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Förord 

Jag skulle vilja tacka min handledare Hilde Ibsen för en bra vägledning genom de tips och 

små detaljer för de teoretiska samband som arbetet med denna C-uppsats innebar. Sedan 

skulle jag vilja tacka Anette Daleke, Karlstads Universitets miljösamordnare för uppdraget 

och idén som gjorde att denna C-uppsats blev till samt hur det praktiskt fungerar med 

källsorteringen på Karlstads Universitet campusområde. Jag vill även tacka Carl-Johan 

Lövenhamn för arbetet hur man gör en webbenkät som man kan skicka ut till ett flertal 

respondenter. Jag vill även tacka Mattias Fors på IT-support för bidrag till att kunna skicka ut 

denna enkät till KAUs alla studenter. Jag vill också säga tack till min mamma för den 

språkrättningen som har gjorts. Men jag vill dessutom tacka Martin Linzie för de diskussioner 

som vi haft mellan vad som är en bra och dålig uppsats. Jag vill även säga tack till min fästmö 

Katariina Heiskanen som skött om min dotter Liwia under den tiden som jag skrivit som mest 

på denna C-uppsats. Sist men inte minst de 1'200 respondenter som deltagit i enkätstudien 

som bidrog till resultatet jag fick av denna undersökning. 
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Sammanfattning 

 

Bakgrunden till undersökningen är att undersöka hur KAUs källsorteringssystem fungerar ur 

studenternas synvinkel. Genom analyser av vad teori säger om beteenden, vanor, attityder och 

kunskaper om källsortering från en enkätstudie på 1’200 av KAUs studenter, ska denna 

uppsats försöka besvara vad dessa studenter anser om och vilka kunskap de har av KAUs 

källsorteringssystem. 

  

För att ta reda på vad teori säger om detta har jag undersökt vad Naturvårdsverket säger om 

miljömässiga beteenden och hur de fungerar ihop med källsortering. Jag har även hur 

undersökt det kan kopplas ihop med nutidens livsstil så som vi lever i dagens 

konsumtionssamhälle.  

 

Syftet med denna uppsats är att försöka belysa och undersöka om miljömedvetenhet i 

vardagslivet finns bland dagens studenter på KAU. Resultatet kommer att framkomma via den 

undersökande enkätstudien .  

 

Huvudresultatet av denna undersökning är att många av dagens studenter vet om hur KAUs 

källsorteringssystem fungerar och flertalet anser att det är viktigt med källsortering. Det som 

många studenter idag anser om källsorteringssystemet är att det är bra att det finns i dagens 

utformning och att det fungerar relativt lätt, samt att källsorteringen som ingår i det vardagliga 

beteende är enkelt att hålla på med. Det verkar dock som om man källsorterar bättre när man 

har folk runt omkring sig än när man är hemma själv. 

 

 

Nyckelord: Miljövetenskap, Källsortering, Miljömedvetenhet, Karlstads Universitet 
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Abstract 

The background to the study is to investigate how source separation system works from the 

students' point of view. Through analysis of what the theory says about behaviors, habits, 

attitudes and knowledge of source separation from a questionnaire study on the Thimbles 

1'200 students, this essay will attempt to answer what these students think about and what 

knowledge they have of source separation systems.  

 

To find out what the theory says about this, I investigated what the Naturvårdsverket says 

about environmental behaviors and how they work together with recycling. I have also 

examined how it can be paired with today's lifestyle so that we live in today's consumer 

society.  

 

The purpose of this essay is to try to illuminate and explore the environmental awareness in 

everyday life are among today's students at KAU. The result will be produced by the 

exploratory survey.  

 

The main result of this study is that many of today's students know how Thimbles source 

separation system works, and most believe it is important to source separation. What many 

students today believe the source separation system is that it is good to have in today's design 

and it works fairly easily, and sorting as part of the everyday behaviour is easy to get involved 

with. However, it seems that you sort source better when you have people around them than 

when you are home alone. 

 

Keywords: Enviromental science, Recycling systems, Lifestyle, Karlstad University 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vår planet håller på att drunkna i sopor. Huvuddelen av allt avfall slängs idag på soptippen, 

trots att mycket skulle kunna återvinnas och användas igen. (Kau.se1:2010) 

Människor i den industriella världen lever idag i ett konsumtionssamhälle. Det innebär bland 

annat att vi befinner oss inom ”slit och släng” mönstret med de resurser vi använder oss av. 

(Schor:1999) Samtidigt måste vi börja leva mer hållbart om vi vill upprätthålla den 

livskvalitet vi har idag i västvärlden och det gör vi genom att hushålla med de resurser vi har 

tillgängliga. Enligt miljöhistoriken John McNeil skulle människan med den livsstil vi har idag 

behöva minst tre nya jordklot för att kunna fortsätta leva med den resursförbrukning vi 

använder oss av idag. (McNeill:2003) Denna användning av resurserna innebär att de slits 

med tiden vilket medför att det bildas avfall som ska slängas eller återvinnas. Det 

västerländska sättet att genomföra detta är att avfallet genomgår en avfallshantering. Denna 

avfallshantering genomförs via systematisk sophantering med separation av olika 

sorteringsalternativ för olika material. Detta sätt att separera avfall kallas källsortering. 

(Naturvårdsverket1:2009)  

Källsortering är en form av återvinning av våra förbrukade resurser. Vi källsorterar och 

återvinner det vi förbrukar för att hushålla med våra resurser. Det som går att återvinna kan 

användas igen och igen, antingen i samma form eller i en ny skepnad. Källsortering är även 

ett sätt att värna om vår miljö så att vi kan behålla den som den ser ut i dag. Det innebär att vi 

inte tär så hårt på de begränsade resurserna utan vi försöker återvinna det mesta i möjligaste 

mån. En återvinningscykel uppstår genom att vi separerar soporna som produceras av olika 

material och återanvänder det som går att återanvända. (LTU:2010) Källsortering är en 

lösning av den problematik som uppstått av ”slit och släng” samhället, där det slängs oerhörda 

mängder avfall. Det gör att slängda saker återanvänds/återvinns men det förutsätter att vi 

sopsorterar rätt via de olika sorteringsalternativ som finns tillgängliga idag.  

För att vi ska få bättre insikt i miljöfrågor pumpas vi nästan dagligen med en massa 

information om vad som är bra respektive dåligt för miljön. Pressas man med för mycket ny 

information om en viss sak eller hur man ska utföra något gör detta att vi till slut tröttnar och 

inte bryr oss längre.(LTU:2010) Emellertid har det dock medfört att vi blivit mera delaktiga i 

miljöfrågor historiskt sett. Man börjar även få ökad insikt om bland annat sammankopplingen 
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mellan avfalls- och klimatfrågor. Det är mer aktuellt nu än någonsin sett ur ett historiskt 

perspektiv. (Naturvårdsverket1:2009)  

 

1.1.1 Källsortering allmänt 

Det uppstår emellertid miljöproblem vid avfallshantering. Om vi slänger allt utan förbränning 

kan vi inte göra någonting åt miljöproblemet utan det uppstår nedskräpning av naturen. Om vi 

slänger vårt avfall till deponi eller till en avfallsanläggning där det visserligen men utan någon 

form av separation av de eventuella miljöfarliga utsläpp som medföljer. Källsorterar vi vårt 

avfall slipper vi en del utsläppsgifter, eftersom vissa saker från de olika material vi slänger går 

att återanvända. Visserligen uppstår det även miljöproblem vid förbränning av avfallsmaterial 

men det blir betydligt mindre vid återvinning och källsortering.(ftiab.se:2010) 

  

Det finns även historiska fakta som visar att man inte har gjort någon specialhantering efter 

sopsortering av avfall från olika material, utan man har bara slängt allt avfall till sophantering 

och sedan har det skett en förbränning utan återvinning, även av de material som skulle kunna 

återvinnas. Fakta visar även att det börjar bli allt vanligare att enskilda organisationer och 

institutioner visar en större delaktighet genom att källsortera. Att återvinna material via 

källsortering är en del av hållbar utveckling. Det går ut på att så många som möjligt ska känna 

en form av delaktighet genom att slänga sitt avfall så att det kan återvinnas, sorteras eller 

förbränns. (Naturvårdsverket3:2010) Arbetet med hållbar utveckling gör att dessa 

miljöproblem hindras från att bli större än vad de är idag. Det leder till att nationella 

miljöutsläpp blir mindre vilket gör att även de globala miljöproblemen minskar. 

 

Positivt/negativt med källsortering 

För att tycka vad källsortering är, behövs det beskrivas några för- och nackdelar med 

källsortering. Det som är positivt med källsortering är bland annat att en del ämnen separat 

kan tas om hand, vilket gör det mera energieffektivt och motverkar utsläpp av farliga gifter 

som bildas. Det gör även att de olika materialen i avfallet som går att återvinna eller användas 

på annat sätt kan tas om hand direkt, samt att det är lättare att behandla allt avfall på ett 

miljöriktigt sätt. Det sparas även in på de transporter som går till deponianläggningarna 

genom att det blir en stor miljövinst vid förbränningen/återvinningssorteringen. 
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(ftiab.se:2010) Även om det finns en massa positiva fördelar med källsortering, finns det även 

nackdelar. Några av dessa är bland annat att det inte är ekonomiskt lönsamt då 

uppstartskostnaderna kan vara dyra. Det tar också tid från den som ska källsortera och man 

har inte en direkt förståelse för hur systemet fungerar vilket gör att det finns risk för 

felsortering av avfallet. (LTU:2010) 

 

1.1.2 Källsortering på KAU 

Det avfallssystem som KAU hade innan man började sortera enligt det nya 

källsorteringssystemet var en egen specialsortering: vitt skrivpapper samt wellpapp (kartong) 

som sorterades för sig och allt annat som ansågs vara brännbart och slängdes till 

avfallsbehållare. Övrigt avfall dvs. det som var icke brännbart kördes till deponi. Genom 

införandet av det nya systemet med källsortering skulle transporterna till de två platserna 

minska, vilket skulle innebära både en kostnadsminskning för universitetet och en miljövinst 

genom mindre utsläpp. Det ger även ett effektivare system eftersom utsläppen efter 

förbränningen minskar, vilket det inte gör om man inte sorterar avfallen utefter deras olika 

typer av material, samt att de olika materialen kan återvinnas för att göra nya liknande 

produkter. (Driftservice:2001; Miljöredovisning:2009) Dagens form av källsorteringssystem 

på KAU påbörjades som ett lokalt projekt under 2000 och som en del av förbättringen av 

KAUs miljöarbete, genom att bland annat bygga en återvinningscentral på campusområdet. 

