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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMDISKUSSION

Det har historiskt sett varit ekonomiskt lönsamt att återvinna uttjänta produkter

eftersom nyproduktion varit dyrt. När sedermera produktiviteten i ekonomin för-

bättrades och produktionen av varor blev billigare minskade återvinningen stadigt.

Sedan 1970-talet har vikten av återvinning och källsortering återigen fått fotfäste i

samhällsdebatten tack vare en ökad miljömedvetenhet (Berglund, 2003). Detta har

bland annat medfört att lagstiftningen har skärpts genom en lag om producent-

ansvar för återvinning av produktförpackningar. Denna lag lägger ansvaret för att

tillhandahålla förutsättningar för återvinning på tillverkare, importörer och försäljare

av produktförpackningar. (se Bilaga 4, FTI, SFS 1997:185 och Carlénius, 2005)

Lagen om producentansvar lägger dock en stor del av de direkta kostnaderna för

återvinningen på hushållen eftersom de ska rengöra, sortera och transportera de

uttjänta produktförpackningarna till de avfallsstationer producenterna tillhanda-

håller. Dock finns det inte något direkt tvång här, även om lagstiftningen ålägger

hushållen att källsortera (Berglund, 2003). Eftersom källsortering kan betecknas som

en frivillig verksamhet uppkommer därför frågan varför hushållen överhuvudtaget

källsorterar.

Man kan utifrån tidigare forskning anta att det finns olika motiv till hushållens

källsortering (Ackerman, 1997, Berglund, 2003). Här verkar faktorer som intresset

av en god miljö, sociala normer, tron att källsortering är ett krav från myndig-

heterna, och billigare sophämtningskostnader vara av betydelse. Miljön har vidare

karaktären av en kollektiv nytta och är speciell eftersom det inte räcker med att

staten vidtar åtgärder för att förbättra den; utöver detta krävs att individerna i

samhället själva drar sitt strå till stacken. Om man fokuserar på intresset av en god

miljö som motiv till källsortering verkar det enligt tidigare forskning som att folk

källsorterar för att bidra till en bättre miljö trots att det är en kollektiv nytta, vilket är

något som kan tyckas underligt om man beaktar självintresset (Berglund, 2003). Av

den anledningen borde det inte räcka med enbart preferenser för en bättre miljö
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kvalitet för att folk ska källsortera, man kan tänka sig att det dessutom borde finnas

någon form av ansvarskänsla för att något görs för miljön hos de som källsorterar.

Men detta borde ändå inte räcka eftersom det är svårt att se effekterna på miljön av

sin egen källsortering. Folk som källsorterar borde därför även tro att källsortering

är bra för miljön, och att de därmed gör nytta när de källsorterar. Den första frågan

jag ställer mig är därför om detta stämmer och ansvarskänslan tillsammans med

uppfattningen om att källsortering är bra för miljön faktiskt är faktorer som

påverkar att hushållen i Linköping källsorterar.

Hushållens information om källsorteringens miljöeffekter är också intressant i det

här sammanhanget. Nästa fråga behandlar därför om hushållen förändrar sin inställ-

ning till källsortering om de får ny information som avviker från den traditionella

uppfattningen om att källsortering är bra för miljön. Det råder nämligen delade

meningar om huruvida återvinning av produktförpackningar verkligen är bra för

miljön, då exempelvis Radetzki (1999) menar att källsortering är en ytterst ineffektiv

verksamhet.

1.2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

Syftet med denna uppsats är att få en uppfattning om vilken betydelse individers

ansvarskänsla och tillgång till information har för att de frivilligt ska bidra till den

kollektiva nyttan miljön genom källsortering. För att göra det behöver jag ta reda på

om de två faktorerna ansvarskänsla för miljön och uppfattningen om att käll-

sortering är bra för miljön bidrar till att hushållen i Linköping källsorterar. Utöver

detta är det mitt syfte att studera hur hushållens inställning till källsortering för-

ändras då ny information tillförs som är kritisk till detta. Mitt syfte leder fram till

följande problemformuleringar:

 Är ansvarskänsla för miljön och uppfattningen om att källsortering är bra för

miljön bidragande faktorer till att hushållen i Linköping källsorterar?

 Hur påverkar ny kritisk information om källsortering hushållens inställning till

källsortering?
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1.3 AVGRÄNSNINGAR

Jag kommer endast behandla källsortering av produktförpackningsavfall, som

pappersförpackningar, wellpapp, glasförpackningar utan pant, plastförpackningar

utan pant och metallförpackningar utan pant.
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2 METOD

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE

Jag studerar för närvarande nationalekonomi på magisternivå, och hade innan

arbetets början en mycket liten kunskap om källsortering och återvinning i sam-

hället. När jag fördjupade mig inom området fann jag att det var betydligt mer om-

fattande än jag tidigare trott. Eftersom jag inte tidigare har engagerat mig i frågan

anser jag mig ha en bra utgångspunkt för mitt fortsatta arbete eftersom jag inte är

vinklad av förutfattade meningar.  Det ska dock tilläggas att jag är medveten om att

min bakgrund och uppfattning av verkligheten påverkar varje slutsats jag drar.

2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Denna uppsats bygger på en empirisk studie. En viktig del i arbetet har varit att

finna en teoretisk modell som kan förklara hushållens motivationsfaktorer till käll-

sortering, för att i sin tur kunna använda denna som referensram i analysen av

empirin. Efter det att teorin blev färdigställd utformade jag en enkät vars syfte var

att spegla nyckelfaktorerna för att bestämma hushållens motivation och därefter

genomförde jag den empiriska undersökningen. När undersökningen var klar och

den statistiska bearbetningen slutförd, analyserade jag min data för att sedan svara

på mina frågeställningar.

2.2 ENKÄTUNDERSÖKNINGEN

En enkätundersökning är ett av tre sätt att samla in data, där de övriga två är besöks-

intervjuer och telefonintervjuer. Enkätundersökningar innebär att respondenten

själv fyller i svaren, vilket bland annat innebär fördelen att kunna ha längre svars-

alternativ. Utöver det är en enkätundersökning dessutom billig vid en jämförelse

med de övriga alternativen. (Lundahl och Skärvad, 1999)

Tack vare mina tidsmässiga och ekonomiska begränsningar ansåg jag att det bästa

sättet att få fram empirisk data i mitt fall var en enkätundersökning. Eftersom jag i

min undersökning testar hur respondenten reagerar på ny information kan man säga
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att enkätundersökningen har vissa inslag av experiment (Lundahl och Skärvad,

1999). De problem som kan uppstå i och med detta är framförallt att respon-

denterna inte får tid att reflektera över den nya informationen, och att denna därför

leder till förvirring och osäkerhet. Jag är medveten om dessa problem och kommer

att ta hänsyn till dem i analysen av mitt statistiska material. Enkätundersökningen

genomfördes på eftermiddagen den 9 maj 2005 och tillvägagångssättet för den åter-

kommer jag till nedan.

2.2.1 Enkäten

Vid utformandet av enkäten fokuserade jag på att uppfylla uppsatsens syfte. Det

innebär att jag försöker kartlägga de bakomliggande faktorer till hushållens prefer-

enser för källsortering och hur dessa förändras när ny information tillförs. Svars-

alternativen i en enkät kan antingen vara öppna eller bundna. I mitt fall har jag valt

att främst använda mig av bundna svarsalternativ även om ett öppet alternativ före-

kommer. Den främsta anledningen till att jag använder bundna svar är att dessa är

enklare att sammanställa statistiskt.

Till att börja med vill jag i enkäten (se Bilaga 5) kartlägga till vilken grad hushållen

källsorterar olika sorters produktförpackningar. Här frågar jag om fyra sorters

produktförpackningar; pappersförpackningar, hårdplastförpackningar utan pant,

glasförpackningar utan pant och metallförpackningar utan pant.

Vidare ser den del av enkäten som ska förklara motiven till källsortering ut enligt

följande:

Jag källsorterar produktförpackningar eftersom:

(1 = Tar helt avstånd, 3 = Osäker, 5 = Instämmer helt)

Källsortering är ett krav från myndigheterna. 1  2  3  4  5

Jag vill se mig själv som en ansvarstagande person. 1  2  3  4  5

Jag borde göra vad jag vill att andra ska göra. 1  2  3  4  5

Jag vill att andra ska se mig som en ansvarstagande person. 1  2  3  4  5

Källsortering är en givande verksamhet i sig. 1  2  3  4  5
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Jag värnar om miljön. 1  2  3  4  5

Annars får jag dåligt samvete för att jag inte gör något för miljön. 1  2  3  4  5

Min källsortering gynnar mitt hushålls privata ekonomi. 1  2  3  4  5

De första fyra frågorna behandlar normernas påverkan på hushållens källsortering.

Den första frågan berör hur en legal norm påverkar motivationen till källsortering.

De följande två frågorna gäller den moraliska normen och den fjärde frågan be-

handlar huruvida motivationen påverkas av en social norm. Vad de olika normerna

innebär återkommer jag till senare i uppsatsen. Den femte frågan undersöker om

respondenterna ser källsortering som nyttobringande i sig. De följande två

påståendena ska undersöka hur ett intresse av att värna om miljön fungerar som

motiv till att källsortera. Dessa variabler kan också vara intressanta att studera var

för sig då den första frågan undersöker ett rent intresse av att värna om en bra miljö,

medan den andra frågan undersöker den eventuella viljan av att göra något för

miljön för att döva sitt samvete. Slutligen rör den sista frågan de ekonomiska

motiven till källsortering. Jag har tagit med detta eftersom soptunnorna vägs i

Linköpings kommun och man betalar en rörlig kostnad för sin sophämtning

beroende på hur mycket sopor man slänger.

Efter detta låter jag respondenterna ta del av följande information:

Många forskare menar att källsorteringar av produktförpackningar KNAPPAST

FÖRBÄTTRAR MILJÖN ÖVERHUVUDTAGET. Här är tre anledningar:

(1) Materialen förpackningarna är gjorda av är harmlösa för miljön, istället bör man

inrikta sig på att återvinna och ta vara på avfall som verkligen är miljöskadligt

som färg, batterier och lösningsmedel.

(2) Det går åt mycket energi och bränsle (fossil bränslen) när produktförpackning-

arna ska transporteras från alla återvinningscentraler och flerbostadshus till

fabrikerna där återvinningen sker, något som både leder till utarmning av olje-

reserverna och ytterligare växthuseffekt.

(3) Det finns ingen risk att råvarorna förpackningarna är gjorda av ska ta slut;

papper är gjort av trä, vilket är en förnyelsebar råvara; glas är gjort av sand;
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metallburkar utan pant är ofta gjorda av järnmalm, vilket det finns mycket gott

om i jordskorpan.

(Källa: Radetzki M. (1999), Återvinning utan vinning: En ESO-rapport om sopor: Rapport till

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi - [ESO], Regeringskansliets offsetcentral,

Stockholm)

Efter att jag har tillfört informationen frågar jag om respondenterna kan tänka sig

att källsortera i framtiden. Om de svarat ja undersöker jag, med liknande frågor som

innan informationen, motiven till detta. Med det första påståendet ”jag tror

fortfarande att källsortering är ett bra sätt att förbättra miljön” undersöker jag om

respondenterna tar till sig och tror på den nya informationen eller inte. De respon-

denter som helt eller delvis håller med om detta påstående borde enligt mig inte

heller påverkas av informationen i sina motiv för källsortering. De respondenter

som efter den nya informationen inte länge kan tänka sig att källsortera får en öppen

fråga om varför. Här kan man anta att de vanligaste svaren bör gälla att de inte vill

källsortera om inte källsortering leder till en bättre miljö, då det är sådan information

som har tillförts.

Slutligen har jag ett par frågor som ska kartlägga respondenternas bakgrunds-

variabler. Dessa är intressanta eftersom de talar om hur de olika grupperna i mitt

urval ser ut, och om det finns några skillnader mellan grupperna. Vilken typ av

boende man har är också intressant i sig själv, då det kan förklara nivån på de

eventuella ekonomiska incitament till källsortering.

2.2.1 Metoder för analysen

Resultatet från enkätundersökningen har sammanställts först i Excel för att sedan

vidare bearbetas och analyseras i statistikprogrammet Minitab 14. Jag analyserade

främst min data genom att ställa upp den i tabeller eftersom utformningen av mina

enkätfrågor medför att regressioner blir opålitliga. Anledningen är främst att min typ

av frågor leder till ett stort antal dummyvariabler men det beror även på mitt urval,

vilket jag återkommer till nedan. Den tolkning jag gör av tabellerna kommer att bli

mer eller mindre subjektiv, då olika personer kan tolka samma tabell på olika sätt.

