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Abstract 

The usage of plastic has increased in the last 60 years and plastic is              
now a common product in people’s everyday life. Since 1994          
Sweden has used the producer pays principle which states that the           
producers are responsible for taking care of used packaging waste.          
Recycling is an important act for the environment and we wanted to            
see if it could be affected by the distance to the recycling station,             
age and gender. We have studied recycling among students at the           
university of Halmstad throughout a survey where 200 students         
participated. We found no statistical relationship between the        
previously mentioned parameters. We did however find out what         
motivated the students to recycle and what would make them          
recycle even more. 63,5 percent of the respondents said they          
recycle because they want to help the environment and 47,5 percent           
claimed they would recycle more if sorting the waste was easier.  

 
 
Nyckelord: Plaståtervinning, källsortering, avfallsminimering, studenter.  
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Sammanfattning 
Användandet av plast har ökat mycket de senaste 60 åren och i Sverige 
materialåtervinns cirka 40 procent av all förpackningsplast. Plast tillverkas vanligtvis 
av råolja och är uppbyggt av syntetiska polymerer. Det är ett material som de flesta 
människor stöter på varje dag och vi har valt att studera detta ämne eftersom vi tycker 
att det är viktigt med återvinning för att värna om miljön och de begränsade resurser 
vi har på jorden. Producentansvar för förpackningsavfall introducerades i Sverige år 
1994 och i dagsläget finns det cirka 6000 återvinningsstationer som tillhandahålls av 
förpackningstillverkare. Sverige har som mål att efter 2020 materialåtervinna 50 
procent av alla plastförpackningar. Avfallsminimering syftar till att förebygga 
uppkomsten av avfall vilket beskrivs i EU:s direktiv om avfall 2008/98/EG. Målet 
med direktivet är att gå från deponi som är det sämsta alternativet till 
avfallsminimering som är det bästa. 
  
Faktorer som kan påverka hur mycket en individ källsorterar och återvinner är bland 
annat avstånd till återvinningsstation, ålder och kön. I Sverige finns ett stort 
engagemang för återvinning och många säger sig återvinna för miljöns skull. 
Begränsningar för att källsortera är bland annat att människor inte ser någon 
miljömässig eller ekonomisk vinning i det eller att de känner sig osäkra på hur olika 
material ska sorteras. Vanliga sätt att minimera sitt avfall är att köpa refillprodukter 
och undvika produkter med onödig paketering. 
  
Vi har i vår undersökning studerat hur bra studenter på högskolan i Halmstad är på att 
återvinna med syftet att undersöka attityd och intresse. Studien har utförts genom en 
enkätundersökning. Vi fann inga signifikanta samband mellan återvinning och avstånd 
till närmaste återvinningsstation, ålder eller kön. Några tidigare studier har däremot 
funnit andra resultat än de vi fick fram. Andra överensstämmer dock med våra 
resultat, till exempel svarade 64 procent att de motiveras till återvinning genom viljan 
att göra något för miljön. 48 procent svarade att enklare sortering skulle motivera dem 
till att återvinna mer. Vanliga sätt att minska sin plastkonsumtion var att återanvända 
plastprodukter och använda återanvändbara påsar i affären. Vi fann inget samband 
mellan studenters återvinning och deras försök till avfallsminimering. 
  
Vi tror att de resultat vi fick fram kan beror på att vår population endast bestod av 200 
studenter och att en större population möjligen hade gett ett annat resultat. Våra 
hypoteser var att kön och ålder inte skulle påverka återvinningen men att avstånd 
skulle göra det. Att vi inte fick fram någon signifikans för avstånd tror vi beror på att 
människor som vill återvinna gör det även om de måste gå lite längre eller att de utför 
återvinningen i samband med andra ärenden. 
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1. Inledning 
Plast är ett material som under de senaste 60 åren ökat lavinartat i användande. 
Ungefär 4 procent av världens olje- och gasproduktion används som råvara vid 
framställning av plast och ytterligare 3-4 procent som energikälla vid tillverkningen. 
En stor mängd av all plast som produceras används till engångsprodukter eller 
produkter som slängs inom ett år efter tillverkning. Genom att återvinna plast kan 
energi- och materialförbrukningen minskas (Hopewell et. al. 2009). Under 2015 
materialåtervanns 40 procent av all förpackningsplast i Sverige, detta är en 
fördubbling sedan 2005 (Förpacknings och tidningsinsamlingen, 2015). 
 
Även om återvinning av hushållsavfall är en liten del av en persons totala 
miljöpåverkan och att förbättrad källsortering inte ensamt skulle vara den avgörande 
faktorn för en hållbar framtid är det en viktig aspekt i ett kretsloppssamhälle. För att 
minska sin totala miljöpåverkan och skapa en hållbar framtid behövs förändring av 
beteende inom många områden, däribland återvinning - och återvinning av plast 
(Larsen et al. 2009).  
 
Vi har valt detta ämne eftersom det är ett intressant och aktuellt ämne då plast är ett 
välanvänt material som vi stöter på dagligen. Vi vill se möjligheterna i att minska 
användandet och beroendet av fossila bränslen. Eftersom oljan som används till 
plastproduktion är en ändlig resurs så anser vi att det är viktigt att minska användandet 
genom att återvinna för att inte använda mer resurser än nödvändigt och släppa ut 
onödig koldioxid. Vi tycker även att det är viktigt att förstå hur människor resonerar 
kring källsortering och hur man kan påverka dem att återvinna mer. För att nå en 
miljömässigt hållbar framtid måste beteendeförändringar hos människor ske på många 
plan. Därför är vår teori att när människor väl börjar tänka på miljön och engagera sig 
genom att källsortera kommer de att vara mer benägna att även utföra andra 
miljömässigt goda handlingar. Eftersom källsortering inte är en så besvärlig eller 
krävande process så tror vi att det är en bra ände att börja i för att förändra människors 
miljötänk. 

1.1 Bakgrund 
Plast är ett annat ord för syntetiska polymerer. Det är ett ämne uppbyggt av polymerer 
som i sin tur består av kolföreningar. Molekyler i kedjeform utgör byggstenarna i 
polymerer och det är denna struktur som bidrar till plastens egenskaper som god 
hållbarhet, styvhet och styrka. Genom att tillsätta andra ämnen kan plastens 
egenskaper förändras och anpassas till ändamålet. Plast delas in i två kategorier, 
termoplaster och härdplaster och det är molekylstrukturen som avgör vilken kategori 
plasten faller under. Olikheterna i strukturerna gör att det endast är termoplast som 
kan omformas och återvinnas, detta tack vare de ogrenade kedjemolekylerna i 
termoplast (Terselius, 2017). 
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1.1.1 Återvinning av förpackningsplast 
1994 introducerades producentansvarsförordningen för förpackningar i Sverige vilket 
innebär att människor måste skilja förpackningsavfall från annat avfall och slänga det 
i särskilda uppsamlingsbehållare som producenterna tillhandahåller. Detta gäller 
förpackningar av papper, glas, metall och plast. I Sverige finns det cirka 6000 
återvinningsstationer som tillhandahålls av förpackningstillverkare där hushåll kan 
lämna   sitt   förpackningsavfall   (Hage,   Söderholm,   Berglund.   2008).   Ofta   finns   det 
återvinningsstationer inom några hundra meter från de flesta hushållen. Hushåll på 
landsbygden har däremot oftast något längre (Henriksson et. al, 2010).  
 
Även om producenterna ansvarar för att det finns lämpliga insamlingssystem för 
förpackningsavfall så är det kommunerna som har ansvar för att hushållsavfall 
transporteras till anläggningar för återvinning eller bortskaffande. Det är även deras 
ansvar att hushållsavfall tas om hand på ett så miljömässigt riktigt sätt som möjligt, 
genom till exempel återvinning (Sveriges Avfallsportal, 2015). För att förhindra att 
förpackningar slängs med restavfallet, det vill säga det avfall som inte kan återvinnas, 
har många kommuner introducerat volym- eller storleksbaserade kostnader för 
avfallshantering för enfamiljshus. Halmstad kommun har ett volymbaserat 
återvinningssystem där priset grundar sig på kärlets storlek och hur ofta det töms. För 
närvarande finns det tre olika kärlstorlekar att välja på: 190 liter, 370 liter och 660 liter 
(Halmstad Energi och Miljö, 2016).  
 
EU har de senaste 20 åren fokuserat på att uppnå en minska miljöpåverkan från 
avfallsbehandling samt återanvända resurser vilket illustreras i avfallshierarkin som är 
den bakomliggande principen för nuvarande lagstiftning om avfallshantering. Där är 
målet att förebygga att avfall uppkommer. Medlemsländerna måste även se till att det 
finns insamling av papper, glas, metall och plast senast 2015, och att minst 50% av det 
återvinningsbara materialet återanvänds eller återvinns senast 2020 (EU-direktiv 
2008/98/EC). Sverige har även egna mål för återvinning och materialutnyttjande. För 
plastförpackningar som inte är dryckesförpackningar är målet till 1 januari 2020 att 
materialutnyttjandegraden ska vara minst 30 procent och därefter minst 50 procent 
(Förordning 2014:1073 om producentansvar för förpackningar). 
 
