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Sammanfattning 
Avfallshantering är en stor utmaning för många länder i världen. Filippinerna och Sverige har 
liknande lagstiftning kring avfallshantering men olika förutsättningar att i praktiken nå målet 
med en hållbar avfallshantering. Utbildning är nyckeln till en hållbar utveckling och 
miljöutbildning i skolan främjas i båda länderna.  
 
Genom en bakgrundsundersökning baserad på vetenskapliga artiklar, rapporter och personliga 
möten lades grunden för en enkätundersökning som genomfördes bland 510 elever i Göteborg, 
Sverige och Iloilo City, Filippinerna. Undersökningen syftade till att undersöka kunskap, attityd 
och beteende kring avfallshantering och analyserades för att svara på frågeställningar om 
anledningar till eventuella skillnader och kopplingar till hållbar utveckling.  
 
Generellt var kunskapsnivån hög och attityden positiv bland eleverna i båda länderna. 
Skillnaderna mellan svaren från eleverna i respektive land skilde sig generellt inte vad gällde 
kunskap och beteende. Attitydfrågorna visade dock en statistisk signifikant skillnad som 
indikerade att filippinska elever var mer positivt inställda till bland annat miljöutbildning, 
avfallssortering och avfallssorteringens vikt för en hållbar utveckling. Flera kopplingar mellan 
olika frågor visade att attityd kan påverka beteendet kring avfallssortering men att även andra 
faktorer kan spela in och att vidare undersökningar skulle behöva utföras för att komma fram 
till vilka. Undersökningen visade att eleverna i såväl Sverige som Filippinerna drog kopplingar 
mellan avfallssortering och en hållbar utveckling. 
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Abstract  
Waste management is a major challenge for several countries around the world. Sweden and 
the Philippines have similar waste management legalization but different potentials to 
effectively achieve the goal of sustainable waste management. Education is the key to 
sustainable development and both countries promote the subject environment in the curriculum.  
Based on scientific articles, reports and personal meetings, a survey was conducted among 510 
students from Gothenburg, Sweden and Iloilo City, Philippines. The survey aimed to 
investigate the knowledge, attitude and behavior regarding waste management and was 
analyzed to answer questions of possible reasons to differences and also, linkages to sustainable 
development. The level of knowledge was overall high and the attitude among the students 
positive in both countries. The differences among the students answers, in both countries, did 
not generally differ in terms of knowledge and behavior. However, the questions regarding 
attitude showed a statistical significance indicating that Filipino students had a more positive 
attitude to the subject environment in the curriculum, waste segregation and the importance of 
waste management for a sustainable development. Several links between the different questions 
showed that attitude can influence the behavior regarding waste segregation and that other 
factors are important. It also showed that further studies are of importance to find out what 
these possible factors are. 
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Förord 
Genom tre års utbildning på Högskolan i Halmstad har ett stort intresse växt fram för frågor 
kring avfallshantering. Vid valet av ämne till examensarbete kändes det därför helt naturligt 
att göra en undersökning inom detta område. Att hanteringen av avfall fungerar olika i olika 
delar av världen visste vi redan och vi var väldigt intresserade av att se hur ungdomars 
kunskap, attityd och beteende kring detta skilde sig mellan olika länder, därför utfördes 
undersökningen som en jämförelse mellan elever i Sverige och Filippinerna.  
 
Vi skulle särskilt vilja uttrycka en stor tacksamhet till våra handledare Kristian Eno och Anna 
Hansson för stort stöd och vägledning under hela arbetets gång. Tack för att ni har hjälpt oss 
att vända till synes omöjliga situationer till någonting lärorikt och positivt. Ett stort tack till 
alla närstående som hjälpt oss på olika sätt och speciellt till Annabelle och Björn Johansson 
för stöd i alla former under vår vistelse i Filippinerna.   

 
Vi vill tacka Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och Carl Jönssons 
Understödsstiftelse för stipendium, vilket möjliggjorde vår studieresa till Filippinerna. Vi 
vill även tacka lärare och rektorer på samtliga besökta skolor, kontaktpersoner på 
kommuner, särskilt Neil Ravena och sist men inte minst alla elever som deltog i studien, 
utan er hade den varit omöjlig att genomföra! 
 
Det vi tar med oss från detta arbete är en ökad kunskap och ett ännu större intresse än vi 
hade från början.  
 
 
 
 
Emelie Hedergård och Ann-Charlotte Johansson, Halmstad den 16 maj 2014 
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1. Inledning 
Avfallshantering är en av de största miljöbelastningarna i dagens samhälle och en stor 
utmaning för de flesta länder i världen (United Nations Environment Program, 2010). En av de 
vanligaste emissionerna från avfallsdeponier är metan, som i sin tur är en av de främsta 
bidragande orsakerna till växthuseffekten (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 
2013; Nationalencyklopedin, n.d.c, n.d.d, n.d.g). Det finns olika strategier för hantering av 
avfall, ofta används avfallshierarkin. Enligt denna strategi är avfallsminimering högst 
prioriterad, följt av materialåteranvändning, materialåtervinning, energiåtervinning1 och 
slutligen bortskaffande genom deponering2 (Avfall Sverige, 2013; Persson et al, 2005). 
Källsortering kan kombineras med samtliga tidigare nämnda behandlingsmetoder och syftar till 
att hålla olika avfallsslag åtskilda för att underlätta vidare behandling (Persson et al, 2005). 
Bra tekniker för avfallshantering kan bland annat hjälpa till att minska utsläppen av 
växthusgaser och bidra till en hållbar utveckling (IPCC, 2007) 
 
Ett miljöbeteende är korrelerat till bland annat kunskap och attityd inom området miljö (Del 
Mundo et al, 2009). Genom exempelvis utbildning utvecklas människors kunskaper, attityder 
och beteenden och även detta är väsentligt för en hållbar utveckling (Tatlonghari & Jamias, 
2010; Hara et al, 2010). 
 
År 2000 anammade samtliga av FN:s medlemsstater the Millenium Declaration. Den anger de 
“viktigaste utmaningarna för mänskligheten” samt pekar på åtgärder för att möta dessa. Genom 
att fastställa åtta tidsbestämda och kvantifierade mål, Millenium Development Goals, behandlas 
utmaningar som exempelvis extrem fattigdom samtidigt som jämställdhet, utbildning och 
miljömässig hållbarhet beaktas (United Nations Development Group, n.d.a). Både Sverige och 
Filippinerna är medlemmar i FN och länderna stävar efter en hållbar avfallshantering (Section 2 
(c) Republic Act No. 9003 [R.A. 9003]; 1 kap 1 § och 15 kap SFS 1998:808; United Nations, 
n.d). 

1.1. Syfte och frågeställning 
Syftet med arbetet är att undersöka om kunskap, attityd och beteende kring avfallshantering, ur 
ett hållbart perspektiv, skiljer sig mellan elever som går sista året på den obligatoriska 
grundskolan i Göteborg, Sverige respektive Iloilo City, Filippinerna. Syftet är även att med 
ländernas olika förutsättningar i åtanke skapa en utgångspunkt för diskussioner kring möjliga 
anledningar till eventuella skillnader och likheter. 
 
Studiens frågeställningar är följande: 

• Hur ser kunskap, attityd och beteende kring avfallshantering ut hos ett urval elever i 
Göteborg, Sverige respektive Iloilo City, Filippinerna? 

• Skiljer sig kunskap, attityd och beteende kring avfallshantering mellan eleverna i de 
olika länderna och vad kan dessa eventuella skillnader bero på?  

• Drar eleverna några paralleller mellan avfallshantering och hållbar utveckling? 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Utvinning av energi genom förbränning av avfall (Persson et al, 2005). 
2 “Bortskaffande som innebär att avfall läggs på en upplagsplats för avfall (deponi)” (5 § SFS 2011:927). 
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1.2. Målsättning 
Målet är att besvara samtliga frågeställningar genom att analysera insamlad data. Utifrån 
analysen samt bakgrundsinformationen är målet vidare att diskutera möjliga orsaker till 
eventuella skillnader och likheter, samt möjligheter för länderna att ta lärdom av varandra. 

1.3. Avgränsning 
Studien är avgränsad mot cirka 250 elever i respektive land fördelat på kommunala och 
fristående skolor. Endast elever som går sista året på den obligatoriska grundskolan i Göteborg, 
Sverige samt den obligatoriska sekundärskolan i Iloilo City, Filippinerna inkluderas. I studien 
kommer kunskap, attityd och beteende kring avfall, definierat som hushållsavfall3 enligt 15 kap 
2 § Miljöbalken (1998:808) samt fast kommunalt avfall4 definierat enligt sektion 3 (s) Republic 
Act No. 9003 (2001), att undersökas. Övriga avfallsslag kommer inte att beaktas.  
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Definition av hushållsavfall enligt 15 kap 2 § Miljöbalken (1998:808): ”…avfall som kommer från 
hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.” 
4 Definition av fast avfall enligt Section 3 (kk) R.A. 9003: ”… all discarded household, commercial waste, 
non-hazardous institutional and industrial waste, street sweepings, construction debris, agricultural waste, 
and other non-hazardous/non-toxic solid waste.”	  
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2. Bakgrund 
Följande avsnitt syftar till att ge läsaren en insikt om Filippinerna och Sverige som helhet samt 
Iloilo Citys och Göteborgs avfallshantering och utbildning. 

2.1. Sverige 
Sverige har cirka 9,6 miljoner invånare och med en area på 407 340 kvadratkilometer innebär 
det en befolkningstäthet på runt 23 invånare per kvadratkilometer (Nationalencyklopedin, n.d.f; 
Statistiska Centralbyrån [SCB], 2014). År 2013 uppgick antalet asylsökande till drygt 54 000 
personer samtidigt som antalet personer som invandrade av andra anledningar uppgick till cirka 
116 000 personer (SCB, 2014).  
 
Sveriges geografiska läge på den skandinaviska halvön innebär en närhet till vatten och således 
små temperaturskillnader under året. Årsmedeltemperaturen varierar inom landet från -3 °C i 
fjällen till 7 °C i söder. Den genomsnittliga årsnederbörden är riklig, 700 mm per år 
(Nationalencyklopedin, n.d.f). Sverige kan drabbas av extremt väder som exempelvis kraftiga 
stormar även om det inte är vanligt förekommande. Även jordskalv och jordskred kan inträffa, 
däremot är 95 procent av skalven i sådan storlek att de varken vållar skada eller märks av. 
Större jordskred som vållar skada på bebyggelse och kommunikationer sker runt vartannat till 
vart tredje år (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011). Orkaner och torka 
drabbar främst länder nära ekvatorn och att dessa ska inträffa i Sverige är osannolikt 
(”Naturkatastrofer”, n.d). 
 
Bruttonationalinkomsten i Sverige ligger på cirka 44 000 dollar per capita, köpkraftsparitet5, 
och landet klassificeras enligt Världsbanken som ett höginkomstland (The World Bank Group, 
2014a, 2014b, 2014c, n.d.a, n.d.b). Inkomstklyftorna i Sverige har ökat snabbt sedan 90-talet 
men landet räknas trots detta som ett av de nio mest jämställda OECD6-länderna. År 2008 var 
medelinkomsten mer än sex gånger så hög för de tio procenten med högst inkomst jämfört med 
de 1tio procenten med lägst inkomst. I Sverige spelar bidrag och inkomstskatter en viktig roll i 
utjämningen av inkomstklyftorna (OECD, 2011). Alla bosatta i Sverige ska betala skatt på 
samtliga inkomster, bortsett från vissa undantag (Skatteverket, n.d). 
 
Arbetslösheten i Sverige var 8,5 procent i februari 2014 (SCB, n.d). Enligt Corruption 
Perceptions Index 2010 har Sverige nästintill ingen korruption (Smith, 2013). År 2012 
behandlades cirka 4 400 000 ton hushållsavfall i Sverige. 32,3 procent av avfallet behandlades 
genom materialåtervinning, 15,3 procent genom biologisk återvinning, 51,6 procent genom 
energiåtervinning och 0,7 procent deponerades (Avfall Sverige, 2013). 
 
Göteborgs kommun är Sveriges nästa största kommun sett till befolkningsmängd. Kommunen 
ligger i Västra Götalands län och har en yta på 448 kvadratkilometer. Centralorten i Göteborg 
kommun är Göteborg stad som år 2013 hade 533 060 invånare (Nationalencyklopedin, n.d.b; 
Mehner, 2014). Klimatet i Göteborg är milt, dock blåser det starkt från väst och havsluften har 
en negativ påverkan på byggnader (Nationalencyklopedin, n.d.b). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 ”…en valutakurs som används för att göra priset på en varukorg i två skilda länder det samma omvandlat i 
gemensam valuta” (Statistikcentralen, n.d.). 
6 The Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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2.1.1. Avfallshantering i Göteborg 
Göteborgs invånare genererar cirka 400 000 ton avfall per år i staden, det vill säga drygt 1095 
ton per dag (Göteborgsregionens kommunalförbund, 2011). År 2013 uppgick mängden 
hushållsavfall till 173 876 ton, alltså 326 kg hushållsavfall per invånare (Mehner, 2014). År 
2010 behandlades cirka 29 procent av hushållsavfallet i staden genom materialåtervinning, 
inklusive biologisk behandling (Göteborgs Stad Kretslopp, n.d.). 
 
I svensk lagstiftning finns bestämmelser kring avfall och hur det ska hanteras, lagarna grundar 
sig på Europeiska unionens avfallslagstiftning (Avfall Sverige, 2013; 15 kap SFS 1998:808; 
SFS 2011:927). Samtliga kommuner i Sverige ska ha en renhållningsordning innehållande en 
avfallsplan samt föreskrifter för avfallshantering och hanteringen ska ske på ett sådant vis att 
största miljö- och samhällsnytta uppnås (Avfall Sverige, 2013; 15 kap 11 § SFS 1998:808). 
Den gällande avfallsplanen i Göteborg följer andra mål i staden som kan kopplas till avfall, 
exempelvis de lokala miljökvalitetsmålen. Stadens mål för år 2020 handlar bland annat om att 
minska avfallsmängder, öka resurshållningen, utveckla kostnadseffektiviteten och minska 
miljöpåverkan av avfallshanteringen och förbättra avfallshanteringsservicen 
(Göteborgsregionens kommunalförbund, 2011). 
 
I Sverige finns ett producentansvar som innebär att producenter enligt lag ansvarar för att det 
finns metoder för insamling och behandling för avfall i form av: förpackningar, bilar, däck, 
batterier, läkemedel, elektriskt och elektroniskt avfall, returpapper (15 kap 6 § SFS 1998:808; 
Avfall Sverige, 2013). Hushållen har skyldighet att sortera ut och lämna sitt avfall till de olika 
insamlingssystem som har upprättats (Avfall Sverige, 2013; SFS 1998:808; SFS 2011:927). I 
Göteborg finns 340 återvinningsplatser där exempelvis tidningar och förpackningar kan 
lämnas, utöver dessa finns sex återvinningscentraler där man exempelvis kan lämna grov- och 
farligt avfall. Farligt avfall kan även lämnas till flera andra platser däribland särskilda 
insamlingsplatser i vissa butiker. (Göteborgsregionens kommunalförbund, 2011). Samtliga 
fastighetsägare ansvarar för att informera boende och verksamma i fastigheten om var 
sorteringsbart material kan lämnas. Vidare ska avfallsrum eller behållare för åtminstone blandat 
avfall eller restavfall, matavfall och grovavfall tillhandahållas (2 kap 4, 6 §§ Göteborgs lokala 
föreskrifter).   
 
I enlighet med 15 kap 8 § Miljöbalken (1998:808) ansvarar kommunerna för hushållsavfall som 
inte omfattas av producentansvaret. De ansvarar för att transportera hushållsavfall till en 
anläggning för behandling samt att se till att det bortskaffas eller återvinns (15 kap 8 § SFS 
1998:808). I Göteborg är tre olika entreprenörer anlitade av kommunen för att hantera 
hushållsavfallet (Mehner, n.d.c). 
 
