från TRA och utvecklade Theory of Planned Behaviour (förklaring av TPB ges i 3.2.1 i 
samband med att Tonglets syn på TPB redovisas). Liksom Barr vill inte heller Tonglet 
använda sig av TRA, hon använder sig istället av TPB.  
 
 

                                                 
6 Barr, S (2004) s. 233 
7 Barr, S (2004) s. 234 
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3.2 Tonglets åsikter om återvinning 
 
Enligt Tonglet8 kan kognitiv psykologisk modellering ge oss verktyg att förstå vad som får 
personer att återvinna, och inom ett givet område fastställa vilka huvudsakliga 
framgångsfaktorer som är sannolika. När dessa faktorer har blivit fastställda, kan sedan 
kostnadseffektiva kampanjer designas för att ge maximalt resultat. När Tonglet använder sig 
av denna kognitiva psykologi är det främst ”The Theory of Planned Behaviour” (TPB 
modellen förklaras i 3.2.1) hon använder sig av, som enligt henne ger ett ramverk som hjälper 
en att förstå och förklara beteenden.9  
 
Förtjänsten av att använda sig av TPB är att den möjliggör identifieringen av olika faktorer 
som är troliga att uppmuntra eller motverka utförandet av ett beteende. Denna information 
kan sedan användas till att framställa och implementera diverse planer/projekt angående 
återvinning eller avfallsminimering, som är användarvänliga. Utöver detta kan även 
informationen användas för utformandet av informationskampanjer avsedda att stödja 
anammandet av nyss nämnda planer/projekt.10  
 
När Tonglet använde sig av TPB i Brixworth, Northhamptonshire i Storbritannien kom hon 
fram till att det som mest påverkar personers återvinningsbeteende är deras attityder gentemot 
återvinning, och att dessa attityder i första hand påverkas av att ha lämpliga möjligheter, 
faciliteter och kunskap om hur återvinningen ska gå till, och i andra hand av att de inte blir 
avskräckta av de faktorer som ingår i den fysiska återvinningen (såsom tid, utrymme och 
obekvämlighet). Tidigare erfarenhet av återvinning, omtanke för samhället och 
konsekvenserna av återvinning är även de, enligt Tonglet, betydelsefulla förutsägare av 
personers återvinningsbeteende.11  
 

3.2.1 Tonglets syn på Theory of Planned Behaviour 
 
TPB-modellens hypotes (se figur 3.2) är att beteendet avgörs av en persons avsikt att 
genomföra, eller att inte genomföra beteendet. Denna avsikt påverkas i sin tur av tre faktorer: 
 

1. Attityden, individens positiva eller negativa utvärdering av att genomföra beteendet. 
2. Subjektiva normen, individens uppfattning av socialt tryck för att utföra eller inte 

utföra beteendet. 
3. Uppfattad förmåga, individens uppfattning av sin förmåga att utföra beteendet.12 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 I min framställning säger jag Tonglet samt Barr utan att samtidigt nämna diverse kollegor/medförfattare som 
de samarbetat med i diverse artiklar, detta för att få ett bättre flyt i texten.  
9 Tonglet M, Phillips P, Bates M (2004) s. 45 
10 Tonglet M, Phillips P, Bates M (2004) s. 46  
11 Tonglet M, Phillips P, Read A (2004) s. 212 
12 Tonglet M, Phillips P, Bates M (2004) s. 31 
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Figur 3.2 Theory of Planned Behaviour  

 
                      Källa: Min översättning av figur 1 i Tonglet M, Phillips P, Read A (2004) s. 197  
 
TPB-modellen tillåter att ytterligare faktorer kan läggas till modellen, förutsatt att de på ett 
betydelsefullt sätt hjälper till att förklara beteendet som modellen beskriver. När Tonglet 
undersökte återvinningsbeteende i Brixworth, Storbritannien lade hon till faktorerna: 

1. Moralisk norm, vad individen tycker är moraliskt rätt respektive fel angående ett visst 
beteende. 

2. Tidigare erfarenhet, individens tidigare erfarenhet kan utgöra ett hjälpmedel när 
individens återvinningsbeteende ska försöka förutspås. 

3. Individens situation, även om en individ tycker att det är positivt att återvinna kan 
brist på möjligheter, förmågor eller resurser leda till att individen inte sorterar. 

4. Konsekvenser, ett mått som mäter individens kostnader och fördelar med 
återvinningsbeteendet.13  

 

3.3 Barrs åsikter om återvinning 
 
Det intressantaste sambandet i Theory of Reasoned Action (TRA) är enligt Barr sambandet 
mellan avsikt och beteende. Förhållandet mellan dessa två faktorer är dock inte utan sina 
brister och det finns flera avvikelser från sambandet. Enligt Barr representerar denna brist på 
överensstämmelse avståndet mellan en individs avsikt och deras handlingar, eller från en mer 
skeptisk synpunkt, skillnaden mellan retorik och verklighet.14  
 
I sina studier finner Barr att sambandet mellan avsikt och beteende stöds till viss del, men att 
sambandet är otydligt. Han förklarar att sambandet till största delen förklaras av att det finns 
diverse faktorer som påverkar avsikten och som även har en direkt påverkan på beteendet. 
Bristen på överensstämmelse (”value-action gap”) hävdar han förklaras av att det finns 
diverse faktorer som påverkar avsikten utan att påverka beteendet. Det betydelsefulla är alltså 
att fastställa vilka av de faktorer som påverkar avsikten, som även har en väsentlig påverkan 
på beteendet.15   

                                                 
13 Tonglet M, Phillips P, Read A (2004) s. 198-199 
14 Barr, S (2004) s. 233 
15 Barr, S (2004) s. 247 
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Han tycker att vi ska ha mindre tillit till påstådd villighet att utföra ett visst beteende och 
fokusera mer på vad som verkligen påverkar beteendet.16  
 
Då Barr tyckte att TRA hade begränsad användbarhet utvecklade han istället en egen 
modell/ramverk: 
 
Figur 3.3 Ramverk med faktorer som påverkar återvinning/beteendet att återvinna    

 
                                           Källa: Min översättning av figur 2 i Barr S, Gilg A (2005) s 231 
 

• Värdering av miljön och naturen: ett flertal studier har visat att det är troligare att 
individer med en omtanke för miljön och naturen, utövar ett beteende som främjar 
dessa. 

• Faktorer från personliga omständigheter: individuella utmärkande drag, som ges av 
såväl demografiska värden som kunskap, medvetenhet om samt erfarenhet av 
återvinning. 

• Psykologiska faktorer: personlighetsdrag hos individen, saker som motiverar individer 
(som att det känns bra att återvinna), subjektiva normer (påverkas av att grannarna och 
vänner återvinner), uppfattade svårigheter med att återvinna.17     

 
Som kan ses i figur 3.3 tar ”faktorer från personliga omständigheter” och ”psykologiska 
faktorer” och påverkar både avsikten samt beteendet.  
 
Sedan använde Barr ramverket i sin forskning för att undersöka dess användbarhet gällande 
att ge både akademisk kunskap samt ge underlag för beslut angående vilka taktiker som ska 
användas för att öka återvinningen.  
 

                                                 
16 Barr, S (2004) s. 247 
17 Barr S, Gilg A (2005) s. 231-233 
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I sin forskning kommer han fram till att beteendet att återvinna påverkas främst av tre 
faktorer: 

• Bekvämlighet och ansträngning: uppfattad ansträngning angående återvinning 
(exempelvis avstånd till där det som ska återvinnas lämnas), uppfattad plats som krävs 
för förvaring av saker som ska återvinnas och den personliga kontroll de känner att de 
har över sitt återvinningsbeteende. Barr rekommenderar att faciliteter ska göras 
bekvämliga och lätta att använda. 

• Kunskap om lokala återvinningsförhållanden: var sakerna ska återvinnas någonstans, 
vad kan återvinnas och när kan avfallet lämnas (öppettider på återvinningsstationer). 
En brist i denna kunskap kan leda till att individen inte känner att de har personlig 
kontroll över sitt återvinningsbeteende, och detta kan ge dem känslan att de inte kan 
återvinna pga. kunskapsbristen.  

• Tillgång till återvinningstunna/soptunna på trottoarkanten: I England där han 
genomförde studien har de på många ställen att hämtningen av sakerna som återvinns 
sker från trottoarkanten utanför ens hus. Detta kan dock i allt väsentligt likställas med 
återvinningsställen som är nära ens bostad. Sambandet mellan denna faktor och 
beteendet att återvinna visar på betydelsen av att ha tillgång till närbelägna 
återvinningsställen. En intressant sak var att samband mellan denna faktor och ”attityd 
gentemot återvinning” var obetydligt, vilket indikerar att även om invånare var 
ovilliga att återvinna, skulle de ändå göra det om de fick ett närbeläget 
återvinningsställe. Detta är enligt Barr en viktig upptäckt då det indikerar att ett väl 
genomfört system med närbelägna återvinningsställen kan ha en stor inverkan på 
återvinningsnivåer.18     

 
Angående sambandet mellan avsikt och beteende kommer han fram till att avsiktens 
signifikanta påverkan på beteendet till största delen förklaras av att de två faktorerna 
”bekvämlighet och ansträngning” och ”kunskap om lokala återvinningsförhållanden” har ett 
inflytande på såväl avsikten som beteendet.19 
 
För att sammanfatta är det alltså Barrs åsikt att för att öka återvinningen ska myndigheter 
fokusera investeringar på att implementera närbelägna återvinningsställen på ett så självklart 
och logiskt sett som möjligt. Han ifrågasätter nyttan med informationskampanjer då han anser 
att det är bättre att pengarna spenderas på närbelägna återvinningsstationer. Han efterlyser 
dock att myndigheter är tydliga i sin information om vad som ska respektive inte ska 
återvinnas, för att undvika förvirring hos allmänheten som kan leda till ovillighet att 
återvinna.20  
 