Med avfallsminimering menas att man arbetar för att minska mängden avfall. Det 
innebär i praktiken att man ser över sin konsumtion och eventuellt undviker att köpa 
produkter som kommer att resultera i avfall som antingen återanvänds, 
materialåtervinns, energiåtervinns eller deponeras (European Commision, 2016). På så 
sätt har man redan genom ett första steg förebyggt uppkomsten av avfall. I EU:s 
direktiv om avfall 2008/98/EG föreslås flera åtgärder som medlemsländerna bör 
tillämpa för att minska mängden avfall i respektive land.  
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I Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG fastställdes flera principer kring 
hantering av avfall, bland annat skyldigheten att hantera avfall på ett sådant sätt att det 
inte har en negativ inverkan på miljön och människors hälsa, uppmuntran att tillämpa 
avfallshierarkin och principen att förorenaren ska betala, det vill sägas ett krav att 
innehavaren eller tidigare innehavare av avfall eller tillverkarna av den produkt från 
vilken avfallet härrör ska bära kostnaderna för att det omhändertas. 

1.1.2 Avfallshierakin 

Avfallshierarkin, eller avfallstrappan som den också kallas, innebär som bilden nedan 
visar, att man ska sträva efter en avfallsminimering där målet är uppkomst av så lite 
avfall som möjligt.  

Bild 1. Illustrering av Avfallshierarkin. De fem stegen beskrivs nedanför. 

Steg 1. Avfallsminimering 

Enligt Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 
om avfall så är avfallsminimering det första steget i avfallshierarkin och den metod 
som i största möjliga mån bör tillämpas. Minimering av avfall uppnås enklast genom 
minskad konsumtion vilket i sin tur resulterar i en minskning av nyproduktion av 
produkter, en minskning av material- och energiutvinning och minskat nyttjande av 
primära naturresurser (Bartl, 2014). Eventuella fördelar med avfallsminimering 
begränsas dock av i vilken omfattning minimering av avfall är rimlig utan att det får 
konsekvenser för levnadsstandarden (Cleary, 2014). 

Steg 2. Återanvändning 

Det är svårt att helt undvika avfall. De produkter man köper kommer på ett eller annat 
sätt att utgöra någon form av avfall. Andra steget i hierarkin är återanvändning. När 
det gäller kläder och andra textilier så kan man antingen laga dessa om de gått sönder, 
låta de gå till second hand eller skänka till välgörenhetsorganisationer. Även möbler 
passar ypperligt för att sälja och köpa på second hand och välgörenhetsorganisationer 
om de är i ett sådant skick att de kan återanvändas (Johansson, 2010). 

Steg 3. Återvinna 

Om produkten är uttjänt så går den inte att återanvända och den bör då återvinnas. De 
allra flesta material kan återvinnas. Det innebär att man lämnar sitt avfall till en 

5 



återvinningsstation där det tas om hand och materialet behandlas så att det kan 
användas till nya produkter. På så sätt behöver man inte utvinna lika mycket råvaror 
för att tillverka nya produkter. 
 
När plast återvinns så inleds processen med att man separerar hårdplast från mjukplast 
med hjälp av luft och sedan krossas plasten till flingor. Flingorna rengörs och sorteras 
efter kemisk sammansättning och färg. När denna process är klar så kategoriseras 
flingorna som råvara och kan säljas till företag som tillverkar plast. (Förpacknings- 
och Tidningsinsamlingen, 2017). 

Steg 4. Energiutvinning 

De produkter och material som varken kan återanvändas eller återvinnas bör istället 
utnyttjas genom energiutvinning. Med energiutvinning menas att avfall förbränns i 
kraftvärmeverk och den energi som frigörs från avfallet kan användas som fjärrvärme 
och elektricitet (Sydskånes avfallsaktiebolag, 2016). 

Steg 5. Deponi 

Förr var deponi det vanligaste förekommande alternativet för att göra sig av med 
avfall. Det innebär att allt avfall som inte kan användas till energiåtervinning, 
materialåtervinning eller återanvändning samlas upp på soptippar. Sedan 1994 har 
deponeringen av avfall minskat med 94 procent, främst tack vare ökade möjligheter 
att källsortera avfall till återvinning. 1 januari 2002 förbjöds deponering av utsorterat 
brännbart avfall och 1 januari 2005 förbjöds deponering av organiskt avfall. Detta 
avfall tas istället omhand och förbränns och kan på så sätt användas till 
energiutvinning (Avfall Sverige, 2016). 

1.1.3 Miljömål 

Återvinning är ett viktigt steg i arbetet för att uppnå miljömålen. Det miljömål som 
främst berör återvinning är God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan. Syftet 
med målet om god bebyggd miljö är att bebyggd miljö ska utformas på ett sådant 
miljöanpassat sätt att en långsiktig sparsamhet med resurser som mark och vatten 
etcetera kan uppnås. 
 
Som vi tidigare nämnt innebär återvinning att material från förpackningar och andra 
föremål tas till vara på och kan användas till nya produkter, vilket resulterar i att 
avfallsmängderna minskar och andelen naturresurser som krävs för nyproduktion kan 
begränsas (Ripa, 2016). Det har koppling till miljömålet Begränsad klimatpåverkan 
som syftar till att stabilisera halterna av växthusgaser (Boberg, 2017). Om avfall som 
skulle kunna återvinnas istället förbränns så sker utsläpp av koldioxid, något som kan 
undvikas genom källsortering och återvinning (Naturvårdsverket, 2016). 
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1.2 Syfte 
Vi vill undersöka attityden till plaståtervinning och hur man skulle kunna minska 
användandet av plast. Populationen vi har valt är studenter vid högskolan i Halmstad 
för att studera deras vanor gällande återvinning av plast. Vi vill även fördjupa oss i 
deras ansvarstagande för återvinning, hur stort intresset för källsortering är bland 
Halmstads studenter och om intresset varierar beroende på kön, ålder och avstånd till 
närmaste återvinningsstation. Vi är dessutom nyfikna på vad som motiverar 
studenterna till att återvinna och vad som skulle kunna motivera dem till att återvinna 
ännu mer samt ifall de vidtar några åtgärder för att minska sitt plastavfall. Utöver det 
så är vi intresserade av att ta reda på om studenter medvetet försöker minska sin 
plastkonsumtion och på vilket sätt det uttrycker sig. 

1.3 Frågeställningar 
Vårt mål med projektet är att besvara följande frågor: 

● Hur bra är studenterna på högskolan i Halmstad på att återvinna plast? Går det 
att jämföra med återvinningen i Sverige? 

● Påverkas återvinningen av avståndet till närmaste återvinningsstation? 
● Skiljer sig benägenheten att återvinna mellan kvinnor och män eller olika 

åldersgrupper? 
● Vad motiverar studenter till att återvinna plast och vad skulle kunna få dem att 

återvinna mera? 
● Är studenter medvetna om sätt att minska sin plastkonsumtion? 

 

1.4 Litteraturgenomgång  

1.4.1 Påverkar avståndet återvinningen? 

I en studie genomförd av Ando och Gosselin (2005) undersökte man om människors 
bekvämlighet påverkar tendensen att återvinna. Syftet var bland annat att undersöka 
om faktorer som vilket våningsplan man bor på, tillgång till hiss, storlek på hushållet 
och avstånd till återvinningsstation påverkar tendensen att återvinna. Resultatet visade 
att det inte fanns något signifikant samband mellan tendensen att återvinna och vilken 
våning respondenten bodde på. Däremot visade studien ett negativt samband mellan 
avstånd till återvinningsstation och återvinning av förpackningar. Om avståndet till 
återvinningskärlen minskade med 100 procent så skulle graden av återvinning öka 
med 66 procent, något som skulle kunna uppnås genom möjlighet till källsortering i 
entrén i flerfamiljshus. I samma studie framkom att det finns en risk att personer 
bosatta i lägenhet är mindre benägna att återvinna då de, till skillnad från boende i 
enfamiljshus, inte betalar för sin avfallshantering (Ando, Gosselin 2005). 
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I enkätundersökningen genomförd av Fråne et al. (2015) uppgav drygt 20 procent av 
de respondenter som återvinner plastförpackningar, att de skulle källsortera mer om de 
hade kortare avstånd till en återvinningsstation medan 50 procent svarade att de inte 
skulle källsortera mer även om avståndet minskade. 
 
I en studie som genomfördes i Borlänge av Mattsson Petersen och Berg (2004) fann 
de att 90 procent av de som besökte återvinningsstationer anlände med bil och att 
besöket inte var huvudmålet med resan utan gjordes i samband med andra ärenden. 
Vid återvinningsstationer i närheten av bostadsområden var andelen människor som 
anlände till fots eller på cykel högre. Många människor hävdade även att de hade en 
rutin när det gällde återvinning, att de till exempel gjorde det på väg hem från jobbet 
eller på väg till affären. 

1.1.3 Ålder och återvinning 
Hage et al. (2008) fann ett statistiskt signifikant samband mellan ålder och återvinning 
av alla fyra förpackningsmaterial vilket indikerade att återvinningsinsatserna ökade 
med åldern. Detta skulle kunna bero på att äldre personer som är pensionerade har mer 
tid att lägga på återvinningsverksamhet, men även när människor i pensionsåldern 
exluderades från beräkningen fanns ett samband mellan återvinning och ökad ålder. 
Även Lansana (1992) noterade att äldre personer var mer benägna att återvinna. 
Bartelings och Stener (1999) fann att unga människor producerar mer avfall och var 
mer villiga att betala med pengar än tid för att se till att avfallet togs om hand om. 
Ferrara och Missions (2005) menar däremot att ålder har en försumbar inverkan på 
återvinning.  Även enligt Söderholm (2011) så hade hushållsmedlemmarnas ålder 
ingen större påverkan på hushållens källsortering, men äldre personer var mer benägna 
att ta till sig normen för återvinning och börja återvinna tack vare moraliska skäl.  

