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Sammanfattning  

Titel: Normalitet, socialkapital och avfallsgenerering  

 
          En empirisk studie över hur sociala närmiljö inverkar på avfallsmängd 

 

Författare: Elisabeth Olsson Häggquist 

 

Nyckelord: social närmiljö, normalisering, allmänningens tragedi, kollektiva nyttigheter, 

socialkapital 

 

Syfte: Studien syftar att undersöka koppling mellan avfallsgenerering, social närmiljö, 

inköpsbeteende samt oro över andras avfallsgenerering. 

 

Metod: Med hjälp av Generaliserad linjär modell (Poisson regression) undersöks OECD 

tvärsnittsdata från nio länder inhämtat 2008. Avfallsmängd (antal påsar mixat avfall per 

vecka) är den beroende variabeln och förklaras utifrån sociodemografiska- och attityd-

variabler. Fokus ligger främst på socialkapital och normalitetteorin. Ett maximeringsspel 

presenteras även. 

 

Slutsats: 

Utifrån denna studie visas att variabler så som boendestatus, land, inkomst, ålder och 

inköpsbeteende påverkar avfallsmängden. Interaktionsvariablerna visade att social närmiljö 

även påverkar hur andra variabler påverkar avfallsmängden. Effekten av 

interaktionsvariablerna varierade mellan länderna i stor utsträckning. Från denna studie visas 

att social närmiljö på någon nivå påverkar både direkt och via effekterna från 

interaktionsvariablerna givet detta datamaterial. Maximeringsspelet visar hur en koppling 

mellan socialkapital och kollektivt agerande i teorin kan fungera samt visas det hur aktören i 

teorin agerar givet att det finns eller inte finns ett samband. 

 

Jag vill rikta ett tack till Lei Shi och Bengt Kriström från CERE för dataunderlag samt min 

handledare Runar Brännlund för support under skrivandeprocessen av denna uppsats. 
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1.  Inledning  

Efter andra världskriget introducerades engångsartiklar efter årtal av ransoneringar. Denna 

övergång till nya produkter sågs som ett sätt att skapa arbetstillfällen och en ihållande 

ekonomisk tillväxt då varor producerades och kastades vilket ledde till en cirkel av 

nyproduktion.
1
 Övergången skedde på flera konsumtionsfält, näsdukar gick från tyg till 

papper och dryckesförpackningar från glasflaskor till plastförpackningar. 

Engångsförpackningarna var här för att stanna och ett nytt ekonomiskt kretslopp skapades. 

Numera finns medvetenheten om jordens resursbegränsningar och soptipparnas markbrist 

vilket utvecklat diskussionen kring avfall. Idag är debatten i ett skede då man i vissa fall tar 

steget från diskussion kring ”hur man ska göra sig av med avfallet” och istället börjat 

undersöka ”hur man undviker att producera dem” .
2
 

1.1 Introduktion 

Denna studie undersöker kopplingen mellan hur social närmiljö påverkar individens 

avfallsmängd, konsumtionsmönster och attityder. Studien är baserad på ett datamaterial från 

Organisation for Economic Cooperation and Development, härefter OECD, som genomfördes 

i början av 2008. Datamaterialet innefattade data på individer från 10 olika länder (Australien, 

Frankrike, Italien, Holland, Kanada, Korea, Mexico, Norge, Sverige och Tjeckien) som är 

födda mellan 1930-1989. På grund av bristfälligt dataunderlag kommer Tjeckien exkluderas. 

Den empiriska litteraturen som används till bakgrund inför studien fokuserar på sociala 

närmiljöer och avfallsmängd.  

1.2 Definition av avfallsgenerering 

I denna studie analyseras utvecklingen av avfallsgenerering i OECD-länderna under det 

senaste decenniet. Avfallsgenerering beskriver den mängd material eller produkter som 

kommer in i en avfallsström före kompostering, förbränning, deponering eller återvinning. 