Jag har försökt undkomma detta problem genom att noga motivera de slutsatser jag
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drar från tabellerna och bifoga alla tabeller jag använder mig av så att läsaren själv

kan bilda sig en egen uppfattning.

2.3 URVAL

Det totala antalet undersökningsobjekt med avseende på en undersöknings syfte

kallas för undersökningens population. Ur denna kan man antingen dra ett urval kan

eller göra en totalundersökning. När det gäller urval kan man antingen göra ett

sannolikhetsurval eller ett icke-sannolikhetsurval beroende på vilka resurser och

förutsättningar man har när man gör undersökningen. På grund av mina begränsade

ekonomiska och tidsmässiga resurser valde jag att göra ett icke-sannolikhetsurval,

vilket innebär att de resultat jag får från undersökningen kan vara snedvridna i

förhållande till den totala populationen. (Lundahl och Skärvad, 1999)

I mitt fall består populationen av alla hushåll i Linköpings kommun. Ur denna

population har sedan ett icke-sannolikhetsurval dragits i tre steg. Det första urvalet

skedde genom att enkäten delades ut bland 21 stycken anställda inom privat verk-

samhet på Folksam i Linköping, det andra urvalet bestod av 20 stycken anställda

inom kommunal verksamhet på Linköpings Kommuns filial på Apotekaregatan 13c,

och det tredje urvalet bestod av 26 personer på Trägårdstorget och Stora Torget i

centrala Linköping. Utifrån detta urval låter jag varje respondent representera sitt

hushåll.

2.3.1 Diskussion om urvalet

Om man studerar bakgrundsvariablerna ser man att det finns skillnader mellan mina

tre olika urval. Medelvärdet för vilken typ av bostad respondenterna bor i ligger

närmare lägenhet för stadsurvalet än för de andra urvalen. Urvalet från Folksam

ligger närmast villa eller radhus, medan urvalet från kommunen ligger mitt i mellan.

När det gäller antal personer i hushållen ligger urvalet från staden och Folksam på

ungefär 2,4 personer per hushåll, medan kommunurvalet ligger något högre med

ungefär 2,7 personer per hushåll. En stor skillnad mellan urvalen finns i medel-

inkomsten per månad och hushåll. Respondenterna från kommunurvalet har en

medelinkomst per hushåll på ungefär 40.000-50.000 SEK i månaden, Folksam-

urvalet cirka 30.000-40.000 SEK, medan statsurvalet bara har en medelinkomst på
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ungefär 20.000-25.000 SEK. Skillnaderna kan bero på att de anställda på Folksam

och kommunen för det första har jobb, och för det andra är tjänstemän och därför

är ganska välbetalda. I mitt statsurval kan jag ha fått med studenter, pensionärer och

arbetslösa, som generellt sett borde ha lägre inkomster. (Bilaga 1.10)

Det faktum att jag har tagit ett icke-sannolikhetsurval skulle kunna leda till att jag får

annorlunda resultat jämfört med om jag hade gjort ett sannolikhetsurval. Min åsikt

är dock att tack vare att jag har tagit tre grupper borde mitt urval kunna spegla den

önskade populationen någotsånär, även om jag inte kan dra statistiskt säkerhets-

ställda slutsatser för populationen.

2.3.2 Bortfall

Eftersom jag själv har delat ut enkäter har jag förmodligen fått en högre

svarsfrekvens än jag skulle ha fått om jag istället hade skickat enkäterna per post.

Det bortfall jag trots allt har fått består av sex respondenter i centrala Linköping

som inte ville svara på enkäten, en respondent på kommunen som inte hade tid, och

två respondenter som svarade på så få frågor i enkäten att deras svar inte kunde

användas. Fördelningen för de senare var en respondent i centrala Linköping, och

en som arbetar på kommunen. Sammanfattningsvis kan man säga att mitt bortfall är

relativt litet i relation till hur många respondenter som ingår i undersökningen, av 67

tillfrågade respondenter har jag fått in användbara svar från 58 stycken, vilket

motsvarar en svarsfrekvens på 86,6 procent. Anledningen till att den största delen av

bortfallet skedde i centrala Linköping är enligt min mening antingen att personerna

var stressade och därför inte hade tid att fylla i enkäten eller att de inte ville bli

störda. Att jag fick så hög svarsfrekvens i de andra två urvalen skulle kunna bero på

att respondenterna hade möjlighet att sitta vid sina egna skrivbord och göra

enkäterna i lugn och ro. Det skulle kunna vara så att respondenter som inte

källsorterar inte heller vill svara på en enkät om källsortering, vilket i så fall skulle

kunna leda till en överrepresentation av källsorterande respondenter i min

undersökning. Trots detta, samt att bortfallet inte är slumpvis fördelat, är det min

åsikt att bortfallet inte kommer att snedvrida resultatet. Anledningen till detta är för

det första att jag inte kan se något direkt samband mellan bortfallen, utom att de
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flest skedde i centrala Linköping, och för det andra att jag hade en så hög

svarsfrekvens som 86,6 procent.

När det gäller bortfall inom formuläret har detta skett i större utsträckning än det

ovanstående. Då inga frågor i min undersökning är speciellt känsliga, är det svårt att

tänka sig att detta skulle vara en anledning till denna typ av bortfall. Istället skulle

det kunna vara så att respondenter hoppar över att fylla i påståenden som de inte

hållen med om. Något som skulle kunna resultera i snedvridningar för resultatet då

det är fler som inte håller med om mina påståenden i verkligheten än vad under-

sökningen visar.

2.4 KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK

Den data jag har använt mig av i min uppsats är både primärdata och sekundärdata.

Min primärdata består främst av den enkätundersökning jag gjort, och min

sekundärdata består av olika böcker och artiklar, samt resultat från tidigare studier.

De senare har jag använt som referensram och vid utformandet av min teoretiska

modell, som jag själv även har byggt ut och vidareutvecklat.

När det gäller primärdatas validitet anser jag att den är förhållandevis god då jag har

använt liknande studier som förebild vid utformandet av mina frågor. Detta leder till

att frågorna redan är genomtänkta av andra författare och att jag ytterligare kan

förbättra och utveckla deras frågor. Primärdatas reliabilitet är enligt min mening

något mindre god än validiteten då jag har genomfört ett icke-slumpmässigt urval av

respondenter. Dock anser jag att den ändå är förhållandevis god, då jag inom mitt

urval har tre olika grupper. När det gäller slumpmässiga fel i enkäten på grund av

trötthet eller motsvarande är risken för detta förmodligen störst i mitt urval av

personer i centrala Linköping. Vid de två andra urvalen har respondenterna haft en

lugnare miljö och därmed troligtvis mindre stress. Problemet med slumpmässiga fel

är snarare att respondenterna i vissa frågor i enkäten kan uppfatta det som att de

sätter betyg på sig själva som person. Exempel på detta är frågor som rör huruvida

man källsorterar för att man vill uppfatta sig själv som en ansvarstagande person

och huruvida man värnar om miljön. I dessa fall finns risken att svaren blir utsatta

för vissa störningar då respondenten kan vilja framstå som ”bättre” än han är
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egentligen. Jag är medveten om dessa problem och försöker ta hänsyn till dem i min

analys.
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3 TEORI

3.1 KOLLEKTIVA NYTTOR

Privata varor karaktäriseras av att de är exkluderbara och att det råder rivalitet vid

konsumtionen. Med det menas att varan bara kan konsumeras av vissa personer,

exempelvis de som betalar för sig, och att när en individ konsumerar en vara så

minskar mängden varor som andra individer kan konsumera. Kollektiva nyttor har

inte dessa två egenskaper. Här kan man inte kontrollera vilka som konsumerar

varorna, och om en individ konsumerar en vara så minskar inte den mängd varor

som andra individer kan konsumera. Problemet med denna typ av varor är att det

uppstår en snålskjutsproblematik när det gäller vem som ska bekosta varan.

Anledningen till detta är att ingen individ har incitament att bekosta en vara som

han kan utnyttja vare sig han betalar eller inte. Exempel på kollektiva nyttor är

försvarsmakten och miljön. Lösningen på snålskjutsproblemet innebär ofta i

praktiken att staten får bekosta den kollektiva nyttan genom att ta ut skatter från

individerna i samhället. (Schotter, 2001, Brännlund et al, 1998) Det är dock inte

ovanligt att individer frivilligt bidrar till kollektiva nyttor. Tidigare forskning visar att

förekomsten av informella sanktioner, som grundlösa hot om straffavgifter, är en

faktor som kan påverka individer positivt till att bidra till kollektiva nyttor. Utöver

detta är tendensen större att ge bidrag till en kollektiv nytta om den aktuella

individen vet, eller tror sig veta, att många andra också bidrar. Det senare kallas för

”conditional cooperation” och är motsatsen till altruism eftersom behovet av bidrag

blir mindre när många bidrar till en kollektiv nytta. (Heldt, 2005)

När det kommer till olika typer av kollektiva nyttor är miljön en vara som skiljer sig

från andra nyttor som exempelvis försvarsmakten i och med att den direkt omger

alla individer i samhället. Till en viss del kan miljön skyddas genom åtgärder som

bekostas av skattepengar, men en viktig del är de enskilda individernas ansträng-

ningar för att förbättra miljökvaliteten. Detta innebär att miljön är en mer

komplicerad kollektiv vara än exempelvis försvarsmakten.
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3.2 NORMER

Normer reglerar individers beteende och finns i flera olika typer där sociala,

moraliska, tvingande och legala normer är några. Normerna styr individers beteende

genom olika typer av sanktioner; belöningar om man följer dem eller betstraffningar

om man bryter mot dem. Om man fokuserar på bestraffningarna kan en person

som bryter mot en norm bli bestraffad på tre olika sätt; från en individ som är direkt

drabbad av förseelsen, av en tredje part som upprätthåller en viss standard, eller

genom det egna dåliga samvetet (Eggertsson, 2001). Nedan följer en schematisk bild

över de viktigaste tre typer av normer för mitt arbete.

Sociala normer är informella lagar som reglerar individers beteende och styrs genom

sociala sanktioner. Individer tar ofta åt sig dessa normer och omformar dem till sina

egna ”värderingar”, vilket leder till att normerna internaliseras och därmed ytter-

ligare styr individens beteende. (Horne, 2001) Här kan man se en koppling till nästa

form av normer; de moraliska normerna. Dessa normer finns inom individen och

styrs av samvetet och graden av personlig ansvarskänsla. Exempel på moraliska

normer är spärrar mot sådana handlingar som direkt drabbar någon annan som

stöld, mord och våldtäkt. Motsatsen till moraliska normer är tvingande normer, vilka

individen likaväl skulle ha kunnat bryta mot om det inte hade varit för de normer

som finns i den sociala gruppen. Detta är alltså normer som inte regleras av sam-

vetet och de styr handlingar som mer indirekta drabbar någon annan, såsom skatte-

fusk och fortkörning. (Kanazawa et al, 2001)

Externa Interna Tvingande av
omgivningen

Informell social
kontroll

Skattefusk, fortkörningStöld, mord

Norm

Sanktioner

Sociala normer Tvingande normerMoraliska normer

Exempel

Figur 1. Normer (egen illustration.)
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Precis som man kan ställa moraliska och tvingande normer i förhållande till

varandra kan man också göra en uppdelning mellan sociala och moraliska normer.

Den stora skillnaden ligger här i hur normerna sanktioneras. Sociala normer

sanktioneras externt, vilket innebär att individens omgivning vidtar sociala åtgärder

om individen bryter mot normen. Moraliska normer sanktioneras istället internt, det

vill säga att individen känner dåligt samvete om normen inte uppfylls. Sociala

normer regleras alltså i interaktionen mellan individer, och moraliska normer av den

enskilda individen själv. (Arvidsson och Ekholm, 2001) Hur dessa tre typer av

normer förhåller sig till varandra kan man se i figuren nedan.