Denna återvinningscentral ligger idag mellan hus 3 och hus 5 och nås via det kulvertsystemet 

som finns på KAU. Avfallet källsorteras utefter vilket material avfallet består av och skickas 

senare iväg till återvinning, förbränning eller deponi. I och med arbetet med källsortering och 

återvinning av avfallet gav detta en tydligare miljöprofil i arbetet med miljöfrågor på KAU. 

Man ville bli mer aktiv i den frågan under projektidén. Projektet lyckades och 

avfallshanteringen gjorde att KAUs studenter och personal blev betydligt mera 

miljömedvetna.  

 

Historiska attityder kring källsorteringssystemet på KAU 

När man skulle införa det nya källsorteringssystem på KAU gjordes det bland annat studier 

bland KAUs personal, genom intervjuer, för att se hur väl insatt den dåvarande personalen var 

i det dåtida källsorteringssystemet. Det var för att se hur väl accepterat detta system var innan 

man påbörjade införandet av det nya systemet. Att döma utifrån dagens perspektiv verkar 



 - 9 - 

KAU nöjd med det nya systemet eftersom man låtit det vara kvar. Även om utformningen är 

den samma som vid införandet. Det finns alltså en attitydundersökning gjord på samma tema 

som denna uppsats men den var enbart riktad till personal på KAU och gjordes innan 

igångsättningen av systemet. Detta gör att det kan vara intressant att visa resultat från en 

undersökning gjord bland de största brukarna, dvs. studenterna. Hur ser de på det nuvarande 

källsorteringssystemet? Svaren från den första undersökningen visade att attityderna till 

införandet av det nya systemet var positiva. 

 

Dagens miljöarbete på KAU 

De miljömål (2008) som man på KAU idag arbetar utifrån, när det gäller det fortsatta 

miljöarbetet, är inom sju olika miljöområden: 

1. Stimulera diskussionen kring hållbar utveckling 

2. Sänkt energiförbrukning 

3. Verka för ökad miljöhänsyn vid transporter 

4. Sänkt pappersförbrukning 

5. Allt avfall ska källsorteras 

6. Begränsa användningen av miljöfarliga kemikalier 

7. I alla inköpsprocesser ska universitetets miljöpolicy beaktas 

 

Utifrån upplägget av dessa sju områden är det mest aktuella enligt KAU, det synliga 

miljöarbetet utåt. Internt på campusområdet är det sänkningen av pappersförbrukningen och 

att allt avfall ska källsorteras. En minskad pappersförbrukning medför även att källsorteringen 

av pappersmaterial minskas. De andra fem områdena verkar man för hela tiden, med prioritet 

att använda det i dem situationer som kräver det. 

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Huvudsyftet med denna uppsats är att belysa och undersöka miljömedvetenheten i 

vardagslivet bland studenterna på KAU, genom en enkätstudie av deras attityder, beteenden, 

vanor och vilken kunskap de har kring källsorteringssystemet på KAU.  

 

 

De frågeställningar som denna uppsats ska besvara är följande: 
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 Vad vet studenter vid KAU om dagens källsorteringssystem på universitet? 

 I vilken grad anser studenterna det är viktigt med källsortering? 

 På vilket sätt använder studenter källsorteringssystemet? 

 

1.3 Metod 

För att undersöka miljömedvetenheten bland studerande på KAU, gjordes en 

enkätundersökning om studenternas vanor, beteenden och attityder kring miljöfrågor och 

källsorteringssystemet.  

 

1.3.1 Urvalsprocess 

Urvalet i denna stora population kan göras på olika sätt. Nedan förklaras hur det gjordes samt 

vilken som är denna uppsats urvalsgrupp. Urvalet av respondenter till enkät har gjorts genom 

en obunden slumpad urvalsprocess, samt att den är av klusterurvalsprincipen. Enkäten har ett 

obundet slumpurval då den totala populationen av antalet respondenter som skulle ha kunnat 

svara på enkäten är KAUs alla studenter under vecka 14, 2010. Det var enbart under den 

veckan som enkäten fanns tillgänglig att besvara. Undersökningen består även av ett 

klusterurval eftersom man som en del av populationen hade kunnat ta del av denna enkät då 

den skickades ut till alla KAUs studenters mailkonton. som man blivit tilldelad under sin 

studietid. Idag är det totalt 35’492 stycken. (IT-Support:2010) Av dessa mail konton är det 

11'151 stycken (varav 4'157 stycken är distansstudenter) som är aktiva studenter idag, enligt 

en mätning gjord under november 2009. (Miljöredovisning:2010) Urvalsmetoden bestod i att 

ge den totala populationen en chans att svara inom en rimlig tid. Det gav resultatet att av det 

totala antalet studenter från populationen som kunnat svara var det 1'200 stycken som 

svarade. Av den anledningen är enkäten även slumpmässig och systematisk i och med 

klusterurvalet eftersom den inte har några bestämda uppdelningar på vem som kunnat svara, 

utan det kunde vara vem som helst från den utvalda populationen. På så sätt blir det ett 

stickprov på vem som svarar. Det är förhållandevis ett begränsat område av populationen som 

undersöks men består av en relativ stor population.  

 

 

 

Urvalsgrupp 
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Tabell 1, visar urvalsgruppens ålder- och könsindelning som framkom genom svaren från 

enkäten. Denna uppdelning är främst för att visa hur många studenterna är i dessa två 

kategorier. 

 

Tabell 1 Könsindelning och ålder 

Kön Man Kvinna Summa 

Ålder Antal  %  Antal  %  Antal  % 

18-24 166  13.8  351 29.3  517  43.1 

25-35 157  13.1  271  22.6  428  35.7 

36-45 44  3.7  131  10.9  175  14.6 

45+ 25  2.1  55  4.6  80  6.7 

Summa 392  32.7  808  67.3  1200  100.0 

Antal obesvarade: 0 Antal respondenter utan kategori: 0 

  

Största andelen av de som besvarade enkätundersökningen var kvinnor 67,3 %, dvs. 808 

stycken. Det är 43.1%, 517 stycken, som är mellan 18-24 år, vilket gör det till den största 

ålderskategorin av de som besvarade enkäten.  

 

1.3.2 Bortfallsanalys 

Enligt vetenskaplig metodlitteratur är det vanligt att det finns ett till två stycken typer av 

bortfall. Det kan vara bortfall av antalet svar från populationen eller internt bortfall inom 

enkätens inkomna svar. (Ejvegård:2009 s56) Det kan göras på olika sätt för att motverka 

internt bortfall och undvika att samma undersökning måste göras en gång till för att undersöka 

om de inkomna svaren hade sett liknande ut. Internt bortfall kan uppstå på grund av olika 

orsaker, respondenterna förstår inte språkupplägget på frågorna som ställs, de anser sig inte 

har tid att svara, de förstår inte frågan eller berörs inte av just den frågan som ställs. När det 

gäller bortfall från den totala populationen kan det visa sig på liknande sätt som det interna 

bortfallet med bland annat tidsbrist eller att de inte förstår upplägget på enkäten. Det kan även 

vara så att de inte vill svara på grund av ointresse. En annan bortfallstyp kan vara att man som 

respondent i en del av populationen inte fått enkätens tillgänglighet att fungera. 

(Ejvegård:2009) Eftersom jag trodde att det bara skulle inkomma ett mindre antal svar från 

den totala populationen som KAUs studenter utgör idag gjordes redan från början ett 

medvetet bortfall genom att begränsa de inkomna svaren från den totala populationen till 

1'200 stycken. Men eftersom svaren kom in snabbt och var många till antalet gjordes senare 

ytterligare en avgränsning på så sätt att enkäten enbart skulle finnas tillgänglig att besvara 
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under en viss begränsad tid. Detta för att dels bespara tid till avkodningen samt att antalet 1 

200 är ca 10 % av dagens alla studenter på KAU, vilket kan anses vara tillräckligt många för 

att få ett tillförlitligt antal svar från den totala populationen av KAUs studenter.  

1.3.3 Enkätupplägg 

Enkätundersökning om källsorteringssystemet på Karlstads universitet är webbaserad. Den är 

utformad för att undersöka hur väl dagens studenter är insatta miljöområdet med att 

källsortera/återvinna sitt skräp. Den är gjord genom att använda undersökande frågor på hur 

de källsorterar både hemma och när de är på Karlstads universitet, frågor kring hur de ser på 

källsorteringssystemet som finns på KAU. De frågor som ställdes finns att läsa i bilaga 1 

(enkät). Enkäten bestod av 21 stycken frågor varav 13 av dem är så kallade slutna frågor med 

fasta svarsalternativ. Av dessa frågor var det tre stycken som utformades så att de måste 

besvaras för att man skulle få vara med i undersökningen. Det var frågor om kön, ålder och 

vad man studerar idag. Studerandefrågan togs bort p.g.a. tidsbrist för avkodning. Den allra 

sista frågan var en så kallad öppen fråga. Den var till för övriga kommentarer, både om 

källsortering specifikt men även om miljöfrågor i allmänhet, men det inkom även andra svar. 