3.4 En jämförelse mellan Tonglet och Barr 
 
Barr hävdar att kunskap angående hur återvinningen ska gå till är nödvändigt för att få en 
framgångsrik återvinning. Han hävdar även, i motsats till anhängare av TPB-modellen, att 
avsikt inte är det samma som faktiskt beteende. Enligt Barrs forskning är det kunskap som är 
den främsta drivande faktorn i en återvinningssituation där den blotta existensen av ett väl 
utvecklat återvinningssystem är den drivande kraften för att få hög återvinning. Det är med 

                                                 
18 Barr S, Gilg A (2005) s. 241 
19 Barr S, Gilg A (2005) s. 241 
20 Barr S, Gilg A (2005) s. 242 
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andra ord främst en individs kunskap och värdering av återvinning som avgör hur mycket 
denne kommer att återvinna.21 
 
Även Tonglet hävdar att kunskap är betydelsefull när det gäller återvinning. Dock gör hon 
detta från TPB-modellens perspektiv där möjligheten att sortera inte ges lika stor vikt som hos 
Barr. Det är här skillnaderna börjar synas, medan Tonglet argumenterar att återvinning sker 
som ett resultat av eftertanke och avsikter, tar Barr och argumenterar att återvinning sker för 
att det är ett bekvämt sätt att bli av med sopor under omständigheter där det finns fysiska 
möjligheter att återvinna. Ett sätt att se på det är att Tonglets teoretiska perspektiv ser på 
återvinning som något att ta till sig och acceptera, medan Barrs empiriska studier indikerar att 
återvinning inte alls är något som personer behöver ta till sig på det sättet. Bara det att ett 
återvinningssystem existerar visar på en norm som säger att återvinning ska ske, vilket i sin 
tur tillgodoser ett existerande behov, nämligen att bli av med soporna. Mellan dessa synsätt 
finns en liten men viktig skillnad. Enligt Tonglet måste samhället för att få en hög 
återvinning, utbilda individer i det hedervärda med att återvinna och få dem att ta till sig 
kärnidéerna med återvinning. Barr däremot förväntar sig en ökning av återvinningen även om 
sysselsättningen att återvinna inte har en hög status bland invånarna.22  
 
För att göra det mer lättöverskådligt för läsaren att se skillnaderna mellan Tonglet och Barr 
tar jag här och presenterar en uppställning på deras olika åsikter och inriktningar:  
 
Tonglet                                     vs                                    Barr                        
 
TPB modellen                                                      Ramverk för beteendet återvinning 
 
Attityd/Motivation                                               Tillgänglighet 
 
Varför?                                                                 Hur? 
 
Teori                                                                     Praktik 
 
Övertygande system                                             Ett system som är människovänligt 
 
Sortera för att det är ”rätt”                                   Sortera för att det är enkelt 
 
Göra det hedervärda                                             Göra det underlättande 
 
Medvetet val                                                         Omedvetet val 
 
Hög prioritet för folk att återvinna                       Låg prioritet för folk att återvinna 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21 Kågström, J (2007) s. 3 
22 Kågström, J (2007) s. 3 
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Tonglet och Barr anser antagligen inte att deras åsikter går isär. Istället är det troligare att de 
anser att den andres forskning kompletterar deras egen. Vilket exempelvis belyses av att 
Tonglet refererade till Barr angående att båda hade kommit fram till att återvinning och 
avfallsminimering är olika områden inom avfallshanteringen, och att det därmed krävs olika 
åtgärder för att påverka dessa23. 
 
Min studie är inte avsedd att avgöra vem av dem som har fel, utan snarare att avgöra vem som 
har mest rätt. 
 
 
 
 

                                                 
23 Tonglet M, Phillips P, Bates M (2004) s. 45-46 
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4. Empiri  
 
I 4.1 redovisas svaren och medelvärdena för alla frågor och de tre skapade faktorerna. För 
att utforska hur olika faktorer kan tänkas samvariera utforskas sambanden i 4.2. Därefter 
skapas grupper i 4.3 som sedan används i 4.4 för att undersöka dessa gruppers påverkan på 
återvinningsgraden. Alla histogram och tabeller i detta avsnitt har jag framställt i 
statistikprogrammet SPSS. 
 

4.1 Resultat 
 
För att det ska bli lättare för läsare att tillgodogöra sig informationen kommer jag att redovisa 
mina resultat grafiskt och förhoppningsvis bidrar detta till att ge en bättre bild av variablerna.  
Jag kommer att börja med att redovisa resultaten för min enkäts 14 frågor (enkäten finns i 
bilaga 1) och därefter de tre variabler som jag skapat. 
 
Svaren till enkäten varierade på en skala mellan 1 och 10, trots detta kommer inte resultaten 
att redovisas i tio staplar i diagrammen för fråga 1 till 14. Detta för att meningen med bilderna 
är att redovisa trenden i svaren och trenden redovisas, enligt mig, på ett sätt som är lättare att 
ta till sig om svaren redovisas i sex (fråga 1-4) respektive fem (fråga 5-14) staplar. För de tre 
skapade variablerna är det dock viktigare att redovisa det faktiska resultatet än trenden bland 
svaren, därför kommer resultaten för dem att redovisas i 10 staplar, för att bättre kunna 
förmedla individers genomsnittliga värde på dessa faktorer.  
 
För att underlätta för läsaren att läsa av histogrammen omkodades fråga 1 till 4 på ett sådant 
sätt att i histogrammen betyder 100 att individen alltid sorterar allt i den nämnda kategorin 
(innan omkodningen betydde 1 att allt sorterades). Medan 0 betyder att individen inte sorterar 
något alls i den nämna kategorin (i uträkningar betyder dock 1 fortfarande att allt sorteras, 
därmed är 1 = att allt sorteras, när korrelationer ska tolkas). 
 
För mina 14 frågor redovisar jag svaren, medelvärdena samt lite allmänt om hur resultaten ska 
tolkas. Jag kommer även att redovisa resultatet för mina tre egengjorda faktorer. För den som 
vill få en bättre överblick och se medelvärdena för alla frågor och mina tre egengjorda 
faktorer samlade, finns dessa sammanställda i bilaga 3. 
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Fråga 1. Hur ofta sorterar du ut mjukplast? 
För sorteringen av mjukplast har vi en återvinningsgrad (lika med medelvärdet) på 54,6 %. 
Bland de 110 respondenterna sorteras alltså lite mer än hälften ut. Som vi ser i histogrammet 
är det en någorlunda jämn fördelning angående hur mycket enskilda individer sorterar ut, med 
22 personer som uppger att de aldrig sorterar ut mjukplast och 23 st. som alltid sorterar.  

 
 
 
 
0 % = sorterar inte alls 
 
100 % = sorterar allt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fråga 2. Hur ofta sorterar du ut pappersförpackningar? 
När det gäller sorteringen av pappersförpackningar ser vi att de flesta sorterar ut detta och vi 
har en återvinningsgrad för pappersförpackningar på 84,3 %. Det är endast 2 personer som 
uppger att de aldrig sorterar ut pappersförpackningar och 43 som alltid gör det.  

 
 
 
 
0 % = sorterar inte alls 
 
100 % = sorterar allt 
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Fråga 3. Hur ofta sorterar du ut metallförpackningar? 
Flertalet av respondenterna sorterar ut sina metallförpackningar mer än hälften av gångerna 
då de har metallförpackningar att bli av med. Återvinningsgraden för metallförpackningar är 
73,2 % och det är 7 personer som uppger att de aldrig sorterar ut metallförpackningar medan 
det är 46 personer som alltid gör det. 

 
 
 
 
0 % = sorterar inte alls 
 
100 % = sorterar allt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fråga 4. Hur ofta sorterar du ut komposterbart? 
Här ser vi att det är en mängd personer som sorterar respektive inte sorterar ut sitt 
komposterbara avfall. Bland respondenterna sorteras mer än hälften av det komposterbara ut 
med en återvinningsgrad på 63,1 %. Det är 21 personer som uppger att de aldrig sorterar ut 
sitt komposterbara avfall medan 35 personer alltid gör det. 

 
 
 
 
0 % = sorterar inte alls 
 
100 % = sorterar allt 
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Fråga 5. När det är smutsigt i mitt soprum så … 
Som vi ser är de flesta respondenternas värden centrerade runt mitten, vilket betyder att de 
flesta respondenternas sortering inte påverkas vare sig negativt eller positivt när det är 
smutsigt i deras soprum. Av respondenterna var det 6 st. som uppgav att de slutar sortera helt 
och hållet (kryssade i rutan med värde 10) medan 11 st. uppgav det högsta värdet för att de 
försöker städa upp (kryssade i rutan med värde 1). 

 
 
 
 
Svaren på frågan: 
 
1 = försöker jag städa upp 
2-9 = mellanvärden 
10 = slutar jag sortera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fråga 6. Jag tycker att mitt soprum är … 
Av histogrammet framgår det att merparten av respondenterna anser att deras soprum är 
förhållandevis rena. Där 16 st. anser att deras soprum är rena till den grad att de kryssade i 
rutan som representerade väldigt rent och 6 st. anser att deras soprum var smutsiga till den 
grad att de angav att dras soprum var väldigt smutsiga (värde 10). 

 
 
 
 
Svaren på frågan: 
 
1 = väldigt rent 
2-9 = mellanvärden 
10 = väldigt smutsigt 
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Fråga 7. När det är stökigt i mitt soprum så …  
Respondenterna ansåg inte att skillnaden mellan att soprummet är smutsigt (fråga 5) 
respektive stökigt (fråga 7) var särskilt stora och svarade ungefär samma på båda frågorna. 
Merparten av respondenterna låter inte sin sortering påverkas vare sig negativt eller positivt 
när det är stökigt i soprummet. Av respondenterna uppger 12 st. den högsta graden av att de 
försöker städa upp när det är stökigt (värde 1) och 6 st. uppgav det högsta värdet för att de 
slutar sortera (värde 10).  