Tvingande och moraliska normer är åtskilda eftersom tvingande normer enbart

kontrolleras av hotet om sanktioner från omgivningen, medan de senare även

kontrolleras av samvetet. Sociala normer ligger inom ramen för de båda andra

normerna av två anledningar. För det första kan en norm vara både moralisk och

social i och med att den sanktioneras både intern och externt samtidigt, som

exempelvis att begå ett mord. För det andra kan en norm vara både social och

tvingande samtidigt, som exempelvis att felparkera. Det senare leder i allmänhet inte

till dåligt samvete trots att det finns en social norm mot det. Tvingande normer har

även en vidare definition än sociala normer i och med att dessa exempelvis kan

innefatta handlingar som det inte finns några sociala normer mot, men som det ändå

finns formella lagar mot som att olagligt ladda hem musik från Internet. Även

moraliska normer har en vidare definition än sociala normer i och med att det finns

saker man får dåligt samvete av att göra, men som det inte finns några sociala

normer mot.

Tvingande

normer

Moraliska

normer

Sociala normer

Figur 2. Förhållandet mellan olika typer av normer. (Egen illustration)
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En annan typ är legala normer. Dessa kan påverka de beteenden som blir normer i

samhället i och med att de sätter ramar för vad som är accepterat. Man kan säga att

legala normer indirekt internaliseras hos individerna och skapar moraliska normer.

Anledningen är att legala normer påverkar sociala normer, vilka i sin tur kan

internaliseras hos individen som därmed följer normerna utan externa hot om

sanktioner. (Horne, 2001)

Normer skapar en viktig funktion i samhället genom att de automatiskt kan lösa

problem som externa effekter. Dessa kan exempelvis lösas genom att det skapas en

social norm för att minska den skadliga verksamhetens omfattning. (Eggertsson,

2001) Vidare kan sociala normer ändras av exogena chockar som förändrar de

ekonomiska förutsättningarna för en viss grupp, som ny teknologi, information eller

nya handelsmöjligheter. Detta kan leda till att kostnaden för att upprätthålla den

existerande normen blir för höga i förhållande till förtjänsten (Ellickson, 2001,

Horne, 2001). Resonemanget kan utvidgas till att även gälla moraliska normer om

dessa sätts som Bruvoll och Nyborg  (2002) föreslår i uppsatsens avsnitt 4. Här ser

individerna till en total samhällsnytta innefattande alla individer i samhället och

formar sina individuella moraliska normer därefter En exogen påverkan skulle i

denna modell kunna leda till att förutsättningarna för en viss verksamhet som

regleras av moraliska normer förändras och inte längre genererar önskat utfall till

samhällsnyttan. Detta leder i sin tur till att de moraliska normerna ändras och inte

längre förespråkar verksamheten. Man kan härmed säga att den exogena påverkan

kan leda till att den rådande normen urholkas.

3.3 KÄLLSORTERING OCH MILJÖ

Den vanligaste bilden i samhället är att källsortering är en verksamhet som ger

positiva effekter på miljön, vilket också speglas av den lagstiftning och de ansträng-

ningar som görs inom området (se Bilaga 4). Alla har dock inte den åsikten om

källsortering. Radetzki (1999) anser att den svenska återvinningspolitiken innebär att

mer återvinning ska ske om det så bara ger en liten effekt på miljön, trots att det

medför stora kostnader för samhället. Kostnaderna på marginalen för återvinningen

av produktförpackningar är enligt honom 5-20 gånger större än vinsten i form av

miljöförbättring och resursuthållighet. Radetzki bygger sitt ställningstagande på att
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produktförpackningarna är gjorda av material som är harmlösa för naturen och att

risken för utarmning av råvarorna som produktförpackningarna är gjorda av är

minimal. Om man också tar hänsyn till att källsortering tränger bort andra mer

effektiva miljöåtgärder, skulle man kunna säga att verksamheten totalt sett genererar

negativa effekter för miljön. Källsortering av produktförpackningar ger alltså enligt

Radetzki sammantaget inga egentliga positiva effekter på miljön. Radetzki behöver

inte ha rätt men hans tankar är intressanta när man undersöker informationens

betydelse för källsortering och det är av den anledningen som jag kommer att

använda mig av dem i min undersökning.

3.4 PREFERENSERNA, NYTTOFUNKTIONEN OCH
INFORMATION

Inom nationalekonomin talar man ofta om economic man när man ska beskriva

individerna i samhället. Det första begrepp som ingår här är att individerna är

rationella nyttomaximerare, och alltså i alla lägen strävar efter att maximera sin egen

nytta. Man har några antaganden rörande denna rationalitet för individens pre-

ferenser. Den första är individens fullständiga förmåga att rangordna olika samman-

sättningar av varor. En sammansättning av varor kan antingen vara bättre, sämre

eller lika bra som en annan sammansättning. Vidare antar man att individens pre-

ferenser är reflexiva, vilket innebär att varusammansättningen a är minst lika bra

som sig själv. Det senare antagandet banar väg för ett viktigare antagande nämligen

antagandet om jämförande av varusammansättningar och att preferenserna är

transitiva, vilket är en av de viktigast delarna av individens rationella preferenser; om

a är minst lika bra som b, och b är minst lika bra som c, så är a minst lika bra som c.

Sammanfattningsvis kan man säga att rationaliteten innebär att individer vet vad de

vill ha och uppnå, och kan rangordna olika alternativ och välja det som är bäst för

individen enligt hans eller hennes preferenser. (Schotter, 2001)

Det finns även psykologiska antaganden om individerna i samhället och deras

beteende när de maximerar sin nytta. Bland annat är individer egoistiska och bara

intresserade av att maximera sin egen nytta. Detta innebär dock inte att individerna

inte vill göra saker för sina medmänniskor. Exempelvis kan en individ ha en när-

stående människas nytta i sin egen nyttofunktion och därmed uppleva nytta av att
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medmänniskan har det bra. Vidare kan även normer vara av betydelse, då individen

kan bli sanktionerad av sin omgivning eller sig själv om han bryter mot vissa

oskrivna lagar. (Schotter, 2001)

Det finns dock kritik mot den här typen av rationalitetsbegrepp vilken består av att

man inte kan jämföra alla värden med varandra, men också att individens pre-

ferenser är diversifierade och komplexa och därför inte kan sägas vara transitiva.

Man kan skilja på ideal och krav. Individens ideal behöver inte vara praktiskt

förenliga med varandra men det behöver kraven, eller i alla fall behöver individen

tro det. Det kan alltså förekomma konflikter i individens preferensdomän vilket gör

att det kan bli omöjligt att analysera individers handlande utifrån ett rationellt

perspektiv. (Eliasson, 1996) Jag tänker dock bortse från detta i min analys och ändå

anta att individerna har konfliktfria preferenser.

När individen maximerar sin nytta utifrån nyttofunktionen väljer han den kombi-

nation av varor och aktiviteter som ger mest nytta med hänsyn taget till de

restriktioner individen har. Vidare innebär nyttomaximerandet att om nyttan av en

viss verksamhet eller vara överskrider kostnaden, och det inte finns någon annan

vara eller aktivitet som genererar högre nytta, så kommer individen att genomföra

verksamheten eller köpa varan. Man kan alltså säga att nyttan individen får ut av att

konsumera olika varor och verksamheter, i kombination med vilka alternativa varor

och verksamheter det finns att välja mellan, bestämmer vilken motivation individen

har att antingen köpa en vara eller utföra en verksamhet. Hur individen uppfattar

nyttan av olika varor och verksamheter beror på hur individens preferenser ser ut,

vilket i sin tur beror på vad individen tror sig veta om vilka effekter olika varor och

verksamheter ger på hans välbefinnande. Det senare innebär att individen inte

behöver vara allvetande för att maximera sin nytta, utan kan göra det utifrån sin

tillgängliga information (Eliasson, 1996). Vad individen tror sig veta är därför av

betydelse när preferenser ska omformas till nyttovärden genom konsumtion och val

av aktiviteter. Ser man till det verkliga livet förändras individernas preferenser hela

tiden under livets gång, det man tycker om och eftersträvar när man är ung behöver

inte alls vara det man tycker om när man blir äldre (Bykvist, 1998). Anledningen är

att preferenser inte behöver vara låsta till en viss vara eller nyttighet (Eliasson, 1996).
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4 VARFÖR KÄLLSORTERAR HUSHÅLLEN?

Här följer en modell av Bruvoll och Nyborg (2002) som försöker ge en förklaring

till varför rationella individer bidrar till den kollektiva nyttan miljö genom

källsortering. Modellen belyser hur moraliska normer, som kan spegla individens

ansvarskänsla för miljön, i kombination med en uppfattning om att källsortering är

bra för miljön påverkar motivationen till källsortering. Modellen är tänkt att ge

läsaren en bild av hur källsortering skulle kunna få en plats i en individs nytto-

funktion. De grundläggande antagandena för modellen är att individen är en

rationell nyttomaximerare med fasta och konfliktfria preferenser. Källsortering

räknas här som en frivillig verksamhet och den ideala nivån av källsortering bestäms

i modellen av den enskilda individens moraliska norm för källsortering.

Bruvoll och Nyborg antar att en individ har följande nyttofunktion:

(1) U = u (c, l, Q, S)

Individens konsumtion representeras av c (consumption) och fritiden av l (leisure).

Vidare innebär Q (quality) miljöns kvalitet, vilken är en kollektiv nytta, och S (self

image) representerar individens självbild som en ansvarstagande person. Käll-

sortering räknas inte som en nyttobringande verksamhet i sig, det vill säga man antar

att källsortering i sig inte är roligt eller givande. Individens ansvarskänsla kommer in

i nyttofunktionen genom det ansvar han känner för miljökvaliteten och genererar

nytta i form av självbilden som en ansvarstagande person. Den moraliska normen

styr sedan hur mycket man måste källsortera för att få en självbild som en ansvars-

tagande person och kan därför sägas spegla individens grad av ansvarskänsla.

Kvaliteten på miljön är bestämd av individens eget bidrag till en bättre miljö, q, och

bidraget av alla andra, Q-1. Det egna bidraget är dock försumbart i förhållande till

alla andras bidrag. Jag tycker att miljökvaliteten inte bara borde bestå av individernas

ansträngningar för att förbättra den, utan det borde även finnas en grundläggande

miljökvalitet som inte härstammar från folks miljöansträngningar. Tanken med

modellen är ändå god i och med att den visar att det egna bidraget är försumbart vid

en jämförelse med samhällets totala ansträngning för att förbättra miljökvaliteten.
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(2) Q = Q-1 + q

Vidare är q en funktion av tiden e (recycling effort) som läggs ner på källsortering av

individen, då källsortering är den enda verksamhet som i den här modellen kan

tänkas påverka miljön.

(3) q = q(e)

Den totala tiden individen kan fördela mellan fritid (l) och källsortering (e) är T

(total time), dvs. den tid man inte arbetar, äter, eller sover. Detta är enligt min

mening ett bra antagande i och med att arbetstiden är trögrörlig i Sverige. Man har

en viss längd på sin arbetsdag och man kan i allmänhet inte välja att arbeta mindre

för att istället källsortera. Vad som snarare kan ske är att källsorteringen tränger bort

eventuell övertidsarbete, vilken kan ses som mer flexibel. Det senare är dock något

som man väljer att bortse från i modellen.

(4) T = l + e

Hur mycket som ska källsorteras i samhället bestäms av den moraliska normen och

betecknas med q*. Självbilden som en ansvarstagande person beror sedan på

skillnaden mellan den egna nivån av källsortering och den som förespråkas av

normen.

(5) S = s ( q - q* )

Den bästa självbilden som ansvarstagande uppnås om q är större eller lika stor som

q*, vilket också innebär att S’ = 0. Vidare antar man att S’ > 0 om q < q*.