Enligt avfallsgenereringsteorin antas det finnas korrelation mellan olika välfärdsindikationer 

så som BNP per capita, energiförbrukning per capita och privat konsumtion per capita.
3
  

                                                 
1 Brown,Lester R (2008) Plan B 3.0 Mobilizing to Save Civilization 2008 Earth Policy Institute sidor 19-27 

2 Brown, Lester R (2008) Plan B 3.0 Mobilizing to Save Civilization 2008 Earth Policy Institute sida 134 
3
  Bingemer och Crutzen, 1987, Nakicenovic et al, 2000;. Bogner och Matthews, 2003. 
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1.3 Bakgrund 

Hushållsavfall är en viktig faktor i pressen på miljön. Inom OECD-regionen har mängden 

avfall ökat över tid. Mellan åren 1980 och 2000 beräknades ökningen till 58 procent och 

enbart mellan åren 2000 och 2005 har det uppmäts en ökning på 4,6 procent.
 4

 Trots en ökad 

medvetenhet har avfallsmängden ökat drastiskt under de senaste decennierna vilket antas vara 

en följd av urbanisering, högre inkomstnivå, ökad intensitet på användningar av 

förpackningar samt en ökad mängd engångsprodukter. Utan förändringar i levnadsmönster 

beräknas den totala avfallsmängden öka med 38 procent mellan åren 2005 och 2030.
5
 

Ökningen per capita motsvarar en 25-procentig ökning från drygt 500 kilogram avfall per år 

till närmare 700 kilogram avfall. Som respons på denna ökande miljöpåverkan från avfall 

försöker flertalet OECD-länder hitta nya sätt att förvara avfall mer effektivt men även att 

reducera den totala mängden. I försök att minska hushållsavfallet har både enhetsprissystem 

och förbättrad återvinningsservice prövats i hopp om att man ska minska avfallsmängden. 

Trots dessa insatser indikerar prognoserna en fortsatt ökning av avfallsmängd.  

1.4 Tidigare forskning  

Denna studie vill med hjälp av datamaterialet undersöka kopplingen mellan hushållens 

avfallsmängd, socialnärmiljö, sociodemografiska variabler, inköpsbeslut, attityder till miljö 

och till andra aktörers konsumtion. Studiens fokus riktas mot en attitydförändring snarare än 

avfallsminskning genom förändring inom varuproduktionen. Hardin (1998) uttrycker starkt i 

sin artikel att allt för stort fokus inom forskning läggs på att en teknologisk utveckling som 

lösningen på miljöproblem. En teknisk lösning skulle innebära en förändring av metod och 

kräva liten förändring av värderingar. Hardin jämför detta till luffarschack och konstaterar att 

det inte finns någon teknisk lösning. Det går inte att rent tekniskt vinna, utan att en potentiell 

vinst är beroende av andra bidragande faktorer. Av Hardins artikel går det att utläsa att det 

krävs ett skifte i värderingar och attityd om förändring ska ske.  

 

Forfás (2001) bekräftar att problemet med avfallshantering är en brådskande policyfråga. 

Hans artikel berör avfallshanteringen på Irland och diskuterar varför landet ligger efter övriga 

Europa trots ett snabbt ökad ekonomiskt välstånd under 1900-talet. Artikeln diskuterar vilka 

förklaringsvariabler som påverkar den totala avfallsmängden. Traditionell prognosmetod för 

                                                 
4 OECD (2008), OECD Environmental Data Compendium 2006-2008 OECD Publishing 

5 Ibid 
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avfallsgenerering inkluderar demografiska och socioekonomiska faktorer, oftast utifrån per 

capita bas. Dessa karaktärsbeskrivande variabler har genom åren vidgats till bland annat 

beräkningar på populationsnivå, inkomstnivåer, attityder, politiska beslutsystem och 

miljösystem.
6
  

 

Fredericks et al (2002) beskriver hur problem med självbehärskning existerar på många 

områden med privat konsumtion exempelvis rökning och bantning. En intressant vinkling 

utifrån frågan om avfallsgenerering är att undersöka vilken roll självkontrollen har på det 

frivilliga bidraget till offentliga nyttigheter. I denna studie undersöks kopplingarna till 

inköpsbeslut samt nyttjandet av offentliga resurser. Nyttjandet sker i många fall på lokalnivå 

där den sociala närmiljön både skapar och bekräftar agerandet. Denna interaktion börjar vid 

det gemensamma utnyttjandet av resurser och förstärks genom sociala kopplingar mellan 

gruppmedlemmarna. Detta leder till ökat socialkapital.
7
 Socialkapital skapas genom 

investeringar i sociala relationer. En tydligare definiering av socialkapital kan läsas under 2.1. 