När det gäller frågorna som hade att göra med vart man slänger sitt skräp, bland annat en 

trasig iPod, bananskal och batterier är de lite mer av öppen karaktär eftersom man själv fick 

skriva vart man slänger det. Man kunde ta hjälp av en bild (se bilaga 2 bild på släng vad, 

vart) av de fraktioner som finns att välja på idag. Det gör att de inkomna svaren på hur man 

sorterar sina olika avfall även är kvalitativa. Dessa svar kodades av kvantitativt för att jag 

skulle kunna undersöka hur studenterna slänger sitt avfall. 

1.4 Disposition och upplägg 

Undersökningen om källsorteringssystemet på Karlstads Universitet handlar om olika sorters 

avfall och hur de slängs i olika fraktioner. För att kunna undersöka detta gjordes en beteende- 

och miljömässig undersökning om källsorteringssystemet. Analyser gjordes utifrån inkommet 

resultat av en enkätundersökning om vad dagens studenter på Karlstads universitet anser om 

universitetets källsorteringssystem. Fokus i uppsatsen ligger på undersökningen om hur 

studenterna använder detta system. Det andra kapitlet innehåller teori som berör 

miljöområdet. Det tredje kapitlet består av presentationen och sammanställningar av 

enkätundersöknings inkomna resultat. Hur detta analyseras presenteras i kapitel fyra där även 

slutsatserna diskuteras.  
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2. Teori 

Detta kapitel reder ut begrepp, som bland annat visar hur källsortering är en del av de vanor 

och beteenden som en människa har. En sammankoppling av hållbar utveckling går ihop med 

källsortering och livsstil. Även hur det fungerar kring miljömässiga beteenden, vanor och 

normer kring källsortering redovisas i det här kapitlet.  

 

2.1 Hållbar utveckling 

Det mest centrala begreppet för denna uppsats är hållbar utveckling. Definitionen ”hållbar 

utveckling”, kommer från Naturvårdsverket och är egentligen ett utdrag som från början 

kommer ifrån en FN-rapport "Vår gemensamma framtid" från 1987, även kallad 

Brundtlandrapporten. I denna rapport förklaras begreppet hållbar utveckling första gången 

med definitionen "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Denna definition handlar 

inte bara om att vi ska värna om en god miljö, utan det är en synergi från tre stycken 

beståndsdelar. De tre beståndsdelarna är de ekologiska, ekonomiska och sociala standarderna. 

Man kan enligt Bruntlandsrapporten inte uppnå en hållbar utveckling om man inte har 

delaktighet i alla dessa tre delar. (Bruntlandsrapporten:2010) Arbetet med att försöka arbeta 

utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv började inte förrän 1992 efter ett FN-möte i Rio de 

Janeiro, även kallat agenda 21 mötet. Där bestämdes att hållbar utveckling med dess 

ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner ska ligga till grund för dagens samhälle 

och dess fortsatta internationella, nationella och lokala utvecklingsarbete.(Agenda21:2010)  

 

För att kunna vara mer delaktig i en hållbar utveckling krävs det att vi bryter vår nuvarande 

livsstil för att vi ska kunna gå en mer hållbar framtid tillmötes. (Livsstil och Miljö:1999 s.13) 

En av de stora faktorerna för att öka delaktighet i vår framtida livsstil kring hållbar 

utveckling, där källsortering en del. är att vi måste börja hushålla mera med våra 

gemensamma resurser och värna om en god miljö. Det innebär att vi måste källsortera i ännu 

högre utsträckning än vad vi gör i dag. Det är en av de största faktorerna som idag får att oss 

att sortera vårt avfall för att bidra till en hållbar utveckling till framtidens generationer. Det 

gör man genom att återvinna och slänga sitt avfall rätt och bidra till minskade utsläpp. 

(LTU:2010) Något som denna undersökning visar är att källsortering är en integrerad del av 

vårt vardagsliv. I dagens livsstil, är det många som känner delaktighet mot miljöproblem 

genom att källsortera och på så sätt verka för en hållbar utveckling.   
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2.2 Livsstil 

Vad betyder begreppet livsstil? Det är en komplex fråga. Väldigt mycket av detta begrepp 

hänger ihop med olika delmoment. Man skulle kunna påstå att livsstil speglar den form av 

identitet man har. Denna livsstil speglas också av hur människor i omvärlden lever sitt 

vardagliga liv och hur deras livsmönster uppstår (Lundgren:1999). Som det har nämnts 

tidigare, sägs det ofta att vi behöver ändra vår nuvarande livsstil för att vi ska kunna fortsätta 

leva som vi gör i dag och för att vi ska uppnå en hållbar utveckling i framtiden. Något man 

skulle kunna nämna kring detta är begreppet hållbar livsstil. Som handlar bland annat om hur 

vi människor hanterar det materiella avfallet som uppkommer av konsumtion av varor som 

leder till en produktion av avfall. (Hållbar livsstil:2010) Det är även något som uppkommer i 

människans strävan efter mera delaktighet inom hållbar utveckling. Begreppet tar in många 

delmoment i definitionen, med alltifrån den upplevda verkligheten till de globala flöden som 

vi idag interageras till. (Hållbar Livsstil:2010) En hållbar livsstil skulle även kunna förklaras 

med att man öppnar upp perspektiven på vad som är livsstil och sätter det i relation till den 

personliga erfarenheten och miljömedvetenhet inom liknande mönster som beskrivs i kapitel 

2.3. 

 

2.3 Miljömässiga beteendemönster 

 

Nedan följer ett försök till en förklaring av miljömässiga beteendemönster (se figur 1). Den 

används för att mäta om man som individ har ett beteendemönster som är miljömässigt. 

Denna figur är från en rapport från 2009 som handlar om hur hushåll kan vara hållbara 

ekologiskt genom bland annat källsortering enligt naturvårdsverket (2009). Denna figur utgår 

från hur hushåll kan bete sig miljövänligt och syftar till att uppmärksamma vilka orsaker som 

finns till att hushåll utför eller inte utför olika miljöbeteenden. (Naturvårdsverket1:2009)  

 

 

 

 

 

 

Generell 

miljömedvetenhet 

Personlig norm Miljöbeteende 

Vanor 
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Figur 1. Hur miljömässiga beteenden styrs via normer (Naturvårdsverket1:2009 s.43) 

Individens betydelse för lösning av dagens och framtidens miljöproblem 

Man måste förstå grunden av vilka krav på åtgärder som behövs för att förstå varför en 

individ har ett visst miljöbeteende. Ett av kraven som finns ligger bland annat på det 

personliga ansvaret för miljöområdet som gör att man måste göra individuella uppoffringar av 

något slag. Det är en del av betydelsen i lösningen av miljöproblemen som man vill motverka. 

Det kan antagligen vara en kostnad i form av pengar, tid eller kanske minskad bekvämlighet 

för att adaptera det miljömässiga beteendemönstret. Att man agerar med miljövänligt beteende 

kan ses som ett resultat av en normaktiveringsprocess, eftersom normer är en form av 

oskrivna regler för hur man bör bete sig i olika situationer. För att kunna se hur stor 

miljövinsten är kräver miljömässiga situationer olika beteendeförändringar. Det kan vara att 

”källsortera allt avfall efter man använt klar ett visst material” eller ”cykla till jobbet istället 

för att köra bil”. (Naturvårdsverket1:2009) 

 

Generell miljömedvetenhet 

Som figur 1 visar kan den generella medvetenheten om miljöproblemen ha inverkan på de 

olika normerna och leda till att det miljömässiga beteendet aktiveras. 

(Naturvårdsverket1:2009) Vi människor har också en stor medvetenhet om att det är 

människan som orsakar miljöproblemen och hur pass allvarliga de är, samt vilka olika typer 

av miljöproblemen som finns. (Naturvårdsverket1:2009) En lösning på miljöproblemens 

inverkan är genom den personliga normen, eftersom man måste kunna uppleva en form av 

delaktighet för att kunna bli påverkad att ändra sitt beteende så att man beter sig mer 

miljövänligt. Det finns också kostnader som kan bidra till en förändring av beteendet, 

eftersom vanor antingen underlättar eller motverkar hur det miljövänliga beteendet accepteras 

Då dessa normer finns i olika slag är det viktigt att skilja på om de är sociala eller personliga. 

 

Personlig norm 

Problem medvetenhet 

Individens betydelse 

för lösningen av 

miljöproblem 
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En personlig norm är något som upplevs som en känsla av moralisk skyldighet att vara 

delaktig men man behöver inte göra det själv. Men man agerar som en individ och upplever 

en moralisk skyldighet att agera med ett miljövänligt beteende. Dessa personliga normer kan 

vara allmänna eller specifikt relaterade till en viss typ av miljövänligt beteende. Man kan som 

individ därför ha starkare eller svagare personliga normer inför olika typer av miljövänliga 

beteenden som ligger till grund för med hur man adapterar ett miljöbeteende. 

(Naturvårdsverket1:2009) 

 

Social norm 

Sociala normer, är uppfattningen om hur andra agerar kring olika beteenden. Med bland annat 

vilka förväntningar som andra har på individuella uppfattningar. Detta kan ha betydelse för 

individens egna personliga normer genom att de kan internaliseras och blir på så sätt en del av 

de förväntningar individen har på sig själv. Sociala normer kan även påverka miljöbeteendet 

direkt eftersom de ger information om vad som är ett socialt accepterat beteende. 

(Naturvårdsverket1:2009) 

Många av de miljövänliga beteenden man har innebär ofta en form av uppoffring av 

individuell karaktär. Det kan bland annat vara en anledning till att man inte källsorterar sitt 

avfall. En av dessa beteenden är bland annat vårt starka beroende av invanda vanor. 