När man ska bestämma nivån på en individs moraliska norm antar man att alla

individer i samhället är identiska och att de har en utilitaristisk inställning till

varandras nytta. Innan individen bestämmer sin egen källsortering överväger han

hur den sociala välfärden skulle påverkas om alla andra individer i samhället gjorde

som han. Den nivå som sedan väljs är den som genererar den högsta totala sociala

välfärden om alla individer i samhället väljer den. Man antar alltså att det finns en

samhällsnytta, W (welfare), som består av alla individers sammanlagda nytta. Dessa

antaganden kan kritiseras på flera punkter. Till att börja med är det osannolikt att

alla individer skulle vara identiska, men det kan förklaras med att när den aktuella

individen ser till samhället så antar han att alla andra individer har samma
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nyttofunktion som han. Man kan även kritisera att en individ skulle bry sig om andra

för honom okända individers nytta. Det senare kan förklaras med att många

individer snarare kan tänkas eftersträva egensyftet av att ha en bra miljö än de andra

individernas nytta av den. Antagandet uppfyller trots denna brist sitt syfte i och med

att det visar hur individen genom sin ansvarskänsla inser att alla måste vara med och

bidra till miljön. Detta speglar hur en individ skulle kunna få in en gemensam nytta

som miljö i sin nyttofunktion och kan därmed ge en förklaring till varför en rationell

individ kan tänkas bidra till en kollektiv nytta. Slutligen kan man, i och med att nivån

på den moraliska normen bestäms av den aktuella individens nyttofunktion

multiplicerad med antalet individer i samhället, säga att den normativa nivån beror

på vilken nytta och intresse den aktuella individen har av miljön.

(6) W = NUi

Individen i:s moraliska norm för källsortering läggs utifrån dessa antagande på en

nivå där nyttan för alla N individer i samhället maximeras. Individen bestämmer

alltså sin normativa nivå qi* genom att maximera W med avseende på ei och de olika

restriktioner som finns i (1) – (5). När q* är bestämd kan man maximera individens

egen nytta genom att maximera individens nyttofunktion (1), med avseende på

restrektionerna (2) – (5) där man kan anse q* som en exogen faktor. I denna maxi-

mering blir marginalnyttan av fritid är lika med nyttan av att källsortera. Den senare

består av två delar, dels nyttan av bra miljö och dels individens självbild som en

ansvarstagande person som uppnås vid källsortering.

Jag bygger nu själv ut modellen en aning och antar att det uppkommer ny

information i samhället som säger att källsortering av produktförpackningar inte har

någon påverkan på miljön. I och med att jag gör det belyser jag frågan om hur viktig

uppfattningen om att källsortering är bra för miljön är för individerna och

informationens roll i detta. Informationen innebär att Q blir en exogent given

variabel, och det finns ingen verksamhet som täcks in i modellen som individen kan

påverka som genererar en bättre miljökvalitet. Det senare innebär i sig dock

knappast någon skillnad mot situationen innan informationen eftersom det egna

bidraget till miljökvaliteten är försumbart. Jag antar vidare att Q1 och q*1 innebär

variablerna Q och q* efter den nya informationen. När man nu maximerar (6) med
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avseende på restrektionerna (1), Q = Q1, (3) – (5) och att qi = qj för individerna i

och j blir q*1 = 0. Anledningen är att den moraliska normen hos individerna

(utilitarism) förespråkar maximering av den totala nyttan för samhället. När

källsortering inte längre leder till positiva effekter för samhället i form av bättre

miljökvalitet blir den optimala nivån av källsortering lika med noll eftersom käll-

sortering inte innebär några positiva effekter utan bara en kostnad för alla individer i

samhället i form av utebliven fritid. Den nya informationen innebär att individerna

kan minska sin källsorteringsverksamhet utan att försämra sin självbild som en

ansvarsfull människa eller att miljökvaliteten försämras. När de maximerar sin nytta

efter den nya informationen kommer de att lägga sin källsorteringsverksamhet på

den nivå normen kräver, vilken är ingen alls.
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5 EMPIRI

Sammanlagt tillfrågades 67 respondenter om de ville fylla i enkäten, och jag fick

tillbaka 58 enkäter som till största delen var ifyllda. Det totala antalet enkäter som

jag har behandlat i min statistiska bearbetning är med andra ord 58 stycken.

Av dessa 58 respondenter var det 57 som fyllde i vilken sorts bostad de bor i; 29 bor

i lägenhet, 26 i villa och 2 har en annan sorts boende och bor i det här fallet på en

lantgård eller motsvarande. Av de 57 respondenter som svarade på min fråga om

fastighetsnära källsortering har 22 möjlighet att lämna sitt källsorterade avfall i an-

slutning till den fastighet de bor i, medan 35 inte har det.

Bland respondenterna är det i genomsnitt 2,49 personer i varje hushåll och hushållet

har en inkomst på mellan 25.000 – 30.000 SEK. Vidare hade 50 respondenter till-

gång till bil medan sju inte har det. En respondent svarade inte på frågan.

När det kommer till hur många av respondenterna som källsorterar svarade 56 av 58

att de källsorterar i någon mån, medan två stycken svarade att de överhuvudtaget

inte källsorterar. Fördelningen mellan olika produktförpackningsmatreal ser ut enligt

följande:

I vilken utsträckning källsorterar ni olika typer av produktförpackningsavfall i ditt hushåll?

Inget Något Det mesta Allt

Pappersförpackningar/ Wellpapp 5% 10% 47% 38%

Hårdplastförpackningar utan pant 30% 18% 28% 25%

Glasförpackningar utan pant 7% 3% 24% 66%

Metallförpackningar utan pant 29% 17% 24% 29%

De två förpackningstyper som källsorteras mest är pappersförpackningar/ wellpapp

och glasförpackningar, där 85% respektive 90% av respondenterna sorterar allt eller

det mesta. Dock källsorteras även övriga förpackningar i stor utsträckning; 53%
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sorterar allt eller det mesta av hårdplastförpackningar och 54% sorterar allt eller det

mesta av uttjänta metallförpackningar.

Här har jag konstruerat ett index för hur mycket hushållen källsorterar, ett käll-

sorteringsindex (KI), vilket består av de fyra sorterna av produktförpackningar.

Ingen källsortering av den aktuella produktförpackningen motsvarar en nolla (0) i

indexet, någon källsortering motsvarar en etta (1), om man källsortera det mesta

motsvarar det en tvåa (2), slutligen innebär det en trea (3) om man källsorterar allt.

Eftersom jag undersöker fyra sorters produktförpackningar kommer källsorterings-

indexet (KI) att kunna ta värden mellan noll och tolv. En person som källsorterar

alla förpackningar och därmed har en trea på alla sorters produktförpackningar får i

indexet tolv ”källsorteringspoäng” medan en person som inte källsorterar någon av

förpackningarna får noll. Jag har lagt samman de fyra olika typerna av produkt-

förpackningar i ett index för att på det sättet kunna få en samlad bild över hur

mycket hushållen källsorterar. Många av respondenterna källsorterar och 36 av 58

har källsorteringspoäng på sju eller mer. Fördelningen mellan respondenterna  i

indexet ser ut enligt följande:

Källsorteringspoäng 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totalt

Antal respondenter 2 2 1 4 6 7 3 11 3 6 4 9 58

De respondenter som källsorterar förpackningar mer eller mindre fick vidare svara

på frågor rörande varför de källsorterar. Svaren ser ut enligt följande:

Jag källsorterar produktförpackningar eftersom:

Tar helt avstånd Osäker Instämmer helt

(1) (2) (3) (4) (5)

Källsortering är ett krav

från myndigheterna. 32% 10% 32% 14% 12%

Jag vill se mig själv som en

ansvarstagande person. 4% 4% 15% 40% 38%
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Jag borde göra vad jag vill

att andra ska göra. 8% 4% 20% 38% 30%

Jag vill att andra ska se mig

som en ansvarstagande person 14% 16% 16% 40% 14%

Källsortering är en givande

verksamhet. 12% 13% 23% 25% 27%

Jag värnar om miljön. 4% 0% 6% 43% 47%

Får dåligt samvete för att jag

inte gör något för miljön. 13% 11% 20% 33% 24%

Min källsortering gynnar

hushållets ekonomi. 34% 9% 32% 15% 11%

Det påstående om motiv till källsortering som flest av respondenterna håller med

om är att de källsorterar eftersom de värnar om miljön, vilket 90% av de 51

respondenter som svarade på påståendet helt eller delvis instämde med. Vidare

ansåg 78% av de 53 respondenterna som svarade på påståendet att de källsorterar

helt eller delvis eftersom de vill se sig själva som ansvarstagande personer. Av 50

respondenter som svarade på nästa påstående höll 68% helt eller delvis med om att

de källsorterar eftersom de borde göra vad de vill att andra ska göra. Bara 26% av de

svarande höll helt eller delvis med om att de källsorterar eftersom de gynnar deras

privata ekonomi, vilket är samma andel som helt eller delvis instämde med att de

källsorterar eftersom det är ett krav från myndigheterna.

När respondenterna fick frågan om de anser att källsortering är en verksamhet som

är bra för miljön svarade 57 stycken, av vilka 91% ansåg att det är en verksamhet

som är bra för miljön och 9% ansåg att det inte är det. Efter detta tillförde jag kritisk

information om källsortering (se avsnitt 2.5). Efter informationen ställdes frågan om

respondenterna fortfarande skulle kunna tänka sig att källsortera produkt-

förpackningar trots att det förmodligen inte är bra för miljön. Här svarade 56

respondenter, av vilka 59% svarade ja och 41% nej. 
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De 59%, eller motsvarande 33 stycken, som här svarade ja gav jag en följdfråga med

ett antal påståenden om varför de svarade som de gjorde. Fördelningen ser ut enligt

följande:

Jag skulle kunna tänka mig att källsortera produktförpackningar eftersom:

Tar helt avstånd Osäker Instämmer helt

(1) (2) (3) (4) (5)

Jag tror fortfarande att käll-

sortering är bra för miljön. 32% 3% 3% 47% 47%

Källsortering är ett krav

från myndigheterna. 23% 20% 27% 13% 17%

Jag vill se mig själv som en

ansvarstagande person. 0% 3% 17% 43% 37%

Jag borde göra vad jag vill

att andra ska göra. 7% 7% 17% 48% 21%

Jag vill att andra ska se mig

som en ansvarstagande person. 10% 10% 17% 47% 17%

Källsortering är en givande

verksamhet. 0% 11% 39% 32% 18%

Min källsortering gynnar

hushållets ekonomi. 28% 17% 38% 14% 3%

Här ser man att av de som fortfarande kan tänka sig att källsortera så instämmer

94% av de 32 som svarade helt eller delvis med att källsortering fortfarande är ett

bra sätt att förbättra miljön. Av de 30 svarande på nästa påstående anser 80% helt

eller delvis att de skulle kunna tänka sig att källsortera eftersom de vill se sig själva

som ansvarstagande personer. Vidare anser 69% av 29 svarande att de skulle tänka

sig att fortsätta källsortera eftersom de borde göra vad de vill att andra ska göra, och

64% av 30 svarande ansåg att de borde fortsätta för att andra ska se dem som

ansvarstagande personer.
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De 23 respondenter som svarade nej på om de fortfarande skulle kunna tänka sig att

källsortera produktförpackningar efter informationen fick en öppen fråga om varför

de svarade nej. Här var det 15 som svarade och 13 av dessa hade argument som

infattade att det är onödigt att källsortera om det inte ger positiva effekter för miljön

(Bilaga 2).
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6 ANALYS

6.1 MOTIVATIONSFAKTORER FÖR KÄLLSORTERING

Man kan konstatera att många av respondenterna i undersökningen källsorterar,

endast två av 58 svarade att de inte källsorterar alls och 36 av 58 respondenter hade

en källsorteringspoäng på sju eller mer. Av detta kan man dra slutsatsen att om

dessa respondenter är rationella nyttomaximerare borde nyttan av att källsortera

generellt sett överväga kostnaden.

Först ska jag ta reda på om folk källsorterar för att de tycker det är givande i sig,

eller om det är på grund av andra faktorer. Av respondenterna anser 52% helt eller

delvis att källsortering är en givande verksamhet, vilket tyder på att många anser att

källsortering är nyttobringande i sig. När man ställer upp de två faktorerna käll-

sorteringsindex (KI) och hur givande respondenterna tycker att källsorteringen är i

sig mot varandra i en tabell är det dock svårt att se något direkt samband (Bilaga

1.1). Trots att en stor andel av respondenterna tycker att källsortering är givande i

sig verkar det alltså inte finnas något samband mellan detta och hur mycket de käll-

sorterar. Här är följande iakttagelse intressant; bland den del av respondenterna som

skulle kunna tänka sig att fortsätta källsortera efter den nya informationen var det en

ungefär lika stor andel som såg källsortering som en givande verksamhet som bland

alla respondenter före informationen. Iakttagelsen styrks även när man ställer upp

en tabell över hur givande respondenterna tycker att källsortering är i sig mot om de

skulle kunna tänka sig att fortsätta källsortera efter den nya informationen (Bilaga

1.2). Här är det, precis som i den förra tabellen, svårt att urskilja något speciellt

samband. Det senare tyder på att huruvida man tycker källsortering är en givande

verksamhet är oviktigt för ens val att fortsätta källsortera. Man skulle utifrån detta

kunna säga att källsorteringen i sig inte verkar ha en betydande plats i respon-

denternas nyttofunktion, precis som i funktion (1) i modellen i avsnitt 4.

