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ABSTRACT 

This thesis aims at surveying the environmental knowledge of students attending a high 

school in Malmö, Sweden. An analysis of the environmentally friendly behavior was 

performed where the ability and performance of waste sorting was questioned. The method 

used was a questionnaire where the socioeconomic background of the students’, 

environmental awareness and behavior was investigated. 204 students, from different classes, 

answered the opinion poll in the school where they read one of two different orientations of 

subject, either social science or natural science.  

     In the questionnaire the respondents estimated their own environmental awareness on a 

scale from one to five where one corresponded to ‘Not at all’, and five corresponded to ‘A 

lot’. 90 % of the students placed themselves in or over the middle of the scale. The students 

were also asked about their own interest about in environmental questions and made the same 

personal review about themselves as above. The study shows that 80 % of the students placed 

themselves in or above the middle of the same numerical scale as above.  
     To be able to correlate knowledge with behavior the respondents answered how often 

different types of waste was sorted in their household. Here I show that the respondents’ 

households are very careful when it comes to many of the different types of waste. The least 

sorted was rigid plastic and the most were batteries. The reason that was given as an 

explanation to that not all the types were sorted as accurately as others was that there is a lack 

of the critical factors; time and space.  

     This study shows that the younger generation has environmental knowledge and that they 

are willing to change their behavior to ensure a safe and better future for the generations to 

come. The change that is about to happen in the world need to start somewhere and the 

youngest people are among the ones that need to be given enough knowledge but also 

information about how to implement environmentally friendly behavior. 
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1 INTRODUKTION 
Det inledande kapitlet kommer att beskriva undersökningens forskningsområde, syfte samt 

tidigare undersökningar i Sverige och avgränsningar inom examensarbetet.  

 
1.1 Tidigare forskning  
Det mänskliga beteendet har länge undersökts och än idag utvecklas ny kunskap inom 

forskningsområdet. Från att tidigare varit begränsat har en stor utveckling skett inom 

forskningen angående människans beteende och miljövänliga handlingar (Rikner, 2009). 

Forskningen har blivit applicerbar på en individs miljöagerande och miljöbeteende har 

studerats i många länder. Det är dock ett svårt område att genomföra undersökningar på 

eftersom det finns ett flertal faktorer som bidrar till en individs beteende. Två forskare som 

var tidigt ute med att studera hur det mänskliga beteendet kan utvecklas som miljövänligt var 

Fietkau och Kessel. Forskarna undersökte vilka faktorer som främjar ett miljövänligt 

beteende, vilket faller under ett begrepp som kallas pro-environmental behavior (Kitzmüller, 

2005).	  Fietkau och Kessel tog fram en modell för dessa faktorer som påverkar en individs 

miljövänliga beteende och modellen visas i Figur 1, där det framgår att beståndsdelarna 

mestadels är oberoende av varandra.  

     Modellen visar att den första faktorn är kunskap om miljön och att den indirekt påverkar 

pro-environmental behavior 

genom att främst påverka attityd 

och värdering av miljön, vilket 

kan resultera i positivt 

miljöbeteende hos individen 

(Kitzmüller, 2005). 

     För att ett positivt 

miljöbeteende ska befästas är det 

viktigt att de medel som behövs 

finns tillgängliga. Ytterligare en 

faktor kan bestå av externa, infrastrukturella och ekonomiska faktorer som hindrar individens 

positiva miljöhandling (Kolmuss, Agyeman 2002). Fietkau och Kessel påstod att samhället 

måste utvecklas och öka tillgängligheten av miljövänliga alternativ inom samhällets 

beståndsdelar och inte förrän denna utveckling skett kan ett positivt miljöbeteende begäras av 

individerna som samhället består av (Kolmuss, Agyeman 2002).  

Figur 1. Modell framtagen av Fietkau & Kessel 1981 tagen av 
Kitzmüller (Kitzmüller, 2005). 
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En individs miljöbeteende kan även vara beroende av social önskvärdhet, vilken kvalité livet 

har och ekonomisk situation för individen. En individs ekonomiska situation i livet 

karakteriseras inom Fietkau och Kessels modell som att antingen vara välbärgad eller ha 

begränsad ekonomisk tillgång (Kitzmüller, 2005). Undersökningar visar till viss del att 

individer som har en stadig inkomst och anses vara till en viss del välbärgade, beroende på 

vem jämförelsen sker med, är mer miljövänliga än resterande människor (SIFO Research 

International, 2008). Detta beror på att det finns ett kapital som individerna kan välja att 

investera i mer miljövänliga alternativ men de anses även ha mer tillgång till kunskap 

eftersom det finns en större chans att få möjlighet till en utbildning (SIFO Research 

International, 2008). Det finns dock undersökningar som motsäger detta och visar att 

individer som har en begränsad ekonomisk tillgång har en större närhet och samhörighet till 

natur och miljö. Dessa individer kan därmed vara mer miljövänliga då det finns en 

beroendefaktor till miljön (Naturvårdsverket, 2008).  Vid en begränsad ekonomisk tillgång 

finns det dock fall där möjligheten till en utbildning är begränsad, vilket orsakar bristande 

kunskap och minskar därmed förståelsen för miljöns värdering (Naturvårdsverket, 2008).   

     Den sista beståndsdelen av Fietkau och Kessels modell berör positiv feedback och hur 

viktigt det är för individen. Genom användning av denna typ av feedback kan målbeteende 

användas för att få en reaktion från individerna i samhället (Kitzmüller, 2005), vilket betyder 

att vägen till att uppnå ett mål kan gå lättast till om positiv feedback delas ut till berörda. 

     Modellen av Fietkau och Kessel startade en trend av undersökningar om miljöbeteende 

och en del fokuserade på vid vilken ålder kunskap och handlingar möts inom området miljö. 

En del forskare påpekar att det finns en bristande korrelation mellan kunskapsinnehav och 

praktisk handling och har därmed konstaterat att det finns en skillnad mellan olika 

åldersgrupper i samhället angående deras miljöbeteende (Aspegren, 2003). Den yngre 

generationen har fått en bra teoretisk kunskapsgrund om miljö i skolan men det finns däremot 

frågor om hur denna kunskap används i praktiken eftersom det även har visat sig att den yngre 

generationen är placeras på nedre halvan av listan med åldersgrupper som har ett anpassat 

miljöhandlingsmönster. I motsats till den yngre generationen har forskare även konstaterat att 

den äldre generationen har ett omfattande miljöorienterat beteende men en bristande teoretisk 

kunskap om miljö. Anledningen till detta kan bero på den äldre generationens praktiska 

kunskap, vilket visas i bland annat avfallshantering, hur ofta de tvättar och reser med 

kollektivtrafik (Aspegren, 2003). 
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Forskarna Scott & Willits genomförde en undersökning i USA år 1994 där resultatet 

konstaterade att människors socioekonomiska bakgrund kan kopplas till deras miljöbeteende 

(Scott, Willits 1994). År 2007 publicerades en undersökning som valde att fortsätta inom 

forskningsområdet och resultatet från undersökningen konstaterade att det finns korrelation 

mellan en individs kunskap om miljö och dess miljöbeteende (Barr, 2007). Undersökningen 

som genomfördes av Barr (2007) konstaterade att när människor hade hög kunskap om miljö 

resulterade det i ett miljövänligt beteende eftersom de människorna lättare kunde förstå värdet 

på miljön (Barr, 2007).  

 

1.2 Liknande undersökning i Sverige 
En liknande undersökning som undersökningen i examensarbetet har genomförts för några år 

sedan på universitetsstudenter i Sverige. Undersökningens syfte var att undersöka Luleå 

tekniska universitets studenters agerande i miljöfrågor gällande transport, inköp och 

avfallssortering (Knutar, Wikström 2005). Tillvägagångssättet i undersökningarna är 

liknande, dock var respondentantalet högre i undersökningen vid Luleå tekniska universitet. 

En del perspektiv som transport och inköp var en stor del av undersökningen, vilket det inte är 

i detta examensarbete då det berör gymnasieelever som inte själva råder över inköp och inte 

har många transportalternativ. Resultatet från avfallsundersökningen visar att respondenterna 

är minst angelägna att sortera komposterbart avfall och mest angelägna att sortera farligt 

avfall (Knutar, Wikström 2005).   