(Naturvårdsverket1:2009)  

 

Vanor 

Något som är vanligt är de många vardagliga beteenden. De kan ibland upprepas regelbundet 

inför liknande situationer, och genom detta skapar vi oss vanor för att underlätta det 

vardagliga livet och gör dagens livsstil enklare. Vanor bildar ett automatiskt beteende och då 

reflekterar man inte över sitt beteende i så stor utsträckning. (Naturvårdsverket1:2009) Det 

gör att en gammal vana inte direkt underlättar när man ska lära sig ett nytt mera miljövänligt 

beteende. Vissa vanor som utförs genom ett icke-miljövänligt beteende är oftast ett hinder mot 

en ny förändring, då förändringsprocesser är svåra och tar tid samt att den vanan man har styr 

beteendet istället för en inre motivation att agera miljövänligt. (Naturvårdsverket2:2007)   
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3. Resultat 
Denna kapiteldel kommer att vara en genomgång av alla enkätsvar som inkommit för att visa 

vad de olika respondenterna svarade på de olika frågorna som ställdes. Uppdelningen av de 

inkommande svaren visas i korstabellformat och kommer främst att visa vilka som 

skillnaderna är mellan de två könsgrupperna Man/Kvinna. Då skillnaden i engagemanget i 

miljöfrågor varierar relativt stort mellan könen har jag valt att redovisa just dessa skillnader. 

Varför det är så försöks förklaras i det slutsats kapitlet med att vid miljöengagemanget har det 

ofta funnits ett ålders- och genusperspektiv, därav är källsorteringen inte är lika accepterad på 

den manliga sidan. När det gäller svaren där det finns respondenter som inte lämnat något 

svar skrivs detta i ett fält under tabellen för att visa hur många respondenter som inte svarat på 

frågan. Det är för att förtydliga det interna bortfallet i svaren. Det kommer även vara en intern 

bortfallsanalys efter varje tabell. Analyser av det inkomna resultatet kommer i 

diskussionskapitlet (se kapitel 4.1).  

 

3.1 Kunskap om källsorteringssystemet 

När det gäller den kunskap som respondenterna har om KAUs källsorteringssystem mäts det i 

ja/nej alternativ med frågorna: om de vet att KAU källsorterar sitt avfall, om de förstår hur det 

fungerar samt om de vet var det finns information om vad för sorts avfall som ska källsorteras 

och i vilken fraktion av de som finns tillgängliga.  

Tabell 2 Vet du om att Karlstads Universitet källsorterar sitt avfall? 

Kön  Man  Kvinna Summa 

Antal  %  Antal  %  Antal  % 

Ja 316 26.5 717 60.2 1033 86.7 

Nej 73 6.1 85 7.1 158 13.3 

Summa 389 32.7 802 67.3 1191 100.0 

Antal obesvarade: 9   Antal respondenter utan kategori: 0 

  

Av alla 1 191 stycken som svarade på fråga, är det en majoritet på 86.7 % som svarade ja på 

frågan. Medan 13.3 % inte visste att man källsorterar avfallet. Nio stycken valde att lämna 

denna fråga obesvarad. En av anledningarna till detta bortfall kan bland annat vara att man är 

distansstudent och aldrig eller väldigt sällan befinner sig på campusområdet på KAU.  

 

 

Tabell 3 visar vad respondenterna svarade på frågan: om de vet hur källsorteringen fungerar 

på KAU. D.v.s. när de slänger sitt avfall i någon avfallsfraktion har de då en förståelse för 
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vilken som är rätt fraktion. 

Tabell 3 Förstår du hur källsorteringen fungerar på Karlstads Universitet? 

Kön 
   

Man  Kvinna  Summa 

Antal  %  Antal  %  Antal  % 

Ja 246  20.7  603  50.8  849  71.6 

Nej 142  12.0  195  16.4  337  28.4 

Summa 388  32.7  798  67.3  1186  100.0 

Antal obesvarade: 14   Antal respondenter utan kategori: 0 

 
 

 

Av alla 1 186 svarande respondenter är det 71.6% som vet om i vilken fraktion avfallet ska 

slängas medan 28.4% inte vet det. När det gäller uppdelningen man/kvinna vet ca två 

tredjedelar av den manliga gruppen om var de skulle sortera avfallet. Medan den kvinnliga 

sidan hade ca tre fjärdedelar som visste hur den fungerar. Det visar att ca 10 % fler kvinnor 

som har mer koll på hur systemet fungerar. Bortfallet på 14 st som inte svarat på 

undersökningsfrågan kan det bero på att de inte befinner sig på KAUs campusområde då de 

kanske är distansstudenter. 

 

Tabell 4 Vet du var det finns information om sorteringsalternativen på Karlstads Universitet? 

Kön 
   

Man  Kvinna Summa 

Antal  %  Antal  %  Antal  % 

Ja 110  9.2  255  21.4  365  30.6 

Nej 280  23.5  548  45.9  828  69.4 

Summa 390  32.7  803  67.3  1193  100.0 

Antal obesvarade: 7   Antal respondenter utan kategori: 0 

 
 

 

När det gäller om respondenterna vet vart det finns information om vilka olika 

sorteringensalternativ som finns att välja mellan visas det här i tabell 4. De fraktioner som 

finns idag för KAUs källsortering finns på en bild i bilaga 2. Av alla de inkomna 1 193 svaren 

från respondenterna är det närmare 70 % som inte vet om vart KAU har information om de 

avfallsfraktionerna som finns runt om på KAUs campusområde. Anledningen till bortfallet av 

de sju respondenter som inte svarade kan vara att de inte vill uppge när det gäller att veta var 

informationen finns. 

 

3.2 Källsortering av olika avfall 

Det ställdes även åtta olika påståenden i enkätundersökningen som skulle visa hur de slänger 

sitt avfall om de fick välja mellan de olika avfallsfraktionerna som finns runt om på 
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universitet idag.  Detta är till för att påvisa hur väl respondenterna har kunskap om hur 

källsorteringen fungerar på KAU, dvs. de får bevisa att de kan källsortera avfallet rätt. Några 

av de svaren som inkom var väldigt utförliga. Dessa har förkortats ner till att passa en fraktion 

eller om de skrivit två stycken fraktioner, eftersom de förmodligen inte vet vilken fraktion 

som stämmer bäst in på svarsalternativet, därför har de svaren sammankopplats. De inkomna 

svaren kan ha varit styrda då enkäten innehöll en bild likt den i bilaga 2, för att klargöra vilka 

fraktioner som idag finns på KAU:s  campusområde. Det gjordes för att slippa att de inkomna 

svaren skulle blivit allt för svåra att koda av och då vet respondenterna också vilka fraktioner 

som finns att välja mellan och slipper skriva olika svar.  

 

Det är alltså en kontroll om man som respondent svarat tillförlitligt på fråga 4; Förstår du hur 

källsorteringen fungerar på Karlstads Universitet? i enkäten (se bilaga 1) Den frågan kan även 

sammankopplas med tabell 4 (Vet du var det finns information om sorteringsalternativen på 

Karlstads Universitet?) där svaren undersöker hur många som vet vart det finns information 

om vilket avfall som hör ihop med vilken fraktion. Det är helt enkelt en kontroll om man inte 

vet vart något ska sorteras. För att se hur stor frekvens vissa ord har finns en sammanställning 

i bilaga 3 (se tabellerna 10.1-10.8) Tabellerna visar orden respondenterna skrivit som svar till 

de olika påståenden som ställdes. 

 

3.2.1 Trasig iPod   

Om man nu skulle slänga en trasig iPod i någon fraktion inom KAUs källsorteringssystem ska 

den då slängas i fraktionen miljöstörande eller fraktionen annat? En trasig iPod är elektronik. 

Den ska sorteras på plats vid återvinningscentralen för om den släng i fraktionen annat vet 

man inte om den kommer sorteras. Slängs den i den miljöstörande fraktionen sorteras den 

också, eftersom denna fraktion tas om hand enskilt med sortering på plats vid 

återvinningscentralen. En stor del av respondenterna svarade att de slänger den i fraktionen 

miljöstörande. Även om de skrivit miljöförstörande, miljöförstörare eller miljöstörare så kan 

det anses som om de vet om vart den ska slängas. Andra uppkommande fraktioner som några 

respondenter angav att de slänger denna trasiga iPod i är bland annat metall, eller tippen 

direkt eller elektronik. Det verkar som om de inte har kunskap om var den ska sorteras.  

3.2.2 OH-film 

OH-film är det avfall som flest respondenter i denna undersökning valt att slänga i fel 

fraktion, eftersom den är gjord av brännbart material. Många av respondenterna svarade att de 
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slänger den i plastfraktionen då man tror att den är gjort av plast. Om man räknar 

frekvensmässigt när alternativet, brännbart, kommer upp är det på 6:e plats av hur man 

källsorterar OH-film. Det inkom även 15 stycken svar från respondenterna, att de inte vet vad 

OH-film är och därför inte slängt det i någon av KAUs fraktioner. 

 

3.2.3 Kopieringspapper 

Detta avfall är det som KAU idag källsorterar näst mest av och det är ca 71 ton papper per år. 

(Miljöredovisning:2009) Att minska denna form av avfall är något som KAU arbetar hårt 

med. När det gäller inkomna svar hur respondenterna slänger kopieringspapper kan det anses 

att de är väl medvetna om att det ska slängas i pappersfraktionen, då 1 149 st av 1 182 

inkomna svar valde denna fraktion. 

 

3.2.4 Tuggummi 

Att slänga använda tuggummin kan också anses som att respondenterna visste om var detta 

avfall skulle slängas, då 993 st av de 1 177 inkomna svaren var i fraktionen brännbart. Det 

finns dock några respondenter som ville slänga det i ett kompostalternativ om det funnits. 

Andra svar som inkom var att de slänger det i fraktionen annat eftersom de kanske inte vet hur 

det ska sorteras. 

 

3.2.5 Läskburk 

När det gäller en läskburk är respondenterna även här ganska eniga om att den ska slängas i 

metallfraktionen då läskburken är gjord av aluminium. Av 1 179 st inkomna svar var det 1 125 

st som skulle slänga den i denna fraktion. Det finns dock några respondenter som sparar den 

själv och pantar den eftersom de går att panta. 