Vad är det då som motiverar folk till att källsortera? Med hjälp av tidigare gjord

forskning kan jag identifiera fyra motivationsfaktorer till källsortering; moraliska
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normer1, sociala normer, legala normer och ekonomiska incitament (Berglund, 2003

och Bruvoll och Nyborg, 2002). Det ska dock påpekas att det mycket väl kan finnas

flera faktorer än dessa, vilket jag dock har valt att bortse från.

6.1.1 Sociala normer

En social norm för källsortering kan uppstå på olika sätt beroende på hur man bor.

Man kan känna tryck från grannar att källsortera eftersom man vill vara lika duktig

som de och därmed källsorterar för att de ska uppfatta en som en ansvarstagande

person. Bland respondenterna i min undersökning anser 54% att de helt eller delvis

källsorterar eftersom andra ska uppfatta dem som ansvarstagande individer. Frågan

är om de sociala normerna är en betydande eller mindre betydande

motivationsfaktor till källsortering. En anledning till att den sociala normen inte

skulle vara en betydande motivationsfaktor är att verksamheten pågår inom

hushållet och att andra individer utanför hushållet därför har ganska liten insyn i

den. Källsortering är samtidigt en verksamhet som skulle kunna inbjuda till en stark

social norm då syftet är att förbättra miljökvaliteten, vilket i sin tur är en kollektiv

nytta som lätt kan utsättas för snålskjutsproblematik. Eftersom 91% av

respondenterna tror att källsortering är bra för miljön kan man tänka sig att

individerna i en social grupp tror att de får en sämre miljökvalitet om inte alla i

gruppen källsorterar. Detta borde i sin tur leda till att en social norm för

                                             

1 Dessa kan som jag tidigare nämnt spegla individens ansvarskänsla för miljön.

Källsortering

Legala normer Ekonomiska
incitament

Moraliska
normerSociala normer

Figur 3. Sammanfattande modell för motivationsfaktorer till källsortering (egen illustration.)
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källsortering lätt kan uppstå eftersom många tror att verksamheten kan öka deras

nytta. Utifrån mitt empiriska material är det dock svårt att uttala sig om sociala

normer är en betydande motivationsfaktor eller inte och eftersom jag inte inriktar

mig på detta i mitt syfte ska jag inte fördjupa mig vidare inom området.

6.1.2 Legala normer

En annan motivationsfaktor till källsortering är tron att källsortering är ett krav från

myndigheterna, vilket kan skapa en legal norm. Påståendet i min enkät om att man

källsorterar eftersom det är ett krav från myndigheterna speglar hur respondenterna

uppfattar en eventuell sådan legal norm. I det här fallet var det dock bara 26% som

helt eller delvis höll med om påståendet, vilket gör att det är svårt att påstå att det

finns en utbredd legal norm i samhället för källsortering.

6.1.3 Ekonomiska incitament

I Linköpings kommun finns det ekonomiska incitament till källsortering i och med

att soporna vägs (se Bilaga 4). Detta borde speciellt gälla för villor eftersom de

drabbas direkt ekonomiskt av hur mycket de källsorterar. När man ställer upp typ av

bostad mot till vilken grad man källsorterar för att det gynnar ens hushåll

ekonomiskt i en tabell skulle man kunna urskilja en liten tendens för att villahushåll

också har ekonomiska incitament för källsortering, men det är inte på något sätt ett

självklart samband (Bilaga 1.3). Sambandet blir än mer osäkert när man tar hänsyn

till att det saknas många värden i tabellen. De ekonomiska incitamenten verkar inte

heller vara någon bra förklaringsvariabel till varför hushållen källsortera, då bara

26% helt eller delvis höll med om att de källsorterar eftersom det gynnar dem

ekonomiskt. Dessa incitament skulle i och för sig indirekt kunna påverka

källsorteringen eftersom de kan skapa sociala normer i mindre flerbostadshus och

andra samfälligheter som delar på sopavgifterna, vilket dock är något som kan vara

svårt att utröna här. De ekonomiska incitamenten skulle även kunna vara under-

representerade i undersökningen då respondenterna mycket väl kan ha en

benägenhet att svara att de källsorterar för att värna om miljön istället för av

ekonomiska anledningar. Anledningen till detta skulle kunna vara att de i under-

sökningen vill framstå som ädla och osjälviska.



AANNAALLYYSS

32

6.1.4 Moraliska normer

Den sista motivationsfaktorn är också den som jag ska inrikta mig på eftersom den

kan spegla en ansvarskänsla för miljön. De flesta respondenter i min undersökning

källsorterar och 90% av dem anger att en av anledningarna till detta är att de vill

värna om miljön. Det senare är en andel som man eventuellt ska betrakta med en

nypa salt eftersom vissa kanske anger att de källsorterar för miljön trots att de

egentligen gör det av andra anledningar, dock är det ändå en betydande andel som

inte bör underskattas. Eftersom miljön är en kollektiv nytta kan man tycka att en

rationell individ borde sträva efter att åka snålskjuts på andra individers miljö-

ansträngningar. Nyttan av en bra miljö borde därför inte vara en motivationsfaktor

för källsortering i sig själv. Denna nyttan skulle dock kunna sammankopplas med en

ansvarskänsla för miljön, vilken i sin tur kan motivera individen till att källsortera;

vetskapen om att miljön inte förbättras om alla individer i samhället åker snålskjuts

på varandra och att det krävs att var och en gör sin ”plikt” för att miljön ska för-

bättras kan vara en del av denna ansvarskänsla. Innan jag försöker utreda hur detta

förhåller sig till min empiri ska jag kort beskriva hur ansvarskänslan skulle kunna

motivera till källsortering.

Figur 4 bygger på modellen i avsnitt 4 och är ett förslag på hur ansvarskänslan och

de moraliska normerna skulle kunna motivera en individ till att bidra till miljön

Individ

Moraliska

normer

Ansvarskänsla Självbild

Källsortering Miljö

Sociala
preferenser

Figur 4. De moraliska normernas roll för källsortering (egen illustration.)
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genom källsortering. Jag har antagit att ansvarskänslan endast uppstår genom att

individen vill se sig själv som en ansvarstagande person. Individens ansvarskänsla

och självbild sitter i modellen ihop som två sidor av ett mynt i och med att de är

beroende av varandra. Vill man ha en självbild som en ansvarstagande person så

resulterar det också i en viss ansvarskänsla. När det gäller miljöområdet påverkar

ansvarskänslan hur mycket man vill påverka den kollektiva nyttan miljön positivt,

vilket här sker genom källsortering. Källsorterar individen, och därmed också

påverkar miljön enligt vad han tror, så resulterar det i en självbild som en ansvars-

tagande person. Man skulle kunna kalla hela det här förloppet sociala preferenser;

uppfattar individen nytta av att påverka den kollektiva nyttan miljö positivt, har han

också positiva sociala preferenser när det gäller miljön. Den faktor som styr ansvars-

känslan och självbilden, och därmed också de sociala preferenserna, är nivån på den

moraliska normen för källsortering. Nivån på de moraliska normerna bestämmer

hur mycket man måste källsortera för att uppfylla sin norm och därmed få själv-

bilden som en ansvarstagande person, ett förlopp som man tydligt kan se i funktion

(5) i modellen i avsnitt 4.

Nu kommer frågan om resonemanget ovan kan fungera som en förklaring till att

respondenterna i min undersökning i så hög grad uppger att de källsorterar för att

värna om miljön? Svaret är att det är svårt att vare sig styrka eller förkasta förloppet

i figur 4 som en förklaring till min empiri, dock kan jag i alla fall säga något då jag i

min undersökning har påståenden som kan spegla respondenternas ansvarskänsla

för miljön och dess koppling till källsortering. Det ska dock påpekas att ansvars-

känsla är ett luddigt begrepp som kan vara svårt att analysera och tillämpa på ett

empiriskt material. Hur som helst berör det första påståendet direkt självbilden som

en ansvarstagande person (”Jag källsorterar eftersom jag vill se mig själv som en

ansvarstagande person.”). Här svarade 78% av respondenterna att de helt eller delvis

höll med om påståendet. Det andra påståendet (”Jag källsorterar eftersom jag borde

göra vad jag vill att andra ska göra.”) speglar mer indirekt självbilden som

ansvarstagande eftersom det handlar om något man känner att man borde göra.

Utöver detta speglar påståendet också ett intresse av en god miljökvalitet då det

undersöker om respondenterna vill att andra ska källsortera och därmed bidra till

miljön. Här höll något färre helt eller delvis med, bara 68%, men det är ändå en
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betydande andel. Resultaten pekar på att en stor andel av respondenterna

källsorterar för att se sig själva som ansvarstagande personer, på samma gång som

miljökvaliteten är av stor betydelse2. Många respondenter skulle därmed mycket väl

kunna ha en moraliska norm som förespråkar källsortering i och med att käll-

sorteringen till viss del verkar regleras internt hos individer genom deras

ansvarskänsla. Om man dessutom jämför detta med de övriga motivations-

faktorerna till källsortering i min undersökning verkar det som att det här är den

enskilt viktigaste faktorn. Detta kan mycket väl bero på att respondenterna vill

framstå som ansvarstagande personer i undersökningen, men det skulle också kunna

bero på att den moraliska normen verkligen är en viktig faktor som motiverar till

källsortering. 

Denna något osäkra slutsats kompliceras dock om man beaktar teorin om

”conditional cooperation” som beskrivs i uppsatsens avsnitt 3.1. Detta innebär

ytterligare en dimension i min analys då det skulle kunna göra ansvarskänslan för

miljön som en motivationsfaktor till källsortering mer mångfasciterad än vad jag

tidigare beskrivit. Orsaken är att ”conditional cooperation” skulle kunna ligga

mycket nära ansvarskänslan och att de två begreppen därmed kan vara svåra att

skilja på. Många av respondenterna i min undersökning svarade som jag tidigare

nämnt att de källsorterar eftersom de vill värna om miljön och för att de vill framstå

som ansvarstagande personer. Förmodligen är detta också fallet, men det är möjligt

att de väljer just källsortering som aktivitet tack vare att många andra också

källsorterar. Härmed får de självbilden som ansvarstagande personer när de käll-

sorterar, både för att de värnar om miljön och eftersom de har uppfattningen att

många andra också källsorterar och det därför är något man bör göra för att vara en

ansvarsfull person. Härigenom kan det bli svårt att skilja på vad som är en form av

flockbeteende och vad som är ren ansvarskänsla för miljön då det skulle kunna vara

mycket möjligt att individen får samma självbild som en ansvarstagande person av

att bara göra samma sak som den tror att många andra gör.

                                             

2 Detta styrks också av att 90% av respondenterna anger att de källsorterar för att värna om miljön
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6.2 KÄLLSORTERING OCH MILJÖN

6.2.1 Hur viktig är uppfattningen att källsortering är miljövänligt?

I figur 4 ovan är tron på att källsortering är miljövänligt och att man därmed gör

nytta när man källsorterar avgörande för huruvida verksamheten ska leda till att man

ser sig själv som en ansvarstagande person när man källsorterar. Frågan är om det

även förhåller sig på det viset i mitt empiriska material? Om man studerar de

respondenter som svarar på påståendet att de källsorterar eftersom de vill se sig

själva som ansvarstagande personer, och delar upp dem i en tabell för huruvida de

tror att källsortering är bra för miljön eller inte, så skulle man kunna urskilja ett svagt

samband; många som i hög grad håller med om att de källsorterar för att de vill se

sig själva som ansvarstagande personer tror också att källsortering är miljövänligt

(Bilaga 1.4). Anledningen till detta samband är att av de 40 respondenter som tror

att källsortering är bra för miljön så håller 37 stycken helt eller delvis med om

påståendet att de källsorterar för att de vill se sig själva som ansvarstagande

personer. Av de fyra som inte tror att källsortering är miljövänligt instämmer en inte

alls med påståendet, medan tre instämmer delvis. Detta ger absolut inget självklart

samband, men det visar på att det mycket väl kan vara på följande sätt; om man tror

att källsortering är miljövänligt, och man därmed gör nytta när man källsorterar, så

tenderar en av de motivationsfaktorerna man har till källsorteringen att vara synen

på sig själv som en ansvarstagande person. Det ska dock påpekas att detta resultat

blir ännu mer osäkert eftersom respondenterna, precis som tidigare, mycket väl kan

hålla med om påståendet att de källsorterar eftersom de vill se sig själva som

ansvarstagande personer bara därför att de i undersökningen vill framstå som bra

personer.