Göteborg har system för att samla in matavfall separerat från annat avfall och samtliga 
fastighetsägare har möjlighet till denna typ av insamling. Matavfall skickas till anläggningar i 
intilliggande kommuner för rötning och produktion av biogas. Brännbart hushållsavfall 
förbränns i ett avfallskraftvärmeverk. Efter att metaller återvunnits ur slaggen från 
förbränningsprocessen skickas resterna till deponier där det används som 
konstruktionsmaterial. Askan från processen deponeras på samma deponi som icke brännbart 
avfall (Göteborgs Stad Kretslopp, n.d.). Enligt 9 och 10 §§ i förordningen om deponering av 
avfall (2001:512), får utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall inte deponeras. Enligt 14 
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§ i samma förordning måste allt avfall som deponeras behandlats på något sätt, genom 
exempelvis sortering. Deponier ska lokaliseras så att ingen allvarlig risk för miljön 
förekommer, de ska vara tätade och ha en uppsamling för lakvatten, detta i enlighet med 18 och 
22 §§ förordning (2001:512) om deponering av avfall. Deponin och dess verksamhet ska 
överensstämma med avfallsplanen som finns i kommunen (34 § ibid). 
 
I Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) finns bestämmelser för anmälnings- och 
tillståndsplikt för anläggningar som hanterar avfall och tillsyn krävs för båda dessa typer av 
anläggningar. I Göteborg bedriver miljö- och klimatnämnden tillsyn för att kontrollera att de 
lokala föreskrifterna för avfallshantering följs (2 kap 3 § Göteborgs lokala föreskrifter). Alla 
fastighetsägare i Göteborg, förutom Södra Skärgården, betalar en avfallstaxa som används för 
att finansiera avfallshanteringen i staden (K. Mägi, personlig kommunikation, 12 maj, 2014; 
Mehner, n.d.a, n.d.b). Denna taxa baseras på avfallets vikt (Mehner, n.d.a, n.d.b). 

2.1.2. Utbildning 
I enlighet med 10 kap 10 § Skollagen (2010:800) är Sveriges obligatoriska grundskola, treåriga 
gymnasieskola samt eftergymnasiala studier avgiftsfria för svenska medborgare 
(Nationalencyklopedin, n.d.f; Antagning.se, n.d). I den nioåriga grundskolan gäller skolplikt för 
barn och ungdomar mellan åldrarna 7-16 (Nationalencyklopedin, n.d.e). 
 
Skolverkets läroplan för grundskolan anger att skolan ansvarar för att eleverna inhämtar samt 
utvecklar ”nödvändiga kunskaper” för att eleverna ska få en grund för fortsatt utbildning. 
Skolverkets läroplan anger även att skolan ansvarar för att grundskolelever, efter 
grundskolgenomgången, erhållit ”kunskaper om förutsättningar för en god miljö och en hållbar 
utveckling” samt fått ”kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för 
hälsan, miljön och samhället” (Skolverket, 2011). Miljöundervisningen integreras i den 
ordinarie undervisningen, såsom exempelvis hemkunskap och biologi (P. Liljestrand, personlig 
kommunikation, 22 april, 2014; U. Larsson, personlig kommunikation, 10 mars, 2014). 

2.2. Filippinerna 
Filippinerna är en önation bestående av 7 100 öar med en sammanlagd yta på cirka 300 000 
kvadratkilometer. Landet är beläget i västra Stilla havet i Sydostasien, nordöst om Indonesien 
och har cirka 96 miljoner invånare. Folkökningstakten i landet är bland den snabbaste i Öst- 
och Sydostasien, trots att många filippinare flyttar till andra länder för att arbeta. 
Befolkningstätheten ligger på cirka 319 invånare per kvadratkilometer. Årsmedeltemperaturen 
är 24-29 grader Celsius, klimatet är tropiskt regnrikt och landet klassificeras som jordens 
orkanrikaste område. År 2013 träffades Filippinerna av en tropisk cyklon, Haiyan, som i 
dagsläget är en av landets mest letala tropiska orkaner (Nationalencyklopedin, n.d.a; Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut, 2014). 
 
Bruttonationalinkomsten i Filippinerna ligger på 4 380 dollar per capita, köpkraftsparitet, och 
landet klassificeras enligt Världsbanken (2014a, 2014b, 2014c) som ett övre medelinkomstland. 
Enligt Corruption Perceptions Index (2010) har Filippinerna en “signifikant korruption” 
(Smith, 2013). Den ekonomiska tillväxten är långsammare än i flertalet andra länder i Öst- och 
Sydostasien. Landet har stora inkomstklyftor och en tredjedel av invånarna lever i dagsläget 
under fattigdomsgränsen (Nationalencyklopedin, n.d.a). Arbetslösheten ligger på cirka åtta 
procent undersysselsättningsgraden på cirka 20 procent och informella arbeten är vanligt 
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förekommande (Philippine Statistics Authority, 2014). Filippinernas infrastruktur skadas av de 
tropiska ovädren och skatteindrivningen har fallerat, vilket bidragit till budgetunderskott samt 
begränsat deras möjligheter att investera i exempelvis utbildning (Nationalencyklopedin, n.d.a). 
Enligt FN:s miljöprogram (2010) genererar Filippinernas invånare omkring 10 500 000 ton 
avfall per år varvid 28 procent av detta återvinns formellt. Graden av kommunens 
avfallsinsamling varierar, allt från 80 procent i storstäder till 40-70 procent i mindre städer 
(ibid). Översvämningshot begränsar landets utveckling samt påverkar infrastrukturen och 
avfallshanteringsarbetet (Peñalosa et al, 2007). 
 
Iloilo är en regional huvudstad belägen i västra delen av Filippinerna med ett invånarantal på 
runt 500 000 (Paul et al, 2012). Staden har en yta på 70 000 kvadratkilometer och är hotat av 
översvämning under regnperioden juni till december, detta på grund av att staden ligger nära 
havsnivån (Nationalencyklopedin, n.d.a).  

2.2.1. Avfallshantering i Iloilo City 
Invånarna i Iloilo City genererar mellan 116 800 och 127 750 ton avfall per år, det vill säga 
cirka 320-350 ton avfall per dag. Drygt 260 ton avfall per dag når stadens enda 
avfallsanläggning i barangayn7 Calahunan och cirka 20 procent av alla återvinningsbara 
material återvinns (N. Ravena, personlig kommunikation, 3 mars, 2014 och 23 april, 2014). 
 
R. A. 9003 är en filippinsk lag som bland annat anger att hanteringen av avfall ska förvaltas av 
de lokala myndigheterna (United Nations Environment Program, 2010). Den innehåller även 
bestämmelser om hur de ska upprätta ett program för ekologisk hantering av fast avfall (R.A. 
9003, 2001; Acosta et al., 2012). I enlighet med R.A. 9003 ska de lokala myndigheterna bland 
annat ange riktlinjer och mål för avfallsminimering, detta genom kompostering, återvinning 
och återanvändning (R.A. 9003, 2001). 
 
Samtliga barangays ansvarar för att avfall, speciellt komposterbart, återanvändningsbart och 
biologiskt nedbrytningsbart, samlas in och sorteras. Detta förutsatt att kommunen ansvarar för 
insamling av ”speciellt avfall”8 och icke-återvinningsbart material (Section 10 R.A. 9003). 
 
I enlighet med Section 32 R.A. 9003 ska en återvinningsstation etableras i varje barangay, eller 
grupp av barangays. Anläggningarna ska ta emot blandat avfall och behandla detta genom 
sortering, återvinning och kompostering, på ett effektivt och miljövänligt sätt. Avfall som inte 
är sorteringsbart ska bortskaffas eller förflyttas till en långtidslagring eller sanitär deponi9 
(Section 32 & 33 R.A. 9003). Filippinerna har inte något producentansvar (N. Ravena, 
personlig kommunikation, 3 mars, 2014). 
 
I somliga barangays i Iloilo City saknas återvinningsstationer, istället finns uppsamlingsplatser 
där avfall hämtas på utsatta tider. Detta har medfört att allt avfall, som sorterats i hushållen, 
blandas i sopbilarna istället för att olika avfallsslag hålls separerade under transporten enligt 
bestämmelser i Section 24 R.A. 9003. Problemen uppstår både på grund av platsbrist samt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 En barangay är den minsta enheten av en lokal myndighet i Filippinerna (Hara et al, 2010). 
8 Farligt hushållsavfall som exempelvis färg och batterier (Section 3 (pp) R.A. 9003). 
9 En tekniskt kontrollerad avfallsanläggning (Section 2 (ff) R.A. 9003). 
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avsaknad av tillräckliga finansiella medel (N. Ravena, personlig kommunikation, 3 mars, 
2014). 
 
Section 21 R.A. 9003 anger att allt avfall ska sorteras vid källan, exempelvis i 
hushållen.  Invånarna i Iloilo City måste själva ta avfallet till barangayns återvinningsstation 
eller upphämtningspunkt (Paul et al, 2012). Ägare av fastigheter med sex eller fler bostäder ska 
tillhandahålla ett område med behållare för utsorterat återvinningsbart avfall (Section 21 R.A. 
9003). Enligt Section 22 R.A. 9003, ska avfall sorteras i komposterbart, återvinningsbart, icke 
återvinningsbart och specialavfall. Enligt samtal med N. Ravena (personlig kommunikation, 3 
mars, 2014), anläggningsansvarig på stadens avfallsanläggning, ska sorteringen bestå av 
fraktionerna organiskt, ”wet”, och säljbara material, ”dry” och att dessa i teorin ska hållas 
åtskilda under hantering, men det finns brister i systemet som leder till att detta inte efterlevs. 
 
Kommunen har huvudansvaret för att R.A. 9003 efterföljs (Section 10 R.A. 9003). De ansvarar 
för att tillsätta roller gällande uppsamlings- och upphämtningsservice (Section 21 R.A. 9003). 
Iloilo City anlitar ett privat företag, Layson Co., för daglig upphämtning av samtliga 180 
barangays avfall (Paul et al, 2012; German International Cooperation et al, 2011). Upphämtat 
avfall transporteras till en avfallsanläggning i barangay Calahunan (Paul et al, 2012).  
 
År 2001 förbjöds öppna deponier i Filippinerna. Inom tre år efter lagens ikraftträdande skulle 
redan aktiva öppna deponier omvandlas till ”kontrollerade deponier”10 för att sedan inom 
ytterligare två år avvecklas helt. Istället skulle sanitära deponier utvecklas för slutförvaring av 
avfall (Section 17 & 37 R.A. 9003). Sanitära deponier ska vara täckta och utformas så att bland 
annat läckage hindras samt lakvatten och gas samlas upp och omhändertas (Section 41 R.A. 
9003). 
 
Iloilos avfallsanläggning i Calahunan ägs av Iloilo City Gouvernment och är cirka 230 000 
kvadratmeter stor (Paul et al, 2012; N. Ravena, personlig kommunikation, 23 april, 2014). 
Anläggning har tidigare drivits som en ”öppen deponi”11 utan uppsamling och behandling av 
lakvatten eller deponigas (Paul et al, 2012). År 2006 utarbetade staden en utvecklingsplan som 
innefattade stängning och rehabilitering av den ”gamla” och öppna deponi, drift av en 
övergångsdeponi samt inrättande av en sanitär deponi. Den sistnämnda deponin är i dagsläget 
under konstruktion och planeras att vara i drift år 2015 och hålla i tio år (German International 
Cooperation et al, 2011; N. Ravena, personlig kommunikation, 23 april, 2014). Den gamla 
öppna deponin har nu två lakvattendammar med sex gasrör som motverkar bränder. Inom detta 
område finns även två stycken återvinningsanläggningar som upprättades år 2005 och 2008 där 
material återvinns och organiskt material komposteras (N. Ravena, personlig kommunikation, 
23 april, 2014). 
 
Tidigare har ”informella avfallarbetare”12 varit aktiva på avfallsanläggning i Calahunan. 
Genom att starta en medlemsbaserad organisation vid namn USWAG Calahunan Livelihood 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 En avfallsanläggning där avfallet deponeras i enlighet med riktlinjer i Section 3 (h) R.A. 9003. 
11 Ett deponeringsområde där osorterat avfall kastas eller bortskaffas hursomhelst och utan hänsyn till 
standarder inom miljö- och hälsa (Section 3 (t) R.A. 9003). 
12 Arbetare vars aktiviteter ej är erkända, organiserade eller beskattade av myndigheter (German International 
Cooperation et al, 2011)	  
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Association, Inc. (UCLA) har Iloilo City integrerat dessa arbetare i det formella 
avfallshanteringssystemet.  
De cirka 300 arbetarna inom organisationen plockar bland annat säljbara material från 
övergångsdeponin och får behålla intäkterna från försäljningen (German International 
Cooperation et al, 2011; N. Ravena, personlig kommunikation, 23 april, 2014).  
 
I enlighet med Section 48 R. A. 9003 är det bland annat förbjudet att skräpa ner på allmänna 
platser såsom gator, kanaler och parker. Överträdelse mot samtliga bestämmelser i R.A. 9003 
är straffbart med böter eller samhällstjänst (Section 49 R. A. 9003). N. Ravena (personlig 
kommunikation, 3 mars, 2014) menar att straff inte delas ut i Iloilo City för överträdelse mot 
lagar om avfallshantering. Anledningen är främst ekonomiska skäl som gör uppföljning svårt 
(ibid). 
 
Den totala budgeten för Iloilo Citys avfallshantering är 80 miljoner filippinska peso. Beloppet 
utgör cirka 6,7 procent av den totala stadsbudgeten och finansieras enligt N. Ravena (personlig 
kommunikation, 3 mars, 2014) genom en årlig fondutveckling som vanligen kommer från en 
avfallsinsamlingsavgift från bland annat företag och bostäder, detta i enlighet med Iloilo Citys 
stadsförordning. Tyskland och Filippinerna har ett avfallshanteringssamarbete och Filippinerna 
har lånat 90 miljoner peso av Tyskland. Lånet har ur ett ekonomiskt perspektiv möjliggjort en 
utökad satsning på Iloilo Citys avfallshanteringsarbete (ibid).  
 
Enligt N. Ravena (personlig kommunikation, 3 mars, 2014) bör Iloilo City fokusera mer på 
andra metoder för avfallshantering än deponering för avfall som inte går att materialåtervinna. 
Ett koreanskt företag har gett staden ett förslag om att implementera en energiutvinnande 
avfallsförbränningsanläggning men på grund av ekonomiska skäl har staden valt att tacka nej 
till en eventuell investering (ibid). 

2.2.2. Utbildning 
Filippinernas utbildningssystem utgörs av en sexårig grundskola samt en fyraårig 
sekundärskola som båda är obligatoriska. De kommunala skolorna är kostnadsfria bortsett från 
utgifter för skoluniformer, böcker, transporter, försäkring och liknande (Nationalencyklopedin, 
n.d.a; The World Bank Group, 2014c; J. T. Gonzales, personlig kommunikation, 4 mars, 2014). 
Kostnader kan ibland innebära att familjer inte har möjlighet att låta sina barn gå i skola trots 
att den är obligatorisk. På vissa skolor finns stipendier att söka och ibland ges tillfälle för lättare 
arbete med ekonomisk ersättning. Trots att det finns skolor som tillåter att eleverna går där utan 
att betala avgifter kan transporterna bli ett problem (J. T. Gonzales, personlig kommunikation, 
4 mars, 2014). Under sekundärskolan deltar 89 procent av cirka åtta miljoner barn (Orbeta, 
2010). Vidare studier på universitet är avgiftsbelagda (Ateneo De Manila University, 2012). 
Normalt börjar barnen skolan runt sex- eller sjuårsåldern (J. J. Escubio, personlig 
kommunikation, 27 februari, 2014). 
 
Miljöutbildning ska integreras i läroplanen på alla nivåer i den filippinska skolan. Denna 
miljöutbildning ska bland annat omfatta miljölagar, skydd och bevarande av naturresurser inom 
ramen för hållbar utveckling samt bland annat omfatta avfallshanteringsprinciper som 
avfallsminimering, sortering och återvinning (Section 3 R.A. 9512). Miljöundervisning 
integreras ofta i den ordinarie undervisningen som en del av lektioner i olika ämnen (J. J. 
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Escubio, personlig kommunikation, 27 februari, 2014). November månad är “Environmental 
Awareness Month” i hela Filippinerna (Section 5 R.A. 9512).   