 

3.2.6 Batteri 

Använda batterier är också något som respondenterna är eniga om vart och hur man ska 

sortera, då svaren som inkom var antingen miljöstörande, miljöstörare, miljöförstörande, 

miljöförstörare, batteriinsamlingen och liknande. Det visar att många respondenter även visste 

vart man skulle sortera detta avfall. Detta påstående som respondenterna fick kan dock ha 

varit det mest ledande då bilden som enkäten innehöll hade en bild på ett batteri vid 

fraktionen miljöstörande. 
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3.2.7 Bananskal 

Den fraktion som respondenterna helst slänger avfallet bananskal i, är brännbart. Det kan bero 

på samma anledning som använda batterier, då det var en bild på ett uppätet äpple vid 

fraktionen brännbart. Idag är denna fraktion rätt eftersom man inte skickar något matavfall 

ifrån fraktionerna till någon kompost utanför KAU. Men restaurangerna och caféerna på 

campusområdet är tvungna att slänga sitt matavfall som kompost enligt kontrakt som skrivits. 

Något man ville vid uppstarten av det nuvarande källsorteringssystemet på KAU var att även 

ha kompostbehållare. Men att det inte blev av beror på att Karlstad Kommun inte har 

någonstans att göra av detta avfall. Således skickas inget komposterbart från 

fraktionssystemet utan det får anses som brännbart. Det är dock 32 av respondenterna som 

skrivit att det borde vara i kompostbehållare eftersom det är ett miljövänligare alternativ, 

tyckte de. Av alla 1 181 st inkomna svar är det dock 1 106 som svarade brännbart, således är 

brännbart den främsta fraktionen som man vill slänga detta avfall i. 

 

3.2.8 Pappersmugg 

Detta avfall skulle kunna anses som knepigt att veta vart hur man det ska sortera eftersom 

pappersmuggen ibland kan vara vadderad med plast inuti. Det speglar sig i de olika fraktioner 

som respondenterna skrivit men den ska sorteras som brännbart eftersom den till största delen 

består av material som kan brännas. Det var totalt 825 st av 1 179 st inkomna svar som valde 

brännbart, således känns det som respondenterna vet om vart detta avfall ska sorteras. 

 

3.3 Miljömedvetenhet 

Dessa inkomna svar är från del 3 i enkäten som handlar om respondenternas medvetenhet och 

delaktighet kring källsortering Även här kommer enkätsvaren att visas i korstabellformat för 

att visa hur stora de olika svarsgrupperna är genom procentuell uppdelning mellan könen. 

Några av de inkomna svaren kommer även att ha korstabeller som visar på de olika 

åldersskillnaderna. 

3.3.1 Källsortering hemma/borta  

Tabellerna 5.1 och 5.2 visar uppdelningen på fråga 15 i enkäten (se bilaga 1). Den visar hur 

många av respondenterna som källsorterar sitt avfall/skräp hemma. Av alla respondenter är det 

81 % som sorterar sitt avfall hemma och 19 % som inte gör det. Av de manliga svaren i tabell 
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5.1 är det ca en fjärdedel som inte sorterar sitt avfall och en femtedel på den kvinnliga sidan. 

Tabell 5.1 Källsorterar du ditt skräp hemma? 

Kön Man Kvinna Summa 

Antal  %  Antal  %  Antal  % 

Ja 290  24.4  671  56.5  961  81.0 

Nej 97  8.2  129  10.9  226  19.0 

Summa 387  32.6  800  67.4  1187  100.0 

Antal obesvarade: 13   Antal respondenter utan kategori: 0 

  

När det gäller ålderskategorin i tabell 5.2 är det i princip alla respondenter som var 45+ som 

sorterar sitt avfall när de är hemma. I de andra ålderskategorierna kan man se att det är en 

majoritet av alla respondenterna som källsorterar hemma.  

Tabell 5.2 Källsorterar du ditt skräp hemma? 

Ålder 
   

18-24  25-35  36-45  45+ Summa 

Antal  %  Antal  %  Antal  %  Antal  %  Antal  % 

Ja 379  31.9  361  30.4  146  12.3  75  6.3  961  81.0 

Nej 136  11.5  64  5.4  24  2.0  2  0.2  226  19.0 

Summa 515  43.4  425  35.8  170  14.3  77  6.5  1187  100.0 

Antal obesvarade: 13   Antal respondenter utan kategori: 0 

  

Av bortfallet var det 13 stycken respondenter som inte svarade på denna fråga, det bortfallet 

kan bero på att man bor tillsammans med någon och inte anser att man har delaktighet i 

sorteringen eller att man inte vill svara helt enkelt. 

 

Fråga 16 i enkäten (se bilaga 1) skulle undersöka hur många av respondenterna som 

källsorterar när de är på KAUs campusområde och studerar. Det är 88.1 % eller 1 051 st som 

sorterar sitt avfall och 11.9 %, 142 st, som inte sorterar sitt avfall då de är på KAUs 

campusområde. När det gäller uppdelning av hur många av de manliga respondenterna som 

svarade att de gör det, är det en liknande nivå, med att ca 16 % inte gör det. På den kvinnliga 

sidan är det ca 9 % som inte källsorterar på Karlstads universitet. 

 

 

 

Tabell 6.1 Källsorterar du ditt skräp på Karlstads Universitet? 

Kön Man  Kvinna  Summa 

Antal  %  Antal  %  Antal  % 

Ja 322  27.0  729  61.1  1051  88.1 
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Nej 65  5.4  77  6.5  142  11.9 

Summa 387  32.4  806  67.6  1193  100.0 

Antal obesvarade: 7   Antal respondenter utan kategori: 0 

  

När det gäller uppdelningen av ålderskategorierna är det en större majoritet inom alla 

ålderskategorier som källsorterar även när man studerar på KAUs campusområde. För att hitta 

en olikhet till tabell 5.2 som visar hur man källsorterar sitt avfall hemma är det flera i 

ålderskategorin 45+ som inte sorterar sitt avfall på KAU. En annan iakttagelse är att de yngre 

kategorierna 18-24 och 25-35 sorterar mera när de är borta och studerar än när de är hemma. 

 

Tabell 6.2 Källsorterar du ditt skräp på Karlstads Universitet? 

Ålder 
   

18-24  25-35  36-45  45+  Summa 

Antal  %  Antal  %  Antal  %  Antal  %  Antal  % 

Ja 467  39.1  373  31.3  148  12.4  63  5.3  1051  88.1 

Nej 49  4.1  53  4.4  25  2.1  15  1.3  142  11.9 

Summa 516  43.3  426  35.7  173  14.5  78  6.5  1193  100.0 

Antal obesvarade: 7   Antal respondenter utan kategori: 0 

 
 

 

När det gäller bortfallet av 7 stycken respondenter kan det vara att de inte vill svara eller så 

kan det vara att frågan inte passade, då respondenten kan vara en distansstudent som aldrig 

eller väldigt sällan befunnit sig på KAUs campusområde. 

 

3.3.2 Hur viktigt anses det med källsortering 

För att undersöka hur viktigt respondenterna anser att det är med källsortering gjordes det en 

skalindelning där man som respondent skulle välja hur viktigt man anser att är med 

källsortering. Denna skala var uppdelad så att man fick välja mellan mycket viktigt, ganska 

viktigt, viktigt, mindre viktigt eller inte viktigt alls. Uppdelningen av svaren kan delas av på 

mitten där alla som tycker det är viktigt eller mera kan anses som att de tycker att det är bra 

med källsortering. Av de manliga respondenterna tyckte alla olika men det är en större 

majoritet som tycker det är viktigt eller mera, medan några tycker det inte är viktigt alls. 

Uppdelningen på den kvinnliga sidan om man tycker det är viktigt med källsortering så är det 

bara 13 st, 1.1% av alla de kvinnliga respondenter som anser att det bara är mindre viktigt. 

Det är ingen som tycker att det inte är viktigt alls. Övriga kvinnliga respondenter tycker 

åtminstone att det är viktigt eller mera. 

Tabell 7.1 Hur viktigt anser du att det är med källsortering? 
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 Kön Man Kvinna Summa 

Antal %  Antal  %  Antal  % 

Mycket viktigt 151  12.7  467  39.1  618  51.8 

Ganska Viktigt 132  11.1  224  18.8  356  29.8 

Viktigt 70  5.9  100  8.4  170  14.2 

Mindre Viktigt 30  2.5  13  1.1  43  3.6 

Inte Viktigt alls 6  0.5  0  0.0  6  0.5 

Summa 389  32.6  804  67.4  1193  100.0 

Antal obesvarade: 7   Antal respondenter utan kategori: 0 

  

När det gäller ålderskategoriuppdelningen på respondenterna tycker alla 79 respondenterna i 

kategorin 45+ att det åtminstone är viktigt eller mera att källsortera. Inom de andra 

kategorierna är det uppdelat med att mycket viktigt och ganska viktigt är de största 

kategorierna. Det är även i dessa två kategorier som de sex respondenterna som anser att det 

inte är viktigt finns. 

Tabell 7.2 Hur viktigt anser du att det är med källsortering? 

Ålder 18-24  25-35 36-45 45+ Summa 

Antal  %  Antal  %  Antal  %  Antal  %  Antal  % 

Mycket viktigt 242  20.3  220  18.4  101  8.5  55  4.6  618  51.8 

Ganska Viktigt 163  13.7  127  10.6  48  4.0  18  1.5  356  29.8 

Viktigt 86  7.2  59  4.9  19  1.6  6  0.5  170  14.2 

Mindre Viktigt 24  2.0  16  1.3  3  0.3  0  0.0  43  3.6 

Inte Viktigt alls 0  0.0  4  0.3  2  0.2  0  0.0  6  0.5 

Summa 515  43.2  426  35.7  173  14.5  79  6.6  1193  100.0 

Antal obesvarade: 7   Antal respondenter utan kategori: 0 

  

Bortfallet med sju stycken respondenter kan bero på att man inte vill uppge hur viktigt man 

tycker att det är med källsortering. Det kan även vara att man inte har någon förståelse för 

frågan. För uppdelningen till svaret på fråga 18 (se tabell 8) som är hur bra man anser sig 

källsortera är majoriteten av alla respondenterna åtminstone ganska bra. De tycker alltså att de 

gör det oftast men att de kan bli bättre. Av de respondenter som svarade på hur bra de 

källsorterar är det 23 stycken eller 1.9 % som inte gör det alls. När det gäller uppdelningen 

mellan man och kvinna gällande de olika alternativen, skiljer det bara ca 5 % mellan män och 

kvinnor.  