Även om det är svårt att få fram ett direkt svar på den ovan nämnda frågan så går

det i alla fall att fastställa att tron på att källsortering är miljövänligt har betydelse för

huruvida respondenterna överhuvudtaget källsorterar. Min undersökning visar

nämligen att uppfattningen om att källsortering är bra för miljön är en grund-

läggande förutsättning för huruvida man överhuvudtaget källsorterar. Här kan man

dra paralleller till modellen i avsnitt 4. Man kan säga att den normative nivån på
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källsortering här beror på två faktorer; hur viktig miljön är för individen och hur

viktigt individen tror att källsortering är för miljön. Den senare faktorn finns med i

modellen eftersom en av restriktionerna till individens nyttofunktion (funktion 2)

styr om miljökvaliteten är beroende av källsortering eller inte. När jag utifrån mitt

empiriska material ställer upp frågan om respondenterna anser att källsortering är en

verksamhet som är bra för miljön och källsorteringsindexet (KI) mot varandra i en

tabell kan man utan större tvekan skönja ett samband (Bilaga 1.5). Här verkar det

som att ju fler källsorteringspoäng respondenten har desto större är tendensen att de

också tror att källsortering är bra för miljön. Bakgrunden till denna slutsats är

följande; vid ett litet antal källsorteringspoäng är det ungefär lika många respon-

denterna som tror att källsortering är miljövänligt som inte tror det, vid ett högre

antal poäng tror dock i princip alla att källsortering är bra för miljön. Detta tyder på

att om man tror att källsortering är bra för miljön så källsorterar man mer än om

man inte tror det. Tanken stärks också av att efter den kritiska informationen senare

i enkäten så svarade 87% (13 av 15) av de som kommenterar varför de inte längre

kan tänka sig att källsortera i framtiden, att anledningen är att det inte förbättrar

miljön (Bilaga 2). Av de respondenter som istället skulle kunna tänka sig att fortsätta

källsortera svarar 94% att anledningen är att de fortfarande tror att källsortering är

bra för miljön. Man kan utifrån detta säga att en viktig del av individernas intresse

för att källsortera verkar ligga i tron på dess effekter för miljön.

6.2.2 Betydelsen av ny information

Eftersom tron på källsorteringens positiva påverkan på miljön verkar vara viktig för

individens motivation till att källsortera borde den tillgängliga informationen inom

området också vara av stor betydelse. Om individen får information som säger att

källsortering inte längre är bra för miljön, gör individen enligt sig själv inte längre

någon nytta för miljön när han källsorterar. Detta innebär enligt resonemanget i

figur 4 och avsnitt 6.2.1 att han inte längre får självbilden som en ansvarstagande

person om han källsorterar. Vidare skulle man kunna ha en självbild som en

ansvarstagande person efter informationen trots att han inte källsorterar eftersom

självbilden teoretiskt sett bestäms av hur mycket man källsorterar i förhållande till

den moraliska normen. Om den moraliska normen inte längre förespråkar käll
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sortering behöver man inte källsortera för att se sig själv som en ansvarstagande

person. Teoretiskt sett skulle alltså den moraliska normen som förespråkar käll-

sortering kunna urholkas genom kritisk information och leda till att verksamheten

inte längre ger en självbild som en ansvarstagande person.

Det är svårt att dra några slutsatser av empirin i detta fall. Anledningen är att

respondenterna fick ny information i samband med att de svarade på enkäten och

därför egentligen inte fick någon tid att tänka efter hur informationen egentligen

påverkar deras inställning till källsortering. Man kan säga att den nya informationen

förmodligen ledde till förvirring och ökad osäkerhet för respondenterna och därför

är det svårt att säga vad svaren tyder på. Förhållandevis många respondenter valde

att inte ta till sig den nya informationen, utan fortsatte istället tro att källsortering är

bra för miljön. Innan den nya informationen trodde 91% av respondenterna att käll-

sortering var bra för miljön, och efter informationen hade den siffran sjunkit till

59%, fortfarande en hög andel. Av de som fortfarande tänkte källsortera såg de

övriga motivationsfaktorerna ungefär likadana ut som innan den nya informationen,

med skillnaden att i princip alla fortfarande trodde att källsortering var bra för

miljön (Bilaga 1.7). Av de som istället tog till sig informationen ansåg nästan alla att

det inte längre är någon anledning att källsortera om det inte resulterar i en bra

miljö. Trots den stora osäkerheten stärker empirin enligt min mening tankegången

om att den självbild som en ansvarstagande person som källsortering ger urholkas,

även om det inte kan påvisas att tillvägagångssättet liknar det i den sista delen av

modellen i avsnitt 4.

När det gäller frågan varför så pass många av respondenterna inte tog till sig den nya

informationen utan valde att behålla sin gamla åsikt om kopplingen mellan käll-

sortering och miljö finns det flera tänkbara svar. Folk kan tänkas vilja ha tillgång till

en enkel och billig verksamhet som de tror påverkar miljön positivt, för att i övrigt

kunna ignorera miljön med gott samvete. Man kan vidare tänka sig att respon-

denterna bara tar till sig sådan information som de tycker passar deras syften och

struntar i resten. Tanken har stöd av Ackerman (1997) som menar att enkla verk-

samheter som källsortering har ett brett stöd av allmänheten medan mer kostsamma

sätt att påverka miljön, som att köpa miljömärkta produkter, inte är lika populärt.
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Ett annat alternativ är att respondenterna helt enkelt inte trodde på den information

jag lade fram. Man kan här tänka sig att respondenterna hade sin egen uppfattning

om källsorteringens påverkan på miljön och att det krävs mer än några rader i en

enkät som hävdar motsatsen för att ändra den. Den osäkerhet som informationen

tillförde kan dessutom ha bidragit till att många respondenter inte kunde ta till sig

den. När jag ställer upp en tabell mellan huruvida respondenterna kan tänka sig att

fortsätta källsortera efter informationen och källsorteringsindexet kan man se ett

samband mellan faktorerna (Bilaga 1.6). Vid låga källsorteringspoäng kan de flesta

inte tänka sig att fortsätta källsortera, medan förhållandet blir det omvända vid

högre källsorteringspoäng. Det verkar vara så att ju mer man källsorterar desto

mindre tenderar man att tar till sig den nya informationen och ändrar sin inställning.

Om man lägger ner mycket energi på källsortering verkar det som att man inte vill ta

till sig information som är kritisk till detta.
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7 SLUTSATS

Det är utifrån min undersökning svårt att svara på frågan om respondenternas

ansvarskänsla för miljön verkligen är en faktor som påverkar deras motivation till att

källsortera. Anledningen till detta är att det uppstår osäkerheter genom sättet att

mäta ansvarskänsla, respondenternas svar, och den mångfald av faktorer som

påverkar motivationen till att källsortera. Vad man i alla fall kan säga är att det

mycket väl kan finnas en påverkan på respondenternas källsortering genom deras

ansvarskänsla för miljön även om den inte med säkerhet kan påvisas här. En

hypotes i arbetet var vidare att enbart ansvarskänslan för en bra miljö inte borde

räcka för att bli motiverad till att källsortera, då det är svårt att se effekterna på

miljön av sin egen källsortering. Vad som även borde krävas är tron på att

källsortering är bra för miljön. Uppfattningen om att källsortering är miljövänligt

verkar enligt min undersökning vara en viktig faktor för att respondenterna ska

källsortera. Detta skulle i sin tur eventuellt kunna bero på att den moraliska normen,

som enligt mig styr ansvarskänslan, bara förespråkar källsortering om individen

också tror att han gör nytta när han källsorterar.

När det kommer till hur ny kritisk information påverkar källsortering är inte

resultaten fullt pålitliga med tanke på den osäkerhet som tillförs undersökningen.

Många respondenter valde att inte ta till sig informationen utan fortsatte tro att

källsortering är bra för miljön och kunde också tänka sig att fortsätta källsortera i

framtiden. De respondenter som dock tog till sig informationen skulle i de flesta fall

inte kunna tänka sig att källsortera i framtiden eftersom det inte gav något resultat

på miljön. En anledning till detta kan vara att källsortering inte längre ger självbilden

av en ansvarstagande person och att den moraliska normen därför inte längre

förespråkar källsortering om individen inte längre tror på en positiv koppling mellan

källsortering och miljö. Ny kritisk information kan alltså mycket väl vara en viktig

påverkande faktor för källsortering förutsatt att informationen är trovärdig.

Sammanfattningsvis kan man säga att respondenternas uppfattning om att käll-

sortering är miljövänligt verkar ha betydelse för deras motivation till att källsortera.

Detta samtidigt som ansvarskänslan och vilken information de har tillgång till
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mycket väl kan vara viktiga faktorer för deras källsortering, även om detta inte med

säkerhet går att visa i min undersökning.
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BILAGA 1: TABELLER

Variablerna nedan syftar på följande delar av enkäten:

KI Källsorteringsindex, mellan 0 och 12 ”källsorteringspoäng”

Själv ansvar Jag vill se mig själv som en ansvarstagande person, mellan 1 och 4

Pleasant Källsortering är en givande verksamhet i sig, mellan 1 och 4

Econ Min källsortering gynnar min privata ekonomi, mellan 1 och 4

Bost Bostad, 1 om lägenhet, 2 om villa , 3 om annat

Fråga 5 1 om ja, 0 om nej

Fråga 6 1 om ja, 0 om nej

BILAGA 1.1 TABULATED STATISTICS: KI; PLEASANT 

Rows: KI   Columns: plesant

            1       2       3       4  Missing      All

0           0       0       0       0        2        0

            *       *       *       *        *        *

         0,00    0,00    0,00    0,00        *     0,00

        0,000   0,000   0,000   0,000        *    0,000

2           2       0       0       0        0        2

       100,00    0,00    0,00    0,00        *   100,00

        33,33    0,00    0,00    0,00        *     5,00

        5,000   0,000   0,000   0,000        *    5,000

3           0       0       0       0        1        0

            *       *       *       *        *        *

         0,00    0,00    0,00    0,00        *     0,00
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        0,000   0,000   0,000   0,000        *    0,000

4           0       1       1       1        1        3

         0,00   33,33   33,33   33,33        *   100,00

         0,00   14,29    7,69    7,14        *     7,50

        0,000   2,500   2,500   2,500        *    7,500

5           1       0       1       2        2        4

        25,00    0,00   25,00   50,00        *   100,00

        16,67    0,00    7,69   14,29        *    10,00

        2,500   0,000   2,500   5,000        *   10,000

6           0       2       3       1        1        6

         0,00   33,33   50,00   16,67        *   100,00

         0,00   28,57   23,08    7,14        *    15,00

        0,000   5,000   7,500   2,500        *   15,000

7           0       0       1       1        1        2

         0,00    0,00   50,00   50,00        *   100,00

         0,00    0,00    7,69    7,14        *     5,00

        0,000   0,000   2,500   2,500        *    5,000

8           0       3       3       3        2        9

         0,00   33,33   33,33   33,33        *   100,00

         0,00   42,86   23,08   21,43        *    22,50

        0,000   7,500   7,500   7,500        *   22,500

9           0       0       0       1        2        1

         0,00    0,00    0,00  100,00        *   100,00

         0,00    0,00    0,00    7,14        *     2,50

        0,000   0,000   0,000   2,500        *    2,500

10          0       0       2       1        3        3
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         0,00    0,00   66,67   33,33        *   100,00