1.1.4 Kön och återvinning 
En studie om män och kvinnors inställning till miljön visade att kvinnor i högre grad 
än män hade en ekocentrisk miljöhänsyn och var mer benägna att delta i arbete för 
miljön. Resultaten var genomgående i de 14 länder där studien genomfördes men det 
fanns endast statistisk signifikans i två av dem. Studien visade även att redan i tidig 
ålder var unga flickor mer bekymrade för miljön och kände ett större ansvar för att 
förbättra den än de jämnåriga pojkarna. Flickorna hade även ett större intresse för 
återvinning och var mer intresserade av att delta i återvinningsverksamhet (Zelezny, 
Chua, Aldrich, 2000). Även andra studier har visat att kvinnor visar ett större 
miljöansvar än män och i större grad är ansvarsfulla konsumenter. Män är istället mer 
benägna att lägga över ansvaret för avfallshantering på företag (Triguero, 
Álvarez-Aledo, Cuerva, 2016). Hage et al. (2008) och Schultz och Oskamp (1995) 
hittade däremot inga signifikanta skillnader mella kön och återvinning.  
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Oates och McDonalds (2006) studie av könsuppdelning visade att kvinnor tenderade 
att utföra källsortering oftare som en del av de vardagliga hushållssysslorna. Studien 
visade även att kvinnor var de viktigaste initiativtagarna till återvinning och att män 
var mer benägna att återvinna om det sågs som en gemensam aktivitet. Av de 
hushållen som hade en initiativtagare till återvinning var det i 75 procent av fallen en 
kvinna. Även i de hushållen som hade en person som var huvudansvarig för 
återvinningen var det i 75 procent av fallen en kvinna. Återvinning var ändå inte så 
könsuppdelad eftersom en hög andel män deltog i återvinningsverksamheten 
tillsammans med sin kvinnliga partner.  

1.1.5 Vad motiverar till återvinning? 
En studie gjord av Naturvårdsverket (2006) visade att människor i Sverige generellt 
hade ett stort engagemang för återvinning och 80 procent av de som återvann sa att de 
gjorde det för miljöns skull. Andra anledningar var för att de ville bidra till ett 
kretsloppsamhälle och för att kommunen eller fastighetsägaren krävde det. I en annan 
studie uppgav så många som nio av tio respondenter att det återvinner för att bidra till 
en bättre miljö. Man uppgav också att man kände en viss skyldighet att 
materialåtervinna. Andra svar från de tillfrågade var exempelvis att de kände en 
personlig tillfredsställelse av att återvinna och för att det var roligt. Respondenterna 
menade även att man blir motiverad av att andra källsorterar (Fråne et al., 2015). 
 
Söderholm (2011) menar att det finns en stark social norm hos svenska hushåll att 
källsortera och att många känner en moralisk skyldighet att göra det. De menar även 
att om hushåll känner att andra hushåll tar ansvar och aktivt återvinner tenderar de att 
göra detsamma. Detta kan förklaras med att andras beteende fungerar som en moralisk 
kompass och för att det känns mer meningsfullt att återvinna om andra människor 
också gör det. Även Hage et al. (2008) fann att andra människors återvinningsinsatser 
var en drivkraft för att själv anstränga sig. Att känna ett personligt ansvar för miljön 
var motiverande för att öka återvinningen. Många hushåll menar att källsortering är en 
aktivitet som får dem att känna sig ansvarsfulla och må bra (Söderholm 2011). 
 
Larsen et al. (2009) jämförde olika insamlingsmetoder för återvunnet avfall för att ta 
reda på vilket system som fick mest människor att återvinna samt vilket som var mest 
kostnadseffektivt för kommunerna. Av de system som undersöktes var fastighetsnära 
insamling, där varje hus eller lägenhetsbyggnad hade en egen insamling för 
källsorterat avfall, det alternativ som hade högst återvinningsfrekvens och som var 
billigast för kommunen. Detta visar att närhet till återvinningsstationer kan öka 
återvinningen. De menar dock att det är viktigt att väga för- och nackdelar med olika 
system eftersom inget alternativ är perfekt. 
 
Ebreo och Vining (2001) fann ett samband mellan människors oro inför framtiden och 
deras återvinningsbeteende. Personer som såg framtida konsekvenser i sina handlingar 
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var benägna att återvinna mer material än andra personer. Således verkar det som att 
de som är motiverade att skydda miljön och som ser framtida effekter av sina 
handlingar agerar på ett mer miljömässigt ansvarsfullt sätt. 
 
Ekonomisk vinning är i somliga fall en motivation till källsortering. Eftersom svenska 
hushålls renhållningstaxa kan grunda sig antingen på soptunnans volym eller på 
mängden avfall mätt i vikt, så tjänar hushåll på att återvinna så mycket avfall som 
möjligt. På så sätt kan restavfallet minska och det är möjligt att fastighetsägaren kan 
byta ut soptunnan mot en mindre och därmed billigare tunna. 
 
I ett projekt genomfört i Jönköpings kommun fick fastighetsägare under en period 
tillgång till ett fyrfackskärl där de skulle källsortera sitt hushållsavfall. En del av 
deltagarna i studien ansåg att det fanns en viss ekonomisk vinning i att återvinna så 
mycket som möjligt. Detta eftersom fyrfackskärl hade en lägre taxa än ett kärl utan 
möjlighet till källsortering (Fråne et al., 2015). 
 
Några faktorer som skulle motivera deltagarna i studien att återvinna mer var: 

● Mer lättförståelig information om hur förpackningar av plast ska sorteras och 
återvinnas 

● Mer lättförståelig information om hur noggrant rengjorda plastförpackningar 
bör vara 

● Bättre information kring hur den återvunna plasten och plastförpackningar tas 
tillvara på 

● Praktiska lösningar för uppsamling av källsorterat avfall i köket 
(Fråne et al. 2015) 

 

1.1.6 Vad hindrar folk från att återvinna? 
Ett hinder för att källsortera är osäkerhet då det kan vara svårt för människor att 
identifiera vad som ska återvinnas och i vilket kärl det ska läggas (Wheeler, 2014; 
Henriksson et al. 2010). Ett exempel är frigolit, som ska sorteras som plastförpackning 
vilket kan vara svårt för konsumenterna att avgöra. Ett annat exempel är 
mjukplastförpackningar som har varit i kontakt med olja eller fett såsom 
korvförpackningar, dessa kräver ansträngning att få rena vilket kan leda till att 
människor kastar dem i restavfallet istället vilket samtidigt kan kännas fel vilket 
skapar en osäkerhetskänsla (Jensen et. al. 2013). Även om förpackningarna inte 
behöver vara rengjorda för att återvinning ska fungera så är det bättre ur 
arbetsmiljösynpunkt för de som arbetar med och hanterar dem. Genom att rengöra 
förpackningarna minskas även lukten och risken för ohyra på återvinningsstationerna 
(Wheeler och Glucksmann, 2015). En av de vanligaste orsakerna till att 
plastförpackningar slängs i restavfall är att konsumenten anser att förpackningarna är 
för smutsiga och komplicerade att rengöra (Fråne et al., 2015). I intervjuer 
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genomförda av Fråne et al. (2015) framkom en del oklarheter kring hur mjuka 
respektive hårda plastförpackningar ska källsorteras. Somliga respondenter svarade att 
de var noga med att rengöra och källsortera både mjuka och hårda plastförpackningar 
medan andra ansåg att enbart hårda plastförpackningar ska källsorteras. Omkring 50 
procent av de tillfrågade bedömde att de källsorterade hårda plastförpackningar i 
större omfattning än mjuka. Det visar att det finns en osäkerhet kring hur plast ska 
återvinnas. Många har svårt att skilja på plastförpackningar och övrig plast och 
källsorterar därför allt tillsammans, något som kan få konsekvenser då 
insamlingssystem för plast skiljer sig åt beroende på om det gäller plastförpackningar 
eller övrig plast, vilket inte alla känner till.  
 
Andra faktorer som hindrade människor från att återvinna var bland annat 
otillgängliga återvinningsstationer, opraktisk sortering och brist på ekonomisk vinning 
(Henriksson, 2010). Det var även mindre sannolikt att hushåll som inte kände att deras 
återvinning skulle leda till en bättre miljö återvann (Söderholm 2011). Lansana (1992) 
kom fram till att pengar inte motiverar utan att de som inte återvann oftast tyckte det 
var för besvärligt. Det framkom även i Frånes et al. (2015) studie att respondenterna 
inte alltid källsorterade på grund av att det kan vara besvärligt och att faktorer som 
lathet alternativt glömska har betydelse. Några respondenter menade på att man inte 
alltid tänker sig för när man slänger en förpackning, utan istället glömmer vilket som 
kan källsorteras och slänger det i restavfallet. I Naturvårdsverkets studie (2011) var en 
vanlig anledning till att inte sortera att det inte fanns någon möjlighet att lämna ifrån 
sig det källsorterade avfallet. En annan anledning var att återvinningsstationerna 
upplevdes vara för långt bort. 
 
En orsak till ökad återvinning var plats för förvaring av källsortering i hemmet. Det 
fanns ett positivt samband mellan ytan inomhus och benägenheten att källsortera, det 
vill säga att personer med större boende, och därmed en ökad möjlighet att förvara 
källsorterat avfall, återvann mer (Ando, Gosselin 2005). Många upplevde att det tog 
för mycket plats i hemmet, något som skulle kunna leda till att man inte källsorterade 
(Fråne et al., 2015). 
 