 
 
 
 
 
Svaren på frågan: 
 
1 = försöker jag städa upp 
2-9 = mellanvärden 
10 = slutar jag sortera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fråga 8. När jag är stressad så sopsorterar jag … 
I histogrammet ser vi att det är fler personer vars sortering påverkas negativt (de sorterar 
mindre) av att de upplever att de är stressade än personer vars sortering ökar när de är 
stressade. Vi ser även att det är en mängd personer vars sortering varken minskar eller ökar 
när de upplever att de är stressade. 

 
 
 
 
Svaren på frågan: 
 
1 = mycket mer än vanligt 
2-9 = mellanvärden 
10 = mycket mindre än vanligt 
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Fråga 9. När jag har extra mycket sopor efter t.ex. en fest så sopsorterar jag … 
Flertalet respondenter låter inte sin sortering påverkas i någon större skala av mängden sopor 
de har att sortera. Det är dock ett ansenligt antal som påverkas av mängden sopor, där det 
bland respondenterna av dessa är fler som uppger att de sorterar mer än vanligt när de har 
mycket sopor än personer som sorterar mindre när de har mycket sopor. 

 
 
 
 
Svaren på frågan: 
 
1 = mycket mer än vanligt, eftersom 
det är extra viktigt då  
2-9 = mellanvärden 
10 = mycket mindre än vanligt pga. 
mängden 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fråga 10. När jag har matavfall som luktar illa så sopsorterar jag …  
Återigen har vi att det är många som inte låter sin sortering påverkas vare sig positivt eller 
negativt av yttre påverkan. Av dem som påverkas av matavfall som luktar illa är det fler som 
uppger att de sorterar mer än vanligt när matavfallet luktar än de som sorterar mindre. Av 
respondenterna är det 13 st. som störs av lukten till den grad att de svarat högsta värdet för att 
de sorterar mindre (värde 10) och 18 st. sorterar mer när det luktar i sån skala att de kryssat i 
värde 1. 

 
 
 
 
Svaren på frågan: 
 
1 = mycket mer än vanligt, för att det 
inte ska rinna, lukta, orena i 
soprummet 
2-9 = mellanvärden 
10 = mycket mindre än vanligt, för att 
det inte ska hinna lukta hemma 
 
 
 
 
 
 

När jag har extra mycket sopor

10,08,06,04,02,0

Histogram

An
ta

l

40

30

20

10

0

Std. Dev = 2,48  
Mean = 4,8

N = 110,00

När jag har matavfall som luktar illa

10,08,06,04,02,0

Histogram

An
ta

l

40

30

20

10

0

Std. Dev = 2,77  
Mean = 4,7

N = 110,00



 23

Fråga 11. Jag sopsorterar i första hand för miljöns skull. 
Av respondenterna är det en överväldigande stor majoritet som svarat att de sopsorterar i 
första hand för miljöns skull. Det är endast 3 st. som svarat att påståendet att de sorterar i 
första hand för miljöns skull inte alls stämmer in på dem (värde 10). Denna fråga ger alltså 
stöd åt Tonglets teorier. Dock är det svårt att utläsa hur många som svarat att de sopsorterar i 
första hand för miljöns skull för att de lärt sig att det är ”rätt” svar. 

 
 
 
 
Svaren på frågan: 
 
1 = stämmer helt 
2-9 = mellanvärden 
10 = stämmer inte alls 
 
Nära 1 stöder Tonglet 
Nära 10 stöder Barr 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fråga 12. Jag sopsorterar i första hand för att få rent hemma. 
På denna fråga är det många som svarat att påståendet inte alls stämmer in på dem. Det är 
visserligen en del som svarat att de sorterar i stor grad för att få rent hemma (sorterar för att 
bli av med soporna), men med ett medelvärde på 6,6 ger även denna fråga mer stöd åt 
Tonglets teorier än Barrs (att påpeka är att med värden mellan 1 och 10 är medelpunkten lika 
med 5,5 och inte 5).  

 
 
 
 
Svaren på frågan: 
 
1 = stämmer helt 
2-9 = mellanvärden 
10 = stämmer inte alls 
 
Nära 1 stöder Barr 
Nära 10 stöder Tonglet 
 
 
 
 
 

Jag sopsorterar i första hand för miljöns skull.

10,08,06,04,02,0

Histogram

An
ta

l

100

80

60

40

20

0

Std. Dev = 2,18  
Mean = 2,3

N = 110,00

Jag sorterar i första hand för att få rent hemma

10,08,06,04,02,0

Histogram

An
ta

l

50

40

30

20

10

0

Std. Dev = 2,95  
Mean = 6,6

N = 110,00



 24

Fråga 13. Jag sopsorterar i första hand för att det är så man gör i min 
bekantskapskrets. 
De personer som stämmer in på Tonglets beskrivning av varför individer sorterar, har 
internaliserat att det är bra för miljön att sortera och detta är den främsta orsaken till varför de 
sorterar. De som stämmer in på Barrs beskrivning, sorterar för att de vill bli av med skräpet 
och för att omgivningen samt staten har skapat normer som de inte vill bryta mot. De som 
anser att påståendet i denna fråga inte stämmer in på dem har värden som är närmare 10 än 1, 
med ett medelvärde på 7,9 stöder alltså även denna fråga Tonglets teorier mer än Barrs. 

 
 
 
 
Svaren på frågan: 
 
1 = stämmer helt 
2-9 = mellanvärden 
10 = stämmer inte alls 
 
Nära 1 stöder Barr 
Nära 10 stöder Tonglet 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fråga 14. Jag sopsorterar i första hand för att jag på ett personligt plan tycker att det 
känns värdefullt.  
De flesta respondenter har svarat att påståendet stämmer in på dem och de anser därmed (eller 
påstår i alla fall) att det känns värdefullt på ett personligt plan att sortera. Återigen har vi 
alltså en fråga som stödjer Tonglets teorier. 

 
 
 
 
Svaren på frågan: 
 
1 = stämmer helt 
2-9 = mellanvärden 
10 = stämmer inte alls 
 
Nära 1 stöder Tonglet 
Nära 10 stöder Barr 
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4.1.1 Resultat för mina tre egengjorda faktorer 
 
Återvinningsgraden. 
Denna faktor skapades av fråga 1 till 4 (se 2.3.1 Skapande av återvinningsgraden) och återger 
vilken återvinningsgrad respondenterna har. Det fanns ingen individ i mitt underlag som 
uppgav att de inte sorterade alls, den individ som sorterade minst hade en återvinningsgrad på 
5,5 %. Bland respondenterna fanns det 10 st. som uppgav att de alltid sorterade ut de fyra 
sorteringsgrupperna i fråga 1 till 4 och de hade därmed en återvinningsgrad på 100 %. Alla 
respondenter tillsammans hade en återvinningsgrad på 68,8 % eller med andra ord hade mitt 
underlag en återvinningsgrad på 68,8 %.   

 
 
 
 
 
0 % = sorterar inte alls 
 
100 % = sorterar allt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tonglet/Barr faktor. 
Denna faktor är ett värde på hur mycket respondenterna stämmer in på Tonglets och Barrs 
teorier och den är skapad av fråga 11 till 14 (se 2.3.2 Skapande av Tonglet/Barr faktorn). I 
histogrammet ser vi att denna faktor (läs fråga 11 till 14) ger stöd åt Tonglets teorier, detta då 
det är en kraftig förskjutning åt vänster eller med andra ord respondenternas värden är 
närmare 0 än 100. Utöver det stora hela kan vi även konstatera att det högsta värdet en individ 
fick var 74,25 medan åtta individer fick värdet 0.  
Sammanfattningsvis ger alltså denna faktor stöd för att Tonglets teorier, i större utsträckning 
än Barrs teorier, stämmer i dagens Sverige. Om denna faktor stämmer ger det oss alltså svaret 
att hypotes 1 är felaktig och att det i själva verket förhåller sig att det är Tonglet som har mer 
rätt gällande orsakerna till varför personer sopsorterar än Barr. 
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Ju närmare värdet för en individ 
är 100 desto mer stämmer den 
personen in i Barrs teorier och ju 
närmare en individs värde är 0 
desto mer stämmer denne in i 
Tonglets teorier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yttre påverkan. 
Denna faktor representerar ett värde på hur respondenterna påverkas av variablerna i fråga 5, 
8, 9 och 10 (se 2.3.3 Skapande av en faktor som representerar yttre påverkan). Det är en 
väldigt centrerad spridning av hur mycket personer låter sig påverkas av yttre påverkan. De 
flesta verkar inte påverkas av yttre påverkan vare sig på ett negativt eller positivt sätt i någon 
större utsträckning. Vilket signalerar att de sorterar ungefär lika mycket oavsett om de utsätts 
för yttre påverkan eller inte. Det finns en del som säger att yttre påverkan påverkar dem 
negativt, på den positiva sidan verkar det dock finnas personer som ex är villiga att städa i 
soprummet när det är smutsigt.  

 
 
 
 
0 = respondentens sortering 
påverkas väldigt negativt av 
yttre påverkan. 
 
100 = respondenten låter sig inte 
påverkas negativt av yttre 
påverkan över huvudtaget, och 
ökar t.o.m. sin sortering ibland 
när hon/han utsätts för yttre 
påverkan. 
 
 
 
 

100 är nära Barr och 0 är nära Tonglet
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4.2 Samband  
 
Mellan olika faktorer finns det olika starka korrelationer eller med andra ord olika starka 
samband. I min studie använder jag mig av vissa faktorer som jag skapat själv. Att tolka 
korrelationerna/sambanden mellan den skapade faktorn och de faktorer som den består av ger 
inte särskilt mycket information, eftersom det självklart finns samband mellan de faktorer 
som skapade faktorn och den skapade faktorn. Att göra detta skulle vara som att kolla efter 
samband/liknelser mellan två föräldrar och deras gemensamma barn, det är inte konstigt om 
det finns saker som är gemensamma för barnen och föräldrarna (och om det inte finns 
liknelser blir ”fadern” antagligen väldigt orolig).  
 