         0,00    0,00   15,38    7,14        *     7,50

        0,000   0,000   5,000   2,500        *    7,500

11          1       1       1       1        0        4

        25,00   25,00   25,00   25,00        *   100,00

        16,67   14,29    7,69    7,14        *    10,00

        2,500   2,500   2,500   2,500        *   10,000

12          2       0       1       3        3        6

        33,33    0,00   16,67   50,00        *   100,00

        33,33    0,00    7,69   21,43        *    15,00

        5,000   0,000   2,500   7,500        *   15,000

All         6       7      13      14        *       40

        15,00   17,50   32,50   35,00        *   100,00

       100,00  100,00  100,00  100,00        *   100,00

       15,000  17,500  32,500  35,000        *  100,000

Cell Contents:      Count

                    % of Row

                    % of Column

                    % of Total

BILAGA 1.2 TABULATED STATISTICS: FRÅGA 6; PLEASANT 

Rows: Fråga 6   Columns: plesant

                1       2       3       4  Missing     All

0               4       2       3       7        7      16

            25,00   12,50   18,75   43,75        *  100,00
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            66,67   33,33   23,08   50,00        *   41,03

            10,26    5,13    7,69   17,95        *   41,03

1               2       4      10       7       10      23

             8,70   17,39   43,48   30,43        *  100,00

            33,33   66,67   76,92   50,00        *   58,97

             5,13   10,26   25,64   17,95        *   58,97

Missing         0       1       0       0        1       *

                *       *       *       *        *       *

                *       *       *       *        *       *

                *       *       *       *        *       *

All             6       6      13      14        *      39

            15,38   15,38   33,33   35,90        *  100,00

           100,00  100,00  100,00  100,00        *  100,00

            15,38   15,38   33,33   35,90        *  100,00

Cell Contents:      Count

                    % of Row

                    % of Column

                    % of Total

BILAGA 1.3 TABULATED STATISTICS: BOST; ECON 

Rows: bost   Columns: econ

                1       2       3       4  Missing     All

1               9       2       2       2       14      15

            60,00   13,33   13,33   13,33        *  100,00

            56,25   50,00   28,57   50,00        *   48,39

            29,03    6,45    6,45    6,45        *   48,39
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2               6       2       5       2       11      15

            40,00   13,33   33,33   13,33        *  100,00

            37,50   50,00   71,43   50,00        *   48,39

            19,35    6,45   16,13    6,45        *   48,39

3               1       0       0       0        1       1

           100,00    0,00    0,00    0,00        *  100,00

             6,25    0,00    0,00    0,00        *    3,23

             3,23    0,00    0,00    0,00        *    3,23

Missing         0       0       0       1        0       *

                *       *       *       *        *       *

                *       *       *       *        *       *

                *       *       *       *        *       *

All            16       4       7       4        *      31

            51,61   12,90   22,58   12,90        *  100,00

           100,00  100,00  100,00  100,00        *  100,00

            51,61   12,90   22,58   12,90        *  100,00

Cell Contents:      Count

                    % of Row

                    % of Column

                    % of Total

BILAGA 1.4 TABULATED STATISTICS: FRÅGA 5; SJÄLV ANSVAR 

Rows: Fråga 5   Columns: själv ansvar

                1       2       3       4  Missing     All

0               1       0       3       0        1       4

            25,00    0,00   75,00    0,00        *  100,00
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            50,00    0,00   14,29    0,00        *    9,09

             2,27    0,00    6,82    0,00        *    9,09

1               1       2      18      19       12      40

             2,50    5,00   45,00   47,50        *  100,00

            50,00  100,00   85,71  100,00        *   90,91

             2,27    4,55   40,91   43,18        *   90,91

Missing         0       0       0       1        0       *

                *       *       *       *        *       *

                *       *       *       *        *       *

                *       *       *       *        *       *

All             2       2      21      19        *      44

             4,55    4,55   47,73   43,18        *  100,00

           100,00  100,00  100,00  100,00        *  100,00

             4,55    4,55   47,73   43,18        *  100,00

Cell Contents:      Count

                    % of Row

                    % of Column

                    % of Total

BILAGA 1.5 TABULATED STATISTICS: KI; FRÅGA 5 

Rows: KI   Columns: Fråga 5

            0       1  Missing      All

0           1       1        0        2

         50,0    50,0        *    100,0

        20,00    1,92        *     3,51

        1,754   1,754        *    3,509
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2           1       1        0        2

         50,0    50,0        *    100,0

        20,00    1,92        *     3,51

        1,754   1,754        *    3,509

3           0       1        0        1

          0,0   100,0        *    100,0

         0,00    1,92        *     1,75

        0,000   1,754        *    1,754

4           1       3        0        4

         25,0    75,0        *    100,0

        20,00    5,77        *     7,02

        1,754   5,263        *    7,018

5           1       5        0        6

         16,7    83,3        *    100,0

        20,00    9,62        *    10,53

        1,754   8,772        *   10,526

6           0       7        0        7

          0,0   100,0        *    100,0

         0,00   13,46        *    12,28

        0,000  12,281        *   12,281

7           0       3        0        3

          0,0   100,0        *    100,0

         0,00    5,77        *     5,26

        0,000   5,263        *    5,263

8           1      10        0       11

          9,1    90,9        *    100,0
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        20,00   19,23        *    19,30

        1,754  17,544        *   19,298

9           0       3        0        3

          0,0   100,0        *    100,0

         0,00    5,77        *     5,26

        0,000   5,263        *    5,263

10          0       6        0        6

          0,0   100,0        *    100,0

         0,00   11,54        *    10,53

        0,000  10,526        *   10,526

11          0       4        0        4

          0,0   100,0        *    100,0

         0,00    7,69        *     7,02

        0,000   7,018        *    7,018

12          0       8        1        8

          0,0   100,0        *    100,0

         0,00   15,38        *    14,04

        0,000  14,035        *   14,035

All         5      52        *       57

          8,8    91,2        *    100,0

       100,00  100,00        *   100,00

        8,772  91,228        *  100,000

Cell Contents:      Count

                    % of Row

                    % of Column

                    % of Total
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BILAGA 1.6 TABULATED STATISTICS: KI; FRÅGA 6 

Rows: KI   Columns: Fråga 6

            0       1  Missing      All

0           1       0        1        1

        100,0     0,0        *    100,0

         4,35    0,00        *     1,79

        1,786   0,000        *    1,786

2           2       0        0        2

        100,0     0,0        *    100,0

         8,70    0,00        *     3,57

        3,571   0,000        *    3,571

3           1       0        0        1

        100,0     0,0        *    100,0

         4,35    0,00        *     1,79

        1,786   0,000        *    1,786

4           3       1        0        4

         75,0    25,0        *    100,0

        13,04    3,03        *     7,14

        5,357   1,786        *    7,143

5           3       3        0        6

         50,0    50,0        *    100,0

        13,04    9,09        *    10,71

        5,357   5,357        *   10,714

6           2       4        1        6
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         33,3    66,7        *    100,0

         8,70   12,12        *    10,71

        3,571   7,143        *   10,714

7           2       1        0        3

         66,7    33,3        *    100,0

         8,70    3,03        *     5,36

        3,571   1,786        *    5,357

8           4       7        0       11

         36,4    63,6        *    100,0

        17,39   21,21        *    19,64

        7,143  12,500        *   19,643

9           1       2        0        3

         33,3    66,7        *    100,0

         4,35    6,06        *     5,36

        1,786   3,571        *    5,357

10          0       6        0        6

          0,0   100,0        *    100,0

         0,00   18,18        *    10,71

        0,000  10,714        *   10,714

11          0       4        0        4

          0,0   100,0        *    100,0

         0,00   12,12        *     7,14

        0,000   7,143        *    7,143

12          4       5        0        9

         44,4    55,6        *    100,0

        17,39   15,15        *    16,07

        7,143   8,929        *   16,071
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All        23      33        *       56

         41,1    58,9        *    100,0

       100,00  100,00        *   100,00

       41,071  58,929        *  100,000

Cell Contents:      Count

                    % of Row

                    % of Column

                    % of Total

BILAGA 1.7 MOTOVATIONSFAKTORER 

Motivationsfaktorer för de respondenter som fortfarande kan tänka sig att

källsortera efter den nya informationen. Tabellerna gäller både före och efter den

nya informationen.

Före information 1 2 3 4 5

Källsortering är ett krav från

myndigheterna.

30% 13% 27% 17% 13%

Jag vill se mig själv som en

ansvarstagande person.

3% 3% 13% 38% 44%

Jag borde göra vad jag vill att

andra ska göra.

10% 3% 17% 43% 27%

Jag vill att andra ska se mig som

en ansvarstagande person.

10% 17% 17% 47% 10%

Källsortering är en givande

verksamhet.

6% 13% 26% 32% 23%

Jag värnar om miljön. 3% 0% 6% 32% 58%
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Annars får jag dåligt samvete för

att jag inte gör något för miljön.

10% 10% 24% 34% 21%

Min källsortering gynnar mitt

hushålls privata ekonomi.

43% 7% 39% 7% 4%

Efter informationen 1 2 3 4 5

Jag tror fortfarande att

källsortering är ett bra sätt att

förbättra miljön.

0% 3% 3% 47% 47%

Källsortering är ett krav från

myndigheterna.

23% 20% 27% 13% 17%

Jag vill se mig själv som en

ansvarstagande person.

0% 3% 17% 43% 37%

Jag borde göra vad jag vill att

andra ska göra.

7% 7% 17% 48% 21%

Jag vill att andra ska se mig som

en ansvarstagande person.

10% 10% 17% 47% 17%

Källsortering är en givande

verksamhet.

0% 11% 39% 32% 18%

Min källsortering gynnar mitt

hushålls privata ekonomi.

28% 17% 38% 14% 3%



BBIILLAAGGOORR

57

BILAGA 2 FRÅGA 6, ÖPPEN FRÅGA

Kommentarer från respondenterna rörande varför inte skulle kunna tänka sig att

källsortera i framtiden efter den nya informationen. (De respondenter som

kommenterat varför de svarade nej på Fråga 6)

Respondent C: ”Det verkar onödigt.”

Respondent O: ”Varför göra någonting meningslöst.”

Respondent T: ”Om jag får vetskap om att det inte är bra för miljön så avstår jag

från det.”

Respondent AB: ”Varför skulle man? Meningen skall väl vara att bidra till en god

miljö. Att andra ska få ekonomisk vinning på att jag sorterar är ej acceptabelt.”

Respondent AE: ”Det är bekvämare för den enskilde att inte källsortera, lägga allt i

samma påse är ju klart mycket enklare. Vad är meningen med att källsortera om det

inte är bra för miljön? Det är ju trots allt meningen med att göra det.”

Respondent AI: ”Den källsortering som vårt hushåll bedriver görs idag med tanke

på miljön, vilket vi ej skulle fortsätta med om det ej gynnar/är bra för miljön.”

Respondent AK: ”Skälet till att jag källsorterar är att värna om miljön, om det inte är

till någon nytta fortsätter jag inte.”

Respondent AM: ”Om ovanstående stämmer att källsortering inte är bra för miljön

så vill jag inte källsortera. En av anledningarna till källsortering är ju att det blir

billigare sophämtningsavgift och man/jag tror ju att det är bra.”

Respondent AN: ”Är det inte bra för miljön anser jag att det inte finns någon

anledning.”

Respondent AQ: ”Varför göra något som är en uppoffring om det inte är bra för

miljön? Svaret ligger i frågan!”

Respondent AR: ”Jag skulle välja att satsa på något annat som är bra för miljön om

det fastslogs att källsortering inte är bra för miljön.”

Respondent AS: ”Ur miljösynpunkt skadligt. Resurskrävande och utan positiva

effekter.”
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Respondent AW: Respondenten svarade ja på Fråga 6 därför att ”Systemet för

återvinning kan utvecklas och göras mer lokalt, dvs. minska transportkostnaden i

form drivmedel och miljöutsläpp.”

Respondent AX: ”Dåligt om plats.”

Respondent BA: ”Man kan källsortera avfallet efter förbränning.”

Respondent BF: ”Jag vill inte bidra till något som bara är kostsamt och inte

förbättrar vår miljö.”

Kommentar: Enligt mig har alla respondenter utom tre följande innebörd i sina

argument för att de inte längre ska källsortera; ”om källsortering inte är bra för

miljön så finns det heller ingen anledning att källsortera”. De respondenter som inte

har ett argument med denna innebörd är dessa; AW, eftersom denna argumenterar

för en fortsatt källsortering; AX, eftersom argumentet överhuvud taget inte

innehåller något om miljökvalitén; BA, eftersom denna snarare kommenterar en

alternativ källsorteringsteknik. Detta leder till att av de 15 som kommenterar varför

de inte längre kan tänka sig att källsortera efter den nya informationen anser 13

stycken att det är för att källsorteringen inte påverkar miljön positivt.
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BILAGA 3 TELEFONSAMTAL

Telefonsamtal med Kerstin Blomberg på Tekniska Verken i Linköping den 26 april 2005(tel.