I studien Gula tunnan ( Jensen et. al 2013) gjordes ett test under ett år i Halmstad där 
cirka 200 hushåll fick slänga allt källsorterat avfall i samma behållare - en gul tunna. 
Genom detta eliminerades en stor del av osäkerheten eftersom fel produkt då inte 
kunde hamna i fel behållare. Studien visade att plaståtervinningen i villahushåll steg 
till 7,8 kg per person jämfört med genomsnittet i övriga Halmstad kommun som var 
3,1 kg per person och år. För flerbostadshus ökade inte återvinningen lika mycket utan 
där återvanns 3,7 kg plast per person och år. Överlag så var plast det material som 
återvanns sämst, för villahushåll var insamlingsgraden 37 procent och för 
flerbostadshus endast 19 procent. 
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Enligt Ando och Gosselin (2005) fanns en risk att personer som bodde i lägenhet var 
mindre benägna att återvinna då de, till skillnad från boende i enfamiljshus, inte 
betalade för sin avfallshantering. Studien genomfördes i USA men skulle kunna 
appliceras på hushåll i Sverige eftersom enbostadshushåll i Sverige betalar för sin 
avfallshantering, något som man sällan gör om man bor i ett flerfamiljshus, då den 
avgiften brukar betalas av fastighetsägaren. Eftersom boende i lägenhet sällan betalar 
för sin avfallshantering så är det möjligt att de inte ser någon ekonomisk vinning i att 
källsortera, eftersom det inte har någon betydelse för dem hur stort avfallskärl som 
hushållet betalar för. Den teorin framkom även i studien som genomfördes i 
Jönköping av Fråne et al. (2015) där man undersökte vilka motiv och incitament 
konsumenterna hade för att källsortera sitt avfall. Man kom fram till att 
lägenhetsinnehavare inte har något ekonomisk skäl till att källsortera på en mer 
omfattande nivå eftersom de inte betalar för omhändertagandet av deras 
hushållsavfall.  

1.1.7 Hur minskar individer sitt avfall? 
Avfallsminskning syftar på de handlingar människor gör för att minska mängden 
avfall de genererar. Exempel på åtgärder som kan minska avfallsmängden är att 
återanvända produkter och köpa produkter som genererar mindre avfall. Ebreo och 
Vining (2001) studerade om det fanns något samband mellan människor som återvann 
och människor som aktivt arbetade för att minska sitt avfall och kom fram till att det 
inte fanns något samband. Människor som utförde den ena sysslan utförde inte 
automatiskt det andra.  
 
Undersökningen visade även att den vanligaste anledningen till att människor inte 
minskade sin avfallsmängd var brist på information på hur man skulle gå tillväga. De 
näst vanligaste anledningarna var att människor inte ansåg att deras hushåll 
producerade särskilt mycket avfall, att de inte brydde sig eller att det ansåg att det var 
för besvärligt. De två vanligaste anledningarna som motiverade människor till att 
minska sin avfallsmängd var pengar och för att hjälpa miljön. Att spara på resurser var 
den minst motiverande anledningen som valdes av endast 4 procent av 
respondenterna. De vanligaste sätten att minska sitt avfall var att använda 
återanvändbara påsar i affären, att köpa refillprodukter och undvika produkter med 
onödig paketering. (Ebreo, 2001) 

1.4 Hypoteser 
Våra hypoteser för resultatet är följande: 
Män och kvinnor vid högskolan i Halmstad är lika bra på att återvinna. 

- Detta tror vi beror på att Sverige är ett jämställt land. 
Ålder på studenterna har ingen påverkan på återvinningsgraden. 

- Vi tror inte att tendensen att källsortera beror på ålder utan snarare på 
inställning till miljön. 
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Studenter som har nära till återvinningsstationer är mer benägna att återvinna. 
- Vi tycker det känns logiskt att individer som bor nära en återvinningsstation 

har lättare för att återvinna eftersom det inte kräver en lika stor ansträngning. 

1.5 Avgränsningar 
Från början hade vi tänkt undersöka hur plaståtervinning går till på ett mer djupgående 
vis men eftersom det är en väldigt komplicerad process och eftersom vi inte ville göra 
enbart en litteraturstudie valde vi istället att byta perspektiv och fokusera mer på att 
göra en egen studie, något vi även tror är en mer lärorik erfarenhet.  
 
Vår första tanke var att undersöka återvinningen i hela Halmstad men vi insåg snabbt 
att det skulle bli en väldigt stor undersökning och att det skulle bli svårt att nå ut till 
populationen. Därför valde vi en mer homogen och lättillgänglig population som var 
studenter på högskolan i Halmstad.  
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2. Metod 
Som datainsamlingsmetod har en enkätundersökning genomförts. De frågor som 
användes i enkäten var utformade utifrån våra frågeställningar och frågade efter 
studenternas uppskattade mängd återvinning, vad som motiverar till återvinning och 
vad som görs för att minska användandet av plast.  
 
Som litteraturunderlag har vi framförallt använt oss av vetenskapliga artiklar som vi 
har hittat genom databaserna Web of Science och Google Schoolar. Sökord vi har 
använd är bland annat “reduce plastic waste”, “ connection garbage distance” “waste 
prevention” och “plastic recycling Sweden”. 

2.1 Urval  
Urvalet skedde slumpvis genom att vi personligen gick runt på högskolan och delade 
ut enkäterna till studenter. På detta vis fick vi en väldigt hög svarsfrekvens och fick 
snabbt in svaren. Under en period på ungefär två veckor gick vi runt i de olika 
byggnaderna på skolan där studenter kan sitta och studera och frågade de vi stötte på 
om de ville svara på vår enkät. Detta gjorde att vi även kunde besvara frågor som 
uppkom och säkerställa att inga frågor blev missförstådda. Genom att dela ut enkäten 
på detta vis fick vi även en väldigt bra spridning på de besvarande ur vår population 
gällande både programtillhörighet och kön.  

2.2. Utformning av enkät 
Enkäten är utformad utifrån våra frågeställningar som har omformats till ett antal 
lättförstådda frågor. Ejlertsson (2014) menar att man som grundregel inte ska göra för 
långa enkäter eftersom det kan trötta ut respondenterna och få dem att tappa 
koncentrationsförmågan. Däremot ska enkätformulär inte vara alltför korta heller 
eftersom innehållet då kan bli otillräckligt. Därför har vi valt att ställa tretton frågor i 
vår enkät varav fyra var frågor som inte berörde ämnet plast utan dessa rör 
programtillhörighet, kön, ålder och bostadsform. Efter dessa frågor följer fyra om 
plaståtervinning, två om motivation till återvinning och tre om metoder för att minska 
sin plastkonsumtion. Tre frågor är så kallade flervalsfrågor där studenterna kan kryssa 
i flera alternativ om de tycker de stämmer in på dem. På tre frågor har vi använt en 
procentskala där studenterna behöver uppskatta sin plaståtervinning i procent med tio 
olika svarsalternativ. Att vi har valt att ha så många beror på att vi ville ha en 
detaljerad svarskurva. Genom att ha en jämn skala finns heller inget mittenalternativ 
utan respondenterna tvingas ta ställning till om de återvinner mer eller mindre än 50 
procent. Genom att dela upp procentskalan i tioprocentsintervaller är avstånden 
mellan de olika alternativen mindre vilket vi tror gör att respondenterna inte behöver 
vela lika mycket mellan de olika svarsalternativen. 
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Esaiasson et. al. (2014) rekommenderar att man innan man skickar ut sin enkät prövar 
frågorna både på sig själv och eventuella medarbetare samt vanligt folk eller personer 
i den utvalda populationen. Detta för att kontrollera att alla frågor är ställda på ett sätt 
så att de är lätta att förstå och inte är ledande. Vår pilotstudie genomfördes på några 
personer ur vår population vilket gav värdefull information och ledde till vissa 
förändringar och omformuleringar i enkäten. För enkäten i helhet se bilaga 1. 
 
2.3 Analys av data 
Svaren har bearbetats i Microsoft Excel och IBM:s SPSS. Tre besvarade enkäter 
ogiltighetsförklaras eftersom två av dem var uppenbart oseriöst ifyllda och en var 
ifylld av en student från ett annat universitet. Det fanns även vissa interna bortfall där 
respondenterna inte hade besvarat en viss fråga. 
 
För att kunna analysera resultaten på frågorna hur mycket mjukplast respektive 
hårdplast som återvunnits den senaste veckan, där respondenterna besvarade frågan i 
procent, har vi tagit fram en beräkning utifrån hur mycket plastavfall vi och våra 
familjer skapade under en vecka. I de hushåll vi undersökte fick vi fram följande 
resultat som användes för beräkningarna. 
 
Tabell 1. Visar antalet hård- och mjukplastförpacknignar i fyra olika hushåll under en vecka. 