	  
1.3 Problembeskrivning 
Ett problem i dagens samhälle är att miljöbeteendet hos individer inte är utvecklat till ett 

optimalt stadium och genom att undersökningen sker på gymnasieelever ges en inblick av hur 

bred miljökunskap som finns hos den yngre generationen och även hur detta speglas i deras 

handling när det kommer till avfallshantering i hemmet. Den äldre generationen antas styra de 

positiva miljöhandlingarna och undersökningen kan diskutera detta utifrån koppling mellan 

föregående teorier och undersökningens resultat.. Genom att utföra undersökningen kommer 

en förståelse genom diskussion ges om den yngre generationen med bredare kunskapsområde 

styr den äldre generationen med fler miljövänliga handlingar.  
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1.4 Syfte 
Examensarbetet syftar till att undersöka miljömedvetenhet hos elever på S:t Petri skola i 

Malmö. Undersökningen kommer att visa vad eleverna själva anser om deras 

miljömedvetenhet och om de har ett intresse för miljökunskap samt sätta detta i relation till 

elevernas socioekonomiska bakgrund. Elevernas kunskap kommer kopplas samman med 

beteende genom att undersöka hur avfallssorteringen i respondenternas hushåll fungerar. 

Genom att undersöka vem som har ansvar över avfallshantering samt elevernas uppfattning 

om hur kunskap om miljö förmedlas inom hushållets medlemmar kan en diskussion uppstå 

angående om den yngre generationen lär den äldre eller tvärtom.    

     Resultatet från undersökningen är tänkt att vara ett underlag för företaget E.ON i deras 

förståelse för individer i samhället och därmed kunna bidra till vidare kunskap i deras 

ständiga miljöarbete i samhället.  

 

1.5 Avgränsningar 
På grund av examensarbetets begränsande storlek avgränsas undersökningen till elever på S:t 

Petri skola i Malmö. Vidare begränsning sker i enkätundersökningen som endast kommer 

utföras på elever som är 18 år eller äldre då det krävs tillstånd av vårdhavare för yngre elever. 

Det var även avtalat med E.ON att den kommunala sektorn skulle undersökas i samband med 

undersökningen men även detta exkluderas på grund av tidsbegränsningen.  
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2 METOD  
I detta kapitel beskrivs undersökningens forskningsansats, undersökningsmetod, 

datainsamlingsmetod och analysmetod för att få en förståelse av hur undersökningen gått 

tillväga.  
 

2.1 Forskningsansats  
Det metodiska angreppssättet i denna uppsats kommer dels att vara kvalitativt, vilket grundas 

på forskarens uppfattning och tolkning av insamlad information från enkätsvar (Eriksson, 

Wiedersteim 2011) men även till en viss del vara kvantitativ genom användningen av 

enkätfrågor där data kvantifieras i kategorier eller siffror (Bell, 2000). Detta examensarbete 

bygger även på ett induktivt angreppssätt vilket betyder att ny data tas fram med hjälp av 

observationer eller andra undersökningar och resultatet av detta analyseras och kan användas 

för att upptäcka samband (Hartman, 2004).  

 

2.2 Undersökningsmetod  
En deskriptiv undersökningsmetod kommer att användas i undersökningen där tolkningsnivån 

kommer att hållas låg och råmaterialet kommer presenteras tydligt (Öqvist Seimyr, 2005). 

Valet av undersökningsmetod kommer resultera i att fler egenskaper hos eleverna på S:t Petri 

skola i Malmö kommer att beskrivas men tolkningsmöjligheterna är minimerade.  

     Då undersökningen är begränsad i både tid och genom antalet deltagare kan ett 

bekvämlighetsurval användas där det urval som är tillgängligt är det urval som kommer 

användas i undersökningen (Bell, 2001). Med ett bekvämlighetsurval kan respondenterna inte 

sägas vara representativa för en hel population eller annan större grupp men kan dock 

representera en hypotes eller början på trend till hur resterande individer ställer sig till 

frågorna (Trost, 2001).  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 
Data som kan användas vid uppsatsskrivning kan delas in i primärdata och sekundärdata. 

Detta examensarbete har använt sig av båda versionerna där enkätinsamlingen representerar 

primärdata och studien om tidigare forskning samt kunskapen som bekräftar teorierna som 

framlagts av forskare representerar sekundärdata (Wahlgren, 2012).  
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2.3.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie inom miljöbeteende utfördes för att få vägledning till hur den egna 

undersökningen kan utföras. Litteratur och uppsatser som hittades användes för att öka 

kunskapen inom sakområdet samt teorierna som ligger till grund för examensarbetet.  

 

2.3.2 Enkätstudie 
Genom att använda enkätundersökning som datainsamlingsmetod kan respondenterna vara 

anonyma, vilket kan anses bidra till mer sanningsenliga svar jämfört med om respondenterna 

inte var anonyma då personen som håller i undersökningen kan antas påverka deltagarna 

(Knutar, Wikström 2005). En negativ aspekt angående enkätundersökningar är att 

svarsfrekvensen kan vara låg och att det kan ta lång tid för svaren att återkomma till 

skribenten. Dock, eftersom utdelningen av enkäterna skedde personligen och svaren gavs 

direkt efter respondenterna fyllt i enkäten, påverkades inte undersökningen av detta i 

examensarbetet. Risken att frågor missuppfattades och att personer som inte är inom 

urvalgruppen ändå deltog i undersökningen minimerades och trovärdigheten i undersökningen 

kan därmed rankas högre (Knutar, Wikström 2005). 

     Enkäten som användes i examensarbetet finns bifogad i Bilaga 1. Den bestod av totalt 15 

frågor som innan utdelning till eleverna testades på både utomstående individer och intern 

handledare. En del av frågorna ger utrymme till kommentarer eller motivering av 

respondenternas svar. För att höja elevernas ambitionsnivå delades enkäten personligen ut av 

skribenten samt undersökningens syfte framgick genom muntlig presentation. Eftersom 

respondenterna inte själva var insatta i ämnesområdet är enkäten formulerad med ett enkelt 

och allmänt språk. 

 

2.3.3 Utdelning och insamling av enkäter 
Innan enkäten delades ut kontaktades mentorerna för varje deltagande klass. En kort 

presentation om examensarbetets syfte gavs och enkäten delades sedan endast ut personligen 

vid klassrumsbesök till elever som uppnådde kravet om att vara 18 år eller äldre på S:t Petri 

skola i Malmö. Alla respondenter besvarade enkäten anonymt och frivilligt, dock fanns en 

indirekt påverkan av deras lärare som förklarade att en enkät skulle delas ut till eleverna samt 

vid presentationen av examensarbetet där skribenten bad om hjälp med ifyllnad av enkäten. 
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2.4 Analysmetod  
Metoden som använts för att analysera svaren från respondenterna presenteras med hjälp av 

beskrivande statistik. Målet med att använda beskrivande statistik är att läsaren lätt ska 

överskåda resultatet med hjälp av diagram (Pansell, 2011)	   och andra figurer och tabeller 

(Knutar, Wikström 2005).   

 

2.4.1 Validitet 
Validitet är ett mått på hur väl en fråga mäter det som är avsett att mätas (Specialpedagogiska 

institutionen 2013). Frågorna i en enkät ska därför granskas kritiskt eftersom respondenterna 

kan tolka frågorna olika och därmed kan många olika svar uppstå (Bell, 2000). För att 

validiteten ska öka i denna undersökning har enkätfrågorna granskats av intern handledare 

samt testats på utomstående individer. Ännu ett sätt att öka validiteten i denna undersökning 

var att ge respondenterna tillfälle att lämna kommentarer och motivera svaren som gavs. Detta 

medför att respondenternas svar blir tydligare. 

 
2.4.2 Reliabilitet 
Tillförlitlighet kan även benämnas reliabilitet och anses vara viktigt inom undersökningar 

(Jansson, Mekonen 2007). Reliabiliteten ökar dels genom att tillvägagångssättet förklaras på 

ett tydligt sätt samt att undersökningen upprepas ett flertal gånger och varje 

undersökningstillfälle bör generera snarlika resultat (Bell, 2000). Den data som tas fram i 

undersökningen kan då generaliseras inom en viss kategori av individer, vilket i detta fall är 

den yngre generationen och framförallt gymnasieelever.  
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3 RESULTAT 
I resultatkapitlet presenteras data som insamlats under examensarbetets genomförandetid via 

diagram, tabeller och förklarande text.  

 
3.1 Sammanställning av enkätsvar 
Totalt har 204 besvarade enkäter behandlats i undersökningen. Bland respondenterna tillhör 

93 elever (46 %) samhällsinriktade klasser och 111 elever (54 %) naturinriktade klasser. 