 

Tabell 8 Hur bra anser du att du är på att källsortera? 

Kön 
   

Man  Kvinna  Summa 

Antal  %  Antal  %  Antal  % 
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Mycket bra 43  3.6  101  8.5  144  12.1 

Ganska bra 151  12.7  374  31.5  525  44.2 

Tillräckligt 115  9.7  184  15.5  299  25.2 

Gör det ibland 68  5.7  128  10.8  196  16.5 

Gör det inte alls 14  1.2  9  0.8  23  1.9 

Summa 391  32.9  796  67.1  1187  100.0 

Antal obesvarade: 13   Antal respondenter utan kategori: 0 

  

På denna fråga var det 13 stycken bortfall. Några anledningar till det kan även här vara att 

man inte vill svara på frågan eller man inte sorterar hemma eller borta alls. Anledningar till att 

man inte gör det hemma är kanske att man inte är delaktiga och borta att man inte riktigt vet 

hur eller inte bryr sig. 

 

3.4 Enkätens ”övrig ruta” 

Till denna enkätundersökning gjordes det även en ruta (se fråga 21 i bilaga 1) där man som 

respondent kunde skriva om man hade någon övrig kommentar om källsortering, miljöfrågor 

eller annat som berörde enkäten. Några av svaren i denna ruta handlade om kompostering. 

Det känns som det är något som har blivit mer och mera aktuellt genom att det som 

komposteras kan användas genom återvinning och bilda biogas eller liknande. Det kom in 

även andra svar i denna ”övrig ruta” som är av intresse för denna uppsats och det var bland 

annat att det vara för få källsorteringsfraktioner på vissa platser runt om på KAUs 

campusområde och att de bilder som visar de olika fraktionerna kunde göras tydligare. 
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4. Diskussion om resultat 
 

4.1 Analys av allt resultat 

De analyser som kommer att göras denna uppsats är hur de inkomna svaren från enkäterna 

kan kopplas ihop med de teoretiska begreppen, dvs. hur miljömedvetenhet, beteenden, 

attityder och kunskaper kring källsorteringssystemet kan kopplas ihop med det inkomna 

resultatet. Det kommer även göras en analys resultatet avseendet hur det kan vara skillnader 

mellan könen hur de svarar, samt hur det kan vara skillnader på svaren mellan 

åldersgrupperna på frågan om man källsorterar hemma respektive borta och på frågan hur 

viktigt man tycker det är med källsortering. 

 

4.1.1 Medvetande om källsortering 

När det gäller att motverka miljöproblem genom mindre nedskräpning och förbränning av 

avfall är just källsortering ett område som vi människor i den västerländska världen idag 

uppvisar en hög delaktighet i. (Naturvårdsverket1:2009) Vi har också stor medvetenhet om 

vilka problem som kan uppstå. Vi kan även uppleva vilken som är vår roll för att kunna 

åstadkomma en hållbar avfallshantering och hur den kan vara betydelsefull för framtidens 

generationer. 

 

Miljömedvetenhet 

När det gäller respondenternas miljömedvetenhet gjordes den en fråga om det i enkäten. Den 

gjordes för att undersöka sambandet mellan hur man ser på källsortering och vanligare 

miljöfrågor i sin vardag som en del av sin livsstil. Av uppdelningen att döma i tabell 9 (se 

nedan) är det 71.6 % av de svarande 1 200 respondenterna som anser att det är viktigt med 

miljöanpassade val till vardagliga situationer, exempelvis hur man väljer transport till och från 

studieplatsen och andra likvärdiga samband.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 9 Är miljöfrågor viktiga för dig i din vardag?  
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(Vid bland annat val mat, transport, kopiera dubbelsidigt, minskad konsumtion eller andra miljöfrågor) 

Kön Man  Kvinna  Summa 

Antal  %  Antal  %  Antal  % 

Ja 249  21.0  601  50.6  850  71.6 

Nej 139  11.7  198  16.7  337  28.4 

Summa 388  32.7  799  67.3  1 187  100.0 

Antal obesvarade: 13   Antal respondenter utan kategori: 0 

 
 

 

Uppdelningen visar att det är ca 35 % av det manliga könet som anser att det inte är viktigt 

medan på det utan den kvinnliga sidan är ca 25 % som tycker det är viktigt. Detta kan även 

kopplas ihop med tabellerna 7.1 och 7.2 (hur viktigt anser du att det är att källsortera?) där 

95.9 % ansåg att det är viktigt eller mera att åtminstone källsortera sitt eget avfall. Det tyder 

på att det finns en miljömedvetenhet som visar att källsortering är en viktig miljöfråga som 

berör vardagliga situationer. Att siffran är mindre när det gäller vanligare miljöfrågor kan 

kopplas ihop med att de är mera breda och har fler aspekter. Det att om man skulle fråga 

respondenterna om deras val av transportmedel till och från studieplatsen skulle man nog få 

ett liknande resultat då vi svenskar är medvetna om våra val, vilket innebär att när man frågar 

preciserat om vissa typer av frågor så överväger de sina val noggrannare. När det gäller 

uppdelningen mellan manligt och kvinnligt på frågan om de är mera miljömedvetna vid sina 

privata val av miljöfrågor anser jag att båda sidor har lika höga nivåer av hur många som 

tycker likadant. Det visar att frågan hänger ihop med hur vi lever idag i vår livsstil, eftersom 

vi är miljömässigt medvetna om att vår nuvarande livsstil måste förändras. Svaren på den 

frågan kan kopplas till det mänskliga medvetandets beteende. Resultaten på frågan till tabell 9 

(är miljöfrågor viktiga i din vardag) kan även kopplas ihop med en av 

huvudfrågeställningarna som är I vilken grad anser studenterna hur viktigt det är med 

källsortering? Resultatet visar att majoriteten tycker det är viktigt eller mera med 

källsortering. Detta kan också kopplas till tabellerna 7.1 och 7.2 (hur viktigt anser du att det 

är att källsortera?) där man tycker det är viktig med miljöfrågor eftersom 95.1 % tycker det 

var viktigt eller mera enligt den skala som gjordes till denna enkätundersökning. Teoretiskt 

sammankopplat, syns det att studenterna i denna enkätundersökning åtminstone försöker vara 

delaktiga i hållbar utveckling. Svaren visar även att medvetenheten om vårt mänskliga 

beteendet gör att vi källsorterar. 

 

 

Teoretiskt kring attityder om källsortering 
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Det finns studier som visar att attityder skiljer sig åt när man källsorterar sitt avfall beroende 

på ålder, kön, bostad och hur långt det är till sorteringen. De som verkar mest positiva till 

källsortering är äldre människor och kvinnor. De gör det hellre själva än låter någon annan 

göra det åt dem. Yngre och män tenderar däremot att låta någon annan sortera deras avfall. 

Det finns även en skillnad mellan hur man bor. Villaägare har högre vilja att bry sig än de som 

bor i lägenhet. (LTU:2010) Det är något som stöds genom denna attitydundersökning 

eftersom det finns de som har svarat att det tar för mycket plats med källsortering. Det verkar 

vara mera besvärligt att sortera sitt avfall för de med trånga utrymmen än de med större 

utrymmen. 

 

Beteenden/attityder kring KAUs källsorteringssystem 

Attityder och beteenden om KAU:s källsorteringssystemet som uppmätts vid denna 

enkätstudie gjordes via frågorna i del 2 i enkäten (se bilaga 1, enkät); vad man vet om detta 

källsorteringssystem och hur bra källsortera man sitt avfall. När det gäller för delningen av 

hur många som vet om att KAU källsorterar sitt avfall är det 86.1 % av alla respondenter. För 

att kunna koppla ihop det till attityden med att källsortera sitt eget avfall, bör denna fråga 

kopplas samman med tabell 8 (hur bra man källsorterade sitt avfall). Gör det i princip alla 

respondenterna gör det utom 1.9 % som inte gör det alls. Det kan även kopplas ihop med 

tabellerna 6.1 och 6.2 (Källsorterar du ditt avfall på KAU?) där 88.1 % av alla 

respondenterna källsorterar sitt avfall på KAU. Det tyder på att attityderna och beteendena 

kring KAU:s källsorteringssystem inte direkt behöver förändras. Utan dagens studenter vet 

om att det finns ett källsorteringssystem och nästan alla använder sig av det vid hantering av 

sitt avfall. 

 

4.1.2 Genusperspektivet på källsortering 

Det finns emellertid faktorer som är väldigt viktiga eftersom det finns skillnader och valda 

normer inom miljöfrågor som rör källsortering. Det finns sociala normer inom detta område. 

En norm är att majoriteten av oss upplever en personlig i form av ett moraliskt ansvar att 

sortera avfall som produceras. Det gör att man upplever att även andra bör ta ett aktivt 

personligt ansvar för en ökad källsortering, då andra människor tenderar att göra detsamma 

som jag gör själv. (Naturvårdsverket1:2009) Detta är även något som diskuteras lite längre ner 

i beteenden och attityder kring källsorteringssystemet på KAU. 

Manligt/kvinnligt 



 - 29 - 

När det gäller uppdelningen av manligt och kvinnligt beteendemönster inom dessa påståenden 

och sammankoppling av resultatet går det att hitta små olikheter mellan könen.  