Hushåll Antalet hårdplastförpackningar Antalet mjukplastförpackningar 

1 12 st 30 st 

2 11 st 24 st 

3 21 st 36 st 

4 21 st 12 st 

 
Genom att sedan addera alla hårdplastförpackningar och dividera med antalet hushåll 
(4 stycken) fick vi fram ett genomsnitt på 16 hårdplastförpackningar. Likadant gjordes 
sedan med antalet mjukplastförpackningarna där genomsnittet blev 26 stycken som 
antingen slängs eller återvinns. Totalt antal förpackningar blev då 16 adderat med 26 
vilket är lika med 42. Utifrån detta har vi sedan omvandlat antalet procent från 
enkätundersökningen till ett antal plastförpackningar. Eftersom alternativen var 
indelade i kategorier som 0-10 procent, 11-20 procent, 21-30 procent och så vidare har 
vi använt det mittersta svaret på varje intervall. Det vill säga att 0-10 procent har 
analyserats som 5 procent, 11-20 procent har analyserats som 15 procent och så 
vidare. Därför ser det i analysen ut som att ingen återvinner 0 respektive 100 procent 
av sina plastförpackningar vilket inte är en korrekt avspegling av verkligheten.  
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Till de statistiska beräkningar har vi använt oss av Mann-Whitney U Test samt 
Kruskal-Wallis Test som är icke-parametriska test. Detta gjorde vi eftersom vår data 
inte var normalfördelad och dessa tester inte kräver det. Nackdelar med att använda 
icke-parametriska test är att de generellt är mindre känsliga och därför kan missa 
skillnader mellan grupper som faktiskt finns. För att kunna använda ett 
icke-parametriskt test krävs slumpmässiga prover och oberoende observationer, vilket 
vår data har. För att kunna använda Mann-Whitney testet behövs även en kategorisk 
variabel med två grupper samt en kontinuerlig variabel. Detta fick vi fram med lite 
modifiering. Eftersom testet endast tillåter att två grupper används har vi inte tagit 
med de respondenter som svarat “annat” på könstillhörighet och “vet ej” på frågan om 
avstånd till återvinningsstation. Eftersom dessa hade en väldigt låg svarsfrekvens 
kunde vi inte analysera dem var för sig. Avståndet har vi sedan slagit ihop till två 
grupper: en för kortare än 150 m och en för längre än 150 m. Detta gynnar vår 
beräkning eftersom vi annars hade för få svar i de olika avståndsgrupperna som var 
längre än 150 m. Likadant gjorde vi med ålder där vi slog ihop ålderskategorin 24-29 
år med de som var över 30 eftersom vi inte fick in tillräckligt många svar från 
personer över 30 för att kunna analysera deras svar separat. Detta påverkar självklart 
vår analys angående om ålder påverkar återvinning eftersom vi inte har ett så stort 
åldersspann men eftersom vi undersöker återvinning hos studenter så är det inte så 
förvånande att de flesta respondenter var under 30 år. 
 
Kruskal-Wallis Test har endast använts till att analysera förhållandet mellan 
återvinning och kännedom om avfallstrappan. Detta test tillåter till skillnad från 
Mann-Whitney att man jämför tre eller fler grupper med varandra (Pallant, 2016).  
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3. Resultat 

3.1 Avstånd 
I vår studie hade 45 procent av respondenterna mindre än 150 meter till sin närmaste 
återvinningsstation, vilket kan ha att göra med att 60 procent av respondenterna bodde 
i hyresrättslägenheter där återvinningsstationer oftast finns i anslutning till 
bostadshusen. Vi fann inget statistiskt samband mellan återvinning och avstånd 
eftersom p-värdet blev 0,19. Enligt vår analys så har avståndet till närmaste 
återvinningsstation ingen betydelse för frekvensen av återvinning. 
 
Vi valde att dela in avståndet i två kategorier: 
Grupp 1 - mindre 150 meter 
Grupp 2 - mer än 150 meter 
92 respondenter hade mindre 150 meter till närmaste återvinningsstation och 98 
respondenter hade mer än 150 meter. 

3.2 Ålder 
I undersökningen om samband mellan återvinning och ålder jämförde vi återvinningen 
hos individer i två kategorier; 18-23 år och äldre än 24 år. Mellan åldersgrupperna 
fanns ingen signifikant skillnad (p = 0,95). Medianvärdet för antalet återvunna 
plastförpackningar var 15,9 stycken i veckan hos personer i åldern 18-23 och 16,5 
återvunna plastförpackningar i veckan hos individer över 24 år. 

3.3 Kön 
Totalt fick vi in 200 giltiga svar på enkäten, varav 102 var kvinnor, 93 var män och 5 
hade antingen fyllt i rutan för annan könstillhörighet eller inte besvarat frågan alls så 
dessa har vi valt att lägga ihop i kategorin annan könstillhörighet.  
 
Våra beräkningar visade inte på någon signifikant skillnad mellan könen gällande 
återvinning (p = 0,31). Däremot var det fler kvinnor än män som återvann den minsta 
mängden plast vilket var 0-10%. Annars var återvinningen lika fördelad mellan könen. 
Medianvärdet för antalet återvunna plastförpackningar var 15,9 stycken i veckan hos 
både män och kvinnor. Enligt vår uppskattning skulle det motsvara cirka 40 procent 
av ett hushålls plastkonsumtion under en vecka (15,9 dividerat med 42 stycken 
förpackningar är lika med 38 procent). Detta skulle delvis kunna överensstämma med 
övriga Sverige då det var cirka 40 procent av all plast som materialåtervinns år 2015 
(Förpacknings och tidningsinsamlingen, 2015). 
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3.4 Vad motiverar till återvinning av plast? 
Tabell 2.   Sammanställning   av   frågan   “Vad   motiverar   dig   till   att   återvinna   plast?”.  Procentenheterna överskrider 
100 % eftersom respondenterna hade möjlighet att välja mer än ett alternativ. 

Jag vill göra något för miljön 64 % 

Jag känner mig duktig när jag gör det 23 % 

Jag känner att jag måste 21 % 

Personer i min omgivning motiverar mig 13 % 

Annat 9 % 

Jag tycker det är kul 3 % 

 
I enkäten framkom att det som var den överlägset mest motiverande anledningen till 
att återvinna var för att man ville göra något för miljön. Under alternativet “annat” 
fanns svar såsom att det är viktigt, att det går på rutin, att det är för enkelt att återvinna 
för att låta bli och att soptunnan blir för full annars.  

3.5 Vad skulle motivera till att återvinna mer plast? 
Tabell 3. Sammanställning av resultatet på frågan “Vad skulle kunna motivera dig till att återvinna mer plast?” 
Procentenheterna överskrider 100 % eftersom respondenterna hade möjlighet att välja mer än ett alternativ. 

Enklare sortering 48 % 

Hårdare regler kring återvinning 25 % 

Närhet till återvinningsstation 24 % 

Mer lättillgängliga återvinningsstationer 17 % 

Mer kunskap om återvinning 17 % 

Jag gör redan så mycket jag kan 12 % 

Annat 8 % 

 
Den faktor som skulle motiverat mest till ökad återvinning enligt vår undersökning var 
om sorteringen var enklare. De som hade svarat “annat” menade bland annat att de 
inte återvann för att det inte trodde att det gjorde någon nytta, att de inte hade plats för 
att källsortera sitt avfall i sin bostad och att de önskade möjlighet att källsortera mer i 
offentliga miljöer. 
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Intressant att notera var att de individer som valde alternativet “jag gör redan så 
mycket jag kan” återvann ett signifikant högre antal plastförpackningar än de som inte 
kryssade för det alternativet (p=0,0).  

3.6 Vad görs för att minska konsumtionen av plast? 
Av 200 respondenter svarade 79 personer att de gjorde något för att minska sin 
plastkonsumtion. De som svarade ja fick svara på följdfrågan “vad gör du för att 
minska din plastkonsumtion?” där vi hade listat förslag på metoder för att minska sitt 
plastanvändande. Att återanvända plastprodukter, använda återanvändbara påsar i 
affären, inte köpa vatten på flaska och undvika engångsartiklar var de mest populära 
alternativen. 
 
Tabell 4. Sammanställning   av   svaren   på   frågan   “Om   ja,   gör   du   något   av   följande   alternativ   för   att   minska   din 
plastkonsumtion?”  Procentenheterna överskrider 100 % eftersom respondenterna hade möjlighet att välja mer än 
ett alternativ. 
Återanvänder plastprodukter 22 % 

Använder återanvändbara påsar i affären 20 % 

Köper inte vatten på flaska 20 % 

Undviker engångsartiklar 20 % 

Köper större förpackningar 13 % 

Undviker plastpåsar till frukt och grönt 12 % 

Undviker att köpa produkter som innehåller plast 9 % 

Väljer produkter förpackade i andra material 8 % 

Köper begagnade varor 8 % 

Tänker på material i kläder 6 % 

Annat 1 % 
 

3.7 Samband mellan återvinning och avfallsminimering 
Vi fann inget statistiskt samband mellan återvinning och avfallsminimering vilket 
tyder på att det inte är självklart att en individ som återvinner också medvetet försöker 
minska sin plastkonsumtion (p = 0,41). Medianen för människor som försökte minska 
sin plastkonsumtion var 18,2 återvunna plastförpackningar i veckan. För människor 
som inte försökte minska sin plastkonsumtion var medianen 16,7 återvunna 
plastförpackningar i veckan. 
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3.8 Samband mellan avfallstrappan och återvinning 
I enkätundersökningen frågade vi om respondenterna kände till begreppen 
avfallstrappan eller avfallshierarkin och endast 10 procent svarade att de visste vad 
begreppen innebar. Ytterligare 21 procent svarade att de hade hört talas om begreppen 
men inte kände till deras innebörd. Övriga respondenter hade inte hört talas om 
begreppen. Genom att jämföra de olika grupperna med ett Kruskal-Wallis Test fann vi 
ingen statistisk signifikans då p = 0,14. Medianen för antalet återvunna 
plastförpackningar i veckan skiljde sig däremot något mellan de olika grupperna. 
Medianvärdet för de som kände till avfallstrappan vad 18,9 återvunna 
plastförpackningar i veckan, för de som hade hört talas om begreppen var 
medianvärdet 16,5 återvunna plastförpackningar i veckan och för de som inte visste 
vad de innebar var medianvärdet 14,9 återvunna plastförpackningar i veckan. 

3.9 Jämförelse med liknande studier 
I Naturvårdsverkets studie år 2006 som genomfördes i Sverige svarade 71 procent av 
de tillfrågade respondenterna att de återvann allt eller merparten av sina 
plastförpackningar. Detta är en väldigt hög siffra vilket kan bero på att människor 
tenderar att ge en överdrivet positiv bild i intervjusammanhang.  
 