Korrelationerna mellan faktorerna kan anta värden mellan -1,00 och 1,00. Hur starkt 
sambandet mellan faktorerna är ges av värdet på korrelationen. Om värdet på en korrelation är 
0 visar det på att inget samband finns mellan faktorerna, ett värde på 1 visar på perfekt 
korrelation (detta värde fås om en faktor sätts i korrelation med sig själv) och ett värde på -1 
visar på en perfekt negativ korrelation (se bilaga 4 för hur korrelationer tolkas).24  
 
Värdet på korrelationen är dock inte det enda att ta hänsyn till, när samband ska tolkas är även 
signifikansnivån av betydelse. Denna signifikans är starkt påverkad av storleken på 
underlaget. Ett underlag på 30 respondenter kan ha en mediumstark korrelation, denna 
korrelation behöver dock ändå inte vara signifikant pga. att underlaget är litet. Ett större 
underlag på över 100 respondenter kan emellertid ha en svag korrelation, som är statistiskt 
signifikant pga. att underlaget är stort.25 
 
Det är även av vikt att påpeka att ett samband mellan två faktorer är just det, ett samband. Om 
det exempelvis finns ett samband mellan faktor A och faktor B, gäller att ju högre A desto 
högre B, samtidigt gäller det dock även att ju högre B desto högre A. På ett antal ställen i min 
uppsats säger jag dock att ju högre A desto högre B (utan att nämna att även vice versa gäller) 
för att föra ett resonemang. 
 
Till min undersökning var det huvudsakliga forskningsområdet att undersöka angående hur 
korrekta Tonglets och Barrs teorier/rekommendationer är. Därför kommer jag att eftersom det 
är av stor vikt för undersökningen att ha med fråga 11 till 14 (som är Tonglet och Barr 
frågorna) i det fortsatta analysarbetet, för att därmed förhoppningsvis kunna utläsa något 
intressant om dem. Eftersom huvudsyftet med Tonglet/Barr faktorn var att se vems teorier den 
stödde mest har därmed denna faktor redan fyllt sitt syfte, denna anledning samt att jag i den 
följande analysen kommer att använda fråga 11 till 14 (som Tonglet/Barr faktorn består av) 
gör att jag inte kommer att använda Tonglet/Barr faktorn i det fortsatta analysarbetet. 
 
I det följande analysarbetet kommer jag inte längre att använda mig av frågorna 1 till 4 (dessa 
behandlade sorteringar av mjukplast, pappersförpackningar, metallförpackningar och 
komposterbart) i någon större utsträckning. Syftet bakom att de var med i enkäten var att de 
skulle användas till att skapa återvinningsgraden, då de fyllt sitt syfte kommer jag därmed inte 
att använda mig av dem i någon större omfattning i det fortsatta analysarbetet.  
 
 
 
                                                 
24 Pallant, J (2005) s. 126 
25 Pallant, J (2005) s. 127 
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Tabell 4.1 Korrelation mellan återvinningsgrad och yttre påverkan 
 

    

återvinningsgraden i 
procent, hur mycket en 

individ sorterar i 
procent 

ett medelvärde på hur 
mycket individen låter sig 
påverkas av yttre faktorer 

återvinningsgraden i 
procent, hur mycket en 
individ sorterar i procent 

Pearson Correlation 
1 ,554(**)

  Sig. (2-tailed) . ,000
  N 110 110
ett medelvärde på hur 
mycket individen låter 
sig påverkas av yttre 
faktorer 

Pearson Correlation 

,554(**) 1

  Sig. (2-tailed) ,000 .
  N 110 110

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Mellan återvinningsgraden och yttre påverkan finner vi en stark korrelation (0,554) som 
betyder att ju mindre en person låter sin sortering påverkas negativt av yttre faktorer (smutsigt 
och stökigt i soprummet, stress, mängd sopor och lukt) desto större återvinningsgrad har 
personen. Detta ger oss att om de yttre faktorer som påverkar vissa personers sortering 
minskas kan detta leda till en ökad återvinning. 
 
För att undersöka vidare tar jag härnäst och tittar på korrelationerna mellan 
återvinningsgraden och de enskilda yttre faktorerna.  
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Tabell 4.2 Korrelationer mellan återvinningsgrad och de yttre faktorerna (fråga 5,7,8,9 
och 10) 
 

    
återvinningsgraden i procent, hur 

mycket en individ sorterar i procent 
När det är smutsigt i mitt 
soprum så ... 

Pearson Correlation -,354(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 110 
När det är stökigt i mitt 
soprum så ... 

Pearson Correlation -,342(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 110 
När jag är stressad så 
sopsorterar jag ... 

Pearson Correlation -,428(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 110 
När jag har extra mycket 
sopor efter t.ex. en fest 
så sopsorterar jag ... 

Pearson Correlation 
-,339(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 110 
När jag har matavfall 
som luktar illa så 
sopsorterar jag ... 

Pearson Correlation 
-,561(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 110 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
I tabellen kan vi utläsa att ju högre återvinningsgrad en individ har desto mindre låter sig 
denne påverkas på ett negativt sätt att det är smutsigt och stökigt i soprummet. Samtidigt 
gäller att ju mer en individs påverkas negativt av att det är smutsigt och stökigt i soprummet 
desto lägre återvinningsgrad har denne.  
 
För faktorerna stress, mängd sopor och lukt gäller att ju högre återvinningsgrad en individ har 
desto mindre störs denne av stress, mängd sopor och lukt. Samtidigt gäller att ju mer en 
person störs av stress, mängd sopor och lukt desto lägre återvinningsgrad har de (läs desto 
mindre sorterar de). 
 
Om en lista görs efter de medelvärden (alla medelvärden står i bilaga 3) som de yttre 
faktorerna hade får vi en lista där de yttre faktorerna rangordnas, med den faktor som 
påverkar sorteringen mest negativt högst upp (medelvärdena står även i 4.1 resultat). 
Respondenterna kunde svara mellan 1 och 10, ju högre värde desto mer påverkar faktorn 
deras sortering negativt. Värt att påpeka är att listan är en rangordning av de yttre faktorer 
som togs med i studien och därmed inte beaktar yttre faktorer som studien inte tog upp ex 
avstånd till soprum. Vi ser att av de yttre faktorerna som var med i studien är det stress som 
respondenterna tror/uppger påverkar deras sortering mest negativt. 
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Yttre faktorers påverkan på sortering: 
                                                                              medelvärde 
1. Fråga 8 stress                                                            6,47 
2. Fråga 5 smutsigt i soprummet                                  5,01 
3. Fråga 7 stökigt i soprummet                                     4,91 
4. Fråga 9 extra mycket sopor                                       4,78 
5. Fråga 10 matavfall som luktar illa                            4,68 
                                                                                                        Källa: egen sammanställning 
 
Listan ovan kan sägas vara en rangordning av vilka faktorer som respondenterna känner att 
deras sortering blir mest påverkad av. Medan korrelationerna mellan yttre faktorer och 
återvinningsgraden ger vilka faktorer som verkligen påverkar deras sortering mest. En 
rangordning av korrelationerna (se listan nedan) ger att det är lukt (eller föreställningen av att 
det kommer att lukta) som påverkar personers sortering mest.  
 
Yttre faktorers samband med återvinningsgraden: 
                                                                              korrelation 
1. Fråga 10 matavfall som luktar illa                        - 0,561 
2. Fråga 8 stress                                                        - 0,428 
3. Fråga 5 smutsigt i soprummet                              - 0,354 
4. Fråga 7 stökigt i soprummet                                 - 0,342 
5. Fråga 9 extra mycket sopor                                   - 0,339 
  
                                                                                                        Källa: egen sammanställning 
 
Till den som är konfunderad över minustecknen i korrelationerna betyder detta, som sagts 
ovan, att det är en negativ korrelation. En person som har högt värde på återvinningsgrad (100 
= sorterar allt) har ett lågt värde på de yttre faktorerna, och ett lågt värde på de yttre 
faktorerna motsvaras av att personen inte påverkas negativt av den yttre faktorn. 
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Tabell 4.3 Korrelationer mellan fråga 10 om lukt och fråga 1-4 om sortering av 
mjukplast, pappersförpackningar, metallförpackningar och komposterbart 
 

    

När jag har 
matavfall som 
luktar illa så 

sopsorterar jag 
... 

Hur ofta sorterar du ut 
mjukplast? 

Pearson Correlation ,439(**)

  Sig. (2-tailed) ,000
  N 110
Hur ofta sorterar du ut 
pappersförpackningar? 

Pearson Correlation ,231(*)

  Sig. (2-tailed) ,015
  N 110
Hur ofta sorterar du ut 
metallförpackningar? 

Pearson Correlation ,368(**)

  Sig. (2-tailed) ,000
  N 110
Hur ofta sorterar du ut 
komposterbart? 

Pearson Correlation ,583(**)

  Sig. (2-tailed) ,000
  N 110

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
När vi undersöker vidare bland dessa korrelationer ser vi att det främst är sortering av 
komposterbart som gör att det är denna yttre faktor (lukt) som mest påverkar personers 
sortering.  
 
Det starka sambandet mellan lukt och sortering av komposterbart säger dels att ju mindre en 
person störs av lukt (eller föreställningen av att det kommer lukta) desto mer sorterar denna 
person ut komposterbart samt att ju mer en person störs av lukt desto mindre sorterar denna ut 
komposterbart.  
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Tabell 4.4 Korrelationer mellan återvinningsgraden och fråga 11-14  
 

    
återvinningsgraden i procent, hur 

mycket en individ sorterar i procent 
Jag sopsorterar i första 
hand för miljöns skull. 

Pearson Correlation -,295(**) 

  Sig. (2-tailed) ,002 
  N 110 
Jag sopsorterar i första 
hand för att få rent 
hemma. 

Pearson Correlation 
-,137 

  Sig. (2-tailed) ,152 
  N 110 
Jag sopsorterar i första 
hand för att det är så 
man gör i min 
bekantskapskrets. 

Pearson Correlation 

-,190(*) 

  Sig. (2-tailed) ,046 
  N 110 
Jag sopsorterar i första 
hand för att jag på ett 
personligt plan tycker att 
det känns värdefullt. 