I analysen av tabell 3 (förstår du hur källsorteringssystemet fungerar) ses en skillnad 

eftersom den manliga gruppen ansåg sig förstå källsorteringssystemet sämre än den kvinnliga 

sidan. En annan attityduppdelning mellan könen som bör uppmärksammas är den i tabellerna 

7.1 och 7.2 (hur viktigt anser du att det är med källsortering?) eftersom det de inkomna 

svaren finns sex stycken, dvs. 0,5 % av respondenterna, som ansåg att det inte var viktigt med 

källsortering. Det anmärkningsvärda var att det var enbart män som ansåg det. Som visar att 

det är kvinnor som källsorterat oftare hemma rent historiskt sett. Det kan vara därför 

uppdelningen är på detta sätt. Det kan även vara så att källsortering är något som dessa sex 

respondenter inte direkt bryr sig om. De kanske till och med tycker det är onödigt. Andra 

resultat som bör beaktas inom manligt/kvinnligt perspektiv är svaren i tabell 9 (Är miljöfrågor 

viktiga för dig i din vardag?(Vid bland annat val mat, transport, kopiera dubbelsidigt, 

minskad konsumtion eller andra miljöfrågor) där 35 % av den manliga sidan tycker att det 

inte är viktigt medan siffran är 25 % på den kvinnliga sidan. Det kan tyda på att kvinnor 

tycker det är mer viktigt med vardagliga situationer som berör miljöfrågor. 

 

Kunskap kring KAUs källsorteringssystem 

Genom att ställa åtta stycken påståenden kring några avfallstyper gjordes en undersökande 

fråga om man visste var de skulle slängas och i vilken fraktion på KAUs campusområde. Av 

svaren att döma är det många som åtminstone vet vart de olika avfallen skall ta vägen, vilket 

visar att många respondenter visste vart avfallet skulle slängas. Det ska dock fortfarande 

tilläggas att dessa påståenden kan ha blivit riktade pga. den bild som fanns med i enkäten, 

men den var med för att rikta svaren mot de fraktioner som idag finns för KAUs 

källsorteringsalternativ.  

 

4.1.3 Svar på huvudfrågeställning 

När det gäller de åtta påståendena kan de även ge svar på frågeställningen vad vet studenter 

vid KAU om dagens källsorteringssystem på universitet? Där blir resultatet att dagens 

studenter verkar ha ganska bra koll på hur dagens källsorteringssystem fungerar. Det visar sig 

i varje fall att studenterna har koll på sju av de åtta påståenden om var de olika avfallen ska 

kastas. När det gäller avfallet OH film anser jag att många inte vet vad detta avfall består av. 

Det känns som plast och därför slängs det hellre i plaståtervinning. En annan anledning till att 
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några inte vet vad det är, är att man i dagens samhälle istället har övergått till att använda 

datorer som presentationsmodell och OH film är gammalmodigt. 

 

Det går även att utläsa vilka kunskaper studenterna har om KAU:s källsorteringssystem i den 

tredje huvudfrågeställningen som är på vilket sätt använder studenter källsorteringssystemet?. 

Svaren visar tydligt att man tänker på var man slänger sitt avfall och att man åtminstone 

försöker källsortera sitt avfall rätt. Det påvisas även genom de 88.1 % som svarade ja i 

tabellerna 6.1 och 6.2 (källsorterar du ditt skräp på Karlstads universitet?) Således är det 

många studenter som använder sig av systemet och försöker sortera sitt avfall när man är på 

universitetet. När det gäller sammankoppling till teorin på denna fråga, syns det att vanor och 

personliga normer spelar stor roll i hur väl man källsorterar borta och hemma i tabellerna 5.1 

och 5.2 (källsorterar du hemma?). En intressant koppling till detta är att det dock var flera 

som källsorterade på campusområdet än när de är hemma. En anledning till detta kan vara att 

när de är på campusområdet och studerar är det flera som ser när de slänger sitt avfall, vilket 

gör att de blir pressade att bry sig kollektivt. När de är hemma så tittar ingen om man sorterar, 

det kan göra att de inte bryr sig lika mycket om källsortering. En annan intressant 

sammankoppling visas i artikeln varför källsorterar vi?(LTU:2010) I den påstås det att när det 

är långt till sopsorteringsplatsen orkar man inte bry sig utan slänger bara sitt avfall på en plats 

där man inte behöver bry sig. Det finns en vilja att källsortera men mycket av den viljan kan 

härledas till att individen känner ett moraliskt ansvar att sortera för en bättre miljö. 

(LTU:2010) Det kan visa på att tillgängligheten till källsortering är något som också styr 

varför det kan vara flera studenter som använder sig av källsorteringssystemet på KAU. 

Studenter bor ofta i lite trängre utrymmen och har inte så mycket plats att källsortera hemma 

vilket kan vara en bidragande orsak till att de källsorterar mera borta än på hemmaplan. Då 

finns allt redan på plats och man behöver inte göra något ytterligare.  

 

4.2 Sammankoppling med en studie inom området källsortering 

Tidigare undersökningar inom området med källsortering och hur det är kopplat till beteenden 

finns i den bemärkelsen att man gjort en enkätstudie kring samma problemområde som denna 

uppsats. Det finns en uppsats med muntlig enkätmetod från LIU (Linköpings Universitet) som 

gjordes på vad personal på LIU och personal i Landstinget i Östergötland. Den belyser bland 

annat vad de har för attityder och beteenden kring källsortering. Det som gör det intressant är 

om det finns en koppling mellan dessa två universitet. Det man kom fram till i forskningen på 
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LIU var bland annat att det var bra med källsortering som alternativ. Några respondenter i 

deras undersökning tyckte inte att det var viktigt med att veta själva hur det fungerar med 

källsortering men att information och tillgänglighet på hur dess utformning fungerar var viktig 

annars händer det inget. En annan sak man kom fram till är att källsortering är en viktig 

aspekt inom miljöproblematiken och för framtidens miljö. (Magnusson&Schultzén:2008) 
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04-25 

 

Bertilsson, Kristina (2009) Hållbar konsumtion och matavfall: En studie om människors 

attityder till att slänga mat. 

http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:225045 Hämtad 2010-04-

20 

 

Eriksson, Linnea, Jönsson, Madeleine & Svensson, Louise (2008) Tänker du på miljön vid val 

av bilförsäkring? – En enkätstudie bland Folksams bilförsäkringskunder.  

http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00002585/01/Eriksson_Linnea_mfl_080604.pdf  

Hämtad 2010-04-25 

 

Gullström, Wictor (2008) En studie i dyslektikers kommunikativa och känslomässiga 

interaktion med användandet av specialgjorda datorprogram. Karlstad: Karlstad University 

Press  

 

Magnusson, Britt & Schultzén, Marianne (2008) Källsortering - attityder och beteenden: En 

studie gjord på Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland. 

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:18540 Hämtad 2010-04-10 

5.3 Internetkällor 

 

Agenda 21 

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/index.shtml Hämtad 2010-05-10 

 

Bruntlandsrapporten  

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm Hämtad 2010-05-0 

http://www.ltu.se/d856/2.448/forskning/goodtechnology/d21020/1.35239
http://www.hallbarlivsstil-webbmagasin.com/#/den-grena-traden/4535464564
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:225045
http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00002585/01/Eriksson_Linnea_mfl_080604.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:18540
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ftiab.se (förpacknings & tidnings insamlingen) 

http://www.ftiab.se/hushall/faktamyter/fragorsvar.4.405877db1168b3d892a80001426.html 

hämtad 2010-04-20 

 

Karlstads Universitet 

http://www1.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=18 (Källsortering, KAU:2010)Hämtad 2010-

04-05 

(kau.se1) 

 

http://www.intra.kau.se/dokument/upload/C10B943D056c2201E0mlFF3915CE/Miljoredovis

ning2009Kau.pdf (Miljöredovisning:2009) Hämtad 2010-04-05 

 

http://www.intra.kau.se/dokument/upload/82F31B171d977253BDQSFEB52BBA/Miljopolicy

KauTillOchMed2009.pdf (Miljöpolicy:2008) Hämtad 2010-04-05 

http://www1.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=20 (Information om Källsorteringssystemet)  

Hämtad 2010-04-05 

http://www1.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=21 (Sorteringsalternativ KAU) Hämtad 2010-

04-05 

 

Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket1:2009 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-

620-5899-9.pdf Om hållbara hushåll: Miljöpolitik och ekologisk hållbarhet i vardagen. 

Hämtad 2010-04-05 

 

Naturvårdsverket2:2007 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5754-

1.pdf Tvågradersmålet i sikte? Hämtad 2010-04-05 

 

Naturvårdsverket3:2010 http://www.naturvardsverket.se/sv/Sveriges-miljomal--for-ett-

hallbart-samhalle/Vad-ar-ett-hallbart-samhalle/Hallbar-utveckling/ vad är hållbar utveckling?  

Hämtad 2010-04-05 

 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5354-X.pdf 

Humanekologiska perspektiv på hållbar produktion och konsumtion - Helhetssyn på 

http://www.ftiab.se/hushall/faktamyter/fragorsvar.4.405877db1168b3d892a80001426.html
http://www1.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=18
http://www.intra.kau.se/dokument/upload/C10B943D056c2201E0mlFF3915CE/Miljoredovisning2009Kau.pdf
http://www.intra.kau.se/dokument/upload/C10B943D056c2201E0mlFF3915CE/Miljoredovisning2009Kau.pdf
http://www.intra.kau.se/dokument/upload/82F31B171d977253BDQSFEB52BBA/MiljopolicyKauTillOchMed2009.pdf
http://www.intra.kau.se/dokument/upload/82F31B171d977253BDQSFEB52BBA/MiljopolicyKauTillOchMed2009.pdf
http://www1.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=20
http://www1.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=21
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5899-9.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5899-9.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5754-1.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5754-1.pdf
http://www.naturvardsverket.se/sv/Sveriges-miljomal--for-ett-hallbart-samhalle/Vad-ar-ett-hallbart-samhalle/Hallbar-utveckling/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Sveriges-miljomal--for-ett-hallbart-samhalle/Vad-ar-ett-hallbart-samhalle/Hallbar-utveckling/
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5354-X.pdf
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integrerad produktpolicy (IPP) Hämtad 2010-04-22 

 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-6025-2.pdf 

Från ord till handling. Hämtad 2010-04-22 

 

Lixräknare (LäsbarhetsIndex) http://www.lix.se Använd 2010-04-05 – 2010-04-15 

5.4 Muntlig kontakt 

Muntlig kontakt med Anette Daleke 2010-03-07 - 2010-05-10 

Muntlig kontakt med Mattias Fors IT-Support 2010-03-30 

 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-6025-2.pdf
http://www.lix.se/
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6. Bilagor 

6.1 Bilaga 1 (Enkät) 

Hej! 