10 
	  

3. Metod 
Avsnittet redovisar studiens metoder och tillvägagångssätt i form av beskrivning av metod, 
kvantitativ undersökning och dess mätinstrument, utförandet av datainsamlingen, statistisk 
analys samt databehandling. Allt detta med fokus på hur och varför valet av metod utförts. 

3.1. Bakgrundsundersökning 
Backman (2008) menar att litteraturundersökningar är en viktig del för att skapa en bild av det 
tänkta undersökningsområdet samt en hjälp vid utformning av väsentliga frågeställningar. 
Inledningsvis genomfördes därför en omfattande bakgrundsundersökning för att kartlägga 
förutsättningarna för avfallshantering och miljöutbildning i Sverige och Filippinerna. Denna 
informationssökning lade grunden för vidare undersökning. Utöver en litteraturundersökning 
genomfördes personliga möten med offentliga ämbetsmän, sakkunniga inom utbildning och 
avfallshantering. 
 
Vid informationssökning var utgångspunkten myndighetssidor samt databaserna Science Direct 
och PubMed genom Högskolan i Halmstads bibliotek. Även en del böcker användes. Sökord 
som främst användes var waste management, attitude, knowledge, behaviour, Philippines, 
Sweden och environmental education. Bland annat användes rapporterna ”MUNICIPAL 
WASTE MANAGEMENT REPORT: Status-quo and Issues in Southeast and East Asian 
Countries” från FN:s miljöprogram (2010) samt” Integration of the informal sector into 
municipal solid waste management in the Philippines - What does it need?” skriven av Paul, G. 
J. et al (2010) som nyckelreferenser. 

3.2. Enkätundersökning 
För att skapa en bild av elevernas kunskap, attityd och beteende kring avfallshantering utfördes 
en enkätundersökning. En enkät lämpar sig för att besvara frågorna ”vem, vad, hur mycket” 
etcetera i en nutida händelse och följaktligen undersöka enskilda individers kunskaper och 
attityder (Yin, 2014; Ejlertsson, 2005). En enkätundersökning är en kvantitativ metod som 
genom numeriska svar ger en möjlighet till statistiska undersökningar vilket lämpade sig för 
denna studie (Backman, 2008).  
 
Ett alternativ var att göra intervjuer där eventuell fördjupning av svar hade kunnat utföras. Med 
anledning av att studien utfördes i två länder gjordes valet att bortse från intervjumetoden för 
att inte påverka studien genom språkbegränsningar. Genom att istället göra en 
enkätundersökning samlades 510 stycken tydliga svar in utan att svaren styrdes genom 
exempelvis kroppsspråk och tonläge (Hansson, februari, 6, 2014). 

3.3. Fallstudie 
Insamlad data från enkäterna samt bakgrundsbeskrivningen gav möjlighet att jämföra hur 
kunskap, attityd och beteende skilde sig mellan eleverna i de olika länderna. Genom en 
fallstudie kunde frågan ”hur det skiljer sig mellan eleverna i respektive länder och varför kan 
det möjligen kan vara så?”, besvaras (Yin, 2014). 

3.4. Kvantitativ undersökning 
Ett strategiskt urval gjordes för att bestämma vilka elever som skulle ingå i studien. Genom 
denna metod skapades inte ett statistiskt representativt urval, däremot skapades en urvalsgrupp 
med personer som uppfyllde kriterier relevanta för studien (Trost, 2012). Undersökningen 
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genomfördes som en gruppenkät bland 511 elever fördelade på klasser från både kommunala 
och fristående skolor i Göteborg, Sverige och Iloilo City, Filippinerna. Skolungdomar valdes 
med hänseende till att utbildning kan användas för att uppnå en hållbar utveckling genom 
förändringar som rör både beteende och sociala aspekter (Paul & Bandiez, 2011). Fördelarna 
med att studien utfördes som en gruppenkät var att svarsfrekvensen blev hög och att såväl 
distribution, besvarande och insamling av enkäter kunde ske vid samma tillfälle. Även 
överläggande eleverna emellan kunde förhindras i stor utsträckning och möjlighet gavs att 
förtydliga ordval och syften vid behov (Ejlertsson, 2005).  
 
Länderna valdes med hänseende till att utbildningssystem, miljöutbildning och 
avfallshanteringslagstiftning har många likheter länderna emellan samt för att båda länderna 
har liknande miljömål och strävar efter en hållbar utveckling. Däremot skiljer sig ett flertal 
förutsättningar i egenskap av exempelvis ekonomi, korruption och naturkatastrofer och 
förhoppningen var att kunna dra slutsatser i förhållande till detta. Både Göteborg och Iloilo 
City har cirka 500 000 invånare vardera och detta faktum gav ännu en gemensam utgångspunkt 
och en möjlighet till att utesluta en eventuell felkälla (Göteborgs Stad Kretslopp, n.d; Paul et al, 
2012). 
 
Samtliga deltagande elever gick vid tillfället för undersökningen det sista året på den 
obligatoriska skolan. Detta gav en möjlighet att skapa en studiegrupp med samma 
utbildningsnivå snarare än samma ålder och möjliggöra parallelldragningar mellan 
utbildningssystem samt kunskap, attityd och beteende hos de svarande. I Sverige innebar det 
dessutom att eleverna i normala fall fyllt 15 år och att medgivande för att använda svaren inte 
behövde inhämtas från vårdnadshavare (Ejlertsson, 2005). I studien behandlades svar från 
svenska elever enbart om de var födda år 1998 och tidigare. Elever på högre utbildningsnivå 
valdes inte som studiegrupp då den utbildningen är frivillig i båda länderna och risken att alla 
inte har möjlighet att delta i sådan utbildning ökar (Orbeta, 2010). 
 
I Filippinerna besvarades 261enkäter genom besök på den kommunala skolan Ramon Avaneca 
National High School samt privatskolan Hua Siong College Of Iloilo. I Sverige besvarades 249 
enkäter på de kommunala skolorna Brunnsboskolan, Frölundaskolan, Johannesbergsskolan 
samt Kärralundsskolan och på de fristående skolorna Vasaskolan, Ebba Pettersons skola, 
Freinetskolan Bild och Form, Montessoriskolan Skäret, Drakbergsskolan och Assaredsskolan. 
Skolorna i Sverige var mindre är de Filippinska och fler krävdes för att ungefär lika många 
enkäter skulle besvaras i de båda länderna. 
 
Deltagandet i undersökningen var helt frivilligt och alla svar var anonyma. För att försäkra 
anonymitet skrevs varken namn eller personnummer på de besvarade enkäterna. Samtliga 
enkäter samlades in utan någon speciell ordning och behandlingen av svaren skedde i fyra olika 
grupper; ”Kommunala klasser Sverige”, ”Kommunala klasser Filippinerna”, ”Fristående 
klasser Sverige” samt ”Fristående klasser Filippinerna”. 

3.4.1. Material 
För att svara på frågeställningarna om hur kunskap, attityd och beteende såg ut hos 
urvalsgruppen samt om det fanns skillnader mellan eleverna i de olika länderna användes en 
enkät. Enkäten utformades på ett sådant sätt att en bild av elevernas beteende kring 
avfallssortering, kunskap om såväl avfall som avfallshantering, men även attityden kring 
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miljöutbildning, avfallshantering och dess betydelse för miljön och en hållbar utveckling kunde 
skapas. Frågor om ekonomiska aspekter inkluderades inte i enkäten, ifall dessa skulle upplevas 
känsliga.  
 
Den ursprungliga enkätutformningen var på svenska och bestod av 20 frågor grundade på 
litteraturundersökningar. En pilotstudie, vars syfte var att se hur försökspersonerna tolkade 
frågorna, utfördes på 12 personer mellan åldrarna 14-66 år innan enkäten användes i den riktiga 
undersökningen. Detta för att undvika möjliga missförstånd i den verkliga undersökningen 
(Ejlertsson, 2005). Efter samtal med lärare på skolorna i Iloilo City, framgick det att 
undersökningen skulle utföras på engelska då samtliga kurser med undantag för modersmål 
bedrivs på engelska i Filippinerna. Förtydligande ändringar gjordes innan enkäten översattes till 
engelska och undersökningen genomfördes. I Sverige delades enkäten ut på svenska. Enkäten 
översattes även till ilongo, det lokala språket i Iloilo City, och användes som stöd för enstaka 
elever som efterfrågade detta (German International Cooperation et al, 2011). Översättningen 
till ilongo gjordes av Nilo Juaneza född och uppvuxen i staden men nu bosatt i USA och 
följaktligen kunnig inom båda språken.  
 
Fråga 1-4 syftade till att samla in bakgrundsinformation om eleverna. Denna typ av frågor 
används ofta i enkäter för att kunna dela in svaren när resultat analyseras eftersom svar ofta 
skiljer sig mellan exempelvis olika kön (Ejlertsson, 2005).  Fråga 1, om kön, inkluderades för 
att möjliggöra en indelning och jämförelse mellan svaren från respektive kön under analysen. 
Fråga 2, om födelseår, användes främst som en kontrollfråga för att säkerställa att samtliga 
enkäter som analyserades besvarats av elever över 15 år i Sverige, men även för att paralleller 
skulle kunna dras till åldersskillnader mellan elever om detta skulle bli aktuellt. Fråga 3, om 
antal år i skolan, inkluderades även denna för att skapa en möjlig diskussionspunkt då eleverna 
i Filippinerna och Sverige inte går lika många år i den obligatoriska skolan 
(Nationalencyklopedin, n.d.a, n.d.e). Storleken på hushåll har tidigare visat sig vara en av flera 
socioekonomiska faktorer som kan kopplas till miljöbeteende och fråga 4, om antal personer i 
hushållet, ställdes således för att se om storleken på familjer generellt sett varierade mellan 
Filippinerna och Sverige och om det fanns några kopplingar mellan storleken på familj och 
beteendet kring avfallshantering (Hara et al, 2010). 
 
Fråga 5, om eleven sorterar sopor hemma, fråga 6, hur soporna eventuellt sorteras samt fråga 7, 
varför soporna eventuellt inte sorteras, ställdes för att få en bild av beteendet kring 
avfallshantering hos de svarande. Fråga 8 – 13 utformades för att på olika sätt få en möjlighet 
att mäta de svarandes kunskap om avfall och sortering. Avfallshantering är ett problem i många 
länder och en av anledningarna är kunskapsbristbrist (Paul & Bandiez, 2011). I Tatlonghari och 
Jamias (2010) rapport om kunskap, attityd och beteende kring avfallshantering i Filippinerna, 
framkom att kunskap bidrar till ett visst beteende men att detta inte är det enda som påverkar. 
Genom kunskapsfrågorna var syftet att kunna analysera och titta på samband mellan svaren på 
beteende- och kunskapsfrågorna för att visa på eventuella samband eller avsaknad av samband 
och jämföra dessa mellan båda länderna. Detta för att vidare kunna diskutera anledningar till 
eventuella skillnader mellan svaren från eleverna i de olika länderna.  
 
Fråga 8 och 9, vilken typ av avfall batterier respektive plastförpackningar är, inkluderades i 
enkäten för att ta reda på om eleverna hade denna kunskap. Enligt både svensk och filippinsk 
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lagstiftning definieras flertalet batterier som farligt avfall (Bilaga 4, SFS 2011:927; 1 kap 2 
stycket 3 sektionen R.A. 9003). Plastförpackningar återfinns i hushållsavfall och ska återvinnas 
(Persson et al, 2005). Eleverna ombads kryssa i ett avfallsslag av fem alternativ för batterier 
respektive plastförpackningar. Fråga 10, om var sorterade förpackningar hamnar, syftade till att 
ta reda på om de svarande hade kunskap om stadens avfallshantering och inte bara hemmets. 
Fyra olika förslag på hantering angavs likväl som ett alternativ om att kunskap om detta 
saknades och eleverna ombads att kryssa i ett alternativ. 
 
Fråga 11, utformades som en uppgift att rangordna vikten av att sortera fyra olika typer av 
avfall genom att ge dem en siffra mellan ett, viktigast, och fyra, minst viktig. Frågan 
inkluderades för att se vilken typ av avfall ungdomarna tyckte var viktigast att sortera. Batterier 
räknas, som tidigare nämnt, till farligt avfall och mediciner kan innehålla substanser som 
påverkar miljön (Fass, 2014). Matrester och kartonger räknas inte till farligt avfall i något av 
länderna. Meningen var att se om det fanns en generell uppfattning om vikten att sortera vissa 
avfallstyper och om denna skilde sig mellan länderna. Fråga 12, utformades även denna som en 
uppgift, denna gång att rangordna avfallshanteringssätt från ett, bästa, till fem, sämsta. Syftet 
var att ta reda på hur kunskapen såg ut kring avfallshierarkin utan att behöva ställa den direkta 
frågan. Avfallshierarkin är en strategi för hur avfall på bästa sätt ska hanteras och denna 
används i många länder däribland Sverige (Persson et al, 2005). Den följer samma mönster som 
strategin med de tre r:en – reduce, reuse, recycle som lärs ut i de filippinska skolorna och 
frågan lämpade sig följaktligen i båda länderna (Paul et al, 2012; J. J. Escubio, personlig 
kommunikation, 27 februari, 2014).  
 
Fråga 13, om det finns lagar kring avfallshantering, var ytterligare en fråga för att se 
kunskapsnivån hos de svarande. Hur avfallshanteringen ska gå till regleras i svensk och 
filippinsk lagstiftning (15 kap SFS 1998:808; R.A. 9003). Tre olika svarsalternativ användes 
och eleverna ombads kryssa i ett. Fråga 14-20 utformades för att ta reda på attityden kring 
avfallshantering, utbildning och miljö för att sedan kunna jämföra de olika svaren från 
kunskaps- och beteendefrågorna samt undersöka eventuella samband. I den tidigare nämnda 
undersökningen genomförd av Tatlonghari och Jamias (2010) undersöktes kunskap, attityd och 
beteende kring avfallshantering i Filippinerna. I den studien framkom inga samband mellan 
attityd och beteende, dock belyste författarna att positiv attityd kan leda till positivt beteende i 
flera olika situationer. Studien genomfördes inom en annan åldersgrupp än den som valts i 
denna undersökning och syftet var att undersöka om attityden hade någon betydelse bland 
skolungdomarna i denna undersökning och om den kunde förklara eventuella skillnader 
miljöbeteende.    
 
Fråga 14, inkluderades för att få svar om elevernas åsikter kring stadens avfallshantering, detta 
utfördes genom sex olika svarsalternativ från mycket dåligt till mycket bra samt en möjlighet 
att svara att kunskap saknades i ämnet. Fråga 15-18, utformades som påståenden för att genom 
fyra påståenden se i vilken grad de svarande instämde. Fråga 15 och 16, hur viktig och rolig 
miljöutbildning är i skolan, ställdes med hänseende till att för en hållbar utveckling krävs 
mänsklig utveckling. Utbildning är ett av verktygen för att människor ska utveckla sina 
kunskaper, attityder och sitt beteende. För att motivera lärande krävs allmänt en egen vilja att 
lära sig eller en skapad vilja genom normer som lagar och bestämmelser (ibid). 
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En ändrad livsstil och ökad konsumtion kan innebära utmaningar inom avfallshantering. 
Vanliga vanor kring hanteringen av hushållsavfall i hemmen är en viktig fråga för att kunna 
göra förändringar och motverka negativa effekter av en ändrad livsstil (Paul & Bandiez, 2011). 
Fråga 17-18, hur viktigt och lätt det är att sopsortera hemma, ställdes med hänseende till detta, 
för att undersöka attityden kring avfallshantering i hemmen. 
 