Hur individer hanterar avfall beror på sociala normer som i sin tur formas av socialkapitalet. 

Det gemensamma nyttjandet av resurserna bidrar till utvecklingen av det sociala 

interagerandet som i sin tur påverkar samfällighetens strategier och normer i resursnyttjandet. 

Inom gruppen är det sociala kapitalet djupt rotat och bidrar till den kollektiva samhörigheten 

och belyser gemensamma mål. Bowles och Park (2005) visar att individer även tenderar att 

anpassa sig efter en rikare referensgrupp, vilket de kallar för ”social upward comparison”. 

Detta tyder på att även individer utanför ens sociala närmiljö kan påverka ens 

konsumtionsmönster. I denna studie kommer dock enbart kopplingen inom ramen för 

individens egna sociala närmiljö antas påverka konsumtionsmönstret.
8 

Fischbacher et al 

(2001) konstaterade att ett frivilligt bidragande till offentliga nyttigheter är rimligt när andra 

aktörer också bidrar. Vidare beskrivs hur aktörens bidrag antas öka om förväntningarna på 

andra aktörers bidrag ökat. Utifrån detta ser vi hur förväntningarna eller oro inför andras 

konsumtionsmönster är relevanta för aktörens egen konsumtion. Normen för utnyttjandet av 

resurser påverkar individens syn på resursnyttjandet. I ljuset av den kraftigt ökade 

avfallsgenereringen skulle den offentliga nyttigheten kunna beskrivas som exempelvis bidrag 

till återvinning eller minskning i resurskonsumtion. Det antas att om en attitydförändring sker 

                                                 
6
 Niessen och Alsobrook 1972, Guo et al 2001 

7
 Ostrom, 2000, Adler och Kwon, 2002 

*för mer om socialkapital se 2.1  

8
 Bowles och Park 2005  
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hos vissa kommer denna attityd spridas givet att nog många inom en social närmiljö 

accepterat förändringen och därmed ändrat sina förväntningar på övrigas bidrag. Med andra 

ord om nog många ändrar inställning kommer normen att ändras vilket påverkar andra 

aktörers attityd till det frivilliga bidragandet.
9
  

 

Tidigare forskning kring avfall som utgått från enkäter har undersökt aktörens relativa 

konsumtion med andra aktörers relativa konsumtionsnivå av varor och om samband mellan 

dessa existerar.
10

 Tidigare forskning har visat att individer anpassar sig efter andra i aktörens 

sociala närmiljö. Något som går att koppla till teorierna om socialkapital och normer vilket i 

denna studie appliceras på antagandet om avfallsgenerering. Andersson (2008) forskning 

indikerar att det finns en koppling mellan en aktörs konsumtionsmönster och dess relativa 

konsumtionsoro.
11

 En artikel av Bruvoll och Nyborg (2004) som utgått ifrån enkäter 

presenteras en modell om socialt ansvar med fokus på återvinning. Vid genomförandet av 

återvinningskampanjer borde det existera ett problem då dessa ej är riktade mot någon 

specifik målgrupp av konsumenter. I artikeln antas att två typer av konsumenter existerar, den 

första typen av konsument agerar utifrån ekonomisk maximering och bör därför inte påverkas 

av kampanjer som riktar sig mot förändringar av normer. Den andra typen av konsument är 

däremot redan intresserad på grund av miljöintresse och bör heller inte påverkas av 

kampanjen. Slutsatsen Bruvoll och Nyborg finner att återvinningskampanjerna i 

konsumenternas ögon snarare antyder till en förändring i offentlig policy. För att denna 

policyändring ska påverka attityderna till avfall måste den leda till en vinnande situation från 

konsumenternas syn. Bruvoll och Nyborg formulerar utifrån detta en förenklad moral-

motivationsmodell (Brekke, Kverndokk och Nybord 2003) för att undersöka hur det ökade 

frivilliga deltagandet påverkas av den sociala kostnaden som kommer med förändrade 

återvinningsmönster. I modellen antas att de deltagande har ett genuint intresse av att ta 

socialt ansvar. För att undersöka detta jämförs ett idealbeteende (normen) mot det faktiska 

beteende som individen har. I moral-motivationsmodellen beskrivs individens nytta som 

( , , , )U u c l G S . Individens konsumtion representeras i modellen av inköpta varor, c, och 

nöjen, l. Miljökvaliteten, G, samt individens självbild, S, antas ingå i nyttan. Miljökvaliteten, 

G är beroende av andras tillförande G-1 och individens egen återvinning g. 1G G g   

                                                 
9
 Fischbacher et al 2001 

10
 Solnick och Hemenway 1998, Carlsson et all 2003, Alpizar et al 2005 

11
 Andersson 2008 
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Självbilden antas bero på skillnader mellan individens faktiska beteende g och normen g*. 