Nedan följer en sammanställning av respondenternas svar där ett urval har skett över vilken 

data som ska presenteras under resultatdelen. I Bilaga 2 presenteras däremot en fullständig 

version av respondenternas inlämnade svar till varje fråga som ställdes i enkäten.  

 

3.1.1 Respondenternas bakgrund 
I Tabell 3.1 redovisas respondenternas svar rörande deras hushålls socioekonomiska 

bakgrund. Skalan som användes var en ordinalskala där ett korresponderade till Mycket Dåligt 

och fem till Mycket Bra. Endast en respondent ansåg att sitt hushålls ekonomi befinner sig 

under medel på skalan. Resterande respondenter ansåg att deras hushålls ekonomi befinner sig 

vid medel eller över. Mer än 50 % av respondenterna ansåg befinna sig i fjärde kategorin. 

Resultatet presenteras både i antal (st) och andel (%) i Tabell 3.1. 

Värdering Antal (st) Andel (%) 

1 1 0,5 

2 0 0 

3 26 12 

4 104 51,5 

5 73 36 

Totalt 204 100 

 

3.1.2 Respondenternas intresse för miljöfrågor 
Respondenterna fick själva värdera sitt intresse för miljöfrågor på en ordinalskala om 1-5 där 

ett korresponderar till Inte alls och fem korresponderar till Mycket. I Figur 3.1 presenteras 

respondenternas svar där 80 % av respondenterna ansågs sig själva vara medelintresserade 

Tabell 3.1. Svarsfördelning på fråga 12 vilket presenteras i antal (st) och andel (%). Ordinalskalan går från 1-

5 där ett korresponderar till ”Mycket dåligt” och fem korresponderar till ”Mycket bra”.  
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eller mer intresserade av miljöfrågor och 20 % av respondenterna ansåg att deras miljöintresse 

är under medel. I Figur 3.2 är resultatet uppdelat i inriktningar beroende på vad 

respondenterna läser. Resultatet visar att respondenter tillhörande samhällsklasser har ett 

större intresse för miljöfrågor då 86 % av respondenter tillhörande samhällsinriktad utbildning 

ansåg att de befann sig vid medel eller över på skalan. 74 % av respondenterna tillhörande 

naturinriktad utbildning ansåg att deras miljöintresse är medel eller över.  

 

 

 

 

 

3.1.3 Respondenternas miljömedvetenhet 
För att besvara frågan om miljömedvetenhet hos gymnasieelever fick eleverna själva placera 

detta på en ordinalskala om 1-5, där ett korresponderar till Inte alls och fem korresponderar 

till Mycket. 50 % av respondenterna gav ett svar att de befann sig i mitten på skalan och 

endast 6 % av respondenterna ansåg att de är mycket miljömedvetna, vilket visas nedan i 

Figur 3.3. Bredvid, i Figur 3.4, visas resultatet uppdelat i inriktningar. Även här har 

respondenter tillhörande samhällsinriktad utbildning en lite högre procentsats över medel än 

vad respondenter tillhörande naturinriktad utbildning har, vilket är 41 respektive 39 %. 

Figur 3.2 Respondenternas svar uppdelat i inriktning där det visar 
sig att respondenter tillhörande samhällsklasser har ett litet större 
intresse för miljöfrågor än respondenter tillhörande naturklasser 
har.   

Figur 3.1 Respondenternas svar angående 
intresse för miljöfrågor vilket presenteras i 
andel där 11 % ansåg sig vara mycket 
intresserade men 80 % ansåg sig vara 
medelintresserade eller över på ordinalskalan.   
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Respondenterna hade möjlighet att lämna kommentarer om deras svar och en del respondenter 

ansåg att de själva är så pass miljömedvetna som samhället tillåter enskilda individer att vara. 

En önskan av många respondenter var att få mer kunskap om hur ett miljövänligt beteende 

kan bli applicerat i vardagen då majoriteten är säkra på att mer kan göras än vad de uträttar i 

dagsläget. Respondenterna ansåg sig inte vara fullärda och en viss frustration kunde uppfattas 

över att respondenterna själva inte hade ett stort val när det kommer till miljövänligt beteende 

då de ansåg att samhället är utformat på ett sätt som till en viss del låser den enskilde 

individens handlingar.  

     De respondenter som tillhör svarskvoten på 6 % och har därmed svarat att de är mycket 

miljömedvetna motiverade svaret med att påstå att deras avfallssortering utförs korrekt och 

kontinuerligt. Andra exempel på miljöhandlingar som miljövänlig el, vattensparande och 

annan energisparande teknik gavs som exempel på ytterligare miljövänliga handlingar som 

utförs i respondenternas hushåll.   

     I Tabell 3.2 har respondenternas svar gällande deras socioekonomiska bakgrund samt 

miljömedvetenhet ställts i perspektiv till föregående undersökningar för att få ytterligare en 

synvinkel. Resultatet visar att 12,5 % av respondenterna har svarat att deras hushålls ekonomi 

är medel eller under och likaså har 60 % av respondenterna svarat att deras miljömedvetenhet 

Figur 3.3 Den totala miljömedvetenheten hos 
respondenterna där den mest använda 
skalkvoten är tre, vilken 50 % av 
respondenterna ansåg sig själva tillhöra.  

Figur 3.4 Miljömedvetenhet hos respondenterna uppdelat 
inriktningsvis (samhällsklasser och naturklasser). 
Respondenter tillhörande samhällsklasser ansåg sig själva 
vara lite mer miljömedvetna än respondenter tillhörande 
naturklasser då fler respondenter placerat sig vid medel 
eller över på ordinalskalan.  
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är medel eller under. Resterande 87,5 % av respondenterna ansåg att deras hushålls ekonomi 

är över medel, men endast 40 % av respondenterna ansåg befinna sig över medel på skalan. 

 
Tabell 3.2 Respondenternas svar presenteras i andel (%) gällande socioekonomisk bakgrund och deras 

miljömedvetenhet. 

 Socioekonomisk bakgrund 

(% respondentsvar) 

Miljömedvetenhet  

(% respondentsvar) 

Medel eller under 12,5 60 

Över medel 87,5 40 

Totalt 100 100 

 

3.1.4 Respondenternas miljöansvar 
Enkätens tredje fråga berör respondenternas ansvar för miljön och begär att respondenterna 

själva ska placera deras eget ansvar på en ordinalskala om 1-5 där ett korresponderar till Inte 

alls och fem korresponderar till Mycket. Resultatet visar att 52 % av respondenterna ansåg sig 

ha ett stort ansvar för miljön och ytterligare 35 % ansåg sig ha ett Mycket stort ansvar för 

miljön vilket visas i Figur 3.5. Endast 5 % av respondenterna påstod sig ha ett personligt 

ansvar under medel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5 Respondenternas miljöansvar där ett korresponderar till Inte alls och fem korresponderar till 
Mycket. Mestadelen av respondenterna ansåg sig själva ha ett stort ansvar för miljön. De tre högsta 
skalkvoterna omfattar 95 % av respondenterna och endast 5 % av respondenterna ansåg sig ha lite eller 
inget personligt ansvar för miljön.  

2% 3% 
8% 

52% 

35% 

Respondenternas miljöansvar 

1 2 3 4 5 
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Kommentarer som en del av respondenterna valt att lämna till deras svar är att enskilda 

individer inte har stort inflytande i dagens samhälle och kan därför inte ha ett stort ansvar. 

Respondenterna ansåg också att miljö och dess ansvar framförallt ligger på en politisk nivå 

där störst engagemang och möjlighet till förändring ligger. En vanlig kommentar var att miljö 

inte är ett nationellt ämnesområde utan måste hanteras på en internationell nivå där världens 

länder måste stå enade. Dock påpekade majoriteten av respondenterna att en del av ansvaret 

ligger på individen själv och utan det ansvaret kan inte ämnet miljö drivas på en politisk nivå. 

 

”Alla har ett individuellt ansvar men det är tillsammans som vi har ett stort ansvar” 

(Enkätkommentar från respondent) 

 

3.1.5 Respondenternas vilja till ökad kunskap  
Trots att 90 % av respondenterna ansåg att deras kunskap om miljöfrågor värderas till medel 

eller över på ordinalskalan ville en stor del av dem få ökad kunskap om miljö. 

Undersökningen visade att 76 % av respondenterna vill få mer kunskap inom miljö, vilket 

visas i Figur 3.6. Kommentarer från respondenterna som svarat Ja var att tillräcklig 

information angående miljö inte går att uppnå utan som individ kan mer information och 

kunskap alltid vara en positiv aspekt. Dock ansåg resterande 24 % av respondenterna att de 

inte vill få ökad kunskap om miljö och kommentarer från dessa respondenter var att de redan 

ansåg sig ha all kunskap om miljö som behövs samt att deras intresse inte var stort.  