Pearson Correlation 

-,235(*) 

  Sig. (2-tailed) ,014 
  N 110 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Som hypotes 3 hade jag att: 
De personer som stämmer in på Tonglets beskrivning av varför personer sopsorterar bryr sig 
mer om miljön/tycker det känns värdefullt att sortera, och borde därför ha en högre 
återvinningsgrad. 
 
I tabellen ovan kan följande utläsas: 
 
Fråga11: De som tycker det är bra för miljön att sortera har en större återvinningsgrad än dom 
som inte tycker är bra för miljön att sortera 
Fråga 12: Inget samband mellan att de vill få rent hemma och återvinningsgrad 
Fråga 13: Endast ett svagt samband mellan att de sorterar pga. sin bekantskapskrets och 
återvinningsgraden. 
Fråga 14: Det finns ett samband, om än ett som inte är alltför starkt mellan att de som tycker 
att det känns värdefullt att sortera har högre återvinningsgrad (de sorterar mera). 
 
De samband som är i tabellen ovan är dock svaga samband eller inga samband alls. Tidigare i 
arbetet (se 3.3 Barrs åsikter om återvinning) påpekas en brist på överensstämmelse (value-
action gap) mellan avsikt och beteende. Detta ges det prov på i dessa korrelationer ex att 
korrelationen mellan att det känns värdefullt på ett personligt plan att sortera och 
återvinningsgraden endast är – 0,235. Logiskt sett borde det nämligen vara att en person som 
tycker det känns värdefullt att sortera även tar och sorterar i någorlunda relation till hur 
värdefullt denne tycker det är att sortera. Detta är dock inte fallet. Denna brist på 
överensstämmelse (value-action gap) utvecklar jag vidare i 5. Sammanfattande diskussion.  
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Eftersom personer inte är helt ärliga med hur mycket de faktiskt instämmer i de påståenden 
som finns i fråga 11-14 är det därmed svårt att ge svar på hur stor riktigheten i hypotes 3 i 
själva verket är. Dock ljuger inte respondenterna helt och hållet, de bara överdriver till viss 
del hur bra de tycker det är för miljön/hur värdefullt de tycker det känns på ett personligt plan 
att sortera (och därmed samtidigt till viss del sänker hur mycket de sorterar för att de vill bli 
av med soporna). Med detta sagt kan vi dock fortfarande utläsa att personer som stämmer in 
på Tonglets beskrivning och sopsorterar för att de bryr sig om miljön/tycker det känns 
värdefullt att sortera, har en större återvinningsgrad än de som stämmer in på Barrs 
beskrivning.  
 
Tabell 4.5 Korrelationer mellan yttre påverkan och fråga 11-14 
 

    
ett medelvärde på hur mycket individen 

låter sig påverkas av yttre faktorer 
Jag sopsorterar i första 
hand för miljöns skull. 

Pearson Correlation -,354(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 110 
Jag sopsorterar i första 
hand för att få rent 
hemma. 

Pearson Correlation 
-,350(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 110 
Jag sopsorterar i första 
hand för att det är så 
man gör i min 
bekantskapskrets. 

Pearson Correlation 

-,106 

  Sig. (2-tailed) ,269 
  N 110 
Jag sopsorterar i första 
hand för att jag på ett 
personligt plan tycker att 
det känns värdefullt. 

Pearson Correlation 

-,435(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 110 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Som hypotes 2 hade jag att: 
De personer som stämmer in på Tonglets beskrivning av varför personer sopsorterar, påverkas 
i mindre grad av yttre faktorer (såsom soprum/stress/mängd sopor/lukt) än de personer som 
stämmer in på Barrs beskrivning av varför folk sopsorterar. 
 
I tabellen ovan kan följande utläsas: 
 
Fråga 11: Denna korrelation ger stöd åt Tonglet eftersom de som sorterar för miljöns skull i 
mindre grad än medelrespondenten påverkas av yttre faktorer. 
Fråga 12: Denna korrelation ger stöd åt Barr eftersom de som vill få rent hemma (bli av med 
soporna) i mindre grad än medelrespondenten påverkas av yttre faktorer. 
Fråga 13: Det finns inget samband värt att nämna mellan att personen känner av ett tryck från 
bekanta och att de påverkas av yttre faktorer. 
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Fråga 14: Denna korrelation ger stöd åt Tonglet eftersom de som tycker att det känns 
värdefullt på ett personligt plan att sortera i mindre grad än medelrespondenten påverkas av 
yttre faktorer. 
 
Eftersom fråga 13 inte gav stöd åt Barr och korrelationerna till fråga 11 och 14 var starkare än 
korrelationen mellan fråga 12 och yttre påverkan, ger detta större stöd för Tonglet än för Barr. 
Därmed gäller att personer som stämmer in på Tonglets beskrivning av varför personer 
sopsorterar, påverkas i mindre grad av yttre faktorer (såsom soprum/stress/mängd sopor/lukt) 
än de personer som stämmer in på Barrs beskrivning av varför folk sopsorterar. Dock fick 
även Barr en del stöd här, vilket betyder att även Barrs teorier har en plats i dagens Sverige. 
 
Tabell 4.6 Korrelationer mellan fråga 6 och fråga 5 och 7 
 

    

Jag tycker att 
mitt soprum 

är ... 
När det är smutsigt i mitt 
soprum så ... 

Pearson Correlation ,436(**)

  Sig. (2-tailed) ,000
  N 110
När det är stökigt i mitt 
soprum så ... 

Pearson Correlation ,412(**)

  Sig. (2-tailed) ,000
  N 110

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Tolkas korrelationerna rakt upp och ner får vi att: 
De som påverkas negativt av smutsiga och stökiga soprum tar i högre grad än andra och anser 
att soprummet faktiskt är smutsigt.  
De som inte påverkas negativt av att det är smutsigt och stökigt i soprummet anser även i 
större utsträckning än andra att soprummet är rent.  
 
Av detta får vi att det finns en del personer som anser att deras soprum är smutsiga och 
stökiga, samt att deras sortering påverkas negativt av att det förhåller sig på detta sätt.  
 

4.3 Skapande av grupper 
 
För att använda mitt underlag för att komma till nya insikter, kommer jag nu gå från att 
undersöka parvisa korrelationer till att undersöka hur faktorerna samvarierar och hur de kan 
grupperas. 
 
För att kunna gruppera ihop faktorerna använder jag mig av verktyget ”Factor analysis” 
(faktoranalys på svenska) i SPSS. Detta verktyg fungerar på det sättet att den tar många 
faktorer och tittar efter sätt att reducera dem genom att skapa nya faktorer eller grupper26.  
 

                                                 
26 Pallant, J (2005) s. 172 
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Jag kommer även att sluta använda mig av fråga 6 (om hur smutsigt de tycker att soprummet 
är) vars syfte var att fungera som kontrollfråga gentemot fråga 5 och 7 (hur smutsiga och 
stökiga soprum påverkar deras sortering), då den nu fyllt sitt syfte har jag inte med den i den 
fortsatta analysen. 
 
I detta steg i analysprocessen har jag inte med återvinningsgraden. Detta är därför att jag nu 
kommer att skapa grupper som i nästa steg (se 4.4 Gruppernas påverkan på 
återvinningsgraden) kommer att sättas i relation mot återvinningsgraden. Om jag hade haft 
med återvinningsgraden i en av grupperna skulle jag därmed i nästa steg ha relaterat 
återvinningsgraden mot sig själv (se bilaga 6 för KMO värde). Nedan i tabell 4.7 presenteras 
de olika faktorer som ingår i mina tre grupper. De faktorer som har siffervärden i samma 
kolumn är med i samma grupp. 
 
Tabell 4.7 Faktorerna indelas i grupper 
 
 Rotated Component Matrix(a) 
 

Component 
  1 2 3 
När det är smutsigt i mitt 
soprum så ... ,898   

När det är stökigt i mitt 
soprum så ... ,887   

När jag är stressad så 
sopsorterar jag ... ,744   

När jag har extra mycket 
sopor efter t.ex. en fest så 
sopsorterar jag ... 

,530   

När jag har matavfall som 
luktar illa så sopsorterar 
jag ... 

,512 ,492  

Jag sopsorterar i första 
hand för miljöns skull.  ,918  

Jag sopsorterar i första 
hand för att jag på ett 
personligt plan tycker att 
det känns värdefullt. 

 ,753  

Jag sopsorterar i första 
hand för att det är så man 
gör i min 
bekantskapskrets. 

  ,855

Jag sopsorterar i första 
hand för att få rent 
hemma. 

  ,743

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 5 iterations. 
 
Att SPSS grupperade ihop frågorna som behandlade yttre påverkan (smutsigt och stökigt i 
soprummet, stress, mängd sopor och lukt) tyder på att dessa frågor har samband med 
varandra. Detta samband kan sammanfattas med att en person vars sortering påverkas negativt 
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av en yttre faktor är troligare att även störas av andra yttre faktorer än en genomsnittlig 
individ. Samtidigt gäller självklart det motsatta, nämligen att det är troligare att en person som 
inte störs av en yttre faktor inte heller störs av en annan yttre faktor. Då faktorerna i denna 
grupp alla behandlar yttre påverkan kommer denna grupp att i fortsättningen benämnas som 
yttre påverkan gruppen. 
 
Eftersom SPSS grupperade ihop fråga 11 (sorterar för miljöns skull) och fråga 14 (sorterar för 
att det känns värdefullt på ett personlig plan), betyder detta att de har samband med varandra 
(till liten del ingår även fråga 10 om lukt i denna grupp). Detta samband kan uttryckas som att 
de respondenter som sorterar för miljöns skull i större grad än andra även anser att det känns 
värdefullt på att personligt plan att sortera och vice versa. Då fråga 11 och 14 är Tonglet 
frågor kommer denna grupp i fortsättningen att benämnas som Tonglet gruppen. 
 
På samma sätt gäller att vi från tabellen ovan får att de vars sortering påverkas av socialt tryck 
från omgivningen i större grad än andra främst sorterar för att få rent hemma (läs bli av med 
soporna) och vice versa. Eftersom dessa två frågor var Barr frågor kommer denna grupp 
hädanefter att benämnas som Barr gruppen (se bilaga 5 för att se hur starka sambanden mellan 
fråga 11-14 är). 
 