I en rapport från IPCC (2007) framgår att etableringen av en hållbar avfallshantering som 
fungerar effektivt och inte kostar för mycket i utvecklingsländer är en viktig del i att uppnå en 
hållbar utveckling. Detta är i enlighet med uppgifter från Avfall Sverige (2013) om hur avfall 
bör hanteras i Sverige för att uppnå en hållbar utveckling. Genom att exempelvis återvinna 
material kan man undgå att använda orörda material (Persson et al, 2005). Genom fråga 19 var 
meningen att, genom sex svarsalternativ, se hur stor kunskap eleverna ansåg sig ha om hållbar 
utveckling och genom fråga 20 och dess fem svarsalternativ undersöka om de kunde koppla 
ihop hållbar utveckling med avfallssortering. 

3.4.2.  Procedur 
Klasserna besöktes efter godkännande från ansvariga lärare. Under besöken genomfördes en 
presentation på cirka tio minuter. Presentationen innehöll en beskrivning av enkätens syfte och 
information om elevernas anonymitet, frivilliga deltagande samt den bakomliggande orsaken 
till varför eleverna var utvalda att delta i undersökningen. Efter genomgången delades den 
utskrivna enkäten ut till eleverna och samlades sedan in på plats. Varje elev kunde bara besvara 
en enkät och ifyllandet tog omkring 15 minuter. För att inte störa skolornas tidsplanering mer 
än nödvändigt, lämnades några klasser ensamma med läraren en viss tid av undersökningen. På 
en av de svenska skolorna utförde läraren såväl utdelningen som insamlingen av samtliga 
enkäter.    

3.4.3. Databehandling 
Samtliga enkätsvar analyserades i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics (Wahlgren, 2012). 
 
Enkätens 20 frågor var utformade med svarsalternativ som gav icke-parametrisk data. Både 
ordinal- och nominalskalor användes, nio respektive sex stycken. I ordinalskalor kan svaren 
mätas i skalsteg som går att rangordna, däremot är inte intervallen mellan svaren bestämda. 
Denna typ av skalor används ofta vid mätning av attityd och åsikter (Ejlertsson, 2005; Hansson, 
februari, 6, 2014). Nominalskalor används när svarsalternativen inte går att rangordna utan 
svaren endast klassificeras, och därför användes nominalskala för frågor i enkäten kring 
kunskap samt bakgrundsinformation om de svarande (Ejlertsson, 2005). 
 
Vid analysen av icke-parametriska data användes två olika test. Mann Whitney U test användes 
för att påvisa skillnader (Hansson, februari, 6, 2014). Detta test lämpade sig för att analysera 
samtliga frågor i undersökningen (Black, 2012). I Mann Whitney U testen avlästes z-test för att 
avgöra om nollhypotesen, att det inte finns något samband, kunde förkastas eller inte. För 
Mann Whitney U kan nollhypotesen inte förkastas om z-testet ligger mellan 
standardavvikelserna -1,96 och 1,96 och då föreligger följaktligen inget samband (”What is a Z 
score What is a p-value,” n.d). Spearmans rankkorrelation användes för att påvisa samband 
mellan svaren på frågor. Denna typ av test kan användas när båda variablerna är numeriska och 
har en ordinalskala (Hansson, februari, 6, 2014). I Spearman-testen användes p-värde, ett värde 
på en statistisk signifikans, samt korrelationskoefficient (r), ett mått på styrkan av ett linjärt 
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samband. Ett p-värde under 0,05 visar att det finns en statistisk signifikans och ett värde över 
detta visar att det inte finns någon statistisk signifikans. Ett p-värde under 0,01 visar att 
signifikansen är mycket stark. Korrelationskoefficienten kan anta värden mellan minus ett (-1), 
det starkaste negativa sambandet, och plus ett (+1), det starkaste positiva sambandet. Om r är 
nära ett, minus eller plus, innebär det således att alla observationer ligger på regressionslinjen 
(Körner & Walhgren, 2005). 
 
Fem av enkätfrågorna, om födelseår, antal skolår, antal personer i hushållet samt rangordning 
av avfall och avfallshanteringsmetoder, utformades med svarsalternativ som gav parametrisk 
data. Parametrisk data går att rangordna. För att analysera denna typ av data kan parametriska 
statistiska test användas där medelvärden och standardavvikelser räkans ut (Hansson, februari, 
6, 2014).  
 
Vid analys av resultaten räknades internt bortfall, det vill säga frågor som missuppfattats av 
eleverna eller inte besvarats, inte med vid analyseringen av insamlad data.  
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4. Resultat 
Avsnittet redovisar insamlad och analyserad data från enkätundersökningen utförd i Iloilo 
City och Göteborg, Sverige. 

4.1. Svarsfrekvens 
För tabeller och diagram i resultatet betecknas antalet svarande med N och ett 95 procentigt 
konfidensintervall används vilket innebär att rätt värde med 95 procent sannolikhet hamnar 
inom angivet intervall. Svarsalternativen till varje fråga har givits ett nummer var som gjort 
att ett medelvärde kunnat räknas ut och således har en jämförelse mellan svaren för de 
svenska och filippinska eleverna möjliggjorts.  
 
510 av 511 stycken enkäter besvarades av de tillfrågade eleverna. I Sverige besvarades 
samtliga 249 enkäter och i Filippinerna besvarades 261 av 262 enkäter. Med hänsyn till 
externt bortfall var studiens totala svarsfrekvens 99,8 procent. Anledningen till bortfallet var 
att en sida saknades i en enkät och att eleven inte hade möjlighet att besvara samtliga frågor, 
därför valdes att helt bortse från den enkäten. Enkätfrågornas interna bortfall låg mellan 0 
och 37,6 procent för olika frågor. Könsfördelningen låg kring 50 procent i respektive land 
(tabell 1). I Sverige var det genomsnitt antalet personer i varje hushåll 4,24 och i 
Filippinerna 5,71 (tabell 1).  

 
Tabell 1. Bakgrundsinformation om deltagande elever i respektive land 

Bakgrundsinformation 
Svarsfördelning 

 Sverige Filippinerna Totalt i båda 
länderna 

 N = 245 N = 260 N = 505 
Kön    
Man (%) 49,8 46,0 47,8 
Kvinna (%) 48,6 53,6 51,2 
Internt bortfall (%) 1,6 0,4 1 
 N = 243 N = 245 N = 488 
Antal personer i hushållet    
Medelvärde av antal 
personer i hushållet N= 4,24 N = 5,71 N = 4,98 

4.2. Huvudresultat 

4.2.1. Beteende 
Genom fråga 5-7 skapades en bild av elevernas beteende kring avfallshantering. Majoriteten 
av de svarande i båda länderna sorterade någon gång sina hushållssopor. 14,9 procent av de 
svenska eleverna och 2,7 procent av de filippinska eleverna svarade att de aldrig sorterade 
sina sopor (tabell 2). Det var fler av de svenska tillfrågade eleverna än de tillfrågade 
filippinska eleverna som alltid sorterade sina sopor, dock visade medelvärdet på en generellt 
högre sorteringsfrekvens för de filippinska eleverna (tabell 2). Skillnaden mellan de svarande 
i de båda länderna var varken särskilt stor eller signifikant.  
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Det fanns vissa signifikanta korrelationer mellan hur ofta eleverna sorterade sopor och flera 
andra faktorer. Det fanns en svag korrelation till kunskapen om hållbar utveckling (Sverige 
(S): r=0,257 p<0,001, Filippinerna (F): r=0,280 p<0,001), vikten av att sortera sitt avfall (S: 
r=0,395 p<0,001,F: r=0,131 p<0,05) och hur lätt avfallssortering ansågs vara (S: r=0,352 
p<0,001,F: r=0,174 p<0,01). De linjära sambanden var svaga. För samtliga analyserade 
korrelationer se bilaga 2, tabell A och B.  
 
Tabell 2. Hur ofta eleverna sorterar sitt avfall i hushållet. Medelvärdet baseras på talen för 
de olika svarsalternativen och ger ett resultat på hur ofta eleverna i genomsnitt sopsorterar. 
Skillnaderna är analyserade med Mann Whitney U test.  

Sorterar du dina sopor hemma? 
Svarsfrekvens 

 Sverige Filippinerna 

 N = 249 % N = 260 % 
1 = Alltid 78 31,3 65 25 
2 = Ofta 65 26,1 66 25,4 
3 = Ibland 46 18,5 111 42,7 
4 = Sällan 23 9,2 11 4,2 
5 = Aldrig 37 14,9 7 2,7 

 
Internt bortfall 0 0 1 0,4 

Skillnader 
Medelvärde 2,50 2,34 
95 % Konfidensintervall 2,33 - 2,68 2,22 - 2,46 

p-värde = 0,853, Z-test = -0,186 
 
Hur eleverna sorterade avfallet i hemmen besvarades genom en fråga med fyra 
svarsalternativ. Eftersom sättet som avfall ska sorteras på skiljer sig mellan de båda länderna 
analyserades inte skillnader och korrelationer i svaren på denna fråga. Däremot gick att 
utläsa att 8,0 procent av de svarande i Sverige, och 13,7 procent av de svarande i 
Filippinerna menade att de sorterade genom att slänga alla avfallsslag i samma påse (Bilaga 
2, tabell C). Dessa elever sorterade alltså inte i praktiken sitt avfall. 
 
Beroende på hur eleverna besvarat fråga 5, ifall de sorterade sina sopor hemma, skulle 
antingen fråga 6 eller 7 besvaras, därför blev det avsiktliga interna bortfallet stort för båda 
dessa frågor. Utöver detta faktum hade många av de svarande missförstått att bara den ena 
frågan skulle fyllas i och därför räknades inte dessa svar med och det interna bortfallet blev 
följaktligen stort (S: 9,6 %, F: 37,6 %) (Bilaga 2, tabell C). På grund av det stora bortfallet, 
det faktum att olika svarsalternativ var rätt i de olika länderna samt att svarsalternativen 
uttrycktes på ett vis som gav möjlighet till feltolkning analyserades frågan inte vidare.  
 
Endast 27 svenska och 6 filippinska elever besvarade frågan om varför de inte sorterade sitt 
avfall, därför analyserades inte resultatet vidare. Svaren från frågan finns redovisade i bilaga 
2, tabell D.  
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4.2.2. Kunskap 
Frågorna 8-13 handlade om elevernas kunskap kring avfallshantering i allmänhet.  
 
På fråga 8 svarade cirka 40 procent av eleverna, i respektive land, att batterier var av typen 
elektroniskt avfall (bilaga 2, tabell E). Eftersom endast svaret ”farligt avfall” var rätt räknads 
samtliga andra svarsalternativ (elektroniskt avfall, industriavfall, hushållsavfall och 
jordbruksavfall) till kategorin ”annat” i figuren 1 nedan. Fler svenska än filippinska elever 
hade i denna undersökning kunskap om vilken avfallstyp batterier är, dock var skillnaderna så 
små att de inte var av statistisk signifikanta. För specifika siffror kring fråga 8, se bilaga 2, 
tabell E.  

 
På fråga 9 var svarsfrekvensen, att plastförpackningar är av typen hushållsavfall, 
förhållandevis jämn länderna emellan (figur 2). De filippinska eleverna hade i denna 
undersökning större kunskap om vilken typ av avfall plastförpackningar är men det fanns 
ingen statistiskt signifikant skillnad. Även i denna figur har felaktiga svarsalternativ 
(elektroniskt avfall, industriavfall, farligt avfall och jordbruksavfall) kategoriserats som 
”annat”. För specifika siffror kring fråga 9:s svar, se bilaga 2, tabell E.  

 

  
Figur 1. Svarsfördelning på kunskapsfrågan      Figur 2. Svarsfördelning på kunskapsfrågan om        
om vilken avfallstyp batterier är              vilken avfallstypen plastförpackningar är  

 
Fråga 10, var utsorterade förpackningar hamnar efter att de lämnat hushållet, hade fem 
svarsalternativ och eleverna fick enbart kryssa i ett svar. Göteborg stads omhändertagande av 
avfall är olika beroende på vilken stadsdel invånarna bor i. Undersökningsgruppen var fördelad 
runtom hela staden och hade därmed kunde mer än ett alternativ vara rätt. Således räknades 
fråga 10 som bortfall då denna inte gick att analysera. 
 
Fråga 11 handlade om vikten att sortera fyra olika avfallsslag och eleverna skulle rangordna 
de fyra avfallsslagen enligt en rangordningsskala från 1-4, där 1= viktigast att sortera och 4= 
minst viktig att sortera (tabell 3).  
 
Batterier rangordnades generellt som viktigast att sortera i båda länderna. Utifrån medelvärdet 
från de svenska elevernas svar för respektive avfallsslag rangordnades vikten av att sortera de 
olika slagen i följande ordning, från viktigast att sortera till minst viktig att sortera: batterier, 
mediciner, kartonger och matrester. Enligt medelvärdet från de filippinska elevernas svar blev 
rangordningen samma: batterier, matrester, mediciner och kartonger (tabell 3). Skillnaden 
mellan elevernas svar i respektive länder var signifikant på svarsalternativen batterier  
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(z=-8,558; p<0,001), kartonger (z=-5,003; p<0,001) samt matrester (z=-11,993; p<0,001) 
(bilaga 2, tabell A och B). 
 
Det fanns ett antal samband mellan hur eleverna hade besvarat fråga 11 och hur de besvarat 
andra frågor. Bland annat fanns ett samband mellan hur filippinska elever rangordnat matrester 
i denna fråga och besvarat fråga 17, om det är viktigt att lära sig om miljö i skolan. Sambandet 
var signifikant (p<0,05; r=0,146) (bilaga 2, tabell A och B). 

 
Tabell 3. Rangordning av vikten att sortera olika typer av avfall. Medelvärdet för respektive 
avfallsslag baseras på hur eleverna rangordnat vikten av att sortera dem. Skillnaderna är 
analyserade med Mann Whitney U test.  

Rangordning av vikten att sortera olika avfallsslag 
Mann-Whitney U Land Batterier Kartonger Matrester Mediciner 
Antal 
svarande (N) 

Sverige 235 238 238 235 
Filippinerna 219 226 219 214 

 
Internt bortfall 
(%) 

Sverige 5,6 4,4 4,4 5,6 
Filippinerna 16,1 3,14 16,1 18,0 

 
Medelvärde av 
rangordning (%) 

Sverige 1,51 3,12 3,53 1,84 
Filippinerna 2,27 3,35 2,36 2,00 

 
95 % 
Konfidensintervall 

Sverige 1,41 – 1,60 3,04 -3,20 3,43 – 3,63 1,74 – 1,94 
Filippinerna 2,14 – 2,40 3,22 -3,47 2,22 – 2,50 1,87 – 2,13 

 
Skillnader 

p-värde 
Z-test  p<0,001 

Z = -8,558 
p<0,001 

Z = -5,003 
p<0,001 

Z = -11,993 
ns.* 

Z = -1,276 
*No significance 
 

Fråga 12 ställdes för att analysera om eleverna kunde rangordna metoderna för avfallshantering 
enligt avfallshierarkin. Det fanns en signifikant skillnad i hur eleverna rangordnade alla metoder 
utom minimering. 

Enligt både de svenska och de filippinska eleverna rangordnades metoderna för avfallshantering 
enligt fallande ordning: materialåtervinning, återanvändning, minimering, energiåtervinning och 
deponering (se figur 3), istället för den verkliga avfallshierarkin som ser ut som följande i 
fallande ordning: minimering, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och 
deponering. Majoriteten av eleverna i båda länderna rangordnade materialåtervinning som det 
bästa alternativet för avfallshantering och minimering som det tredje bästa alernativet, enligt 
avfallshierarkin ska det vara tvärtom. Samtliga värden redovisas i bilaga 2, tabell F. 
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Figur 3 svenska och filippinska elevers rangordning av avfallshanteringsmetoder jämfört med 
avfallshierarkin. Hanteringssätten har rangordnats med en siffra mellan 1-5, där 1=bäst för 
miljön och 5=sämst för miljön 

 
Fråga 13 ställdes för att ta reda på om eleverna visste att det fanns lagstiftning kring 
avfallshantering. Fler filippinska, 82,2 procent, än svenska, 68 procent, elever hade kunskap om 
att det finns regler, det vill säga lagar, kring avfallshantering som måste följas. Skillnaden mellan 
länderna var signifikant (z=-3,144; p<0,01) (Tabell 4).  
 