Figur 3.6 Respondenternas vilja att få ökad kunskap inom miljö där 24 % av respondenterna kommenterade att 
de redan har tillräckligt stor mängd kunskap inom området och resterande 76 % vill få mer kunskap där 
kommentarer var att kunskapen aldrig	  blir fullbordad inom miljö.	  

76% 

24% 

Respondenternas vilja för ökad 
miljökunskap 

Ja 

Nej 
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3.1.6 Kunskap om miljö i respondenternas hushåll  
Enkäten behandlade kunskapsfördelningen i respondenternas hushåll och även angående 

denna fråga uppskattade respondenten själv vem i hushållet som har mest miljökunskaper och 

svarsalternativen bestod av Jag, Förälder/Föräldrar, Syskon samt att Alla har lika mycket 

kunskap. I Figur 3.7 redovisas resultatet av respondenternas svar. 

 

 

39 % av respondenterna ansåg att de själva har mest miljökunskaper och ytterligare 39 % 

ansåg att Förälder/Föräldrar har mest kunskap. 18 % av respondenterna ansåg att Alla har 

lika mycket kunskap. Respondenterna som svarade att Syskon har mest kunskap om miljö gav 

kommentarer om att syskonet studerar eller har studerat något inom miljö som t.ex. 

miljövetenskap, biologi etc.  

     Kommentarer från respondenter som själva anses ha mest kunskap om miljö har motiverat 

detta med att de har ett intresse för miljöfrågor eller att undervisningen i skolan har bidragit 

till att de fått mer kunskap inom ämnet. Respondenter som svarade att Förälder/Föräldrar har 

mest kunskap om miljö har motiverat detta med att de antingen arbetar inom området eller att 

ett aktivt intresse finns. Ett fåtal respondenter motiverade sitt svar med att deras eget intresse 

Figur 3.7 Kunskapsfördelning inom respondenternas hushåll där 39 % ansåg att de själva har mest 
kunskap och 39 % ansåg att Förälder/Föräldrar har mest kunskap. Endast 4 % ansåg att Syskon har mest 
kunskap och 18 % ansåg att kunskapsnivån är lika mellan medlemmarna i hushållet.  
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är så pass lågt att förälder/föräldrar automatiskt får mer intresse även om de vid jämförelse 

med andra individer inte kan klassificeras att ha mycket kunskap.  

     Resultaten från frågan kan även kopplas samman med en fråga som ställdes längre ner i 

enkäten. I den frågan ska respondenten resonera över hur viktigt det är att lära sig om miljö 

och bestämma om respondenten Instämmer helt, Instämmer stort, Instämmer lite eller 

Instämmer inte alls. Resultatet visas i Figur 3.8. 

 

 

 

En del av respondenterna som svarat Instämmer helt eller Instämmer stort har motiverat 

svaret med att påpeka hur viktigt det är för individer att förstå hur betydelsefull miljön är för 

människor. En del av de respondenter som lämnade kommentarer påstod även att miljö är 

baskunskaper för individer och därmed är det viktigt för alla individer att ha en viss kunskap. 

De respondenter som Instämmer lite eller Instämmer inte alls motiverade svaret med att den 

enskilde individen inte kan påverka miljötillståndet mycket och att det framförallt är ett 

globalt problem. De respondenterna ansåg därför att det inte behövs kunskap för alla individer 

utan att ärendet bör hanteras på en politisk och internationell nivå utan att alla människor i 

samhället berörs. 

 

 

1% 4% 

23% 

72% 

Viktigt att lära om miljö? 

Instämmer inte alls Instämmer lite Instämmer stort Instämmer helt 

Figur 3.8 Respondenternas svar presenteras i andel där 72 % Instämmer helt med påståendet som är skriven 
som rubrik. 23 % Instämmer till stor del med påståendet, 4 % Instämmer lite och endast 1 % Instämmer inte 
alls.  
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3.1.7 Vem lär vem? 

Respondenterna uppskattade själv hur kunskapen om ett miljövänligt beteende förmedlas 

mellan olika medlemmar i hushållet. Svarsalternativen till frågan var Jag lär 

Förälder/Föräldrar, Förälder/Föräldrar lär mig samt Lär varandra. Resultatet presenteras i 

Figur 3.9.  

 

 

 

Resultatet från respondenternas svar visar att 42 % av respondenterna ansåg att 

förälder/föräldrar lär ut ett miljövänligt beteende till hushållets resterande medlemmar. Dock 

ansåg 37 % av respondenterna att de själva för vidare ett miljövänligt beteende till 

medlemmarna i hushållet. 21 % svarade att alla medlemmar i hushållet lär varandra.  

     Kommentarer från respondenterna som svarade att Förälder/Föräldrar lär mig är ett fåtal 

gånger att förälder/föräldrarna arbetar inom ett miljörelaterat område men mestadels av 

kommentarerna hänvisade till att förälder/föräldrarna har mer kunskap när det kommer till hur 

miljövänligt beteende kan bli tillämpat i vardagsarbetet och inte miljökunskap i sig. 

Motivationen var även att förälder/föräldrarna har rutiner när det kommer till miljöarbete där 

ett exempel bland annat var hur avfallssorteringen utförs i hushållet.  

     Vissa av de respondenter som ansåg sig själva lära förälder/föräldrar har kommenterat att 

det beror på att förälder/föräldrar inte har ett intresse för miljö medan respondenten själv har 

det. Resterande respondenter som ansåg att hushållets medlemmar lär varandra har 

37% 
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21% 

Jag lär föräldrar/förälder Förälder/Föräldrar lär mig Lär varandra 
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Figur 3.9 Respondenternas svar till vem som lär ett miljövänligt beteende i respondenternas hushåll. 37 % av 
respondenterna ansåg själva lära förälder/föräldrar medan 42 % av respondenterna ansåg att förälder/föräldrar lär 
respondenterna. 21 % av respondenterna ansåg att alla lär varandra. 
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kommenterat att kunskapsnivån hålls på samma nivå hos alla medlemmar och att kunskapen 

förmedlas till beteende där alla medlemmar lär varandra.  

 

3.1.8 Avfallssortering i respondenternas hushåll 
För att en uppfattning ska fås om hur respondenternas hushåll hanterar deras avfall och 

därmed se om miljökunskaperna avspeglas i deras sortering av avfall tog enkäten även upp 

avfallsvanor i hushållet. Svarsalternativen bestod av en ordinalskala från 1-5 där ett 

korresponderar till Aldrig och fem korresponderar till Alltid. Det fanns även ett svarsalternativ 

som benämndes Vet ej. Resultaten presenteras i Figur 3.10 i procent.  

 

 

 

Respondenterna var mest benägna att avfallssortera småbatterier och minst benägna att sortera 

hårdplast. Från respondenternas kommentarer framgick det att det är tidskrävande och kräver 

stor noggrannhet att lyckas avfallssortera noggrant och kontinuerligt. Detta är något som 

respondenterna inte anser vara möjligt då tid är en faktor som är begränsad i dagens samhälle. 

I Bilaga 2 presenteras en fullständig överblick över respondenternas källsortering i hemmet.  

 

Figur 3.10 Hur ofta olika avfallssorter sorteras i respondenternas hushåll där varje stapel representerar en 
avfallssort och siffrorna inuti färgerna står för hur många procent av respondenterna som sorterar det enligt 
ordinalskalan till höger, där ett korresponderar till Aldrig och fem korresponderar till Alltid.  
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Respondenter svarade även på frågan om vem i hushållet som ser till att avfallssorteringen 

hanteras korrekt. 47 % av respondenterna ansåg att störst ansvar ligger på Förälder/Föräldrar 

och 38 % ansåg att ansvaret ligger på alla i hushållet, vilket presenteras i Figur 3.11. 

Kommentarer från respondenterna var främst att förälder/föräldrar har det huvudsakliga 

ansvaret men att alla i hushållet har ett individuellt ansvar när individerna kommer upp till en 

viss ålder. Respondenterna ansåg inte att barn räknas till detta påstående utan först när en viss 

ålder uppnås finns det individuellt ansvar.  

 

 
Figur 3.11 Respondenternas svar till ansvarstagande av avfallssortering i hushållet där största delen ansåg att 
Förälder/Föräldrar tar störst ansvar för källsortering (47 %) och därefter kom svaret Alla hjälps åt med 38 %. 
 