Du har nu fått en enkät som undersöker dina vanor kring källsortering. 

Det är viktigt att du svarar så denna undersökning blir så bra som möjligt. 

 

Information 

Detta är en enkät som är till ett examensarbete (C-uppsats) på Miljövetenskap och som handlar om källsortering 

och miljöfrågor. Dina svar kommer endast att användas till denna C-uppsats och för information i Karlstads 

Universitets fortsatta arbete med miljöfrågor. Du som ingår i denna enkätundersökning är helt anonym, d v s du 

kommer inte att behöva skriva ditt namn någonstans, bara din mailadress om du vill vara med i utlottningen av 

30 stycken tialotter©. Du kommer inte behöva svara på några frågor igen. 

 

Denna enkät består av 3 stycken olika delar och 21 stycken frågor. 

Del 1 är bakgrundsfrågor. 

Del 2 är vad du tycker om Karlstads Universitets källsortering. 

Del 3 är en undersökning av dina källsorteringsvanor. 

 

Det tar max 5 minuter att fylla i denna enkät. 

Är det någon av frågorna som du inte förstår lämna det då blankt eller maila mig 

Min mailadress står längst ner i denna enkät. 

Tack så mycket på förhand för dina svar! 

Del 1 Bakgrundsfrågor  

1 Kön?  Man Kvinna 

2 Ålder?  18-24 25-35 36-45 45+ 

3 Vilket ämne studerar du? (Studerar du fristående kurser skriv fristående kurs)   

 

 Del 2 Karlstad Universitets källsortering 

4 Vet du om att Karlstads Universitet källsorterar sitt avfall?  Ja Nej 

5 Förstår du hur källsorteringen fungerar på Karlstads Universitet? Ja Nej 

6 Vet du var det finns information om sorteringsalternativen på Karlstads Universitet?  Ja

Nej 

 

Du kommer nu få 8 stycken frågor om vart du slänger följande sopor enligt de fraktioner 
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(Källsorteringsalternativ) som finns idag på Karlstads Universitet?  

7 TRASIG iPOD    

8 OH-FILM    

9 KOPIERINGSPAPPER    

10 TUGGUMMI    

11 LÄSKBURK     

12 BANANSKAL   

13 BATTERIER    

14 PAPPERSMUGG   

 

 

Del 3 Källsortering och miljöfrågor   

15 Källsorterar du ditt skräp hemma?  Ja Nej 

16 Källsorterar du ditt skräp på Karlstads Universitet? Ja Nej 

 

17 Hur viktigt anser du att det är med källsortering? 

Mycket viktigt 

Ganska Viktigt 

Viktigt 

Mindre Viktigt 

Inte Viktigt alls 

 

18 Hur bra anser du att du är på att källsortera?  

Mycket bra 

Ganska bra 

Tillräckligt 

Gör det ibland 

Gör det inte alls 
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19 Är miljöfrågor viktiga för dig i din vardag? (Vid bland annat val mat, transport, kopiera 

dubbelsidigt, minskad konsumtion eller andra miljöfrågor)  Ja Nej 

 

20 Har din utbildning några kurser eller delar av kurser som berör frågor kring hållbar 

utveckling och miljö?  Ja Nej 

 

21 Skulle du vilja ha mer undervisning om hållbar utveckling och miljöfrågor i din 

utbildning?  Ja Nej 

 

22 Är det något övrigt som du vill tillägga kring källsortering och miljöfrågor?  

 

 

23 Om du vill vara med i utlottningen av 30 st, tialotter© (vill du inte vara med lämna detta 

blankt)   
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6.2 Bilaga 2 (Dagens avfallsfraktioner på KAU) 

Bild 1. Vilka avfallsfraktioner som det finns att slänga sitt avfall på KAU 
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6.3 Bilaga 3 (tabeller för fraktionsfrågorna) 

Tabell 10.1 (Trasig iPod)  

 

Tabell 10.2 (OH-film)  

Frekvens Ord Antal Frekvens Ord Antal 

1 Miljöstörande 617 1 mjukplast 480  

2 Miljöförstörande  339 2 hårdplast 244 

3 Miljöförstörare 50 3 cellplast 146 

4 Annat  11 4 Annat  75 

5 Miljöstörare 8 5 miljöstörande 71 

6 metall 6 6 Brännbart  62 

7 återvinningsstation 6 7 miljöförstörande 42 

8 elektronik 6 8 vet inte/ingen aning/ 
vet ej 

15 

9 annat eller elektronik 5 9 plast 7 

10 miljöstörande eller annat 4 10 miljöförstörare 7 

11 el på återvinningscentral 4 11 Mjuk eller hårdplast 5 

12 miljö 4 12 papper 3 

13 hårdplast 3 13 metall 2 

14 el eller Miljöstörande för 
osäker 

3 14 wellpapp 1 

15 vet ej 2 15 återvinningsstation 1 

16 tippen 2 16 övrigt 1 

17 cellplast 1 17 mjukfilm 1 

18 tar först reda på om iPoden 
inte kan lagas, annars tar jag 
med mig iPoden till hedens 
sopstation  

1 18 Farligt avfall 1 

19 Batteriinsamling el. 
miljöstörande 

1 19 Mjukplast/Brännbart  1 

20 solareturen 1 20 Förekommer ej  1 

21 pappersinsamlingen 1 21 I avsedd behållare 
vid kopiatorerna  

1 

22 miljöstötande 1 22 Annat/miljöstörande  1 

23 miljöstation 1 Summa  1169 

24 ingenstans 1  

25 blocket.se 1 

26 slänger ej 1 

27  hos Vaktmästeriet 1 

28 Farligt avfall 1 

29 metall eller miljöstörande  1  

Summa  1189 
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Tabell 10.3 Kopieringspapper  Tabell 10.4 Tuggummi 

Frekvens Ord Antal Frekvens ord Antal 

1 Papper 1149 1 Brännbart   993 

2 brännbart 13 2 annat 148 

3 mjukplast 4 3 mjukplast  8 

4 wellpapp 4 5 miljöstörande  5 

5 annat 3 6 miljöförstörande 4 

6 miljöstörande 2 7 miljöförstörare  4 

7 pappersförpackning 1 8 övrigt 2 

8 återvinningspapperskorg 1 9 matavfall  2 

9 tidningsåtervinning 1 10 soptunna  2 

10 mjukplast 1 11 hushållsavfall  1 

11 miljöförstörande 1 12 cellplast  1 

12 cellplast 1 13 bra fråga  1 

13 miljöförstörare 1 14 Annat/Miljöstörande  1 

14 Papper eller brännbart 1 15 brännbart/annat 1 

15 Spola ner i toaletten 1 16 Förekommer ej  1 

Summa  1182 17 alltid varit en gåta 
för mig  

1 

 18 Restavall/Brännbart 1 

19 Någon papperskorg 1 

20 brännbart/kompost 1 

Summa   1177 
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Tabell 10.5 Läskburk  Tabell 10.6 Batteri 

Frekvens Ord Antal Frekvens Ord Antal 

1 Metall  1125 1 Miljöstörande 655 

2  Pant 
(retur/återvinning) 

33 2 Miljöförstörande 369 

3 hårdplast 6 3 Miljöförstörare 53 

4 annat 6 4 Annat 52 

5 Annat eller pant/retur 2 5 Miljöstörare 9 

6 soptunnan 1 6 Batteriinsamling 7 

7 miljöstörande 1 7 Miljöfarligt  6 

8 cellplast 1 8 Holken 5 

9 brännbart 1 9 metall 4 

10 miljöförstörande 1 10 miljö 4 

11 jag slänger dem inte 
:-) 

1 11 återvinningsstationen 4 

12 Källsorterar på 
bestämd plats 

1 12 Miljöfarligt avfall 4 

13 Aluminiumkorgarna 
som finns i salarna  

1 13 Annat, Särkilda ställen 3 

Summa  1179 14 Batteriholk eller.  
Miljöstörande 

2 

 15 vet ej 2 

16 solareturen 1 

17 övrigt 1 

18 elskrot 1 

19 Farligt avfall 1 

20 Miljöförstöring  1 

21 skulle jag inte slänga i 
ngn av dessa  

1 

22 Inte alls 1 

23 Annat eller i 
batteriinsamling 

1 

Summa  1197 
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Tabell 10.7 Bananskal  Tabell 10.8 Pappersmugg 

Frekvens Ord Antal Frekvens Ord Antal 

1 Brännbart 1106 1 Brännbart 825 

2 annat 37 2 papper 200 

3 Brännbart samt 
Kompost 

15 3 wellpapp 122 

4 kompost 9 4 Brännbart eller 
papper  

11 

5 Annat samt 
Kompost 

3 5 mjukplast 7 

6 matavfall 2 6 annat 4 

7 miljöstörande 2 7 hårdplast 2 

8 mjukplats 1 8 soptunna 2 

9 hushållsavfall 1 9 kartongåtervinning 1 

10 matrester 1 10 papperskorg 1 

11 cellplast 1 11 cellplast 1 

12 kompostbehållare 
i Gläntan 

1 12 Brännbart eller 
Wellpapp? 

1 

13 I en buske 1 13 Förekommer ej 1 

14 Någon 
papperskorg 

1 14 wellpapp eller annat 1 

15 soptunna/skog 1 Summa  1179 

Summa  1181   

 

 

 

 