I en annan studie genomförd i Jönköping framkom att 9 av 10 tillfrågade ansåg att de 
ofta eller alltid källsorterade sina plastförpackningar. Även deltagarna i denna studie 
hade en väldigt hög återvinningsfrekvens, vilket troligtvis berodde på att 
respondenterna även här angav en överdrivet positiv bild av sin återvinning samt att 
alternativen “ofta” och “alltid” skiljer sig utifrån hur de tolkas (Fråne et al. 2015).  
 
I vår studie svarade 32 procent av de tillfrågade att de återvann mer än 60 procent av 
sitt plastavfall vilket skulle kunna motsvara återvinning av allt eller merparten av sitt 
plastavfall. Detta är i så fall en mycket lägre siffra än studierna genomförda av 
Naturvårdsverket (2006) och Fråne et al (2015).  
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   4. Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

Vi tycker överlag att vi har hittat bra bakgrundsmaterial men att det har tagit lång tid 
och många sökningar att få fram. Vi upptäckte tyvärr ganska sent in i arbetet att 
Naturvårdsverket och Svenska Miljöinstitutet hade många bra och intressanta 
rapporter om källsortering i just Sverige. Hade vi upptäckt dem tidigare hade vår 
bakgrund troligtvis varit annorlunda men vi är ändå nöjda med den som den är. Vi 
tycker att vi har hittat mycket relevant information i förhållande till våra 
frågeställningar och att vi besvarat frågeställningarna på bästa sätt utifrån våra 
förutsättningar. I våra ursprungliga frågeställningar hade vi ett större fokus på att 
jämföra återvinningen mellan studenterna och resten av Sverige men upptäckte att det 
skulle vara svårt att gör en sådan jämförelse eftersom vår studie endast bygger på hur 
studenterna uppskattar sin egen återvinning och inte säger något om hur mycket de 
faktiskt återvinner. Därför har vi endast gjort en jämförelse med liknande studier som 
tidigare gjorts. 
 
I vår projektplan skrev vi även att vi planerade ett studiebesök som tyvärr inte blev av. 
När vi började vårt arbete trodde vi att alla steg av återvinning av plastförpackningar 
utfördes av Stena Recycling i Halmstad men tydligen transporteras plasten till 
Bredaryd där den återvinns och vi hade tyvärr ingen möjlighet att ta oss dit. 
 
Enkätundersökningen gjorde vi i början av vårt projekt vilket kan ha haft både för- 
och nackdelar. Vi var ivriga att dela ut den tidigt för att ha mycket tid över till att 
analysera resultaten men det gjorde att vi möjligtvis inte hade tillräckligt med 
bakgrundsfakta i ryggen innan vi skrev den. Med mer bakgrundsfakta hade vi haft mer 
kunskap att utgå ifrån när vi utformade vår enkät. Detta kunde kanske ha fått oss att 
formulera några utav frågorna annorlunda. Till exempel hade vi kunnat fråga om vad 
som hindrar studenterna från att återvinna istället för vad som skulle motivera dem till 
att återvinna mer eftersom frågan om hinder har förekommit i flera andra 
undersökningar som vi har läst. Trots vår iver så hade vi med flera relevanta frågor i 
enkäten som också har förekommit i andra studier med liknande enkätundersökningar. 
 
Något vi i efterhand har funderat på är om procent var en bra idé att be respondenterna 
uppskatta sin återvinning i. Från början var vår tanke att använda en skala med 
alternativ från ett till tio men vid närmare eftertanke så antog vi att en sådan skala 
skulle kunna misstolkas som en procentskala och valde därför att använda en 
procentskala fördelad på tio steg istället. Andra alternativ vi skulle kunnat använda var 
en skala med större procent-intervaller eller en skala baserad på ord såsom exempelvis 
“återvinner inget”, “återvinner i låg grad” och så vidare. En ordbaserad skala hade 
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däremot troligtvis varit svårare använda till de statistiska beräkningarna då den hade 
varit svårare att översätta till siffror.  
 
För att kunna genomföra våra statistiska beräkningar har vi behövt göra en rad 
antaganden vilket självklart skapar osäkerhet i våra resultat. Till att börja med så 
behövde respondenterna uppskatta sin återvinning. Det går inte att veta hur korrekta 
uppskattningar de gör eftersom att det är lätt hänt att människor överskattar eller 
underskattar sin återvinning. Genom vår metod så går det inte att få fram en exakt 
mätning utav mängden återvinning eftersom den bygger på självskattad återvinning, 
men vi kan jämföra vårt resultat med andra studier som är liknande genomförda.  
 
Ett annat antagande är omvandlingen från procent till ett specifikt antal 
plastförpackningar där vi fick fram att ett hushåll förbrukar 16 hårdplastförpackningar 
och 26 mjukplastförpackningar i veckan. Denna uppskattning gjordes på fyra hushåll 
varav endast två var studenthushåll. Detta kan göra att uppskattningen inte är helt 
representativ för studenter men eftersom det endast var de hushåll vi hade tillgång till 
så tyckte vi att det var bättre att grunda uppskattningen på fyra hushåll än endast två. 
Eftersom vi tror att plastkonsumtionen i ett hushåll är densamma vare sig det är ett 
studenthushåll eller inte så tror vi inte att resultatet har påverkats speciellt mycket av 
att vi har haft två icke studenthushåll i vår referensgrupp. Vår undersökning har ändå 
fokuserat på återvinningen och inte hur mycket plast som finns i hushållet. Vi var 
tvungna att göra beräkningen på antalet plastförpackningar i ett hushåll per vecka för 
att kunna räkna ut ett genomsnitt för hur många plastförpackningar studenterna 
återvann per vecka. Därför anser vi att det inte hade någon större betydelse att vi 
studerade två hushåll som inte var studenthushåll, då detta inte var syftet med 
beräkningen. Dessutom skiljde sig inte de två studenthushållens plastkonsumtion 
nämnvärt från de två icke studenthushållen. 
 
På många utav beräkningarna för antalet plastförpackningar som återvinns per person 
och vecka, fick vi fram ett decimaltal. Detta kan ge intryck av att undersökningen har 
en större precision än vad den faktiskt har. Vi har ändå valt att behålla en decimal för 
att underlätta våra egna beräkningar då vi inte reflekterade över det innan vi började 
använda dem och ville slippa dubbelarbetet som skulle krävas för att göra om 
beräkningarna.  
 
I våra beräkningar har vi slagit samman återvinning för hård och mjukplast och endast 
analyserat den totala återvinningen. Om vi hade analyserat hård- och mjukplast för sig 
hade vi kanske fått ett annorlunda resultat eftersom återvinning mellan hård- och 
mjukplast skiljer sig. Den slutsatsen kan vi dra eftersom återvinningen av hårdplast i 
vår undersökning var något högre. 
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Användandet av icke-parametriska test till vår beräkning av statistik kan vara orsaken 
till att vi endast har funnit ett statistiskt samband. Detta samband fann vi mellan 
återvinning och de som hade svarar att de redan återvann så mycket de kunde. Antalet 
respondenter i gruppen som gjorde så mycket de kunde var dock endast 24 stycken 
vilket kan ha bidragit till att vi funnit ett signifikant samband. I de andra 
beräkningarna där vi har haft större grupper har vi inte hittat några signifikanta 
samband. Detta tror vi beror på att icke-parametriska test generellt är mindre känsliga 
än parametrisk test så de skulle teoretiskt sett ha kunnat missat samband som faktiskt 
funnits men det kan också vara så enkelt att det inte finns några samband, oavsett 
vilket test vi hade använt oss av.  
 
För att säkerställa så många besvarade enkäter som möjligt från populationen valde vi 
att personligen dela ut enkäterna till slumpvis utvalda studenter på högskolan i 
Halmstad och väntade medan de fyllde i den. Vi valde denna metod för att minimera 
risken för uteblivna svar och kom därmed upp i en högre svarsfrekvens. Dock är detta 
en metod som kräver mycket tid och vi var därför tvungna att begränsa antalet 
respondenter till 203. Om vi istället hade valt en annan metod för distribuering av 
enkäten, förslagsvis utskick genom e-post, så hade vi kunnat nå en större grupp 
respondenter och därmed eventuellt fått en större andel svarande i varje kategori per 
fråga.  

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Avstånd 
Vi fann inget samband mellan avstånd och återvinning, flera studier har däremot 
funnit att avstånd till återvinningsstation påverkar mängden återvinning och att 
människor som bor nära är mer benägna att återvinna. Till exempel Ando och 
Gosselin (2005) som fann att om avståndet till återvinningsstationen hade minskat 
skulle återvinningen öka. Fråne et al. (2015) fann däremot något motsägande uppgifter 
där en del av respondenterna påstod att de skulle återvinna mer om avståndet var 
kortare medan andra sa att avståndet inte påverkade dem.  
 
Vårt resultat går emot vår hypotes om att personer med kortare avstånd till 
återvinningsstationer återvinner mer. Vi har flera resonemang kring varför vi inte fick 
något statistiskt samband. För det första skulle det kunna bero på att andelen personer 
som bodde längre ifrån återvinningsstationer i vår undersökning var väldigt få. Om vi 
hade haft en grupp med avsevärt längre till sin närmaste återvinningsstation hade 
resultatet kanske varit annorlunda och det hade funnits ett samband mellan avstånd 
och mängden som återvanns. En annan orsak skulle kunna vara att de som bor längre 
ifrån återvinningsstationer också bor längre bort från stadskärnan och därmed oftare 
har tillgång till bil och passar på att återvinna när de uträttar andra ärenden. En tredje 
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orsak skulle kunna vara att de som vill återvinna gör det även om de måste gå lite 
längre.  
 