Enkäten ställde även frågan hur viktigt respondenterna anser det är att avfallssortera i 

hushållet. Respondenterna fick placera sitt svar inom fyra kategorier; Instämmer helt, 

Instämmer stort, Instämmer lite, och Instämmer inte alls. 63 % av respondenterna svarade att 

de Instämmer helt med påståendet och 28 % av respondenterna svarade att de Instämmer 

stort.  Av resterande respondenter svarade 7 % att de Instämmer lite och resterande 2 % 

svarade Instämmer inte alls. Resultatet presenteras nedan i Figur 3.12. 
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Ett flertal respondenter kommenterade deras svar med att det är viktigt att avfallssortera men 

inte lätt då det finns många oklarheter när det gäller en del material och hur materialen ska 

klassificeras inom avfallssorter. Det finns även respondenter som kommenterat att det inte 

finns ett miljöhus tillgängligt i boendet. Ytterligare en anledning till att det inte finns 

möjlighet att avfallssortera ansågs vara att platsen för sortering är begränsad inuti boarean och 

att det hindrar individer för att avfallssortera korrekt och kontinuerligt. De respondenter som 

Instämmer lite och Instämmer inte alls motiverade svaret med att avfall har en liten påverkan 

på miljötillståndet och är därmed inte väsentligt att ta med i redovisningen över 

miljöpåverkan.  

 

2% 7% 

28% 

63% 

Viktigt att avfallssortera i hushållet? 

Instämmer inte alls Instämmer lite Instämmer stort Instämmer helt 

Figur 3.12 Respondenternas svar till påståendet som presenteras i rubriken där 63 % av respondenterna 
Instämmer helt, 28 % Instämmer stort och 7 % Instämmer lite. Endast 2 % Instämmer inte alls till påståendet.  
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4 DISKUSSION 
I diskussionskapitlet kommer examensarbetets metod, validitet samt resultat att diskuteras. 

Resultaten kommer även jämföras med liknande studier som utförts och till sist kommer även 

undersökningens miljörelevans att diskuteras.   

 

4.1 Metoddiskussion  
Enkätfrågor var sedan början av examensarbetet den metod som ansågs mest lämplig att 

använda eftersom snabbt resultat kunde genereras. Valet att personligen dela ut och samla in 

enkäterna gjordes för att kunna garantera kvantiteten av besvarade enkäter samt att det fanns 

svårigheter med att maila ut enkäten till alla behöriga elever på S:t Petri skola. Denna metod 

kunde även garantera att alla klasser får samma bakgrundsfakta samt ett klart syfte om varför 

undersökningen genomförs och därmed få elever att bli mer intresserade och därmed mer 

angelägna att fylla i enkäten.  

     Under veckan då enkätundersökningen utfördes varierade antal deltagande elever beroende 

på klass. Detta kan enligt mentorer bero på att i slutet av veckan skulle respondenternas egna 

projektarbeten lämnas in samt ett nationellt prov genomfördes under veckan då enkäterna 

delades ut. Dessa två anledningar bidrar till ett minskat deltagande under lektionstimmarna 

och påverkar antal respondenter i enkätundersökningen. Om alla elever deltagit under 

undersökningen hade respondentantalet kommit upp i 245.  

     Alla respondenter har inte svarat på alla frågor i enkäten. Detta kan vara ett medvetet val 

att lämna vissa frågor obesvarade från respondenterna men kan även vara ett omedvetet val. 

Den fråga där kvantiteten på svaren varierade mest är fråga 8 (Bilaga 1). Det kan bero på att 

respondenter missar att fylla i varje avfallssort på grund av hur tabellen är designad då vissa 

avfallssorter lyfts fram mer i den gråa skalan än de sorter som smälter in med bakgrunden. 

Det kan även bero på, och är mest troligt, att respondenterna inte har stor kunskap om hur 

avfallshanteringen utförs i hushållet eller inte förstår innebörden av de olika avfallssorterna 

och därmed, omedvetet eller medvetet, väljer att hoppa över dessa avfallssorter. Vid 

undersökningen ställdes endast en fråga till skribenten om de olika avfallssorterna och frågan 

berörde vad som räknas som komposterbart avfall. Tabellen som användes vid 

undersökningen innehöll många avfallssorter och det kan därför vara svårt för respondenterna 

att förstå vilka avfall som tillhör vilken grupp. Restavfall kan vara en sådan grupp eftersom 

namnet restavfall benämner rester men även material som kategoriseras som rester: kuvert, 

blommor, strumpor och tandborstar (Sysav, 2016) kan sorteras vidare i andra kategorier som 
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tabellen i fråga 8 (Bilaga 1) berör. Detta betyder därmed att definitionen av restavfall kan vara 

oklart för många respondenter och kan vara en av anledningarna till att frågan berörande 

respondenternas avfallshantering är den fråga där kvantiteten på svaren flukturerar mest.  

 

4.2 Validitets- & Reliabilitetsdiskussion  
Validiteten på undersökningen beror på respondenternas svar och trots att flertal testgrupper 

användes innan enkätundersökningen genomfördes kan frågorna tolkas på olika sätt av 

respondenterna. Problemet med användningen av kvantitativa skalor på en del frågor i 

enkäten är att respondenterna tolkar siffrorna olika då endast två referenser ges till vad 

siffrorna står för. En del av frågorna begär att respondenten ska utvärdera sig själv och 

bedöma sitt eget beteende, vilket inte är en lätt uppgift och kan bidra till att den bedömning 

som respondenten gör, möjligtvis inte stämmer överens med den verkliga bilden och kan 

därmed påverka undersökningens validitet.  

     Genom att använda sig av elever som går i gymnasiet i undersökningen kan reliabiliteten 

på undersökningen öka eftersom eleverna inte har samma bakgrund. På så sätt kan en 

variation på respondenter garanteras och undersökningens resultat blir därmed mer 

applicerbar vid framsida studier på andra skolor. Användningen av en gymnasieskola med 

tydliga inriktningar i program exkluderar möjligheten till att en del av respondenterna fått 

särskild utbildning inom miljöområdet, vilket betyder att undersökningen kan ge en generell 

bild av hur elever som studerar i gymnasiet tänker angående miljö.  

 

4.3 Resultatdiskussion  
Undersökningens resultat kommer diskuteras utifrån de rubriker som presenteras under 

resultat. 

 

4.3.1 Respondenternas intresse för miljöfrågor  
I Figur 3.1 presenteras miljöintresset hos respondenterna där 80 % av respondenterna har ett 

medelintresse eller högre för miljöfrågor. Resultatet visar att ett visst intresse finns hos elever 

och att de bryr sig om miljön. När resultatet sedan presenteras inriktningsvis i Figur 3.2 visar 

det sig att fler respondenter i samhällsklasser anser sig ha ett intresse för miljöfrågor över 

medel än vad respondenter i naturklasser gör. Fler respondenter i naturklasser klassificerar sitt 

intresse till medel. Då naturklasser läser mer naturvetenskapliga ämnen bör respondenter 

tillhörande denna inriktning ha en djupare förståelse och ett större intresse för miljöförstöring 
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och det tillstånd som miljön är i dagsläget. Dock visar undersökningen att samhällsinriktade 

klasser har ett litet högre intresse. Det ska dock tas i åtanke att eleverna själva gör en 

bedömning och behöver därför inte stämma överens med verklighetsbilden.   

 

4.3.2 Respondenternas miljömedvetenhet och miljöansvar 
90 % av respondenterna anser att sin miljömedvetenhet är medel eller över. Endast 6 % av 

respondenterna anser sig själva vara mycket miljömedvetna men resultatet visar att 

respondenterna kopplar samman sitt intresse för miljö och deras kunskap i miljö, vilket 

betyder att resterande andel respondenter kan bli mer miljömedvetna. Det finns respondenter 

som inte anser sig vara miljömedvetna och med tanke på att majoriteten av respondenterna är 

miljömedvetna finns det möjlighet att ett glapp i dagens skolsystem existerar angående 

miljöundervisningen. Miljö blandas in i många olika ämnen under gymnasietiden och enligt 

Sandra Östan (2009) finns det en plan för hur lärare i gymnasiet ska inväva miljö i både 

samhälls- och naturinriktade linjer men det är en tolkningsfråga om hur det ska vävas in och i 

vilket grad. Likt respondenternas svar i examensarbetets undersökning och i Sandra Östans 

examensarbete	  (Östan, 2009)	  där	   intervjuer med lärare finns tillgängliga, redovisas att lärare 

själva anser att miljö inte utvecklas i undervisningen på ett sätt som ger en djupare förståelse 

hos eleverna och att skolsystemet bör inkludera miljöundervisning mer.  