Individens miniminivå för frivilligt bidragande bör uppnå g*. ( *)S s g g  Självbilden beror 

positivt på g och negativt på idealet g*. Om individens självbild bekräftar en norm av noll-

bidragande kan individen fortsätta att inte bidra.
12

 I denna studie kommer en 

medelvärdesuppskattning för social norm att skapas för att jämföra skillnaden mellan 

individens faktiska bidragande och ideala bidragande.   

 

1.5 Frågeställning och Syfte 

Studien är en empirisk jämförelse mellan respondenter i olika OECD-länder, gällande 

avfallsgenerering, oro inför andras avfallsgenerering, generella attityder till miljö samt 

kopplingen till socialnärmiljö. Syftet är att undersöka om kopplingen mellan 

avfallsgenerering, aktörens sociala närmiljö, inköpsbeteende (aktörens eget och övrigas) samt 

attityder till avfall. Den eventuella effekten mellan attityder och sociodemografiska 

egenskaper är relevant som underlag för beslutsfattande.  

 

 

Frågeställningarna som ska besvaras är 

 Existerar det ett samband mellan fördelning av socialkapital och kollektivt agerande? 

 Hur påverkas avfallsmängden av respondentens sociala närmiljö (boendeform och 

boendeområde)?  

 Hur påverkas avfallsmängden av övriga förklaringsvariabler?  

 Hur påverkas avfallsmängden av övriga förklaringsvariabler, via påverkan på 

variablerna för social närmiljö? (interaktionsvariabler)  

 

Den första frågeställningen ska undersökas ur ett teoretiskt perspektiv genom ett 

maximeringsspel. Resterande frågeställningar kommer undersökas via analys av datamaterial. 

De två sista frågeställningarna bygger på hypotesen att personkaraktäristika, inkomst samt 

boendeform har två effekter på avfallsmängd. En direkt effekt via konsumtionsmönster och en 

indirekt effekt via påverkan av den sociala närmiljön. Detta kommer att prövas via 

interaktionsvariabler på boendeområde eller boendestatus mot inköpsbeteende, miljöattityd, 

miljöhänsyn (oro inför andras inköpsbeteende) och landspecifika skillnader. Datamaterialet 

                                                 
12

 Bruvoll och Nyborg 2004 
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som används i denna studie samlades in av Lightspeed Online Research Inc. för OECD i 

februari 2008. Detta gjordes genom en webbenkät med deltagande respondenter från 

Australien, Frankrike, Italien, Holland, Kanada, Korea, Mexico, Norge, Sverige och Tjeckien. 

Totalt deltog 10251 respondenter. Uppgifter om sociodemografiska och attitydmässiga 

egenskaper går att utläsa från avsnittet om Förebyggande av avfall, vilket var ett av de fem 

ämnesområden som enkäten behandlade.
13

  

1.6 Disposition 

I denna studie genomförs en analys av förklaringsvariabler till avfallsgenerering. Disposition 

för studierapporten är följande: Avsnitt 1 introducerar studieämnet, syftet och 

frågeställningarna. Här presenteras kort bakgrund och tidigare forskning samt en 

förtydligande av frågeställningarna. Avsnitt 2 innefattar teorigrund genom att beskriva 

ämnena normalisering, socialkapital, allmänningens dilemma, normalitet och kollektivt 

agerande. Under avsnitt 3 skapas ett resursmaximeringsspel för att undersöka samband mellan 

fördelning av socialkapital och kollektiva resurser. Avsnitt 4 innefattar materialavgränsning, 

bearbetning av data, problem med multikolinjäritet och beskrivning av variabler. Avsnitt 5 

inkluderar validitet och reliabilitet, val av modell, introduktion av poissonregression samt 

deskriptiv data. Avsnitt 6 visar resultat av totala poissonregressionen samt de landspecifika 

poissonregressionerna. Avsnitt 7 innehåller en diskussion kring resultat och frågeställningar.  