Ytterligare en tanke vi hade är om personer som svarat “vet ej” på frågan om 
avståndet till sin närmaste återvinningsstation verkligen återvann så mycket som de 
påstod sig göra om de inte kunde uppskatta avståndet till sin närmaste 
återvinningsstation. Å andra sidan kan det vara så att de inte återvinner på sin 
närmaste återvinningsstation utan besöker en annan station och därför inte vet 
avståndet till just den återvinningsstation som finns närmast deras bostad. Även 
oviljan att källsortera på grund av brist på utrymme i lägenheten eller ekonomisk 
vinning skulle kunna kompenseras av att människor i lägenhet ofta har närmare till 
återvinningsstationer.  

4.2.2 Ålder 
I vår analys av data fann vi inget statistiskt samband mellan ålder och benägenheten 
att återvinna. Tidigare forskning om huruvida ålder påverkar källsortering eller inte är 
motstridig. Hage et al. (2008) fann statistisk signifikans mellan ålder och återvinning 
av alla fyra förpackningsmaterial vilket tydde på att återvinning ökade med ålder. 
Även Lansana (1992) menade på att äldre personer var mer benägna att återvinna. 
Söderholm (2011) å andra sida menade att ålder inte hade någon betydelse för 
återvinning men att äldre personer lättare tog till sig normen för källsortering. Ferrara 
och Missions (2005) delade Söderholms teori om att ålder inte påverkar mängden som 
återvinns. 
 
Att vi inte fick någon skillnad mellan ålder och återvinning kan bero på att vi inte 
hade en så stor spridning av åldersgrupperna. Eftersom vi undersökte studenters 
återvinning är det inte speciellt förvånande att majoriteten var under 30 år. Hade vi 
haft en större spridning, med fler respondenter i högre åldrar, hade resultatet kanske 
kunnat komma att se annorlunda ut.  

4.2.3 Kön 
Att det inte fanns någon skillnad mellan könen stödjer vår hypotes och stöds även av 
tidigare studier där man inte heller funnit några signifikanta skillnader (Hage et al. 
2008; Schultz och Oskamp 1995). Andra studier har däremot visat på att flickor redan 
i tidig ålder kände ett större ansvar för att förbättra miljön och var mer intresserade av 
återvinning (Zelezny, 2000). Det framkom även att kvinnor hade ett större miljöansvar 
och oftare tog initiativ till återvinning (Oates och McDonalds 2006).  
 
Vi tror att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan kön i vår studie eftersom 
Sverige är ett jämställt land där både män och kvinnor förhoppningsvis tar lika stort 
ansvar för sin miljöpåverkan. Vi tror att det är vanligt med singelhushåll bland 
studenter, vilket kan bidra till att individer inte har någon annan i hushållet som 
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ansvarar för källsorteringen så om de verkligen vill återvinna så måste de göra det 
själva. Sverige är ett land som generellt har ett stort engagemang för källsortering och 
återvinning och där många människor vill hjälpa miljön. Även om flera studier visar 
på att kvinnor har ett större miljöengagemang vill vi tro att Sverige är så pass jämställt 
att det inte finns några skillnader mellan könen. 

4.2.4 Vad motiverar till att återvinna plast? 
På frågan vad som motiverar till återvinning av plast svarade många respondenter att 
de vill göra något för miljön, vilket känns logiskt då återvinning är ett bra sätt att leva 
lite miljövänligare och vi tror att det är något som de flesta människor är medvetna 
om. Att människor återvinner för miljöns skull är något som flera studier också 
kommit fram till, bland annat Naturvårdsverket (2006), Hage et al. (2008) och Ebreo 
och Vining (2001). Att återvinna för att känna sig duktig och för att man känner att 
man måste är också anledningar som nämns i tidigare studier av bland annat 
Söderholms (2011).  
 
Att endast 12,5 % motiverades av personer i sin omgivning är något överraskande då 
flera studier hävdar att det är en faktor som starkt motiverar människor till att 
återvinna (Hage et al. 2008, Söderholm 2011). Att studenter inte motiveras av 
personer i sin omgivning kan kanske ha att göra med att många bor i singelhushåll och 
inte har har någon annan i hushållet som kan motivera dem.  

4.2.5 Vad skulle motivera till att återvinna mer plast? 
Att återvinningen skulle öka om sorteringen var enklare finns det ett visst 
vetenskapligt belägg för, både Wheeler (2014) och Henriksson et al. (2010) menar att 
osäkerhet är ett hinder för att människor ska återvinna vilket även hör ihop med brist 
på kunskap, eftersom det kan vara svårt för individen veta vad som får slängas och 
vart eftersom det endast är förpackningar som omfattas av producentansvaret.  
 
Hårdare regler svarade 25 procent av respondenterna skulle motivera dem till att 
återvinna mer plast vilket tyder på att många inte är medvetna om att man som 
konsument redan är skyldig att återvinna sina plastförpackningar. Detta framgår av 
Avfallsförordningen (2011:927) §24 a och b där det bland annat står att “den som har 
använt en förpackning som blivit hushållsavfall ska sortera ut förpackningsavfallet 
från annat avfall och lämna förpackningsavfallet till ett insamlingssystem.”  Mer 
information om vilka skyldigheter konsument har rörande återvinning är önskvärt 
enligt Fråne et al. (2015). 
 
Att de som de individer som valde alternativet “jag gör redan så mycket jag kan” 
återvann ett signifikant högre skulle kunna kopplas ihop med Ebreo och Vinings teori 
(2001) att människor som såg framtida effekter av sina handlingar agerade på ett mer 
miljömässigt ansvarsfullt sätt genom att till exempel återvinna. 
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Flera av respondenterna svarade att mer plats för källsortering i lägenheten samt 
enklare lösningar i hemmet skulle kunna motivera dem att återvinna mer. I Ando et 
al.s studie (2005) fann man ett positivt samband mellan ytan inomhus och 
benägenheten att återvinna och det känns rimligt att anta att personer som bor på en 
liten area inte återvinner så mycket som de egentligen skulle kunna göra. Om man bor 
i en lägenhet med liten area så som många studenter gör är det därför fullt möjligt att 
platsen i lägenheten inte räcker till för att sortera allt avfall och man istället väljer att 
slänga det bland restavfallet.  
 
Eftersom 60 procent av respondenterna i vår enkätundersökning bodde i 
hyresrättslägenhet är det rimligt att anta att de inte betalar för sin avfallshantering och 
därför inte heller har någon ekonomisk vinning i att källsortera och återvinna sina 
förpackningar.  
 
Det är förstås svårt att veta vad respondenterna menade med enklare sortering 
eftersom vi inte frågat efter det. Det skulle kunna innebära tydligare sortering med 
bättre märkning av kärlen men det skulle också kunna innebära att allt 
förpackningsavfall slängs i samma behållare. Vi tror inte att man skulle kunna öka 
återvinningen markant genom att bara förenkla sorteringen utan att man i så fall 
behöver komplettera genom att öka kunskapen hos befolkningen. Genom att till 
exempel tydligt märka upp återvinningskärlen med vad som får slängas och inte får 
slängas kan man lätt öka kunskapen.  
 
Något som har blivit tydlig under arbetets gång är att det finns en stor kunskapsbrist 
kring källsortering och vad som får slängas i behållaren för plastförpackningar och 
vad som inte får slängas där. Det kan även vara svårt för människor att förstå varför 
reglerna är som de är eftersom många anser att det är plast som plast och slänger andra 
sorters plast än förpackningsplast i behållaren för plastförpackningar. Oftast är det av 
välvilja eftersom man vill återvinna så mycket som möjligt men det kan försvåra 
själva återvinningsprocessen. Detta kan även bidra till att respondenter i vår 
undersökning missbedömt sin plaståtervinning eftersom de inte endast tänkt på 
plastförpackningar utan även haft med annan plast i sin uppskattning och därför 
kanske under- eller överskattat sin återvinning. 

4.2.6 Vad görs för att minska konsumtionen av plast? 
Ebreo och Vinings (2001) fann i sin studie att de vanligaste sätten att minska sitt 
avfall var att använda återanvändbara påsar i affären, att köpa refillprodukter och att 
undvika produkter med onödig paketering. Att använda återanvändbara påsar hade vi 
också med som förslag i vår enkätstudie och det var ett av de mest populära 
alternativen till att minska sin plastkonsumtion. De andra alternativen undersökte vi 
tyvärr inte i vår studie. 
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4.2.7 Samband mellan återvinning och avfallsminimering 
Att vi inte fann något samband mellan återvinning och avfallsminimering stämmer 
överens med tidigare forskning av Ebreo och Vinings 2001. Där fann de inte heller 
något samband mellan människor som återvann och människor som aktivt försökte 
minska sitt avfall.  

4.2.9 Jämförelse med liknande studier 
I vår jämförelse med två tidigare studier fick vi en betydligt lägre uppskattad 
återvinning. Detta kan bero på att vi bett om uppskattningen i procent istället vilket de 
andra studierna inte gjort. Detta kan i sin tur gjort att vi fått ett mer representativt 
resultat där människor inte varit överdrivet positiva i lika hög grad. Att jämföra med 
andras studier som inte har fokuserat på studenter skulle kunna vara en felkälla till 
vårt resultat. Populationen vi undersökt är relativt unga och högt utbildad vilket gör att 
det är en ganska specifik samhällskategori. Resultaten vi har fått fram kan därför vara 
svåra att applicera på en större population såsom återvinningen generellt i Sverige. Vi 
har ändå valt att jämföra vår population med andra populationer för att vi var 
intresserade av att få en uppfattning om hur studenterna låg till i jämförelse med resten 
av Sverige. Denna jämförelse är dock inte vetenskapligt grundad utan bygger på 
uppskattning och antaganden. 