     Figur 3.4 visar respondenternas svar uppdelat i inriktningarna samhälle och natur. Fler 

respondenter tillhörande naturklasser anser sig vara över medel när det kommer till 

miljömedvetenhet än respondenter i samhällsklasser. Detta kan bero på att undervisningen är 

olika för de båda inriktningarna och naturinriktade linjer har mycket undervisning i biologi, 

kemi och andra naturvetenskapliga ämnen som berör miljö ofta. Samhällsinriktade klasser 

berör däremot miljö från en annan synvinkel. Det är däremot inte säkert att respondenterna 

har någon klar uppfattning om vad begreppet miljö innebär och kan därför underklassificera 

sin egen miljömedvetenhet och deras kunskaper inom miljöområdet. Det som undersökningen 

visar i resultat är att det finns bristande kunskap om miljö och behövs mer utbildning. Det 

behövs en djupare förståelse för alla elever oavsett inriktning vilket även kommentarerna från 

respondenterna syftar på. Respondenterna vill få en djupare förståelse för miljö och få reda på 

vad de själva kan göra för att handla mer miljövänligt och därmed bli mer miljömedvetna.  

     Respondenternas tankar kring miljömedvetenhet och deras önskan att få mer kunskap och 

därmed mer miljömedvetna, kan kopplas ihop med det ansvar respondenterna känner för 

miljön. 85 % av respondenterna känner ett medel eller högre ansvar för miljön vilket visar att 

de respondenterna har en förståelse för miljön samt att nuvarande generation har ett ansvar för 
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framtida generationer. I resultatet presenteras även kommentarer från respondenterna som 

svarat under medel på frågan om miljöansvar. Kommentarerna säger att miljö regleras på 

politisk nivå och att den enskilde individen inte kan utföra någon stor påverkan på 

miljötillståndet. Detta är bevis på det krävs med kunskap om miljö till en del individer. 

Genom att sprida mer information ökar ansvarstagandet och miljö blir något som påverkar 

individen nära och synbart istället för något som endast sker globalt och inte har en direkt 

påverkan på individen själv.  

 

4.3.3 Respondenters vilja till ökad miljökunskap  
Resultaten från föregående diskussionsfrågor lämnar slutsatsen att respondenterna vill få 

tillgång till mer kunskap inom miljö och i Figur 3.4 konstateras det att 76 % av 

respondenterna vill få mer kunskap. Respondenterna bekräftar detta i sina kommentarer där 

det bland annat lyfts fram att ingen individ är fullärd inom något ämne, än mindre inom miljö.  

Respondenterna förklarar även att med mer kunskap ska de ha möjligheten att göra ett val 

mellan miljövänligt och inte miljövänligt. Idag anser sig inte respondenterna ha tillräckligt 

med kunskap för att kunna göra detta val utan de anser att de lever som samhället är utformat. 

Genom att tillgodose respondenterna med deras förfrågan om mer kunskap kan samhället 

förändras. Individerna i samhället måste vara villiga att förändras innan det på en politisk nivå 

kan ske förändringar i samhället. Utifrån kommentarerna anser många respondenter att de är 

villiga att förändra sitt levnadssätt, bara de får kunskap nog att göra det på rätt sätt. Detta kan i 

sin tur leda till att skolsystemet måste utvecklas genom att inkludera miljöundervisning på ett 

djupgående vis och att dessa elever är beredda på att godta den förändringen för att få 

möjlighet till mer kunskap.  

 

4.3.4 Respondenternas hushåll och dess kunskap om miljö  
Föregående studier som presenteras i introduktionen visar att äldre generationer har ett mer 

miljövänligt beteende, vilket även stämmer överens med undersökningens resultat angående 

denna fråga. Figur 3.5 visar fördelningen över respondenternas svar där flest respondenter 

anser att förälder/föräldrar lär respondenterna ett miljövänligt beteende. Frågan siktar på 

beteende, vilket betyder att respondenterna fortfarande kan anse att de själva innehar mest 

kunskap om miljö men inte vet hur kunskapen ska kunna användas i verkliga livet. Att 

förälder/föräldrar lär den yngre generationen ett miljövänligt beteende visas även i hur 

ansvaret delas upp i hushållet angående avfallssorteringen. Förälder/föräldrarna kan själva ha 
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ansvar och se till att avfallssorteringen utförs korrekt. Trots att förälder/föräldrar tror att detta 

alternativ är mest optimalt kan en negativ effekt på den yngre generationen uppstå genom att 

de bara titta på och inte utföra handlingarna själva. En positiv aspekt där dock att risken 

minimeras för att avfallssorteringen utförs på ett felaktigt sätt. Mest optimalt är dock om den 

yngre generationen får vara med och utföra handlingarna och därmed få både miljövänligt 

beteende och mer kunskap om miljö samtidigt.  

     En del av respondenterna har svarat att ett miljövänligt beteende lärs av alla i hushållet. 

Den äldre generationen har beteendet men saknar kunskapen som den yngre generationen har, 

därför kan hushållets medlemmar lära av varandra. På så sätt kan ett miljövänligt beteende 

kombineras med kunskap och då minimeras riskerna att avfallssorteringen utförs på ett 

felaktigt sätt men även att den yngre generationen kan komma med ny kunskap inom både 

avfallshantering och andra miljöområden. För att detta ska fungera krävs det att elever får 

utbildning inom miljö som är tillämpningsbar i hemmet. Enligt respondenterna har en del 

kunskap om avfallssortering förmedlats till både respondenter som läser samhälls- och 

naturinriktade linjer men att en stor osäkerhet råder angående vissa avfallssorter.  

     Utifrån resultaten som presenteras i Figur 3.7 visar det sig att 14 % av respondenterna och 

medlemmarna i dess hushåll aldrig sorterar hårdplast samt att 72 % är mest angelägna att 

avfallssortera småbatterier. Anledningen till att denna fråga är aktuell i undersökningen som 

sker i examensarbetet är att det fås en inblick av hur pass miljömedvetna respondenterna samt 

medlemmarna i dess hushålls miljöbeteende. Småbatterier avfallssorteras mycket i 

respondenternas hushåll, vilket tyder på att kunskap finns om att den avfallssorten innehåller 

farliga ämnen och inte bör blandas med resterande avfall. Det betyder även att kunskapen 

blivit tydlig förmedlad till respondenterna och dess hushållsmedlemmar om hanteringen. 

     Det som minst sorteras är hårdplast och anledningen till detta kan vara att tvärtemot ovan, 

att kunskapen inte blivit förmedlad på ett sätt som förklarar att det är skadligt då det blandas 

med övrigt avfall. Hårdplast sitter ofta fast på produkter där det krävs någon form av 

utrustning av få av det. Detta är tidskrävande och människor kan därmed välja att exkludera 

detta vid avfallssorteringen. Det kan även bero på att det inte finns nog med kunskap om 

vilken typ av plast som kan återvinnas. 

     I Figur 3.7 visas även att många respondenter kryssat i svarsalternativet Alltid, som 

representerar att respondenterna och dess medlemmar i hushållet alltid sorterar 

avfallskategorierna. Många av kommentarerna från respondenterna var att hushållet sorterar 

allt. Dock finns det inget som kan fastställa denna information eftersom respondenterna kan 

ha kryssat i alltid då deras personliga uppfattning är att varje avfallssort alltid sorteras eller 
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alltid borde sorteras. Personliga uppfattningar som görs av respondenterna stämmer dock inte 

alltid överens med hur det går till i verkligheten. Det som även kan influera respondenterna 

till att kryssa i fem, som motsvarar Alltid, kan vara betryggande ord som kommer från de 

ansvariga inom avfallssorteringen i hushållet. I Figur 3.8 visar det sig att förälder/föräldrar 

oftast har ansvar för avfallssorteringen och om de konstaterar att allting sorteras enligt de 

regler som finns inom kommuner angående avfallssortering, kan respondenterna tro på deras 

ord utan att undersöka om det verkligen stämmer. Anledningarna ovan medför att 

reliabiliteten på svaren inte är särskilt hög, men trots detta ger resultatet ändå en uppfattning 

om hur respondenterna resonerar kring avfallshanteringen i hushållen.  

    Elever vid Luleå tekniska universitet deltog i en undersökning som inriktade sig på 

miljömedvetenhet och även här handlade en del av undersökningen om avfallssorteringen. 