 

 

2. Teoretiskt ramverk  

Det teoretiska ramverk som ligger till grund för denna studie berör normalisering, 

socialkapital, allmänningens dilemma och avfallsgenerering  

2.1 Socialkapital 

Socialkapital kan antas som ett mått på tillit som finns mellan aktörer på individnivå och 

kollektiva grupper vilket antas påverka normaliseringsgraden. Socialkapital kan även 

beskrivas som ett kontaktnät där kapitalet är samhörighet eller status.
 
Definitionen av 

                                                 
13

 OECD (2011), "Waste Generation, Recycling and Prevention", in OECD, Greening Household Behaviour: The Role of Public Policy, 

OECD Publishing. 
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socialkapital som används i studien är att socialkapital skapas genom att individer möts och 

nätverkar.
14

 En individs handling kan bekräfta nätverkets kollektiva norm eller avvika med 

risk att exkluderas. Kapitalet är då kopplat till sin sociala situation och taget från sitt nätverk 

upplever aktören ett försvagat socialkapital. Om ens kollektiva samhörighet inte längre har 

samma referensramar som aktören kommer aktören till en punkt då den måste antingen finna 

en ny kollektiv enhet eller anpassa sig efter sitt nuvarande nätverk (normalisering).
 15

 

2.2 Normaliseringsteorin   

Normaliseringsteorin utvecklades från Foucaults teori i ”Surveiller et punir: Naissance de la 

Prison”. Termen normalisering visade då på en idealiserad uppförandenorm i samhället. 

Normaliseringsteorin beskriver hur aktörer i samhället har en naturlig strävan att bli upptagen 

i någon form av samhörighet. För att vara del av en samhörighet anpassar sig individen till de 

rådande normerna. Denna anpassningsprocess har sin bakgrund i normaliseringsteorin som 

visar hur en grupp anpassar sig till sin omgivning. Utifrån detta kan det utläsas att normalitet i 

hög grad är beroende av normreferensramarna som existerar i närmiljön samt det sociala 

nätverk som aktören befinner sig i. Storleken på närmiljön antas påverka 

normaliseringsgraden då ett urbant område har fler interna grupper och representerar ett 

bredare normalitetsbegrepp. Enligt teorin antas det vara lättare att ta avstånd från attityd eller 

agerande i nätverk inom större sociala närmiljöer (urban stadsmiljö). 

2.3 Allmänningens dilemma  

Garrett Hardins uttrycker i teorin om ”Allmänningens dilemma”* situationer där individer 

samarbetar men där det individuella vinstmaximerande agerandet är dåligt för det 

gemensamma resursnyttjandet. Utifrån denna teori kan det antas att gemensamma resurser 

kan överutnyttjas om det inte finns regleringar. Vidare kan det antas att gemensamma insatser 

(ansträngning) krävs för att kollektiva varor ska förvaltas på ett hållbart vis. Teorin är aktuell 

på grund av rådande befolkningsökning och ökad resursförbrukning vilket placerar de 

gemensamma resurserna i en mer utsatt situation än någonsin tidigare.
16

 

                                                 
14

 Ostrom, E (2000) Social capital: a fad or a fundamental concept? Social capital a multifaceted perspective 

World Bank Washington DC  
15

 Puyman,R (1995) Bowling Alone - Journal of Democracy 6:1 sidor 1-11 

16
 Hardin, Garrett (1968) The tragedy of the Commons, Science vol 162 nr 3859 sidor 1243-1248 

* tragedy of the commons 



13 

 

2.4 Kollektivt agerande och normalitet  

May och Finch (2009) berör aktörens incitament genom att försöka kartlägga vad som kan 

antas påverka det kollektiva agerandet. Enligt deras modell är samstämmighet, kognitivt 

deltagande och reflexiv övervakning viktiga moment för att förstå kollektivt agerande. 