4.4 Gruppernas påverkan på återvinningsgraden 
 
Här undersöker jag vilken påverkan grupperna (som skapades i 4.3) kan tänkas ha på 
återvinningsgraden. För att hjälpa mig med detta tar jag återigen och använder mig av SPSS 
och den här gången av verktyget ”linear regression” (linjär regression på svenska).  
 
Tabell 4.8 Hur mycket de olika grupperna kan påverka återvinningsgraden 
 
 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 68,809 2,058  33,428 ,000
Yttre påverkan 
gruppen -9,668 2,068 -,387 -4,675 ,000

Tonglet 
gruppen -7,881 2,068 -,316 -3,811 ,000

1 

Barr gruppen -3,877 2,068 -,155 -1,875 ,064
a  Dependent Variable: återvinningsgraden i procent, hur mycket en individ sorterar i procent 
 
Resultaten som fås av detta verktyg är komplexa, därför kommer jag för att vara pedagogisk 
att presentera en förenklad tolkning av dessa för läsaren. 
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Det värde som benämns ”constant” är ett konstant värde, som i detta fall representerar 
återvinningsgraden som är 68,8 %. Resten av tabellen ska tolkas på följande sätt: 

• Återvinningsgraden kan minska med 9,7 % om personer i väldigt mycket större grad 
än idag börjar påverkas negativt angående sina sorteringsvanor av yttre faktorer. 

• Återvinningsgraden kan minska med 7,9 % om personer i väldigt mycket större grad 
än idag börjar anse att det inte är bra för miljön att sortera och inte tycker att det känns 
värdefullt att sortera på ett personligt plan. 

• Återvinningsgraden kan minska med 3,9 % om personer i väldigt mycket större grad 
än idag inte sorterar för att få rent hemma och inte sorterar för att det görs i deras 
bekantskapskrets.  

 
Det som sägs ovan gäller visserligen, men eftersom det som den linjära regression egentligen 
gör är att visa på hur starka sambanden är, gäller samtidigt att: 

• Om den yttre påverkan minskas kan detta leda till en ökning av återvinningsgraden 
med 9,7 %. 

•  Om Tonglets rekommendationer följs kan detta leda till en ökning av 
återvinningsgraden med 7,9 %. 

• Om Barrs rekommendationer följs kan detta leda till en ökning av återvinningsgraden 
med 3,9 %. 

 
Det som sades ovan sammanfattas i figur 4.1 nedan. Av figuren framgår att yttre påverkan är 
den grupp som har den potentiellt största påverkan på återvinningsgraden. Att komma ihåg är 
dock att den består av smutsigt och stökigt i soprummet, stress, mängd sopor och lukt. Av 
dessa kan speciellt återvinningsföretagens påverkan på hur mycket stress individer upplever 
och mängden sopor individer har att sortera, vara minst sagt begränsad. Av intresse är 
självklart även Tonglets och Barrs rekommendationers potentiella påverkan på 
återvinningsgraden. 
 
Figur 4.1 Gruppernas påverkan på återvinningsgraden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
                                                                                                         Källa: Egen framställning 
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d
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5. Sammanfattande diskussion 
 
Som Barr (se 3.3 Barrs åsikter om återvinning) och flera med honom påpekar finns det en 
brist på överensstämmelse (”value-action gap”) mellan avsikt och beteende. När vi här pratar 
om återvinning betyder detta att det är väldigt många som säger att det är ”bra” att sortera, 
men denna åsikt att det är ”bra” omsätts inte sedan i praktik (att de faktiskt sorterar).  
 
Även mitt arbete stödjer att det finns en brist på överensstämmelse (”value-action gap”). I 
fråga 11 om de tyckte det var värdefullt för miljön att sortera, där värdet 1 var att de instämde 
helt med påståendet, blev det ett medelvärde på 2,35 (alla medelvärden står i bilaga 3). Detta 
medelvärde motsvarar att medelrespondenten instämde att det var bra för miljön att sortera till 
ca 84 %27. Trots att medelvärdet för att respondenterna anser att det är bra för miljön att 
sortera ligger på 84 %, ligger återvinningsgraden på 69 %. Att respondenter påstår att de 
anser att det är bra för miljön att sortera verkar alltså inte ha stort samband med hur mycket 
de faktiskt sorterar, vilket får ytterligare stöd av att korrelationen mellan ”sorterar för miljöns 
skull” och återvinningsgraden endast är - 0,295. 
 
I fråga 14 tillfrågades respondenterna om de sorterar för att de på ett personligt plan tycker att 
det känns värdefullt. Medelvärdet på denna fråga var 3,59 vilket motsvarar att 
medelrespondenten instämde till 71 %28 att de anser att det känns värdefullt på ett personligt 
plan att sortera. Med en återvinningsgrad på 69 % kan det verka som att de två faktorerna har 
en god överensstämmelse med varandra. När vi tittar på korrelationen mellan dem ser vi dock 
att de endast har ett svagt samband på – 0,235, även detta ger stöd till att value-action gap 
finns.  
 
Antagligen är det en hel del personer som svarar att de anser att det är ännu bättre för miljön 
att sortera än de i själva verket anser, för att de lärt sig att det är ”rätt” svar eller med andra 
ord att det socialt gångbara är att säga att de bryr sig om miljön. På samma sätt finns det en 
del personer som säger att det är mer värdefullt på ett personligt plan att sortera, än de i själva 
verket anser. 
 
Ovan säger att medelrespondenten i själva verket instämmer till mindre än 71 % att de anser 
att det känns värdefullt på ett personligt plan att sortera. Men om denna i verkligheten är 
mindre än 71 % betyder väl det att den är under återvinningsgraden på 69 %, detta kan väl 
inte gå ihop? Detta går ihop därför att det finns de personer som stämmer in på Barrs 
beskrivning av varför individer sorterar (de vill bli av med soporna och följer den norm som 
ges av samhället, eftersom det är ett bekvämt sätt att bli av med soporna), dessa personer 
sorterar fast de inte i någon större utsträckning tycker att det känns värdefullt på ett personligt 
plan att sortera.  
 
Den person som verkligen anser att det är bra för miljön att sortera borde väl rimligtvis även 
anse att det känns värdefullt på ett personligt plan att sortera. Om respondenterna varit helt 
sanningsenliga och att de därmed anser att det är ”bra” för miljön att sortera till den grad som 
de påstår, skulle det därmed finnas en hög korrelation mellan fråga 11 och 14. Korrelationen 
mellan 11 och 14 är 0,574, om det inte funnits value-action gap skulle detta värde ha varit 
ännu större. Därmed ger även detta stöd till att value-action gap finns. Att påpeka här är att 

                                                 
27 1 = 100 %, 2 = 88 %, 3 = 77 %. Ett värde på 2,35 är då lika med 88 minus 0,35 * 11 = 84,15.  
28 1 = 100 %, 2 = 88 %, 3 = 77 %. Ett värde på 3,59 är då lika med 77 minus 0,59 * 11 = 70,51 
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jag inte säger att 0,574 är en svag korrelation (för det är den inte), allt jag säger är att den 
skulle ha varit ännu högre om inte value-action gap funnits.    
 
I 4.1 Resultat ser vi att Tonglet/Barr faktorn har ett medelvärde på ca 25 (egentligen 25,9), då 
det för denna faktor var att ju närmare värdet för en individ är 100 desto mer stämmer den 
personen in i Barrs teorier, detta ger att faktorn ger 25 % stöd för Barrs teorier. Omvänt gäller 
då att faktorn ger stöd för Tonglets teorier med 75 %, stödet för Tonglets teorier är alltså tre 
gånger större29 än för Barrs teorier. Längre fram (i 4.4 Gruppernas påverkan på 
återvinningsgraden) får vi att Tonglets rekommendationer kan få dubbelt så stor inverkan30 på 
återvinningsgraden som Barrs rekommendationer. Den mellanskillnad som försvunnit här ger 
ett mått på value-action gap, som uppskattningsvis är ca 30 %31.   
 
Trots att value-action gap finns får alltså Tonglets rekommendationer ändå större potentiell 
genomslagskraft i dagens Sverige än Barrs.  
 
När den potentiella ökningen nu har fastställts för Tonglets och Barrs rekommendationer, 
vems rekommendationer borde följas? Genom att endast kolla på den potentiella ökningen 
hos de olika rekommendationerna kan väldigt lätt slutsatsen nås att det är Tonglets 
rekommendationer som borde följas. Trots allt har ju dessa större potentiell nytta. Frågan vi 
här borde ställa oss är: hur mycket krävs det för att uppfylla den potentiella ökningen?   
 
Innan jag går in i den fortsatta diskussionen kan det vara värt att påpeka att både Barrs och 
Tonglets rekommendationer skulle ha haft en högre potentiell påverkan på 
återvinningsgraden, om inte Sverige redan i dagsläget hade haft en hög återvinningsgrad.   
 
Varför kan vi då inte bara avfärda Barrs rekommendationer, deras potentiella nytta är ju trots 
allt inte överdrivet stor. Orsaken till att deras potentiella nytta inte är större är för att Sverige 
redan i stor grad har genomfört hans rekommendationer som är användandet av närbelägna 
återvinningsställen på ett så självklart och logiskt sett som möjligt, samt att myndigheter är 
tydliga i sin information om vad som ska respektive inte ska återvinnas (dock är han emot 
informationskampanjer då han tycker det är bättre att pengarna spenderas på det nyss 
nämnda). Att Barrs rekommendationer kan leda till att återvinningsgraden höjs med 3,9 % 
visar dock på att det, trots allt som redan gjorts i Sverige, fortfarande finns rum för 
förbättringar.  
 
Tonglets rekommendationer är att utbilda medborgarna i det hedervärda med att återvinna, för 
att få dem att anse att det är bra för miljön att sortera och få dem att tycka att det känns 
värdefullt på ett personligt plan att sortera. Hennes metod för att utbilda medborgarna i det 
hedervärda i att återvinna är medelst informationskampanjer. 
 