För de svarande i Filippinerna fanns bland annat en svag positiv korrelation mellan kunskap 
om avfallslagstiftning och hur ofta eleverna sorterade sopor (r=0,253; p<0,001) och dessutom 
en svag positiv korrelation till kunskapen om hållbar utveckling (r=0,235; p<0,001). I Sverige 
fanns en svag negativ korrelation mellan kunskap om avfallslagstiftning och hur minimering 
hade rangordnats i avfallshierarkin (r=0,220; p<0,01). Övriga korrelationer redovisas i bilaga 
2, tabell A och B.
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Tabell 4. Svarsfrekvens på frågan om det finns avfallslagar, fördelat på svenska och 
filippinska elever. Medelvärdet baseras på talen för de olika svarsalternativen. Skillnaderna är 
analyserade med Mann Whitney U test.  

Finns det regler som måste följas när man sorterar sina sopor hemma i huset? 
Svarsfrekvens 

  Sverige Filippinerna 
  N = 247 % N = 258 % 
1 = Det finns regler och det är de som 
bestämmer hur soporna ska sorteras 52 21,1 68 26,4 

2 = Det finns vissa regler som måste följas, 
men även familjen får bestämma hur man 
sorterar soporna 

116 47,0 144 55,8 

3 = Det finns inga regler som bestämmer hur 
soporna ska sorteras, familjen bestämmer 
helt själv 

79 32,0 46 17,8 

 Internt bortfall 2 0,8 3 1,1 
Skillnader 

Medelvärden 2,11 1,91 
95 % Konfidensintervall 2,02 – 2,20 1,83 – 2,0 

p-värde < 0,01, Z-test = -3,144 

4.2.3. Attityd 
Filippinska elever hade en mer positiv inställning till stadens avfallshantering än svenska 
elever och skillnaden var signifikant (z=-8,718; p<0,001) (tabell 5). Majoriteten av de 
filippinska eleverna, 51,9 procent, ansåg att stadens avfallshantering var ”bra” medan den 
största andelen, 38,6 procent, av eleverna i Sverige svarade ”vet inte”. För båda länderna 
fanns en svag positiv och signifikant korrelation mellan uppfattningen av stadens 
avfallshantering och kunskapen om hållbar utveckling (S: r=0,221; p<0,001, F: r=0,253; 
p<0,001). Även andra mycket svaga korrelationer återfanns (bilaga 2, tabell A och B). 
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Tabell 5. Elevernas uppfattning om stadens avfallshantering. Medelvärdet baseras på talen 
för de olika svarsalternativen. Skillnaderna är analyserade med Mann Whitney U test.  

Vad tycker du om stadens sätt att hantera sopor idag? 
Svarsfrekvens 

 Sverige Filippinerna 

 N = 246 % N = 258 % 
1 = Mycket bra 17 6,9 31 12 
2 = Bra 71 28,9 134 51,9 
3 = Varken bra eller dåligt 44 17,9 77 29,8 
4 = Dåligt 15 6,1 12 4,7 
5 = Mycket dåligt 4 1,6 2 0,8 
6 = Vet inte 95 38,6 2 0,8 

 Internt bortfall 3 1,2 3 1,1 
Skillnader 

Medelvärden 3,83 2,33 
95 % Konfidensintervall 3,59 – 4,06 2,22 – 2,43 

p-värde <0,001, Z-test = -8,718 
 

Fyra påståenden, 15-18, användes för att ta reda på attityden kring miljöutbildning och 
sortering av avfall (figur 4). Genom fyra olika alternativ kunde eleverna fylla i hur mycket 
de instämde med varje påstående. Majoriteten av eleverna i båda länderna, 54,8 procent i 
Sverige och 78 procent i Filippinerna, instämde helt i att det var viktigt att lära sig om miljö 
i skolan. Endast 6 procent av eleverna i Sverige svarade att de inte instämde alls och i 
Filippinerna var det ingen som svarade så (bilaga 2, tabell H).    
 
Majoriteten av eleverna i Filippinerna, 52,2 procent, instämde helt i att det var roligt att lära 
sig om miljö i skolan. Detta jämfört med Sverige där istället den minsta andelen, 10,2 
procent, instämde helt och den största andelen, 40,3 procent, svarade att de instämde till 
liten del (bilaga 2, tabell I). 
 
På påståendet att det är viktigt att sopsortera hemma instämde den största andelen elever i 
såväl Sverige som Filippinerna, 54,4 procent respektive 72,2 procent (bilaga 2, tabell I).  På 
följande påstående om att det är lätt att sopsortera svarade istället majoriteten av eleverna, 
47,1 procent i Sverige och 42,1  procent i Filippinerna att de instämde till stor del (bilaga 2, 
tabell K). 
 
Filippinska elever instämde till högre grad i samtliga av de fyra påståendena och 
skillnaderna i svaren mellan de svenska och filippinska eleverna skilde sig signifikant i alla 
fallen: 
”Det är viktigt att lära sig om miljö i skolan” (z=-5,987; p<0,001)  
”Det är roligt att lära sig om miljö i skolan” (z=-13,014; p<0,001) 
”Det är viktigt att sopsortera hemma” (z=-4,192; p<0,001) 
”Det är lätt att sopsortera hemma” (z=-3,578; p<0,001 ) 
 (bilaga 2, tabell H – K). 
 
Det fanns en korrelation mellan hur eleverna instämde i de fyra påståendena och hur viktigt 
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de tyckte att hållbar utveckling var (bilaga 2, tabell A).  För alla frågor utom hur lätt det var 
att sopsortera var det linjära sambandet starkare för de svenska eleverna, dock var alla 
sambanden svaga (starkaste r=0,371). Svaga linjära samband fanns även mellan 
instämmandet i dessa frågor och en rad andra (bilaga 2, tabell A och B).  
 

 
Figur 4. Elevernas uppfattning om miljöutbildning och avfallssortering 

 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan filippinska och svenska elevers ansedda 
kunskapsnivå om hållbar utveckling, fråga 19. Den största andelen av eleverna i respektive land, 
40,9 procent i Sverige och 43,5 procent i Filippinerna ansåg sig ha ”en del” kunskap om hållbar 
utveckling. Sammantaget, bland de som svarade i denna undersökning, var de filippinska 
studenternas uppfattning att de hade en bättre kunskap (medel 2,77) än vad de svenska eleverna 
ansåg sig ha (medel 3). Skillnaden var som nämnt inte signifikant (tabell 6). 
 
Som nämnt tidigare fanns en signifikant positiv korrelation mellan kunskapen om hållbar 
utveckling och hur ofta eleverna sorterade sitt avfall (S: r=0,257; p<0,001, F: r=0,280; p<0,001). 
Samma typ av svaga korrelation fanns även till bland annat kunskapen om lagstiftning, dock 
enbart bland de filippinska eleverna (r=0,253; p<0,001) (bilaga 2, tabell A). 
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Tabell 6. Elevernas ansedda kunskap om hållbar utveckling. Medelvärdet baseras på talen 
för de olika svarsalternativen. Skillnaderna är analyserade med Mann Whitney U test.  

Hur mycket vet du om hållbar utveckling? 
Svarsfrekvens 

 Sverige Filippinerna 

 N= 247 % N=259 % 
1 = Väldigt mycket 20 8,1 21 8,3 
2 = Mycket 36 25,5 77 30,4 
3 = En del 101 40,9 110 43,5 
4 = Lite 34 13,8 34 13,4 
5 = Väldigt lite 17 6,9 6 2,4 
6 = Inget 12 4,9 5 2,0 

 Internt bortfall 2 0,8 8 3,1 
Skillnader 

Medelvärden 3 2,77 
95 % Konfidensintervall 2,85 – 3,15 2,65 – 2,89 

p-värde = 0,051, Z-test = -1,950 
 

Majoriteten av eleverna, 55,4 procent i Sverige och 69,7 procent i Filippinerna, tyckte att 
avfallshantering var mycket viktigt för en hållbar utveckling (tabell 7). Endast en filippinsk elev 
och ingen svensk elev hade svarat att det inte alls var viktigt. Det fanns en signifikant skillnad i 
svarsfördelningen mellan länderna (z=-3,533; p<0,001) och generellt tyckte de filippinska 
eleverna att avfallshanteringen var viktigare för en hållbar utveckling än vad de svenska eleverna 
tyckte.   

 
För de svarande i Sverige fanns en svag negativ korrelation mellan hur viktig avfallshantering 
ansågs vara för en hållbar utveckling och hur deponi hade rangordnats i fråga 12 (r=-0,134; 
p<0,05). När eleverna ansåg att avfallshantering var viktig för en hållbar utveckling 
rangordnades även deponering som ett sämre avfallshanteringsalternativ än när avfallshantering 
inte ansågs lika viktig för en hållbar utveckling. Andra korrelationer finns redovisade i bilaga 2, 
tabell A och B.  
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Tabell 7. Elevernas svarsfrekvens över hur viktigt de anser att avfallshantering är för en 
hållbar utveckling. Medelvärdet baseras på talen för de olika svarsalternativen. Skillnaderna 
är analyserade med Mann Whitney U test.   

Hur viktigt är avfallshantering för en hållbar utveckling? 
Svarsfrekvens 

 Sverige Filippinerna 

 N= 242 % N=251 % 
1 = Mycket viktig 134 55,4 175 69,7 
2 = Viktig 85 35,1 67 26,7 
3 = Inte särskilt viktig 5 2,1 2 0,8 
4 = Inte alls viktig 0 0 1 0,4 
5 = Jag vet inte 18 7,4 6 2,4 

 Internt bortfall 7 2,8 10 3,8 
Skillnader 

Medelvärden 1,69 1,39 
95 % Konfidensintervall 1,55 – 1,83 1,3 – 1,48 

p-värde < 0,001, Z-test = -3,533 
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5. Diskussion 
Avfallshantering är en viktig fråga som bör tas itu med för att undvika ökad klimatpåverkan. 
Hanteringen innebär en utmaning för många länder och det har visat sig att Sverige och 
Filippinerna har en liknande avfallslagstiftning och strävar mot en hållbar avfallshantering. Det 
framgår däremot ganska tydligt att det i praktiken inte fungerar likadant i de båda länderna. Det 
kan finnas många anledningar till detta och en möjlig förklaring skulle kunna vara ländernas 
skilda ekonomiska förutsättningar. Trots investeringar tyder mycket på att det är de 
ekonomiska resurserna som sätter gränserna för i vilken omfattning avfallshantering kan ske 
och att detta innebär stora problem främst i Filippinerna. Möjligheten till uppföljning finns inte 
i Filippinerna i samma utsträckning som i Sverige och det finns många andra problem att ta itu 
med, konsekvenser av naturkatastrofer för att nämna ett. En signifikant korruption hjälper 
säkerligen inte det ekonomiska läget. I en rapport från IPCC (2007) framgår att det största 
hindret kopplat till avfallshantering i många länder är just otillräckliga finansiella medel.   
 
Majoriteten av respondenterna i Filippinerna ansåg att Iloilo City hade en bra avfallshantering. 
Med de satsningar som gjorts genom ekonomiska bidrag från Tyskland är det möjligt att det 
börjar märkas skillnad i staden. Däremot är det fortfarande så att det finns brister i systemet, 
exempelvis saknas det återvinningsstationer i vissa barangays. Dessa utgörs istället av en 
uppsamlingsplats där avfall mer eller mindre dumpas direkt på marken. I undersökningen 
ställdes ingen fråga om var i staden ungdomarna bodde och därför är det svårt att dra vidare 
paralleller kring hur avfallshanteringssituationen ser ut i just de områden som respondenterna 
bor.  
 
I Sverige var det många som på samma fråga hade svarat att kunskap saknades om hur 
Göteborg stad hanterade sitt avfall. Endast spekulationer kan göras om anledningarna till denna 
skillnad. Möjligen kan det vara så att i ett land där lagar om avfallshantering efterföljs i hög 
grad inte krävs någon reflektion om hur hanteringen egentligen fungerar, bara vetskapen om att 
den sköts på något vis. I en studie gjord av Barr och Gilg (2007) om attityder till miljöbeteende 
kom de fram till att en personlig erfarenhet är en faktor som bland annat kan påverka attityden 
till någonting. I detta fall skulle den personliga erfarenheten bestå av uppfattningen om stadens 
avfallshantering. En möjlighet skulle vara att de svenska eleverna inte känner samma 
motivation att lära sig om stadens avfallshantering då kunskap kring den ändå inte för med sig 
någonting som blir bättre. Filippinska elever kanske känner en större chans att påverka, men det 
går endast att spekulera. 
 
För många av frågorna kring kunskap fanns ingen signifikant skillnad mellan svaren från de 
filippinska och svenska eleverna. Detta skulle kunna vara ett tecken på det faktum att 
miljöutbildningen i båda länderna innehåller samma generella drag och att ungefär liknande 
kunskaper har erhållits efter avslutad obligatorisk utbildning. Enligt både svensk och filippinsk 
lag är målet att eleverna ska ha en kunskap om bland annat hållbar utveckling och 
avfallssortering. På frågan om det fanns lagar kring avfallshantering fanns det en signifikant 
skillnad mellan hur eleverna hade svarat. Eleverna i Filippinerna hade generellt en lite bättre 
kunskap om att avfallshanteringen var lagreglerad. Med ett liknande utbildningssystem borde 
kunskapen ligga på samma nivå i de båda länderna förutsatt att det enbart är i skolan man 
inhämtar kunskapen om detta, vilket är väl mycket av ett antagande. I enlighet med den 
filippinska lagen ska miljöutbildningen innehålla information kring miljölagstiftning. Enligt 
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svensk lagstiftning pekas inte lagar ut som ett av de specifika ämnen som ska behandlas i 
skolan. Detta skulle kunna vara en förklaring till att kunskapen om lagar var bättre bland de 
filippinska eleverna. Resultat från en enkätundersökning utförd i Filippinerna av Del Mundo et 
al (2009) visade att respondenterna generellt var ovetande om lagar och regler kring 
avfallshantering, något som inte stämmer för denna undersökning. Däremot formulerades 
frågan bara för att se om eleverna hade kunskap om att lagar existerade, medan Del Mundo et 
al undersökte vilka lagar de svarande hade kunskap om.      
 
På frågan där syftet var att låta eleverna bestämma ordningen på avfallshierarkin, rangordnade 
både de filippinska och de svenska eleverna de olika hanteringssätten på samma sätt, båda i fel 
ordning genom att byta plats på minimering och materialåtervinning. De flesta frågorna i 
enkäten berörde sorteringen av avfall på något vis. Det finns en möjlighet att eleverna genom 
tidigare besvarade frågor i enkäten påverkades i riktningen att sortering och återvinning var de 
viktigaste sätten att hantera avfall, det skulle förklara varför materialåtervinning prioriterades 
högst i båda länderna. I Sverige rankades deponering som ett sämre alternativ för hantering än i 
Filippinerna, och det fanns en negativ korrelation mellan rankningen och hur viktigt eleverna 
tyckte att avfallshantering var för en hållbar utveckling. Det känns positivt att det verkade 
finnas en insikt om att deponering och hållbar utveckling inte går hand i hand. Även i 
Filippinerna rankades deponering som det sämsta alternativet, men det fanns ingen korrelation 
till hållbar utveckling. Det skulle kunna vara så att filippinska elever inte ser deponering som 
ett lika dåligt alternativ eftersom mycket avfall fortfarande deponeras där och förutom att 
återanvända och återvinna material har staden inget annat hanteringsalternativ, som exempelvis 
rötning eller förbränning. Detta skulle även kunna förklara det faktum att filippinska elever 
ansåg att energiåtervinning var ett nästan lika dåligt alternativ som deponering. Enligt IPCCs 
rapport (2007) diskuteras att tillgång till avancerad teknik, och i synnerhet hållbar sådan, ofta 
saknas i många länder. Utifrån detta kan paralleller dras till de satsningar som i dagsläget utförs 
i Filippinerna genom utbyggnad av mer avancerade deponier istället för att satsningar görs 
inom andra tekniker. Det finns även en negativ korrelation bland svenska svarande mellan hur 
ofta de sorterade sitt avfall och att de rangordnade deponi som ett dåligt alternativ. Det känns 
positivt att se att det finns en förståelse för att man genom att återvinna kanske kan undvika 
deponering, som inte är ett hållbart alternativ.  
 