Samstämmighet beskriver hur en praxis möjliggörs inom nätverket. Vilket är beroende av det 

arbete som definierar och organiserar en praxis som en mix av ett kognitivt deltagande och 

beteende. Det gemensamma samarbetet formas av faktorer som antingen uppmuntrar eller 

hindrar aktörernas förståelse om en praxis betydelse. Kognitivt deltagande, det vill säga 

aktörernas engagemang, påverkar utformningen av det kollektiva agerandet. Detta beskriver 

samarbete som aktörerna skapar antingen genom högt organiserat arbete eller mer diffust 

indirekt arbete. För att förändra beteenden och agerande mot ett nytt kollektivt agerande 

måste man förstå relationerna bakom det nuvarande agerande och dess uppkomst. Mönster av 

kollektivt agerande eller resultat av agerande blir konstant observerad både i formell och i 

informell form av deltagande aktörer i processen. Övervakningen reflekterar övriga aktörers 

kognitiva deltagande och deras faktiska samarbete vilket skapar det kollektiva agerandet. 

Nedan ses en komprimerad modell i likhet med den May och Finch presenterade i sin 

artikel.
17

 

 

Figur 1 

 

                                                 
17 May,Carl och Finch,Tracy (2009) “Implementing, Embedding, and Integrating  Practices: An Outline of Normalization  Process Theory” 

Sociology Vol 43(3) London SAGE Publications 
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3. Resurser, kollektivt agerande och socialkapital  

 

I föregående teoriavsnitt beskrivs socialkapital, allmänningens dilemma och kollektivt 

agerande. Det kollektiva agerandet antas vara beroende av samstämmighet, kognitivt 

deltagande, samarbete och reflexiv övervakning. Under detta avsnitt kommer en teoretisk 

modell kring kollektivt agerande och socialkapital formuleras.  

 

Kopplingen mellan socialkapital och resursutnyttjande antas gå att visa på genom skapandet 

av belöningar och bestraffningar av agerandet mellan aktörerna i samhörigheten. Detta antas 

gälla även för resursutnyttjandet av offentliga nyttigheter som förstärker den sociala 

strukturen. En aktör kan uppnå socialkapital baserat på sin relation med andra och deras 

attityd mot den offentliga nyttigheten (Ostrom et al 1994, Baland and Platteu 1996). I denna 

situation är förmågan att uppnå socialkapital direkt kopplat till aktörernas beteende i 

nyttjandet av den offentliga nyttigheten. Sambandet mellan socialkapital och nyttjandet av 

offentliga nyttigheter kan beskrivas som en vinstmaximering i två steg. Första steget är ett 

investeringsspel medan det andra är ett socialkapitalspel. Individens nytta av resursnyttjande 

antas vara kopplad till dessa två steg. Spelet innefattar en positiv komponent (liten 

ansträngning) och en negativ komponent (ökat resursnyttjande) varvid individen enbart 

berörs av den positiva.     

3.1 Investeringsspel  

 

 

 

 

 

 

Det första steget beskriver allmänningens dilemma, där individens beteende antas drivas av 

maximering av den enskildes vinster.  Vilket leder till en situation som är ogynnsam för det 

kollektiva nätverket. Ett samhälle som består av N aktörer har en gemensam resurs av värdet 

F0. Varje aktör har e (ansträngning) att investera som antingen eH eller eL.  Investering eL ger 

aktören en marginell nytta w men medför en minskning c av den gemensamma resursen. 

0 = 

at

N = antalet aktörer

F gemensamma resurser 

e  = energi/ansträngning som aktören kan investera

eH = investering (stor ansträngning)

eL = investering (liten ansträngning)

X  = aktör  investering eL vid a rond t
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Investering i eH ger en enskild nytta av  samt ger en ökning av h till den gemensamma 

resursen. 

 

 

   

   

investering eL :  w  c  resursminskning  Slängs bort

investering eH :   +  h  resursökning  Återanvändning /  återvinning

   

  
 

 

xit beskriver uppskattningen av investering eL som aktör i vid runda t, då skulle nyttan för den 

omgången, uppskattas till  eL

at at at wx    xe    . Efter investering vid rond t är 

återstående resursen t-1t
1 1

F  = F c ( )at

n n
at

a a
x h e x

 
   . Ft representerar den 

gemensamma resursen som aktörerna har att fördelar vid nästa omgång investeringar. 