Vid jämförelse av resultaten från båda undersökningarna visas en likhet gällande vilken typ 

av avfall som sorteras flitigt i hushållet. Till detta räknas bland annat farligt avfall, batterier 

samt glas. Detta kan visa att det finns tillräckligt med information om dessa avfallssorter samt 

att informationen når ut till både yngre och äldre. Det anses även vara enkelt att sortera de 

avfallssorter som benämns ovan eftersom namnet direkt beskriver objekten och ingen vidare 

kunskap behövs. Ytterligare likheter i undersökningen på universitetsnivå och gymnasienivå 

var svårt att finna eftersom transport och inköp är något centralt inom 

universitetsundersökningen men inte relevant när det kommer till gymnasieelever och 

exkluderades därför. 

  

4.3.5 Socioekonomisk bakgrund och miljömedvetenhet 
Genom att undersöka den socioekonomiska bakgrunden på respondenterna ges en möjlighet 

att, likt föregående forskningar, överblicka om det finns några kopplingar mellan ekonomisk 

situation och miljömedvetna individer. Endast 0,5 % av respondenterna gav svaret att den 

ekonomiska situationen i hushållet är under medel och över hälften av respondenterna anser 

att ekonomin är bra. Detta kopplas även samman med vilken typ av utbildning 

förälder/föräldrar har där det visade sig att över 60 % av respondenternas föräldrar läst på 

högskole-/universitetsnivå (Bilaga 2) vilket enligt Fietkau och Kessel kopplas samman med 

ett mer miljömedvetet sinne (Kitzmüller, 2005) (SIFO Research International, 2008). 

     Sammankopplingen mellan ekonomi och miljötänk visas även av respondenterna själva 

vid svar på enkätfråga 2 (Bilaga 2). Figur 3.3 visar tydligt att 90 % av respondenterna anser 

att de befinner sig vid medel eller över på ordinalskalan, vilket visar att respondenternas 

socioekonomiska bakgrund som kategoriseras till bra eller över kan kopplas samman med att 
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ett visst miljötänk finns hos respondenterna. 57 % av respondenterna svarade på enkätfråga 10 

(Bilaga 1) att Förälder/Föräldrar lär eller Alla lär varandra inom deras hushåll vilket kan 

vara en av förklaringarna till att majoriteten av respondenterna och därmed elever över 18 år 

på S:t Petri skola har ett miljötänk som många i dagens samhälle inte tros finnas hos den 

yngre generationen.  

     Tabell 3.2 visar att trots 87,5 % av respondenterna anser att deras hushåll har ekonomi 

över medel är det 40 % av respondenterna som anser sig vara över medel angående deras egen 

miljömedvetenhet. Resterande 60 % av respondenterna placerar sin miljömedvetenhet på 

medel eller under i ordinalskalan. Resultatet stämmer därmed inte överens med föregående 

studier (Barr, 2007; Scott, Willits 1994) gällande korrelationen mellan socioekonomisk 

bakgrund och miljömedvetenhet. Dock bör det tas i åtanke att eftersom respondenterna själva 

värderat både hushållets ekonomi samt deras egen miljömedvetenhet är validiteten på 

resultatet inte hög eftersom en felaktig värdering av båda faktorerna kan vara möjlig för 

respondenten att göra.  

 

4.4 Miljövetenskaplig relevans  
Genom att undersöka elevers miljömedvetenhet och beteende har undersökningen visat att 

elever är mer angelägna att utöva ett miljövänligt beteende än vad som antogs vid 

examensarbetets start. Majoriteten av respondenterna har ett intresse för miljöfrågor, vilket 

betyder att miljövetenskap är ett ämne som är aktuellt och viktigt för den yngre generationen. 

Det måste ske en förändring i samhället eftersom miljöns tillstånd är hotad och genom att 

förstå vad framtidens generation anser om miljö, anpassa miljö i undervisningsplanen i 

Sverige och därmed öka intresset hos individer, kan framtidens generation leda miljöfrågan 

politiskt men även föra vidare ett miljövänligt beteende och annan relevant miljökunskap. 

Endast genom att lita på att den yngre generationen har förståelse och intresse för miljö kan 

den äldre generationen tryggt lämna över ansvaret angående miljöfrågor. Utifrån 

undersökningens resultat samt slutsats kan det konstateras att den yngre generationen har 

mycket mer att lära, men huvudsaken är att de är villiga att ta in informationen som ges till 

dem och redo att förändra sitt beteende till mer miljövänligt.  
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5 SLUTSATS 
Syftet med undersökningen var att undersöka hur miljömedvetna elever på S:t Petri skola är 

och hur deras kunskap tillämpas i deras hushåll. Undersökningen visade på en viss skillnad 

mellan respondenter som läste inriktning natur respektive samhälle där respondenter 

tillhörande samhällsinriktad utbildning har ett större intresse för miljöfrågor samt anser sig 

själva vara mer miljömedvetna än respondenter tillhörande naturinriktad utbildning. Överlag 

kategoriserar 90 % av respondenterna att de har en miljömedvetenhet som är medel eller över.  

     Respondenterna anser själva att deras kunskapsnivå är över medel och när detta resultat 

kopplas samman med hur avfallssorteringen hanteras i respondenternas hushåll visar det sig 

att kunskapen som eleverna på S:t Petri skola har tillämpas i hushållet genom användning av 

avfallssortering på ett lyckat sätt där många avfallssorter alltid sorteras. Respondenterna tar 

själva ett visst ansvar för miljövänliga handlingar som avfallssortering men respondenterna 

kommenterade även andra handlingar såsom vattensparande och energisparande handlingar 

som visade på att det finns kunskap om hur mycket den enskilde individen i dagens samhälle 

utnyttjar naturens tillgångar.  

     Enligt respondenternas har den äldre generationen ett högre ansvarstagande gällande 

miljövänligt beteende men att ett utbyte sker på en nivå där alla lär sig av varandra, både inom 

kunskaps- och beteendeområdet. Detta visar att respondenterna har ett miljövänligt tänkande 

men som många av respondenterna kommenterade finns det inte tillräckligt med kunskap om 

hur ett miljövänligt beteende kan tillämpas i vardagen. Respondenter kommenterade att de 

gärna vill få mer kunskap om hur de själva kan leva miljövänligt och om de får tillgång till 

detta finns det en stor möjlighet att respondenterna ändrar sitt levnadssätt.   

     Eftersom reliabiliteten på examensarbetet är delvis lågt föreslås det att ett större antal 

respondenter används i fortsatta studier. Det föreslås även att studien utvecklas i flera delar av 

Sverige och inte angränsar till storstäder, samt att jämförelse mellan ett flertal skolor utförs 

för att kunna finna en starkare koppling mellan socioekonomisk bakgrund hos respondenterna 

och deras miljömedvetenhet. Användning av enkät anses vara den mest optimala metoden att 

använda vid undersökning av elevers miljömedvetenhet, dock bör även denna vidareutvecklas 

vid större studier. Ett förslag till ändring av enkätuppbyggnad är att undvika Ja och Nej frågor 

och istället ge exempel och se om elever förstår innebörden. Detta minimerar risken att 

eleverna endast fyller i på automatik och innerst inte förstår vad frågan betyder.  
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TACK 
Ett stort tack riktas till Pernilla Svensson och Tina Helin på E.ON Gas som arbetet skrivs åt 

och som har hjälpt mig genom att vara mina externa handledare. Tack även till Thomas 

Lindhqvist som varit min interna handledare och Johanna Alkan Olsson som varit 

grupphandledare och ställt upp under processen. Ett sista tack delas ut till eleverna och lärare 

på S:t Petri skola i Malmö som deltagit i enkätundersökningen och gjort undersökningen 

möjlig att utföras.  
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Bilaga 1 - Studenters miljöbeteende – Enkätundersökning  

 
1. Hur intresserad är du av miljöfrågor i allmänhet? 

 
Inte alls                   Mycket               
intresserad                                                                       intresserad                  
 
      1                    2  3 4 5 
 

2. Hur pass miljömedveten anser du själv att du är? Välj det mest passande alternativet. 
 
Inte alls                 Mycket                       
miljömedveten              miljömedveten               
 
1                    2                       3                    4                    5                              
 
 

3. Tycker du själv att du har ett ansvar för att miljön ska bli bättre? 
 
Inget                 Litet                Ingen             Visst               Stort 
ansvar              ansvar             uppfattning      ansvar            ansvar 
 