4.2.10 Miljömål och etiska perspektiv 
Kunskap om återvinning är viktigt, särskilt för att miljömålen God bebyggd miljö och 
Begränsad klimatpåverkan ska kunna uppnås. Ju mer material som återvinns, desto 
mindre naturresurser som olja och naturgas behövs för nyproduktion av varor. Om 
man kan öka andelen återvunna produkter så resulterar det i en mindre andel 
produkter som förbränns, vilket i sin tur innebär ett lägre utsläpp av koldioxid i 
samband med förbränning. 
 
Återvinning är också viktigt ur ett etiskt perspektiv. Det är svårt att hitta en balans 
mellan ekonomisk lönsamhet och den levnadsstandard som särskilt västvärlden 
eftersträvar, utan att det får konsekvenser för miljön. I takt med att människors 
konsumtion och levnadsstandard ökar, så ökar också belastningen på miljön genom 
faktorer såsom ökade utsläpp vid produktion, transporter och resurser som krävs vid 
avfallshantering. En annan förödande konsekvens är all den plast som hamnar i 
naturen och i hav och vattendrag där den har en negativ påverkan på djur och natur. 
Genom att återvinna kan man ta till vara på material och värna om både miljön och 
djur men även begränsa användandet av fossila bränslen och säkerställa en god 
framtida miljö för kommande generationer. 

27 



4.3 Slutsats 
● I jämförelse med tidigare studier är studenterna i Halmstad sämre på att 

återvinna alternativt mer ärliga när de besvarat vår enkät. Vi har fått en mycket 
lägre uppskattad återvinning än liknande studier som genomförts. 

● Återvinningen påverkas inte av avståndet till närmaste återvinningsstation. 
● Benägenheten att återvinna skiljer sig inte mellan könen eller olika 

åldersgrupper. 
● Studenter motiveras till återvinning av viljan att göra något för miljö, för att de 

känner att de måste och för att känna sig duktiga. Enklare sortering, hårdare 
regler och närhet till återvinningsstationer skulle motivera till mer återvinning. 

● Studenter är i viss utsträckning medvetna om metoder för att minska sin 
plastkonsumtion. 40 procent av respondenterna strävar aktivt efter att 
avfallsminimera.  

4.4 Förslag till fortsatta studier 
Som uppföljning till vår studie så skulle ett alternativ vara att studera en större grupp 
studenter på högskolan i Halmstad för att se om det då framkommer några signifikanta 
samband eller skillnader. Det skulle också vara intressant att jämföra återvinning 
bland studenter på högskolan i Halmstad med studenter på andra högskolor och 
universitet i Sverige eftersom andelen återvunnet avfall statistiskt sett skiljer sig åt 
mellan Sveriges län. Något som hade varit intressant att undersöka är hur man skulle 
kunna göra sorteringen av plast enklare eftersom nästan 50 procent av respondenterna 
i vår studie efterfrågade enklare sortering som motivation till ökad återvinning. 
Vi hade även velat studera skillnader mellan återvinning av hård- respektive 
mjukplast.  
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6. Bilagor 

Bilaga 1. Enkäten i sin helhet. 

 
Enkätundersökning   över   studenters   rutiner   kring   plaståtervinning 
Denna   enkät   är   en   del   av   vårt   examensarbete   på   miljö-   och   hälsoskyddsprogrammet 
där   vi   undersöker   studenter   i   Halmstads   vanor   kring   plaståtervinning.   Resultatet 
kommer   redovisas   i   vår   examensrapport   samt   på   Utexpo   den   24-27   maj   2017.   I 
undersökningen   kommer   du   som   deltagare   att   vara   anonym. 

 
» Vilket   program   eller   fristående   kurs   är   du   registrerad   på? 

 
Kön  
☐ Man ☐Kvinna ☐ Annat 

 
Ålder  
☐   18   -   23   år   ☐   24   -   29   år   ☐   30   -   35   år 
☐   36   -   41   år   ☐   42   år   eller   äldre 

 
Bostadsform  
☐   Hyresrättslägenhet  
☐   Bostadsrätt 
☐   Fristående   villa 
☐ Studentkorridor 
☐   Hos   förälder   eller   annan   förmyndare  
☐ Annat: 

 
Hur   långt   har   du   uppskattningsvis   till   närmaste   återvinningsstation?   (Med 
återvinningsstation   menar   vi   plats   där   du   kan   slänga   ditt   källsorterade   avfall   så   som 
plast, metall, papper och tidningar) 
☐ 0 - 150 m ☐150 - 300 m ☐ 300 - 500 m ☐ 500 - 1000m 
☐   1   -   2   km   ☐Över   2   km   ☐   Vet   ej 

 
Hur   många   procent   av   ditt   totala   plastavfall   återvinner   du? 
☐ 0 - 10 % ☐ 11 - 20 % ☐ 21 - 30 % ☐ 31 - 40 % ☐ 41 - 50 % 
☐ 51 - 60 % ☐ 61 - 70 % ☐ 71 - 80 % ☐ 81 - 90 % ☐ 91 - 100 % 

 
Hur   många   procent   av   ditt   hårdplastavfall   har   du   återvunnit   den   senaste   veckan? 
(exempel   på   hårdplast   är   askor,   burkar   och   korkar,   dock   ej   PET-   askor) 
☐ 0 - 10 % ☐ 11 - 20 % ☐ 21 - 30 % ☐ 31 - 40 % ☐ 41 - 50 % 
☐ 51 - 60 % ☐ 61 - 70 % ☐ 71 - 80 % ☐ 81 - 90 % ☐ 91 - 100 % 
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Hur   många   procent   av   ditt   mjukplastavfall   har   du   återvunnit   den   senaste   veckan? 
(exempel   på   mjukplast   är   emballageplast   och   plastpåsar) 
☐ 0 - 10 % ☐ 11 - 20 % ☐ 21 - 30 % ☐ 31 - 40 % ☐ 41 - 50 %  
☐ 51 - 60 % ☐ 61 - 70 % ☐ 71 - 80 % ☐ 81 - 90 % ☐ 91 - 100 % 

 
Vad   motiverar   dig   till   att   återvinna   plast?   (Välj   de   alternativen   som   passar   in   på   dig) 
☐   Jag   vill   göra   något   för   miljön 
☐   Jag   känner   att   jag   måste 
☐   Jag   känner   mig   duktig   när   jag   gör   det  
☐   Personer   i   min   omgivning   motiverar   mig   till   det   ☐   Jag   tycker   det   är   kul 
☐ Annat: 

 
Vad   skulle   kunna   motivera   dig   till   att   återvinna   mer   plast?   (Välj   de   alternativen   som 
passar   in   på   dig)  
☐ Enklare sortering  
☐   Hårdare   regler   kring   återvinning 
☐   Närhet   till   återvinningsstation  
☐   Jag   gör   redan   så   mycket   jag   kan 
☐   Mer   lättillgängliga   återvinningsstationer  
☐   Mer   kunskap   om   återvinning 
☐ Annat: 

 
Känner   du   till   begreppet   “Avfallstrappan”   alternativt   “Avfallshierarkin”?  
☐   Ja,   jag   vet   vad   det   innebär 
☐   Jag   har   hört   talas   om   den   men   vet   inte   vad   det   innebär 
☐   Nej,   jag   har   aldrig   hört   talas   om   det 

 
Gör   du   något   för   att   minska   din   plastkonsumtion?  
☐Ja 
☐Nej 

 
Om   ja,   gör   du   något   av   följande   alternativ   för   att   minska   din   plastkonsumtion?   (Välj 
de   alternativen   som   pas-   sar   in   på   dig) 
☐   Jag   återanvänder   så   mycket   plastprodukter   som   möjligt 
☐   Jag   undviker   att   köpa   produkter   som   innehåller   plast  
☐   Jag   köper   hellre   få   stora   plastförpackningar   än   många   små 
☐   Jag   väljer   aktivt   produkter   som   är   förpackade   i   andra   material   än   plast  
☐   Jag   använder   återanvändbara   påsar   när   jag   går   och   handlar 
☐   Jag   undviker   att   ta   plastpåsar   till   frukt   och   grönsaker   i   a   ären 
☐   Jag   köper   inte   vatten   på   plast   aska 
☐   Jag   försöker   köpa   begagnade   varor 
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☐   Jag   tänker   på   vilka   material   mina   kläder   är   gjorda   av 
☐   Jag   undviker   att   använda   engångsartiklar   av   plast   såsom   glas   och   bestick 
☐ Annat: 
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Bilaga 2. Statement of contribution  

Detta arbete har utformats och genomförts som ett i huvudsak gemensamt arbete. 
Både projektplanen och enkäten skrevs tillsammans. Enkäterna delade vi även ut ihop. 
För att hinna genomföra alla arbetets moment har en viss uppdelning ändå behövt 
göras. Amanda har haft huvudansvaret för de statistiska beräkningarna medan 
Josephine istället har fördjupat sig i avfallshierarkin och plast som material. 
Redovisningarna och utställningen av det färdiga arbetet på Utexpo gjordes 
gemensamt. 

 
 

36 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Amanda Gustavsson
Miljö- och hälsoskyddsprogrammet
Högskolan i Halmstad

Josephine Nordström
Miljö- och hälsoskyddsprogrammet
Högskolan i Halmstad