013-208340)

Det finns ett kommunalt beslut på att allt avfall (hushållsavfall) i Linköping ska

vägas, vilket innebär att avfallet vägs även i flerbostadshus (hyreshus ingår här). Här

har man dock gemensamma soptunnor och containrar, vissa har sopnedkast i huset

och andra har soptunnor på gården, vilket leder till att hushållen inte drabbas av

någon direkt extra kostnad beroende på hur mycket sopor de slänger. Med andra

ord finns inga direkt ekonomiska motiv till att minska hushållsavfallet som det finns

för exempelvis villahushåll. Däremot drabbas alla i huset av kostnaderna för sitt

hushållsavfall indirekt, i och med att det är de som bekosta sophämtningen

tillsammans.

Telefonsamtal med Peter Göransson på Tekniska Verken den 26 april 2005 (tel. 013-209133),

arbetar med fastighetsnära återvinningsservice.

Det är vanligt att flerbostadshus har källsortering inom eller nära fastigheten,

Tekniska Verken har ca 14000 hushåll i Linköping men det finns även konkurrenter

(IL och Rang-Sells). Stångåstaden har infört en policy att alla deras hushåll ska ha

fastighetsnära källsortering (ca 19000 hushåll) vilket gör att detta är på frammarsch i

staden. De flerbostadshus som inte har fastighetsnära källsortering är främst små

flerbostadshus med privata hyresvärdar, små bostadsrättsföreningar, samfälligheter

och liknande. När dessa ringer och frågar om fastighetsnära källsortering brukar

Peter Göransson avråda dem eftersom det blir för dyrt för dessa små fastigheter.

Istället är det bättre att hushållen själva åker till återvinningsstationerna som

villaägarna gör. Dessa små fastigheter ligger ofta i Tannefors, Vimanshäll mm.
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BILAGA 4 INFORMATION OM KÄLLSORTERING

Producentansatslagen

År 1994 införde staten producentansvar för förpackningar som omfattar alla typer

av förpackningar som hamnar på den svenska marknaden. Förordningen innebär att

producenterna och försäljarna av förpackningar ansvarar för att förpackningar som

säljs i Sverige ska samlas in och återvinnas på ett miljömässigt bra sätt. Tanken

bakom producentansvaret är att få ett miljömässigt hållbart kretsloppssamhälle, och

man belastar producenterna med ett miljöansvar. Producenterna i Sverige har

praktiskt löst ansvaret genom att starta ett antal bolag som tar hand om

uppsamlingen och återvinningen av förpackningar. De enskilda producenterna

betalar en förpackningsavgift till dessa bolag beroende på den mängd

förpackningsmaterial de genererar, vilket sedan indirekt speglas av ett högre pris till

konsumenterna (REPA:s hemsida). När det kommer till hushållens ansvar för

källsorteringen är dessa, enligt förpackningsförordningen, skyldiga att sortera

förpackningar och lämna dem i de insamlingssystem som producenterna står för

(SFS 1997:185). Det senare är dock en lag som sällan eller aldrig kontrolleras, så när

det gäller ansvarsfördelningen för källsortering kan man säga att konsumenternas

ansvar är frivilligt medan producenternas är ett tvång (Berglund, 2003). (FTI, SFS

1997:185 och Carlénius, 2005)

Källsortering i Linköping

I Linköping är återvinning av avfall en viktig fråga. De osorterade soporna vägs och

hushållen betalar sophämtningsavgiften dels i en fast avgift, och dels i en rörlig per

kilo. Målet med systemet är att ge innevånarna i kommunen ekonomiska incitament

för källsortering. Hushåll i flerbostadshus påverkas dock inte av de ekonomiska

incitamenten i samma utsträckning som villahushållen eftersom de oftast har

gemensamma sopanläggningar. Detta innebär att de bara indirekt kan påverka

sophämtningskostnaden i och med att alla i huset delar på dessa. (Tekniska Verkens

hemsida, Bilaga 3)
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Vidare är fastighetsnära källsortering i flerbostadshus och bostadsföreningar på

frammarsch i kommunen, vilket innebär att hyresvärden eller en bostadsförening

placerar en egen återvinningsstation i anslutning till fastigheten eller bostadsområdet

(Stångåstadens hemsida). Systemet med fastighetsnära källsortering leder till att

kostnaderna för att transportera de källsorterade förpackningarna från hemmet till

återvinningsstationen minskar i och med att dessa finns i anslutning till fastigheten.

Det ska dock påpekas att kostnaderna för att transportera det källsorterade

förpackningarna till återvinningsstationerna kvarstår för villahushåll i och med att

fastighetsnära källsortering oftast inte är möjligt för dessa. (Tekniska Verkens

hemsida, Bilaga 3)
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BILAGA 5 ENKÄT OM KÄLLSORTERING

Hej

Jag heter Arvid Lindqvist och studerar på ekonomprogrammet vid Linköpings

Universitet. Jag behöver Din hjälp med att svara på några frågor om källsortering,

enkäten är anonym och kommer att användas i mitt examensarbete. Enkäten tar

ungefär 5-10 min att fylla i.

Tack på förhand för Din hjälp!

Med vänlig hälsning

/Arvid Lindqvist, tel. 013-140272

Del A

1. I vilken utsträckning källsorterar ni olika typer av produktförpackningsavfall i ditt

hushåll? Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst in.

Inget Något Det mesta Allt

Pappersförpackningar/ Wellpapp 1 2 3 4

Hårdplastförpackningar utan pant 1 2 3 4

Glasförpackningar utan pant 1 2 3 4

Metallförpackningar utan pant 1 2 3 4

2. Har du möjlighet att lämna ditt källsorterade avfall i eller i anslutning till den

fastighet du bor i?

□ Ja □ Nej
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Del B

3. I vilken utsträckning tycker du att följande påståenden gäller din källsortering?

Ringa in ett alternativ. (1 = Tar helt avstånd, 3 = Osäker, 5 = Instämmer helt)

Hoppa över frågan om du inte alls källsorterar produktförpackningar.

Jag källsorterar produktförpackningar eftersom:

Källsortering är ett krav från myndigheterna. 1  2  3  4  5

Jag vill se mig själv som en ansvarstagande person. 1  2  3  4  5

Jag borde göra vad jag vill att andra ska göra. 1  2  3  4  5

Jag vill att andra ska se mig som en ansvarstagande person. 1  2  3  4  5

Källsortering är en givande verksamhet i sig. 1  2  3  4  5

Jag värnar om miljön. 1  2  3  4  5

Annars får jag dåligt samvete för att jag inte gör något för miljön. 1  2  3  4  5

Min källsortering gynnar mitt hushålls privata ekonomi. 1  2  3  4  5

4. Antag att kommunen beslutar att HUSHÅLLEN INTE SJÄLVA SKA

TRANSPORTERA SITT AVFALL TILL ÅTERVINNINGSSTATIONEN.

Hushållen sorterar istället sitt avfall i olikfärgade påsar som sedan lämnas i

soptunnan. Renhållningsansvariga tar hand om upphämtning, transport och

sortering av de olika påsarna. Den extra kostnaden för det nya systemet finansieras

med en höjd avfallsavgift.

Anledningen till att kommunen vill införa det nya systemet är för att

möjliggöra för ökad källsortering, d.v.s. göra det lättare för hushållen att

källsortera mer genom att effektivisera och samordna transporterna av

avfallet.
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Om ni i ert hushåll själva fick välja, skulle ni kunna tänka er att betala en höjd

avfallsavgift för denna tjänst?

□ Ja □ Nej

Om du svarat Ja, Hur mycket skulle ni maximalt kunna tänka er att betala per år?

_____________ kronor

Om du svarat Nej, i vilken utsträckning är följande faktorer viktiga skäl till ditt val

att svara nej? (1 = Inte alls viktigt, 5 = Mycket viktigt)

Avfallsavgiften är redan för hög 1  2  3  4  5

Jag vet för lite om det nya system som beskrivs 1  2  3  4  5

Jag tror inte att systemet kommer att fungera såsom är tänkt 1  2  3  4  5

Jag vill själv transportera mitt hushållsavfall 1  2  3  4  5

Det nuvarande systemet är tillräckligt bra 1  2  3  4  5

Det bör vara hushållens ansvar att transportera avfallet 1  2  3  4  5

Jag vill inte bli fråntagen möjligheten att göra sådant som jag gärna 1  2  3  4  5

gör själv

Jag tycker inte att ökad källsortering är bra 1  2  3  4  5

Del C

5. Anser du att källsortering av produktförpackningar är en verksamhet som är bra

för miljön?

□ Ja □ Nej

Många forskare menar att källsorteringar av produktförpackningar KNAPPAST

FÖRBÄTTRAR MILJÖN ÖVERHUVUDTAGET. Här är tre anledningar:
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(4) Materialen förpackningarna är gjorda av är harmlösa för miljön, istället bör man

inrikta sig på att återvinna och ta vara på avfall som verkligen är miljöskadligt

som färg, batterier och lösningsmedel.

(5) Det går åt mycket energi och bränsle (fossil bränslen) när

produktförpackningarna ska transporteras från alla återvinningscentraler och

flerbostadshus till fabrikerna där återvinningen sker, något som både leder till

utarmning av oljereserverna och ytterligare växthuseffekt.

(6) Det finns ingen risk att råvarorna förpackningarna är gjorda av ska ta slut;

papper är gjort av trä, vilket är en förnyelsebar råvara; glas är gjort av sand;

metallburkar utan pant är ofta gjorda av järnmalm, vilket det finns mycket gott

om i jordskorpan.

(Källa: Radetzki M. (1999), Återvinning utan vinning: En ESO-rapport om sopor: Rapport

till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi - [ESO], Regeringskansliets offsetcentral,

Stockholm)

6. Skulle du kunna tänka dig att källsortera produktförpackningar i framtiden trots

att det förmodligen inte är bra för miljön?

Ja □ Nej □

Om du svarade ja, i vilken utsträckning tycker du att följande påståenden kan

förklara detta? Ringa in ett alternativ.

(1 = Tar helt avstånd, 3 = Osäker, 5 = Instämmer helt)

Jag skulle kunna tänka mig att källsortera produktförpackningar eftersom:

Jag tror fortfarande att källsortering är ett bra sätt att förbättra miljön. 1  2  3  4  5

Källsortering är ett krav från myndigheterna. 1  2  3  4  5

Jag vill se mig själv som en ansvarstagande person. 1  2  3  4  5

Jag borde göra vad jag vill att andra ska göra. 1  2  3  4  5

Jag vill att andra ska se mig som en ansvarstagande person. 1  2  3  4  5

Källsortering är en givande verksamhet i sig. 1  2  3  4  5
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Min källsortering gynnar mitt hushålls privata ekonomi. 1  2  3  4  5

Om du svarade nej, varför då?

_________________________________________________________________

Bakgrundsfakta

X. Vilken typ av bostad har du?

□ Lägenhet

□ Villa/Radhus

□ Annat:____________________________

X. Hur många personer finns det i ditt hushåll?

_______ stycken

X. Hur stor är ungefär hushållets sammanlagda inkomst före skatt per månad?

(Här inkluderas förvärvsinkomst, föräldrapenning, sjukpenning, arbetslöshets-

ersättning mm)

□ Mindre än 5.000 kronor

□ Mellan 5.001 – 10.000 kronor

□ Mellan 10.001 – 15.000 kronor

□ Mellan 15.001 – 20.000 kronor

□ Mellan 20.001 – 25.000 kronor

□ Mellan 25.001 – 30.000 kronor

□ Mellan 30.000 – 40.000 kronor

□ Mellan 40.001 – 50.000 kronor

□ Mellan 50.001 – 60.000 kronor

□ Mellan 60.001 – 70.000 kronor
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□ Mer än 70.000 kronor

X. Har hushållet tillgång till bil?

□ Ja □ Nej

TACK FÖR HJÄLPEN!

 

Kommentar angående enkäten: Fråga fyra i enkäten används inte i min uppsats utan

är med efter önskemål från Christer Berglund vid Luleås tekniska Universitet. Den

grå texten finns bara med på hälften av enkäterna för att man på detta vis ska kunna

studera skillnader i svar beroende på om respondenten har tillgång till extra

information eller ej.