   1                    2                       3 4 5 
 
Kommentar 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

4. Har du under din skolgång läst någon kurs med miljöinslag? Med miljöinslag menas 
att huvudämnet sätts i relation till samhällsutvecklingens påverkan på naturen. 
Kursen kan exempelvis innehålla inslag av miljövård, miljöpåverkan, miljörätt, 
avfallshantering eller hållbar utveckling.  
☐ Ja ca ____ st kurser 
☐ Nej 
☐ Vet ej  
Om ja, vad har du lärt dig?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 



 

	  

5. Skulle du vilja få ökad kunskap om miljöfrågor?  
☐ Ja  
☐ Nej  
 
Kommentar 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

6. I ditt framtida val, skulle du vilja studera något miljörelaterat ämne på 
universitetsnivå? Kan vara t.ex. Miljövetenskap, Miljö- och hälsoskydd, Klimatologi 
eller liknande. 
☐ Ja 
☐ Nej 
☐ Vet inte/Beror på  
 
Kommentar 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

7. Välj det alternativ som stämmer bäst överens med vad du tycker. 
 
                                      Instämmer       Instämmer        Instämmer         Instämmer 
                                             inte alls           till liten del       till stor del         helt 
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                 ☐      ☐      ☐      ☐ 

 



 

	  

8. Hur ofta källsorterar ert hushåll hemma? Markera med ett kryss från skala 1-5 där 1= 
Aldrig och 5= Alltid. 

Kommentar 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

9. Vem ser till att källsorteringen utförs korrekt?  
☐ Jag  
☐ Förälder/Föräldrar  
☐ Vet inte 
 

10. Vem har, enligt dig, mest kunskap inom miljöområdet i din familj? 
☐ Jag 
☐ Förälder/Föräldrar 
☐ Syskon (Ålder _____ ) 
 

11. Anser Du att dina föräldrar lär dig miljövänligt beteende eller lär du dem? 
☐ Jag lär förälder/föräldrar 
☐ Förälder/Föräldrar lär mig 
 
 
 



 

	  

12. Hur bedömer du på det hela taget ditt hushålls ekonomi? 
 
Mycket             Dålig              Medel Bra Mycket 
dålig      bra 
 
1                     2 3 4 5 
 

13. Vilken av följande utbildningar har din mamma genomgått? 
☐ Grundskola 
☐ Gymnasium  
☐ Högskola/Universitet  
 
 

14. Vilken av följande utbildningar har din pappa genomgått?  
☐ Grundskola 
☐ Gymnasium 
☐ Högskola/Universitet 
 

15.  Ålder 
� 18 år eller äldre 
� Under 18 år 
 
 

Tack för din medverkan! Lämna gärna en kommentar nedan rörande andra åsikter ni vill 
påpeka om miljön. Här kan ni skriva t.ex. vad som krävs för att ni ska bry er om miljön, vad 
som är svårt med att vara miljömedveten eller andra åsikter.  
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

	  

Bilaga 2 – Fullständiga svar från respondenterna 
1. Hur intresserad är du av miljöfrågor i allmänhet? 

 1 (Inte alls) 2 3 4 5 (Mycket)  
Samhällsklasser 4 9 29 40 12 93 
Naturklasser 7 22 37 35 10 111 
Totalt antal 11 31 65 75 22 204 
% Samhälle 4 10 30 43 13  
% Natur 6 20 33  32 9  
 

2. Hur pass miljömedveten anser du själv att du är? Välj det mest passande alternativet. 
 1 (Inte alls) 2 3 4 5 (Mycket)  
Samhällsklasser 2 5 48 32 6 93 
Naturklasser 2 11 54 38 6 111 
Totalt antal 4 16 102 70 12 204 
% Samhälle 2 5 52 34 7  
% Natur 2 10 49 34 5  
 

3. Tycker du själv att du har ett ansvar för att miljön ska bli bättre? 
 1 (Inte alls) 2 3 4 5 (Mycket)  

Samhällsklasser 0 2 4 43 44 93 
Naturklasser 4 4 12 63 28 11 
Totalt antal 4 6 16 106 72 204 
% 2 3 8 52 35 100 
 

4. Har du under din skolgång läst någon kurs med miljöinslag? Med miljöinslag menas 
att huvudämnet sätts i relation till samhällsutvecklingens påverkan på naturen. 
Kursen kan exempelvis innehålla inslag av miljövård, miljöpåverkan, miljörätt, 
avfallshantering eller hållbar utveckling. 

 Ja Nej Vet ej  
Samhällsklasser 72 12 9 93 
Naturklasser 70 14 27 111 
Totalt antal 142 26 36 204 
% 69 13 18 100 
 

5. Skulle du vilja få ökad kunskap om miljöfrågor? 
 Ja Nej  
Samhällsklasser 76 17 93 
Naturklasser 80 31 111 
Totalt antal  156 48 204 
% 76 24 100 
 
 



 

	  

6. I ditt framtida val, skulle du vilja studera något miljörelaterat ämne på 
universitetsnivå? Kan vara t.ex. Miljövetenskap, Miljö- och hälsoskydd, Klimatologi 
eller liknande. 

 Ja Nej Vet ej  
Samhällsklasser 9 61 23 93 
Naturklasser 11 66 34 111 
Totalt antal 20 127 57 204 
% 10 62 28 100 
 

7. Välj det alternativ som stämmer bäst överens med vad du tycker (Presenteras i %) 
 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 

Instämmer inte alls 1  8  2  
Instämmer lite  4  38  7  
Instämmer stort  23  40  28  
Instämmer helt  72  14  63  
 

8. Hur ofta källsorterar ert hushåll hemma? Markera med ett kryss från skala 1-5 där 1= 
Aldrig och 5= Alltid (Presenteras i %) 

 1 (Aldrig) 2 3 4 5 (Alltid) Vet ej 
Metall 9 10 14 13 46 8 
Hårdplast 14 11 16 17 37 5 
Glas 7 5 8 8 68 4 
Papper 12 11 19 17 37 4 
Brännbart avfall 7 8 15 13 47 10 
Komposterbart 
avfall  

7 5 9 13 57 9 

Restavfall 12 11 12 10 36 19 
Kartong och 
wellpapp 

9 7 18 18 41 7 

Elektrisk och 
elektroniskt avfall 

3 6 10 13 60 8 

Grovavfall 2 2 10 15 55 16 
Småbatterier 4 4 5 6 72 9 
Farligt avfall  4 2 5 9 56 24 
 

9. Vem ser till att källsorteringen utförs korrekt? 
 Jag Förälder/Föräldrar Vet ej Båda  
Samhällsklasser 5 48 6 34 93 
Naturklasser 10 47 9 45 111 
Totalt antal 15 96 15 78 204 
% Samhälle 5 52 6 37 100 
% Natur 9 42 8 41 100 



 

	  

10. Vem har, enligt dig, mest kunskap inom miljöområdet i din familj? 

 Jag Förälder/Föräldrar Syskon Alla har lika 
mycket kunskap 

 

Samhällsklasser 31 38 4 20 93 
Naturklasser 48 42 4 17 111 
Totalt antal 79 80 8 37 204 
% Samhälle 33 41 4 22 100 
% Natur 43 38 4 15 100 
 

11. Anser Du att dina föräldrar lär dig miljövänligt beteende eller lär du dem? 

 Jag lär 
förälder/föräldrar 

Förälder/Föräldrar 
lär mig 

Lär varandra   

Samhällsklasser 34 41 18 93 
Naturklasser 41 44 26 111 
Totalt antal 75 85 44 204 
% Samhälle 37 44 19 100 
% Natur 37 40 23 100 
 

12. Hur bedömer du på det hela taget ditt hushålls ekonomi? 
 1 (Mycket dåligt) 2 3 4 5 (Mycket bra)  
Samhällsklasser 1 0 13 48 31 93 
Naturklasser 0 0 13 56 42 111 
Totalt antal 1 0 26 104 73 204 
% Samhälle 1 0 14 52 33 100 
% Natur 0 0 12 50 38 100 
 

13. Vilken av följande utbildningar har din mamma genomgått? 

 Grundskola Gymnasium Högskola/Universitet  
Samhällsklasser 2 18 73 93 
Naturklasser 10 24 77 111 
Totalt antal 12 42 150 204 
% Samhälle 2 19 79 100 
% Natur 9 22 69 100 
 

14. Vilken av följande utbildningar har din pappa genomgått? 

 Grundskola Gymnasium Högskola/Universitet  
Samhällsklasser 5 35 53 93 
Naturklasser 6 30 75 111 
Totalt antal 11 65 128 204 
% Samhälle 5 38 57 100 
% Natur 5 27 68 100 
 