En spekulation kring det faktum att minimering rankades som det tredje bästa alternativet i 
båda länderna är att ungdomars attityd kring sin egen konsumering möjligtvis påverkas av 
konsumtionssamhället som vi lever i idag. Vidare kan det möjligtvis även bero på att ungdomar 
generellt sett kan ha svårt att se hur det ens skulle vara möjligt att minimera mängden avfall. 
Denna fråga skulle vara intressant att göra en vidare undersökning på då det i en rapport 
skriven av Begum et al (2009) om attityd- och beteendefaktorer inom avfallshantering framgick 
att minimering av avfall kan förebyggas genom att ändra attityder. 
 
På samtliga av de ställda attitydfrågorna var de filippinske elevernas svar mer positiva än de 
svenska. Skillnaden mellan svaren skilde sig signifikant på alla frågor utom hur stor den 
upplevda kunskapen kring hållbar utveckling var. Det fanns en svag korrelation mellan flera av 
attitydfrågorna och hur ofta respondenterna sopsorterade, men knappt någon korrelation mellan 
kunskap och avfallssortering. Vi kan från denna undersökning ana tendenser till att en positiv 
attityd kring att det är lätt och viktigt att sortera sopor, ansedd kunskap om hållbar utveckling 
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och vikten av avfallssortering för en hållbar utveckling, har betydelse för hur ofta eleverna 
sopsorterar i båda länderna. Resultatet skiljer sig från en studie om kunskap, attityd och 
beteende kring avfallshantering, genomförd av Tatlonghari & Jamias (2010) som påvisade att 
kunskapen är den faktor som påverkar olika miljöbeteende. I den studien framkom inga 
signifikanta samband mellan attityd och beteende. I den tidigare nämnda studien av Begum et 
al (2009) dras däremot slutsatsen att attityder påverkar beteenden.  
 
Det kan finnas många anledningar till varför attityden var bättre i Filippinerna. Eftersom 
stadens avfallshantering inte fungerar helt perfekt och mycket material fortfarande inte 
återvinns kanske attityden till vikten av att sopsortera och lära sig om miljö blir mer positiv 
eftersom det finns en möjlighet att påverka samhället i en bättre riktning genom handlingar. I 
undersökningen av Tatlonghari & Jamias (2010), visades just detta, att om det förväntade 
resultatet av en handling är positivt kommer även attityden kring utförandet att vara det. 
Spekulationen kopplat till detta är att ungdomarna i Filippinerna möjligen ser att genom 
avfallssortering kan mängden avfall som deponeras minska. I Sverige kanske ungdomarna inte 
tror att det spelar så stor roll för systemet fungerar ändå ganska bra och ett ändrat beteende inte 
leder till några större förändringar.   
 
Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan hur ofta eleverna i respektive land sorterade 
avfallet i hushållet. Det fanns däremot en korrelation mellan hur ofta eleverna sopsorterade och 
deras attityd till bland annat hur lätt det var att avfallssortera och hur viktigt det var för en 
hållbar utveckling. Det framgick knappt någon korrelation mellan kunskapsfrågorna och 
sopsorteringbeteendet. Eftersom de filippinska eleverna hade en bättre attityd går det att anta att 
detta inte är det enda som påverkar sorteringsfrekvensen. Om attityd hade varit det enda som 
påverkade beteendet hade de filippinska eleverna, med en positivare attityd, sorterat avfallet 
oftare. Således tyder resultaten på att fler faktorer påverkar beteendet.  
 
Majoriteten av eleverna i båda länderna instämde till stor del i att det var viktigt att sortera sitt 
avfall och tyckte även att det var viktigt för en hållbar utveckling. Ändå låg medelvärdet på 
frågan om hur ofta de sopsorterade hemma på cirka 2,40 i båda länderna, mellan ofta och 
ibland. En studie gjord av Department of Public Works and Highways (2003) visade att man 
trots en hög kunskap om hur avfallet skulle sorteras, vägrade att sortera sina sopor på grund av 
en bristande avfallshanteringsservice. Möjligheten finns att eleverna anser att det inte finns en 
tillräckligt utbyggd service för att ta hand om avfallet. Särskilt skulle detta kunna stämma för 
Filippinerna där avfallshanteringsstrukturen inte är helt självklar. Detta skulle vidare förklara 
varför det inte finns en signifikant skillnad mellan hur ofta eleverna i de olika länderna 
sorterade trots att de filippinska eleverna hade en mer positiv inställning. 
 
Den starkaste korrelationen av statistisk signifikans mellan två frågor som påvisades i studien 
var mellan att det är roligt att läsa om miljö i skolan och att det är viktigt att läsa om miljö i 
skolan. Det var den starkaste korrelationen både bland de svenska och filippinska eleverna. För 
båda påståendena visade filippinska elever en mer positiv attityd än de svenska. Bland svenska 
elever kunde båda påståendena vidare korreleras till hur ofta eleverna sorterade sitt avfall i, 
denna signifikanta korrelation återfanns inte i bland filippinska elever. Nyckeln till att få upp 
ögonen för att miljö är ett viktigt ämne, och i sin förlängning att sopsortering är väsentligt, 
kanske i Sverige ligger i att göra miljöutbildning till någonting roligt. I Filippinerna är hela 
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november månad ”Environmental Awareness Month”, kanske kunde någonting liknande även 
vara en bra idé i Sverige. 
 
Majoriteten av både de svenska och filippinska eleverna hade svarat att avfallshantering var 
“mycket viktigt för en hållbar utveckling”, den största andelen elever ansåg sig även ha 
åtminstone “en del” kunskap om begreppet. Genom att bara dra slutsatser utifrån detta skulle 
det kunna sägas att eleverna drog paralleller mellan avfallshantering och hållbar utveckling.  
Resultaten visade även att det fanns en positiv korrelation mellan hur eleverna svarat på om 
vikten av avfallssortering för en hållbar utveckling och hur de svarat på hur viktigt och roligt 
det var att lära sig om miljö i skolan samt hur viktigt och lätt det var att sortera sitt avfall. Det 
fanns även en positiv korrelation till den faktiska handlingen, att sopsortera. Dessa kopplingar 
tyder på att de även i praktiken drar paralleller mellan avfallssortering och hållbar utveckling 
och inte bara i teorin.  
 
Enligt FNs Millenium Development Goal 7A, ska principer om hållbar utveckling integreras på 
nationell nivå och förluster av naturresurser motverkas (United Nation, 2013). Att eleverna kan 
dra paralleller mellan hållbar utveckling och avfallssortering går i enlighet med detta mål, 
eftersom det genom sortering går att minska användandet av jungfruliga material samt att en 
hållbar avfallshantering kan minska utsläppen av växthusgaser. På nationell nivå i Sverige finns 
generationsmålet om att värna om nästkommande generationer och inte överföra stora 
miljöproblem samt miljömålet att begränsa klimatpåverkan som tillsammans med 
lagstiftningen om avfallshantering, som i likhet med den filippinska avfallslagstiftningen, även 
dessa syftar till en hållbar avfallshantering och en bättre miljö.   

5.1. Felkällor och osäkerheter 
Enkäten innehöll flertalet frågor där eleverna på något vis själva skulle bedöma i vilken 
utsträckning de höll med om, hade kunskap om eller utförde en aktivitet. Det finns en risk att 
eleverna gjort en överskattning eller en underskattning vid besvarandet av dessa frågor. Hur 
eget beteende och kunskap uppskattas är individuellt.  Om frågan ”Hur mycket vet du om 
hållbar utveckling?” används som exempel, skulle det kunna innebära att en elev som 
exempelvis beskrivit sin kunskap som mycket hög i själva verket har lägre kunskap än en 
annan elev som inte anser sig själv kunna särskilt mycket om frågan. Begreppet hållbar 
utveckling är väldigt brett och ger stort utrymme för olika tolkningar, detta kan säkert ha gjort 
det svårt för eleverna att ange hur mycket de visste om det. Eftersom analys endast kunnat 
göras från insamlade svar på egna bedömningar behöver resultaten inte nödvändigtvis spegla 
den faktiska verkligheten.  
 
Undersökningen genomfördes som en gruppenkät där eleverna i respektive klass var samlade i 
samma lokal. Eleverna fick upprepade anvisningar om att enkäten skulle fyllas i individuellt 
och under tystnad och någon av författarna var närvarande under ifyllandet av enkäterna. Trots 
dessa åtgärder finns ändå en risk att vissa elever samtalade med varandra och påverkade 
varandras svar. Det faktum att många elever hade tillgång till en telefon med internetanslutning 
kan ha gett möjlighet att kontrollera svar på vissa frågor. Det är svårt att med säkerhet veta att 
de svar som fyllts i verkligen är de rätta och att det inte handlat om att man fyllt i ett svar för att 
man vet att det borde vara så och sedan har ett beteende eller en attityd som i verkligheten 
skiljer sig från detta.   
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En del av frågorna formulerades på ett vis som i efterhand gjorde dem svåra eller omöjliga att 
analysera på ett korrekt sätt och en del av dem fick därför uteslutas. På frågor där 
svarsalternativet ”vet ej” inkluderades kan det finnas en risk att många elever valde detta svar 
trots att de hade kunskap eller åsikter om någonting egentligen. Formuleringen av vissa frågor 
eller svar kan ha gett utrymme för feltolkningar som kan ha lett till fel svar och missvisande 
resultat som inte speglar verkligheten.  
 
Enkätundersökningen genomfördes på två skolor i Filippinerna och på tio skolor i Sverige. Inga 
frågor ställdes kring var i staden eleverna bodde men det kan tänkas att spridningen på eleverna 
var lite bättre i Göteborg än i Filippinerna och att en bättre spridning även i Filippinerna hade 
gett andra resultat.  Spridningen på var i staden eleverna bodde kan därför ha varierat mellan 
städerna och resultaten hade möjligtvis blivit ett annat om undersökningen genomförts bland 
andra elever.  
 
Personliga möten förekom främst i Filippinerna och engelska användes för att kommunicera. 
Det kan på grund av språkbarriärer ha blivit vissa missförstånd. För att säkerställa vissa 
oklarheter användes mailkontakt i efterhand för att bekräfta vissa fakta.   

5.2. Etiska aspekter 
Enkätundersökningen utfördes bland elever som gick sista året på den obligatoriska skolan. 
Detta med hänsyn till att eleverna skulle vara gamla nog att själva bestämma om de ville 
delta i undersökningen eller ej. I Sverige innebar detta att inga svar från elever under 15 år 
användes och att godkännande inte behövde inhämtas från målsmän. I följebrevet till 
enkäten framgick tydligt att den var både anonym och helt frivillig att genomföra samt i 
vilket syfte svaren skulle användas. Kontaktuppgifter till författarna lämnades för att ge 
eleverna en möjlighet till kontakt i ett senare skede om frågor skulle uppstå. Anonymitet och 
frivillighet påpekades även i en kort muntlig genomgång innan eleverna besvarade 
enkäterna. Det fanns en möjlighet att närsomhelst under ifyllandet av enkäten välja att 
avbryta och inte längre delta i undersökningen.  
 
Frågor som rörde ekonomi, sociala förhållanden och andra frågor som kunde anses vara 
känsliga eller kännas olustiga att svara på uteslöts från enkäten. Innan studien genomfördes 
övervägdes noga om någon fråga kunde räknas som känslig och bara sådana som inte gjorde 
det användes.  

5.3. Källkritik 
Vid informationssökning har pålitliga sökvägar, såsom databaser via högskolebibliotekets 
server använts. Publicerade vetenskapliga artiklar har använts som trovärdiga källor, likaså 
böcker, myndigheter och etablerade och välkända organisationer samt rapporter från dessa. 
Vid osäkerhet kring organisationers eller utgivares pålitlighet har dialog förts med 
handledare och besluten noga övervägts. Vid osäkerhet eller behov har i möjligaste mån 
flera källor använts för jämförelse och verifiering av information. 
 
De personliga möten där information inhämtats har varit med sakkunniga personer anställda 
inom aktuellt undersökningsområde och den inhämtade informationen har därför bedömts 
som pålitlig och i allra högsta grad uppdaterad och aktuell. 
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Samtlig information som används i rapporten och som legat till grund för enkäten har 
bedömts vara tillförlitlig och har granskats kritiskt före användning. Gemensamma beslut 
har tagits kring användandet av samtlig information efter noga övervägande om 
pålitligheten. 
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6. Slutsatser 
Både svenska och filippinska elever hade förhållandevis goda kunskaper och en positiv attityd 
till avfallssortering, miljöutbildning och hållbar utveckling. Det gick enbart att se mycket få 
signifikanta skillnader mellan eleverna gällande kunskapen. Filippinska elever uppvisade en 
mer positiv attityd på nästan alla attitydfrågor och svaren skiljde sig signifikant mellan eleverna 
i de båda länderna.   
 
Det fanns en korrelation mellan många av attitydfrågorna och hur ofta eleverna sorterade sitt 
avfall, däremot fanns ingen signifikant skillnad mellan hur ofta eleverna i respektive land 
sorterade sitt avfall. Detta tyder på att attityden till såväl miljöutbildning som sopsortering och 
hållbar utveckling påverkar hur ofta eleverna sorterar men att det inte är den enda faktorn som 
påverkar. Fler frågor om kunskapen hade behövt ställas för att kunna utreda om eventuella 
samband kan föreligga mellan kunskap och beteende. 
 
Det fanns en svag korrelation mellan olika attitydfrågor som bland annat visade att om eleverna 
tyckte det var roligt att läsa om miljö tyckte de även att det var viktigt att läsa om miljö. 
Korrelationerna mellan attitydfrågorna antyder att en bra attityd kring miljöutbildning hänger 
ihop med en bra attityd kring avfallssortering samt en hållbar utveckling.    
 
Samtliga statistiskt signifikanta korrelationer som påvisats i undersökningen hade svaga linjära 
samband, så trots att det går att ana vissa tendenser till kopplingar är det svårt att dra några 
verkliga slutsatser men det ger ändå en indikation på hur det kan vara.  
 
Det gick tydligt att se att eleverna i både Sverige och Filippinerna drog paralleller mellan 
hållbar utveckling och att sortera sitt avfall, och detta stämmer överens med såväl nationella 
som internationella mål om en bra avfallshantering och en hållbar utveckling.   
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7. Förbättringsmöjligheter och fortsatt arbete 
Genom att inkludera ett flertal andra frågor samt omformulera vissa befintliga frågor och 
svarsalternativ hade enkätens kvalitet kunnat höjas. Exempelvis fick eleverna på fråga 10, om 
vidare avfallshantering utanför hemmet, endast fylla i ett svar. Detta skapade problem eftersom 
flera alternativ var rätt och frågan kunde följaktligen inte analyseras. Även en mer djupgående 
bakgrundsundersökning i ett tidigare skede och en pilotundersökning som inkluderade fler 
personer i rätt åldersgrupp hade kunnat höja kvaliteten på undersökningen.  
 
Genom att omformulera beteendefrågorna om varför eller varför inte avfall sorterades hade 
det varit möjligt att analysera dessa. Flera svarsalternativ kunde tolkas som rätt och skilde 
sig mellan länderna. Många elever missförstod dessutom instruktionerna till frågorna vissa 
frågor och dessa hade kunnat göras tydligare. För att kunna göra kopplingar till kunskap i 
större utsträckning hade fler och andra kunskapsfrågor varit nödvändiga. De enda svaren vi 
kunnat gå på är ju elevernas egen bedömning men de behöver inte nödvändigtvis spegla en 
faktiska kunskapsnivån. För att undersöka den hade frågor behövt ställas för att ta reda på 
kunskapen på riktigt eller mäta attityden indirekt.  
 