I dagens Sverige har vi dock på senare år haft en hel del informationskampanjer och deras 
marginalnytta börjar sänkas. Marginalnyttan är i dessa omständigheter hur mycket mer 
återvinningsgraden ökas för varje ytterligare krona som spenderas på en viss 
rekommendation. 

                                                 
29 25 * 3 = 75 
30 3,9 * 2 = 7,8 och Tonglets rekommendationer hade 7,9 
31 Att den gick från tre gånger större till dubbelt större är som att Tonglet värdet på 75 hade sjunkit till 50 (25*2 
= 50), att den sjunkit med 25 (75-50 = 25) ger att värdet sjunkit med 33,3 % (25/75 = 0,333)  
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Tonglet vill ändra individers personliga värderingar, vilket är allt annat än lätt. Barrs 
rekommendationer däremot kräver inte att individen ska öka sin värdering av hur värdefullt 
det är att sortera, varav det är lättare för hans rekommendationer att leda till resultat.  
 
Det är därför som jag har åsikten att det i dagens Sverige är mer fördelaktigt för 
återvinningsföretag att spendera resurserna på Barrs rekommendationer, än Tonglets 
rekommendationer. Detta eftersom det är mer kostnadseffektivt att följa Barrs 
rekommendationer, då dessa helt enkelt ger mer för pengarna.  
 
Det starka sambandet mellan lukt och sortering av komposterbart avspeglar antagligen en 
fördom mot kompostsystemet, nämligen föreställningen att det luktar mer att kompostera än 
att inte kompostera (läs slänga det komposterbara i hushållssoporna).  
Det återvinningsföretag kan göra här är att återigen (de har antagligen gjort det förut) 
påminna folk om att det inte behöver lukta mer för att de komposterar, se till att tömningen av 
kärlen till det komposterbara fungerar tillfredsställande samt att rengöra dessa kärl med jämna 
mellanrum eftersom folk annars kan associera hur kärlen luktar med att det luktar att hålla på 
med kompostering i hemmet. Tömningen och rengöringen av dessa kärl passar in i Barrs 
rekommendationer, som är att få ett väl utvecklat återvinningssystem, där existensen av detta 
system tillsammans med kunskap om hur återvinningen går till leder till en hög 
återvinningsgrad.  
 
Värt att återigen påpeka är att underlaget till denna studie består av studenter, varav 
genomsnittsåldern bland respondenterna inte är särskilt hög. Detta ger oss ett underlag av 
personer som har börjat sortera och kommer att fortsätta med det under en lång tidsperiod 
framöver. Eftersom underlaget består av framtidens sorterare, ger detta oss därmed en titt in i 
framtidens återvinning. Denna studie ger oss därmed kunskap om vad som påverkar deras 
sortering och framförallt om vad som är det mest kostnadseffektiva sättet att påverka deras 
sortering på.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

6. Slutsats  
 
I min studie får jag resultat som stödjer att det finns en brist på överensstämmelse (”value-
action gap”) mellan avsikt och beteende. Vilket omsätts i att det är en hel del personer som 
säger att de anser att det är ännu bättre för miljön att sortera och säger att det är mer värdefullt 
på ett personligt plan att sortera, än de i själva verket anser. Orsaken bakom detta beteende är 
antagligen att de har lärt sig vad ”rätt” svar är i dagens samhälle eller uttryckt med andra ord, 
de har lärt sig att det socialt gångbara är att säga att de bryr sig om miljön och att sortering är 
”bra” (och därmed känns värdefullt). 
 
Trots att resultaten påvisade att det finns en brist på överensstämmelse (”value-action gap”) 
mellan avsikt och beteende, visade det sig att Tonglets rekommendationer ändå hade större 
potential att höja återvinningsgraden i dagens Sverige än Barrs. 
  
Frågeställningen i denna studie var dock: 
Är det mest fördelaktigt att följa Tonglets eller Barrs rekommendationer för att uppnå en ökad 
återvinning i dagens Sverige? 
 
Tonglets rekommendationer går ut på att använda informationskampanjer för att utbilda 
medborgarna i det hedervärda med att återvinna, för att få dem att anse att det är bra för 
miljön att sortera och få dem att tycka att det känns värdefullt på ett personligt plan att 
sortera. I dagens Sverige har vi redan en hög återvinningsgrad, vilket signalerar att många 
redan har tagit till sig budskapet att återvinning är bra för miljön och att sortering är en 
angelägen sysselsättning. Detta tillsammans med att denna sorts informationskampanjer har 
bedrivits under ett antal år nu, har lett till att de positiva effekterna på återvinningsgraden från 
dessa har börjat avta.  
 
Barrs rekommendationer är att skapa ett återvinningssystem som ska vara självklart och 
logiskt i högsta möjliga grad, samt att myndigheter är tydliga i sin information om vad som 
ska respektive inte ska återvinnas. Hans rekommendationer går i korthet ut på att underlätta 
individens sortering. 
 
Barrs rekommendationer har större chans att få önskad effekt, eftersom Barr inte lägger sig i 
hur individer lever sitt liv. Medan Tonglet däremot vill få medborgare att ändra sin syn på hur 
värdefullt de tycker det är att sortera, vilket inte görs alltför lättvindigt. 
  
I min C-uppsats rekommenderade jag att återvinningsföretag skulle informera allmänheten 
om två saker; dels HUR individerna borde återvinna och dels VARFÖR de borde återvinna. 
Informationen skulle tala om hur individerna ska gå tillväga när de återvinner för att därmed 
höja deras kunskapsnivå. Informationen skulle även säga varför de borde återvinna på ett 
sådant sätt att den enskildes upplevda värde av hur värdefullt deras del i arbetet med 
återvinning känns ökar.  
 
Denna rekommendation var i sig inte felaktigt, vilket återigen i denna uppsats bevisas av 
Tonglets rekommendationers potentiella påverkan på återvinningsgraden. Genom att följa 
Barrs rekommendationer spenderas dock de begränsade resurserna på något som ger mer 
valuta för pengarna. 
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Slutsatsen är att även då Tonglets rekommendationer har större potential att höja 
återvinningsgraden är det i dagsläget mer kostnadseffektivt att spendera resurserna på Barrs 
rekommendationer. Min rekommendation till återvinningsföretag blir därmed att de borde 
satsa resurser på att hålla det någorlunda rent i soprummen, effektivare hämtning (tömma kärl 
innan de blir överfulla) och vara tydliga med vad som ska respektive inte ska sorteras. 
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7. Framtida forskningsområden 
 
Barrs rekommendationer är att skapa ett väl utvecklat återvinningssystem, där existensen av 
detta system tillsammans med kunskap om hur återvinningen går till leder till en hög 
återvinningsgrad. Att ha ett väl utvecklat återvinningssystem har en stark koppling mot 
avståndet mellan medborgarnas hem och deras soprum/återvinningsställe. Att minska 
avståndet till soprummet skulle göra det bekvämare för individer att sortera och därmed i viss 
mån öka återvinningsgraden. Som ofta är fallet måste dock den marginella nyttan av detta 
ställas mot den marginella kostnaden av att genomföra detta. Därför skulle det vara intressant 
med forskning som undersöker vad det ungefärligt optimala avståndet är (som sedan självklart 
skulle ändras pga. alla sorters betänkligheter, som ex lokala faktorer). 
 
Andra studier som jag personligen skulle anse vara av intresse är studier som liknar min med 
skillnader såsom: 

• Se hur resultaten ändras med ett annat underlag 
• Att genomföra studien vid ett annat tillfälle för att se hur resultaten varierar med tiden 
• 110 respondenter ger ett statistiskt sett bra underlag, men med ett ännu större underlag 

skulle dock även mindre samband bli statistiskt signifikanta, vilket skulle ge större 
möjligheter till detaljstudier.   

 
En studie där respondenterna enbart består av individer med antingen hög, medium eller låg 
återvinningsgrad skulle även det kunna ge intressant information.  
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Bilaga 1. Min enkät 
 
Enkäten skickades ut den 19 januari 2008, det fanns inget fastställt sista datum för 
respondenter att svara, den sista respondenten svarade dock den 17 februari 2008. 
Denna bilaga innehåller de frågor som ställdes i min enkät. Den instruktion som jag gav 
respondenterna när de skulle fylla i enkäten var: ” Ta och kryssa i den ruta som bäst stämmer 
in på dig på de olika frågorna. Tänk på de olika svarsrutorna som att de representerar olika 
punkter på en glidande skala.” 
 
I min enkät såg frågorna ut på det sätt som redovisas nedan: 
 
Fråga 1: Hur ofta sorterar du ut mjukplast? 
□   Alltid    
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□   Aldrig 
 
Då det skulle ta upp en ansenlig plats att redovisa alla mina 14 frågor på det sätt jag redovisar 
fråga 1 ovan, har jag valt att redovisa dem på det sätt de var tänkta att se ut från början. 
Nämligen med VAS-skalor, där respondenten på en linje ska kryssa i det svar som bäst 
stämmer in på dem själva. På grund av begränsningar i Limesurvey använde jag dock istället 
för VAS-skalan en tiogradig skala på det sätt som redovisas ovan. 
 