Det hade varit intressant att göra vidare undersökningar inom området, både med besvarade 
frågor som utgångspunkt men även som nämnt i förra stycket en starkare koppling till 
kunskapsfrågor. Möjliga frågor som kunde inkluderas är om var i staden eleverna bor, varifrån 
de i huvudsak inhämtar kunskap om miljö, avfall och sortering samt om varför de sorterar sitt 
avfall. Även ekonomiska och sociala aspekter hade kunnat möjliggöra en djupare analys, men 
dessa uteslöts som tidigare nämnt på grund av etiska aspekter.  
 
Om undersökningen skulle utföras på nytt hade det varit bättre att inkludera fler filippinska 
skolor för att få en bättre spridning över var i staden eleverna bodde. I Göteborg utfördes 
undersökningen på tio skolor och i Filippinerna på två, en jämnare fördelning hade varit att 
föredra men var i inte möjlig under studiens gång på grund av variation i storlek på klasser och 
svårigheten i kontaktupprättandet med filippinska skolor.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 - Enkät 
	  

Kunskap,	  attityd	  och	  beteende	  kring	  avfallshantering	  
	  
Vårt	  vardagsliv	  ger	  upphov	  till	  sopor	  som	  omhändertas	  på	  olika	  sätt.	  Vi	  skriver	  ett	  
arbete	  som	  handlar	  om	  hur	  attityd,	  kunskap	  och	  beteende	  kring	  hanteringen	  av	  
sopor	  ser	  ut	  hos	  ungdomar	  i	  Filippinerna	  och	  Sverige.	  Därför	  vänder	  vi	  oss	  till	  dig	  
och	  andra	  ungdomar	  som	  går	  i	  årskurs	  nio	  här	  i	  Göteborg	  och	  ber	  er	  svara	  på	  12	  
frågor.	  En	  motsvarande	  undersökning	  har	  gjorts	  bland	  ungdomar	  i	  Iloilo	  City,	  
Filippinerna.	  	  
Det	  är	  helt	  frivilligt	  att	  vara	  med	  i	  undersökningen	  och	  du	  kan	  närsomhelst	  avbryta,	  
men	  ditt	  svar	  betyder	  mycket	  för	  att	  vi	  ska	  kunna	  jämföra	  attityd,	  kunskap	  och	  
beteende	  kring	  sophantering	  mellan	  elever	  i	  de	  båda	  länderna.	  	  
	  
Resultaten	  från	  undersökningen	  kommer	  att	  vara	  en	  del	  av	  vårt	  examensarbete	  och	  
användas	  för	  statistiska	  ändamål	  samt	  enstaka	  svar	  som	  citat.	  Du	  är	  helt	  anonym	  
när	  du	  svarar.	  	  
Vi	  som	  genomför	  undersökningen	  heter	  Ann-‐Charlotte	  Johansson	  och	  Emelie	  
Hedergård	  och	  studerar	  till	  Miljöstrateger	  på	  Högskolan	  i	  Halmstad.	  	  Vi	  svarar	  gärna	  
på	  frågor	  om	  frågeformuläret	  samt	  vår	  undersökning	  och	  utbildning.	  Det	  går	  bra	  att	  
ställa	  frågor	  direkt	  till	  oss	  men	  även	  kontakta	  oss	  via	  mail	  i	  efterhand.	  
	  
Vi	  hoppas	  att	  ni	  vill	  hjälpa	  oss	  med	  undersökningen	  och	  tackar	  på	  förhand!	  
	  
	  
Ann-‐Charlotte	  Johansson	   	   	   Emelie	  Hedergård	  
anncha11@student.hh.se	   	   	   emehed11@student.hh.se	  
	  
	  
Högskolan	  i	  Halmstad	  
Handledare	  
Kristian	  Eno	  	  
kristian.eno@hh.se	  
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Enkätundersökning	  -‐	  sophantering	  
	  
Kön	  

	  	  Man	  	  	   	  	  Kvinna	  

Födelseår	  (År):	  ___________	  

Antal	  år	  du	  gått	  i	  skolan:	  ___________	  

Antal	  personer	  i	  ditt	  hushåll	  (inklusive	  dig	  själv)	  ___________	  

	  
1.	  Sorterar	  du	  dina	  sopor	  hemma?	  
Markera	  ett	  alternativ	  
	  

Alltid	   Ofta	   Ibland	   Sällan	   Aldrig	  
	   	   	   	   	  

	  
Om	  du	  har	  svarat	  alltid,	  ofta,	  ibland	  eller	  sällan,	  gå	  vidare	  till	  fråga	  2.	  
Om	  du	  har	  svarat	  aldrig,	  gå	  vidare	  till	  fråga	  3.	  	  
	  
2.	  Hur	  sorterar	  du	  dina	  sopor	  hemma?	  	  
Svara	  på	  denna	  fråga	  om	  du	  svarat	  alltid,	  ofta,	  ibland	  eller	  sällan	  i	  fråga	  1	  och	  fortsätt	  sedan	  
till	  fråga	  4.	  Markera	  ett	  svarsalternativ.	  
	  

Matrester	  i	  en	  behållare	  och	  andra	  blandade	  sopor	  tillsammans	  i	  en	  annan	  
behållare	  

	  

Matrester	  i	  en	  behållare	  och	  andra	  blandade	  sopor	  tillsammans	  i	  en	  annan	  
behållare.	  De	  blandade	  soporna	  sorteras	  sedan	  vidare	  i	  
soprum/soptunna/återvinningsstation	  

	  

Olika	  behållare	  för	  alla	  olika	  typer	  av	  sopor	  (ex:	  kartong,	  glas,	  plast,	  
matrester)	  

	  

Alla	  olika	  typer	  av	  sopor	  i	  samma	  behållare	   	  
Annat:	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
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3.	  Varför	  sorterar	  du	  inte	  dina	  sopor	  hemma?	  	  
Svara	  på	  denna	  fråga	  om	  du	  svarat	  aldrig	  på	  fråga	  1,	  fortsätt	  sedan	  att	  besvara	  frågorna	  i	  
formuläret.	  	  Markera	  ett	  svarsalternativ.	  
	  

Det	  spelar	  ingen	  roll	  om	  jag	  sorterar	  för	  det	  finns	  inget	  bra	  system	  för	  att	  
ta	  hand	  om	  soporna	  när	  de	  lämnar	  huset	  

	  

Det	  är	  jobbigt	   	  
Det	  är	  någon	  annan	  (familj	  och/eller	  hemhjälp)	  som	  sorterar	  mina	  sopor	   	  
Det	  spelar	  ingen	  roll	  för	  miljöns	  skull	   	  
Annat:	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
	  
4.	  Vilken	  typ	  av	  sopor	  är	  batterier	  och	  plastförpackningar?	  	  
	  Markera	  ett	  svarsalternativ	  för	  varje.	  
	  

	   Industrisopor	   Hushållssopor	   Farliga	  
sopor	  

Elektroniska	  
sopor	   Jordbrukssopor	  

	  Batterier	  	   	   	   	   	   	  

Plastförpackningar	   	   	   	   	   	  

	  
5.	  Vet	  du	  var	  dina	  sorterade	  förpackningar	  (till	  exempel:	  papper-‐,	  plast-‐,	  
metallförpackningar)	  hamnar	  efter	  att	  de	  lämnat	  hushållen?	  
Markera	  ett	  svarsalternativ.	  
	  

En	  anläggning	  där	  
man	  återvinner	  
material	  från	  

sopor	  

	  
På	  en	  soptipp	  

	  
På	  en	  anläggning	  
där	  man	  bränner	  

sopor	  

	  
På	  en	  anläggning	  
där	  sopor	  kan	  
användas	  till	  

biogas	  	  

	  
Vet	  inte	  
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6.	  Rangordna	  de	  olika	  soporna	  efter	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  sortera	  dem.	  
Använd	  siffrorna	  1-‐4.	  Nummer	  1:	  viktigast	  att	  sortera	  och	  nummer	  4:	  minst	  viktig	  att	  sortera.	  
	  

Batterier	  	   	  
Kartonger	   	  
Matrester	   	  
Mediciner	   	  
	  
7.	  Rangordna	  de	  följande	  alternativen	  för	  hur	  sopor	  kan	  hanteras	  på	  mest	  
miljövänliga	  sätt.	  	  
Använd	  siffrorna	  1-‐5.	  Nummer	  1:	  bäst	  för	  miljön	  och	  nummer	  5:	  sämst	  för	  miljön.	  
	  

Att	  återvinna	  material	  från	  sopor,	  så	  att	  det	  blir	  till	  nytt	  material	   	  
Att	  återanvända	  material	  från	  sopor	  (ex.	  genom	  att	  använda	  gamla	  
glasflaskor	  igen)	   	  

Att	  lägga	  sopor	  på	  en	  soptipp	   	  
Att	  minska	  mängden	  sopor	  (ex.	  genom	  att	  använda	  färre	  
produkter)	   	  

Att	  återvinna	  energi	  från	  sopor	  (ex.	  genom	  att	  bränna	  sopor)	   	  
	  

	  
8.	  Finns	  det	  regler	  som	  måste	  följas	  när	  man	  sorterar	  sina	  sopor	  hemma	  i	  huset?	  
Markera	  ett	  alternativ	  
	  

Det	  finns	  regler	  och	  det	  är	  de	  
som	  bestämmer	  hur	  soporna	  

ska	  sorteras	  

Det	  finns	  vissa	  regler	  som	  
måste	  följas,	  men	  även	  

familjen	  får	  bestämma	  hur	  
man	  sorterar	  soporna	  

Det	  finns	  inga	  regler	  som	  
bestämmer	  hur	  soporna	  ska	  

sorteras,	  familjen	  
bestämmer	  helt	  själv	  
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9.	  Vad	  tycker	  du	  om	  Göteborgs	  sätt	  att	  hantera	  sopor	  idag?	  	  
Markera	  ett	  alternativ.	  
	  

	  
Mycket	  bra	  

	  
Bra	  

Varken	  bra	  
eller	  dåligt	  

	  
Dåligt	  

	  
Mycket	  
dåligt	  

	  
Vet	  inte	  

	   	   	   	   	   	  
	  
Motivera	  ditt	  svar:	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
	  
10.	  Välj	  det	  alternativ	  som	  bäst	  stämmer	  överens	  med	  vad	  du	  tycker.	  
Markera	  ett	  svarsalternativ	  för	  varje	  av	  de	  följande	  påståendena.	  
	  

	   Instämmer	  
helt	  

Instämmer	  
till	  stor	  del	  

Instämmer	  
till	  liten	  del	  

Instämmer	  
inte	  alls	  

Det	  är	  viktigt	  att	  lära	  sig	  
om	  miljö	  i	  skolan	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

Det	  är	  roligt	  att	  lära	  sig	  om	  
miljö	  i	  skolan	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

Det	  är	  viktigt	  att	  
sopsortera	  hemma	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

Det	  är	  lätt	  att	  sopsortera	  
hemma	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
11.	  Hur	  mycket	  vet	  du	  om	  hållbar	  utveckling?	  
	  	  	  	  	  Markera	  ett	  svarsalternativ.	  
	  

Väldigt	  
mycket	  

	  
Mycket	  

	  
En	  del	  

	  
Lite	  

	  
Väldigt	  lite	  

	  
Inget	  
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12.	  Välj	  det	  alternativ	  nedan	  som	  bäst	  stämmer	  överens	  med	  vad	  du	  tycker.	  
	  
	  	  “Att	  sortera	  sopor	  är…”:	  
Mycket	  viktigt	  
för	  en	  hållbar	  
utveckling	  

Viktigt	  för	  en	  
hållbar	  

utveckling	  

Inte	  särskilt	  
viktigt	  för	  en	  
hållbar	  

utveckling	  

Inte	  alls	  viktigt	  
för	  en	  hållbar	  
utveckling	  

Jag	  vet	  inte	  hur	  
viktigt	  det	  är	  för	  

en	  hållbar	  
utveckling	  

	   	   	   	   	  
	  
Motivera	  ditt	  svar:	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tack	  för	  att	  du	  tog	  dig	  tid	  att	  svara!	  	  
	  
Eftersom	  enkäten	  är	  anonym	  ska	  du	  inte	  skriva	  ditt	  namn	  på	  pappret.	  
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Bilaga 2 - Resultattabeller 
 

Tabell A. Korrelationer mellan analyserade frågor från insamlade enkäter 
Spearmans rankkorrelation 

Frågor ställda mot varandra Land var det är 
signifikans (r) p-värde 

Bakgrundsfrågor  
Kön Avfallssortering Filippinerna 0,138 0,026 
Beteendefrågor  

Avfallssortering Kunskap om HB* Filippinerna 
Sverige 

0,280 
0,257 

0,000 
0,000 

Avfallssortering Rangordning deponi Sverige - 0,235 0,000 

Avfallssortering Rangordning 
materialåteranvändning Filippinerna - 0,140 0,042 

Avfallssortering Lagar Filippinerna 0,253 0,000 

Avfallssortering Viktigt att lära sig om 
miljö i skolan Sverige 0,250 0,000 

Avfallssortering Roligt att lära sig om 
miljön i skolan Sverige 0,184 0,005 

Avfallssortering Viktigt att sopsortera 
hemma 

Filippinerna 
Sverige 

0,131 
0,395 

0,038 
0,000 

Avfallssortering Lätt att sopsortera 
hemma 

Filippinerna 
Sverige 

0,174 
0,352 

0,006 
0,000 

Avfallssortering Kunskap om HB Filippinerna 
Sverige 

0,280 
0,257 

0,000 
0,000 

Avfallssortering Avfallssortering och 
HB 

Filippinerna 
Sverige 

0,164 
0,260 

0,009 
0,000 

Kunskapsfrågor  

Rangordning batteri Viktigt att sopsortera 
hemma Filippinerna - 0,149 0,028 

Rangordning matrester Viktigt att lära sig om 
miljö i skolan Filippinerna 0,146 0,031 

Rangordning matrester Viktigt att sopsortera 
hemma Filippinerna 0,149 0,029 

Rangordning matrester Avfallssortering och 
HB Filippinerna 0,188 0,006 

Rangordning 
minimering Lagar Sverige - 0,220 0,001 

Rangordning 
materialåtervinning Kunskap om HB Filippinerna - 0,151 0,028 

Rangordning 
energiåtervinning 

Lätt att sopsortera 
hemma Filippinerna - 0,145 0,033 

Rangordning deponi Avfallssortering och 
HB Sverige - 0,134 0,049 

Rangordning deponi Viktigt att sopsortera 
hemma Sverige - 0,210 0,002 

Rangordning deponi Viktigt att lära sig om 
miljö i skolan Sverige - 0.201 0,003 

Rangordning deponi Avfallssortering och 
HB Sverige - 0,134 0,049 

Rangordning deponi Uppfattning om stadens 
avfallshantering Filippinerna - 0,172 0,011 

Lagar Uppfattning om stadens 
avfallshantering Sverige 0,184 0,004 
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Lagar Roligt att lära sig om 
miljön i skolan Filippinerna 0,143 0,024 

Lagar Viktigt att sopsortera 
hemma Filippinerna 0,210 0,001 

Lagar Lätt att sopsortera 
hemma Filippinerna 0,231 0,000 

Attitydfrågor  
Uppfattning om stadens 
avfallshantering  

Viktigt att lära sig om 
miljö i skolan Filippinerna 0,179 0,004 

Uppfattning om staden Roligt att lära sig om 
miljön i skolan Sverige 0,130 0,046 

Uppfattning om staden Lätt att sopsortera 
hemma Filippinerna 0,159 0,012 

Roligt Viktigt att lära sig om 
miljö i skolan 

Filippinerna 
Sverige 

0,411 
0,494 

0,000 
0,000 

Viktigt att sopsortera 
hemma 

Viktigt att lära sig om 
miljö i skolan 

Filippinerna 
Sverige 

0,307 
0,417 

0,000 
0,000 

Viktigt att sopsortera 
hemma 

Roligt att lära sig om 
miljön i skolan 

Filippinerna 
Sverige 

0,242 
0,266 

0,000 
0,000 

Lätt att sopsortera 
hemma 

Viktigt att lära sig om 
miljö i skolan 

Filippinerna 
Sverige 

0,179 
0,195 

0,004 
0,003 

Lätt att sopsortera 
hemma 

Roligt att lära sig om 
miljön i skolan 

Filippinerna 
Sverige 

0,341 
0,264 

0,000 
0,000 

Lätt att sopsortera 
hemma 

Viktigt att sopsortera 
hemma 

Filippinerna 
Sverige 

0,387 
0,286 

0,000 
0,000 

Kunskap om HB Lätt att sopsortera 
hemma 

Filippinerna 
Sverige 

0,326 
0,227 

0,000 
0,000 

Kunskap om HB Viktigt att sopsortera 
hemma Sverige 0,183 0,005 

Kunskap om HB Roligt att lära sig om 
miljön i skolan 

Filippinerna 
Sverige 

0,175 
0,211 

0,006 
0,001 

Kunskap om HB Viktigt att lära sig om 
miljö i skolan 

Filippinerna 
Sverige 

0,161 
0,184 

0,010 
0,004 

Kunskap om HB Uppfattning om staden Filippinerna 
Sverige 

0,253 
0,221 

0,000 
0,000 

Kunskap om HB Lagar Filippinerna 0,253 0,000 

Kunskap om HB Avfallssortering och 
HB 

Filippinerna 
Sverige 

0,248 
0,190 

0,000 
0,003 

Avfallssortering och 
HB 

Lätt att sopsortera 
hemma 

Filippinerna 
Sverige 

0,239 
0,228 

0,000 
0,000 

Avfallssortering och 
HB 

Viktigt att sopsortera 
hemma 

Filippinerna 
Sverige 

0,211 
0,371 

0,001  
0,000 

Avfallssortering och 
HB 

Roligt att lära sig om 
miljön i skolan 

Filippinerna 
Sverige 

0,164 
0,326 

0,010 
0,000 

Avfallssortering och 
HB 

Viktigt att lära sig om 
miljö i skolan 

Filippinerna 
Sverige 

0,334 
0,342 

0,000 
0,000 

Avfallssortering och 
HB Lagar Filippinerna 0,238 0,000 

* = Hållbar utveckling 
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Tabell B. Översiktlig bild över skillnader och korrelationer mellan analyserade frågor från 
insamlade enkäter  

Nr Fråga Skillnad mellan 
länderna 

Signifikant korrelation till 
frågor… 

   Sverige Filippinerna 
1 Kön   5 
2 Födelseår    
3 Antal år i skola    
4 Antal personer i hushållet    

5 Sorterar du dina sopor hemma? ns* 
12 (deponi), 
15, 16, 17, 
18, 19, 20 

12 
(materialåter
användning), 

13, 17, 18, 
19, 20 

6 Hur sorterar du dina sopor hemma?    

7 Varför sorterar du inte dina sopor 
hemma? ns   

8 Vilken typ av sopor är batterier? 
 ns   

9 Vilken typ av sopor 
plastförpackningar? ns   

10 

Vet du var dina sorterade förpackningar 
(till exempel: papper-, plast-, 
metallförpackningar) hamnar efter att 
de lämnat hushållen? 

   

11 Rangordna de olika soporna efter hur 
viktigt det är att sortera dem. 

Batterier: 
p < 0,001 
Z = -8,558 
Kartonger: 
p < 0,001 
Z = -5,003 
Matrester: 
p < 0,001 

Z = -11,993 
Mediciner: 

ns 

 

Batteri: 17, 
Matrester: 
15, 17, 20 

 

12 
Rangordna de följande alternativen för 
hur sopor kan hanteras på mest 
miljövänliga sätt. 

Minimering 
p > 0,05 

Z = -0,265 
Materialåteranvä

ndning 
p < 0,001 
Z = -2,778 

Materialåtervinni
ng 

p < 0,001 
Z = -3,630 

Energiåtervinnin
g 

p < 0,001 
Z = -7,383 

Minimering: 
13 

Deponering: 
20, 17, 15 

 

Materialåtera
nvändning: 5 
Materialåterv

inning: 19 
Energiåtervin

ning: 18 
Deponering: 

14 
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Deponering 
P < 0,001 
Z = -5,162 

13 Finns det regler som måste följas när 
man sorterar sina sopor hemma i huset? 

p < 0,01, 
Z = -3,144 

14, 12 
(minimering) 

5, 16, 17, 18, 
20, 19 

14 Vad tycker du om stadens sätt att 
hantera sopor idag? 

p < 0,001 
Z = -8,718 13, 16, 19 

12 
(deponering), 

18, 19 

15 Det är viktigt att lära sig om miljö i 
skolan 

p < 0,001 
Z = -5,987 

5, 12 
(deponering), 

16, 17, 18, 
19, 20 

11 
(matrester), 
14, 16, 17, 
18, 19, 20 

16 Det är roligt att lära sig om miljö i 
skolan 

p < 0,001 
Z = -13,014 

5, 14, 15, 17, 
18, 19, 20 

13, 15, 17, 
18, 19, 20 

17 Det är viktigt att sopsortera hemma p < 0,001 
Z = -4,192 

5, 12 
(deponi), 15, 
16, 18, 19, 

20 

5, 11 
(batterier, 
matrester), 
13, 15, 16, 

18, 20 

18 Det är lätt att sopsortera hemma p < 0,001 
Z = -3,578 

5, 15, 16, 17, 
19, 20 

5, 12 
(energiåtervi
nning), 13, 
14, 15, 16, 
17, 19, 20 

19 Hur mycket vet du om hållbar 
utveckling? 

p = 0,051 
Z = -1,950 

5, 14, 15, 16, 
17, 18, 20 

5, 12 
(materialåter
vinning), 13, 
14, 15, 16, 

18, 20 

20 

Välj det alternativ nedan som bäst 
stämmer överens med vad du tycker. 
“Att sortera sopor är…… viktigt för en 
hållbar utveckling”: 

P < 0,001 
Z = -3,533 

5, 12 
(deponi), 15, 
16, 17, 18, 

19 

5, 11 
(matrester), 
13, 15, 16, 
17, 18, 19 
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Tabell C. Svarsfrekvens över elevernas tillvägagångssätt vid avfallssortering i hushållet. 
Medelvärdet baseras på talen för de olika svarsalternativen. Skillnaderna är analyserade med 
Mann Whitney U test.  

Hur sorterar du dina sopor hemma? 
Svarsfrekvens 

  Sverige Filippinerna 
  N=188 % N=182 % 
1 = Matrester i en behållare och andra blandade 
sopor tillsammans i en annan behållare 33 17,6 70 38,5 

2 = Matrester i en behållare och andra blandade 
sopor tillsammans i en annan behållare. De 
blandade soporna sorteras sedan vidare i 
soprum/soptunna/ 
återvinningsstation 

45 23,9 38 20,9 

3 = Olika behållare för alla olika typer av sopor 
(ex: kartong, glas, plast, matrester) 93 49,5 48 26,4 

4 = Alla olika typer av sopor i samma behållare 15 8,0 25 13,7 
5 = Annat 2 1,1 1 0,5 

 Internt bortfall  24 9,6 72 37,6 
Internat avsiktligt bortfall 37 14,9 7 2,7 

Skillnader 
Medelvärden 2,51 2,17 
95 % Konfidensintervall 2,38 – 2,64 2,01 – 2,33 

p-värde = 0,001, Z-test = -3,279 
    

Tabell D. Svarsfrekvens över olika anledningar till varför eleverna inte sorterar avfallet i 
hushållet. Medelvärdet baseras på talen för de olika svarsalternativen. Skillnaderna är 
analyserade med Mann Whitney U test.  

Varför sorterar du inte dina sopor hemma? 
Svarsfrekvens 

  Sverige Filippinerna 
  N = 27 % N = 6 % 
1 = Det spelar ingen roll om jag sorterar för det 
finns inget bra system för att ta hand om soporna 
när de lämnar huset 

5 18,5 0 0 

2 = Det är jobbigt 6 22,2 1 16,7 
3 = Det är någon annan (familj och/eller 
hemhjälp) som sorterar mina sopor 11 40,7 4 66,7 

4 = Det spelar ingen roll för miljöns skull 1 3,7 1 16,7 
5 = Annat 4 14,8 0 0 

 Internt bortfall  11 4,4 2 0,8 
Internat avsiktligt bortfall 211 84,7 253 96,9 

Skillnader 
Medelvärden 2,74 3 
95 % Konfidensintervall 2,24 – 3,24 2,34 – 3,66 

p-värde = 0,444, Z-test = -0,766 
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Tabell E. Svarsfrekvens över vilken avfallstyp batterier är. Medelvärdet baseras på talen för 
de olika svarsalternativen. Skillnaderna är analyserade med Mann Whitney U test.  

Vilken typ av sopor är batterier? 
Svarsfrekvens 

  Sverige Filippinerna 
  N = 244 % N = 246 % 
1 = Farliga sopor 106 43,4 93 37,8 
2 = Annat 138 56,6 124 62,2 

 Internt bortfall  5 2 15 5,7 
Skillnader 

Medelvärden 1,57 1,62 
95 % Konfidensintervall 1,50 – 1,63 1,56 – 1,68 

p-värde = 0,613, Z-test = -0,505 
  

Tabell F. Svarsfrekvens över vilken typ av avfall plastförpackningar är. Medelvärdet 
baseras på talen för de olika svarsalternativen. Skillnaderna är analyserade med Mann 
Whitney U test.   

Vilken typ av sopor är plastförpackningar? 
Svarsfrekvens 

  Sverige Filippinerna 
  N = 238 % N = 243 % 
1 = Hushållssopor 114 47,9 122 50,2 
2 = Annat 124 49,8 121 49,8 

 Internt bortfall  11 4,4 18 6,9 
Skillnader 

Medelvärden 1,52 1,50 
95 % Konfidensintervall 1,46 – 1,58 1,43 – 1,56 

p-värde = 0,505, Z-test = -0,613 
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Tabell G. Elevernas rangordning av avfallshierarkin. Medelvärdet baseras på talen för de 
olika svarsalternativen. Skillnaderna är analyserade med Mann Whitney U test.  

Avfallshierarkin 
Mann-Whitney U Land Minimering Åter-

användning 
Material-

återvinning 
Energi-

återvinning 
Deponering 

Antal  
svarande (N) 

Sverige 220 222 220 222 223 
Filippinerna 219 214 217 218 218 

 
Internt bortfall 
(%) 

Sverige 11,6 10,8 11,6 10,8 10,4 
Filippinerna 16,1 18 16,9 16,05 16,5 

 
Medelvärde Sverige 2,90 2,45 1,82 3,35 4,46 

Filippinerna 3,01 2,18 1,53 4,14 4,15 
 
95 % 
Konfidensintervall 

Sverige 2,74 – 3,06 2,32 – 2,59 1,69 – 1,96 3,19 – 3,51 4,32 – 4,60 
Filippinerna 2,88 – 3,14 2,07 – 2,3 1,41 – 1,64 3,99 – 4,28 4,02 – 4,28 

 
Skillnader 

p-värde  >0,05 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
Z-test  -0,265 -2,778 -3,630 -7,383 -5 ,162 

 
Tabell H. Svarsfrekvens över elevernas åsikt om att det är viktigt med att lära sig om miljö i 
skolan. Medelvärdet baseras på talen för de olika svarsalternativen. Skillnaderna är analyserade med 
Mann Whitney U test.  

Det är viktigt att lära sig om miljön i skolan 
Svarsfrekvens 

  Sverige Filippinerna 
  N = 241 % N = 254 % 
1 = Instämmer helt 132 54,8 198 78 
2 = Instämmer till stor det 69 28,6 50 19,7 
3 = Instämmer till liten del 39 14,1 6 2,4 
4 = Instämmer inte alls 6 2,5 0 0 

 Internt bortfall  8 3,2 7 2,7 
Skillnader 

Medelvärden 1,64 1,24 
95 % Konfidensintervall 1,54 – 1,75 1,18 – 1,3 

p-värde < 0,001, Z-test = -5,987 
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Tabell I.  
Svarsfrekvens över elevernas uppfattning om lärandet av ämnet miljö i skolan. Medelvärdet 
baseras på talen för de olika svarsalternativen. Skillnaderna är analyserade med Mann 
Whitney U test.  

Det är roligt att lära sig om miljön i skolan 
Svarsfrekvens 

  Sverige Filippinerna 
  N= 236 % N=251 % 
1 = Instämmer helt 24 10,2 131 52,2 
2 = Instämmer till stor det 64 27,1 95 37,8 
3 = Instämmer till liten del 95 40,3 25 10 
4 = Instämmer inte alls 53 22,5 0 0 

 Internt bortfall  13 5,2 10 3,8 
Skillnader 

Medelvärden 2,75 1,58 
95 % Konfidensintervall 2,63 – 2,87 1,49 – 1,66 

p-värde < 0,001, Z-test = -13,014 
 

Tabell J. Svarsfrekvens över elevernas åsikt om hur betydelsefullt det är med 
avfallshantering i hushållet. Medelvärdet baseras på talen för de olika svarsalternativen. 
Skillnaderna är analyserade med Mann Whitney U test. 

Det är viktigt att sopsortera hemma 
Svarsfrekvens 

  Sverige Filippinerna 
  N= 237 % N=252 % 
1 = Instämmer helt 129 54,4 182 72,2 
2 = Instämmer till stor det 77 32,5 54 21,4 
3 = Instämmer till liten del 25 10,5 15 6,0 
4 = Instämmer inte alls 6 2,5 1 0,4 

 Internt bortfall  12 4,8 9 3,4 
Skillnader 

Medelvärden 1,61 1,35 
95 % Konfidensintervall 1,51 – 1,71 1,27 – 1,42 

p-värde < 0,001, Z-test = -4,192 
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Tabell K. Svarsfrekvens över svårighetsgrad vid sopsegregering i hushållet. Medelvärdet 
baseras på talen för de olika svarsalternativen. Skillnaderna är analyserade med Mann 
Whitney U test.  

Det är lätt att sopsortera hemma 
Svarsfrekvens 

  Sverige Filippinerna 
  N= 240 % N=252 % 
1 = Instämmer helt 54 22,5 92 36,5 
2 = Instämmer till stor det 113 47,1 106 42,1 
3 = Instämmer till liten del 58 24,2 49 19,4 
4 = Instämmer inte alls 15 6,3 5 2,0 

 Internt bortfall  9 3,6 9 3,4 
Skillnader 

Medelvärden 2,14 1,89 
95 % Konfidensintervall 2,04 – 2,25 1,77 – 1,97 

p-värde < 0,000, Z-test = -3,578 
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Bilaga 3 - Statement of contribution 
 
Statement of contribution 
 
Med tanke på arbetets tidsbegränsning och omfattning har det inte varit möjligt att 
genomföra alla delar av arbetet gemensamt. För att inte kompromissa med omfattning 
och kvalitet har en uppdelning gjorts för att samtliga väsentliga delar skulle kunna 
inkluderas i arbetet.  
 
Informationssökningen till alla arbetets delar har gjorts gemensamt och ett urval av 
rapporter, böcker och övrigt material har bestämts av båda författarna. Inledningsvis har 
delar av olika textavsnitt författats av endast den ena men för samtliga avsnitt har en 
gemensam textbearbetning genomförts där vissa delar tagits bort och andra lagts till. 
Diskussion kring eventuella osäkerheter och tolkningar har varit en naturlig del genom 
hela arbetes förlopp och gemensamma beslut har fattats i samtliga fall.  
 
Möten och studiebesök har gjorts gemensamt, samtliga rapporter som används har 
diskuterats kring och lästas av båda. Texten som helhet är skriven och granskad av båda 
utan några klara gränser mellan vilka delar som är skrivna av vem, båda författarna tar på 
sig ansvaret för att samtlig information är korrekt och att källor återgivits på ett korrekt 
vis.    
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