Sätt ett kryss på linjen där det bäst stämmer in på dig  
 
1. Hur ofta sorterar du ut mjukplast? 
     
                aldrig  alltid 
 
2. Hur ofta sorterar du ut pappersförpackningar? 
 
                aldrig  alltid 
 
3. Hur ofta sorterar du ut metallförpackningar? 
 
                aldrig  alltid 
 
4. Hur ofta sorterar du ut komposterbart? 
 
                aldrig  alltid 
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5. När det är smutsigt i mitt soprum så … 
 
 slutar jag sortera  försöker jag städa upp 
 
6. Jag tycker att mitt soprum är … 
 
 väldigt smutsigt  väldigt rent 
 
7. När det är stökigt i mitt soprum så …  
 
 slutar jag sortera  försöker jag städa upp 
 
8. När jag är stressad så sopsorterar jag … 
 
mycket mindre än vanligt  mycket mer än vanligt 
                                                                                                                     
9. När jag har extra mycket sopor efter t.ex. en fest så sopsorterar jag … 
 
mycket mindre än  mycket mer än vanligt, eftersom det är extra    
vanligt pga. mängden                                             viktigt då                                                                            
                                                                                
10. När jag har matavfall som luktar illa så sopsorterar jag …  
 
mycket mindre än vanligt, för  mycket mer än vanligt, för att       
att det inte ska hinna lukta hemma                                           det inte ska rinna, lukta, orena i   
                                                                                                  soprummet        
                                                                                                                          
11. Jag sopsorterar i första hand för miljöns skull. 
 
  stämmer inte alls  stämmer helt 
 
12. Jag sopsorterar i första hand för att få rent hemma. 
 
  stämmer inte alls  stämmer helt 
 
13. Jag sopsorterar i första hand för att det är så man gör i min bekantskapskrets. 
 
  stämmer inte alls  stämmer helt 
 
14. Jag sopsorterar i första hand för att jag på ett personligt plan tycker att det känns 
värdefullt. 
 
  stämmer inte alls  stämmer helt 
 
Tack för din medverkan  
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Bilaga 2. Mitt email som skickades ut för att be folk deltaga 
i enkäten  
 
Från: ”mitt falska namn” <emailadress som skaffades specifikt till D-uppsatsen> 
 
Ämne: Biobiljetter lottas ut bland deltagarna i enkätstudien 
 
Meddelande:  
Hej 
 
Du är erbjuden att medverka i en enkätstudie 
 
Detta är en enkät som används för att undersöka personers vanor och åsikter gällande 
sopsortering. Det kommer att lottas ut 3 st biobiljetter bland dem som deltar i studien. 
Enkäten består av 14 st frågor och tar ca 5 minuter att svara på.  
 
För att medverka, klicka på länken nedan 
 
Hälsningar 
 
”mitt falska namn” (”emailadress som skaffades specifikt till D-uppsatsen”) 
 
---------------------------------------------- 
Klicka här för att göra enkäten 
{länk till där enkäten fylldes i på Internet}   
 

Bilaga 3. Medelvärdena för alla 14 frågor och mina tre 
egengjorda faktorer 
För att göra det lättare att jämföra medelvärdena (medelvärde = mean på engelska) 
för alla 17 faktorer som ingår i min undersökning redovisas de alla samlade på en plats (vad 
värdena står för redovisas i 4.1 Resultat): 
 
Medelvärdena för fråga 1-4 som gavs av omkodade siffror som enbart användes till 
histogrammen som hörde till fråga 1-4. 
 
 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Mjukplast 110 ,00 100,00 54,6091 37,61809 
Pappersförpackningar 110 ,00 100,00 84,2909 20,93123 
Metallförpackningar 110 ,00 100,00 73,2182 32,95128 
Komposterbart 110 ,00 100,00 63,1182 38,79557 
Valid N (listwise) 110      

 
De ursprungliga värdena till fråga 1-4 användes till allt förutom histogrammen ex 
används de ursprungliga värdena till korrelationerna. Deras medelvärden redovisas 
nedan. 
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 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Hur ofta sorterar du ut 
mjukplast? 110 1 10 5,05 3,397 

Hur ofta sorterar du ut 
pappersförpackningar? 110 1 10 2,37 1,876 

Hur ofta sorterar du ut 
metallförpackningar? 110 1 10 3,38 2,965 

Hur ofta sorterar du ut 
komposterbart? 110 1 10 4,29 3,499 

Valid N (listwise) 110      

 
Medelvärdena till fråga 5-14 och de tre skapade faktorerna. 
 
 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
När det är smutsigt i mitt 
soprum så ... 110 1 10 5,01 2,281 

Jag tycker att mitt soprum 
är ... 110 1 10 4,24 2,472 

När det är stökigt i mitt 
soprum så ... 110 1 10 4,91 2,289 

När jag är stressad så 
sopsorterar jag ... 110 1 10 6,47 2,136 

När jag har extra mycket 
sopor efter t.ex. en fest så 
sopsorterar jag ... 

110 1 10 4,78 2,484 

När jag har matavfall som 
luktar illa så sopsorterar 
jag ... 

110 1 10 4,68 2,773 

Jag sopsorterar i första 
hand för miljöns skull. 110 1 10 2,35 2,182 

Jag sopsorterar i första 
hand för att få rent 
hemma. 

110 1 10 6,61 2,953 

Jag sopsorterar i första 
hand för att det är så man 
gör i min 
bekantskapskrets. 

110 2 10 7,92 2,323 

Jag sopsorterar i första 
hand för att jag på ett 
personligt plan tycker att 
det känns värdefullt. 

110 1 10 3,59 2,332 

återvinningsgraden i 
procent, hur mycket en 
individ sorterar i procent 

110 5,50 100,00 68,8091 24,97756 

100 är nära Barr och 0 är 
nära Tonglet 110 ,00 74,25 25,8977 15,75651 

ett medelvärde på hur 
mycket individen låter sig 
påverkas av yttre faktorer 

110 ,00 100,00 52,5023 20,51413 

Valid N (listwise) 110      
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Bilaga 4. Tolkning av korrelationer 
 
Om det finns en positiv korrelation/samband mellan två faktorer, kan tolkningen lite kort 
sammanfattas som att när den ena faktorn har ett högt värde då har den andra faktorn också ett 
högt värde. När det är en negativ korrelation, då är det att när den ena faktorn har ett högt 
värde då har den andra faktorn ett lågt värde. 
 
Ju högre värde på korrelationen desto starkare är sambandet32:    

• Mellan 0,10 till 0,29 eller –0,10 till –0,29                svagt samband 
• Mellan 0,30 till 0,49 eller –0,30 till –0,49                mediumstarkt samband 
• Mellan 0,50 till 1,00 eller –0,50 till –1,00                starkt samband              

 

Bilaga 5. Korrelationer mellan fråga 11-14 och 11-14 
 
Här redovisas korrelationerna mellan fråga 11-14 och 11-14, för att visa hur starka 
sambanden mellan dessa faktorer är. De samband som är av särskilt intresse är de mellan 
sorterar för miljöns skull och känns värdefullt på ett personligt plan (0,574), samt sambandet 
mellan sorterar för att de vill få rent hemma och socialt tryck från bekantskapskretsen (0,330). 
 

    

Jag 
sopsorterar i 

första hand för 
miljöns skull. 

Jag 
sopsorterar i 

första hand för 
att få rent 
hemma. 

Jag 
sopsorterar i 
första hand 
för att det är 
så man gör i 

min 
bekantskapsk

rets. 

Jag 
sopsorterar i 

första hand för 
att jag på ett 

personligt plan 
tycker att det 

känns 
värdefullt. 

Jag sopsorterar i första 
hand för miljöns skull. 

Pearson Correlation 1 -,066 ,027 ,574(**)

  Sig. (2-tailed) . ,495 ,777 ,000
  N 110 110 110 110
Jag sopsorterar i första 
hand för att få rent 
hemma. 

Pearson Correlation 
-,066 1 ,330(**) ,115

  Sig. (2-tailed) ,495 . ,000 ,231
  N 110 110 110 110
Jag sopsorterar i första 
hand för att det är så 
man gör i min 
bekantskapskrets. 

Pearson Correlation 

,027 ,330(**) 1 ,090

  Sig. (2-tailed) ,777 ,000 . ,348
  N 110 110 110 110
Jag sopsorterar i första 
hand för att jag på ett 
personligt plan tycker att 
det känns värdefullt. 

Pearson Correlation 

,574(**) ,115 ,090 1

  Sig. (2-tailed) ,000 ,231 ,348 .
  N 110 110 110 110

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Bilaga 6. KMO värde 
 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) värdet kan anta värden mellan 0 och 1, där ett värde på minst 0,6 
är föreslaget för att få en godtagbar ”Factor analysis”33. Med andra ord kan KMO sägas vara 
ett värde på hur tillförlitligt ens resultat är.  
 
 KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,741

Approx. Chi-Square 401,723
df 36

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. ,000

 

Bilaga 7. Mina tips till andra som ska göra 
enkätundersökningar 
 
Rekommendationer gällande enkätundersökningar:  
 

• Det är alltid en smart idé att begränsa/korta ner antalet frågor i en enkät och att korta 
ner tiden som det tar att fylla i enkäten, detta för att det förbättrar era chanser att få en 
hög svarsfrekvens. Ta med andra ord bort onödiga frågor och frågor som är delvis 
upprepande/liknar varandra (om de inte med flit är upprepande/liknande och viktiga 
för undersökningen vill säga).  

• Ju fler grader/skalor ni har på svarsalternativen desto lättare blir det att utvärdera 
svaren och svaren blir samtidigt mer tillförlitliga eftersom de är mer korrekta/närmare 
verkligheten. 

• Ska ni undersöka samma/liknande ämnen längre fram i tiden, ställ frågor som ni kan 
ha uppföljning på. 

• Har ni belöning till dem som deltar i enkäten höjs antagligen svarsfrekvensen ex 
utlottning av pris till deltagare (i mitt fall biobiljetter). 

• Det kan vara en bra ide att ni i utskicket (med email eller annan metod) där ni frågar 
om personer vill delta i er enkätundersökning, säger antalet frågor samt ungefärlig tid 
det tar att fylla i enkäten. Detta eftersom en del kan välja att inte göra en enkät för att 
de tror att den kommer att ta mycket tid i anspråk. 

• Kom ihåg att det kan vara en bra ide att skicka ut testutskick till er själva först, detta 
för att upptäcka de tekniska missarna innan ni gör det riktiga utskicket. Ta även och 
inkludera er själva i utskicket när ni gör det på riktigt, kan nämligen vara trevligt att få 
reda på att allt fungerade bra även när utskicket är på riktigt. Glöm dock inte att ta bort 
utskicken till er själva i beräkningarna om ni ska räkna ut svarsfrekvensen för enkäten. 
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