Investeringsbeslutet kan tas över maximalt T rundor, vilket är så länge den gemensamma 

resursen bibehåller ett positivt värde. När den gemensamma resursen får ett nollvärde avslutas 

investeringsspelet. Om sista rundan T nås ökar vinsten den rundan genom att kvarstående 

resurser Ft fördelas lika mellan N aktörer. Antagande görs att ( ) ( )c h

n nw    och att 

( ) ( )w c h    för att beskriva dilemmat med gemensamma resurser. Den individuella 

nettovinsten från investering med liten ansträngning, eL, är ( )c

nw . En liten investering ger 

högre individuell nettovinst än investering med stor ansträngning, eH, som ger ( )h

n  . 

Däremot är den aggregerade vinsten från en stor investering ( )h   större än den 

aggregerade vinsten från liten investering ( )w c . När alla aktörer investerar en liten 

ansträngning är den aggregerade vinsten lägre än då alla aktörer investerar en stor 

ansträngning.  

 3.2 Socialkapital spel 

igt

 aktörer

 = aktör givare/avsändare socialkapital

 = aktör mottagare socialkapital

s = mängd socialkapital varje aktör har att fördela

y  = fördelning socialkapital från  aktör  till aktör 

gt

N antal

g

a

g a

S



 = total mängd socialkapital vid rond 

 = socialkapital som ej fördelatsgt

t

L
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I denna etapp antas att alla aktörer g efter varje spelomgång observerar övriga aktörers 

investeringsbeslut genom reflexiv övervakning. När observationen är gjord får aktör g en ny 

uppsättning av socialkapital s och kan frivilligt välja om allt helt ska fördelas på andra aktörer 

eller bara delvis. Denna fördelning representerar resursen socialkapital.  ymgt representerar 

fördelningen som gjordes av aktör g till aktör a, så länge a g och så länge 0   ymgt  d. Den 

totala mängden socialkapital som kan fördelas av g kan beskrivas som gtS agt
a

y  då 0   

Sgt   s. Socialkapital som inte fördelas förloras Lgt gtd S  . Fördelningen av socialkapital 

ger ingen materiell nytta för givaren g utan nyttan är för de aktörer a som får socialkapital 

tilldelat. Socialkapital kan mottagas från alla g a i dennes sociala närmiljö. Socialkapital 

skapas av att person g står i relation till andra och det är dessa andra, inte g själv, som är källa 

till dennes socialkapital. Därav kan g inte få nytta av s själv.
18

 Den totala mängden 

socialkapital som aktör a får av g är at agt
g

R y  givet att  at s
0 R   N 1   . 

Det socialkapitalet representerar nyttan aktör a kan få i andra rundan t.  

I alla rundor t kommer alltså sk
at agt

gat
R y   .  

Utifrån detta går det att anta respektive vinster av etapperna.  

Vinst investeringsspel låg investering Vinst socialkapitalspel 

 eL

at at at wx    xe   
             

sk
at agt

gat
R y    

Vinster för aktör a efter både investeringsspeletappen och socialkapitalsetappen går att räkna 

om till total vinst. Den totala vinsten för aktör a i rond t,  at är summan av dennes vinst i 

varje omgång.

  
eL ( )at

sk
at at agt

at at
g

wx e x y        
 

Observera att  0,( |1)sk

at n s   medan  0,( |1)S

at n s  
. 

Vid runda T ska resterande resurser 

fördelas jämt mellan N aktörer. Antag vidare att det totala antalet rundor t som spelas av 

aktörerna är 
*t  där

*  Tt   då är den totala nyttan som aktör a får lika med      

                                                 
18

 Ostrom et al 1994, Baland and Platteu 1996, Portes 1998    
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1

*

1

 if t*=T and Ft >0 {
T

t

t

t

Ft
at

N
a

at

















         Med antagande av detta slutar spelet när *< Tt .  

3.3 Baklängesinduktion (BI) 

För att lösa ut kombinationen av båda etapperna används baklängesinduktion för att 

säkerställa den bästa individuella strategin, 
N

atx . Aktör a maximerar dennes totala vinst i 

rond T, aT  

( )aT aT aT aT

TF
wx e x R

n
        där T T 1

1
 F = F ( ) aT

N

a
hne c h x


     

Första ordningens villkor för maximeringsproblemet blir då   

( ) ( )
aT aT

aT aT

c c R
w

x n n x


 
    

 
 

Lösningen på nyttomaximeringsspelet är beroende på relationen mellan en liten investering, 

eL, av aktör a i period T, 
atx , och atR  vilket representeras av 

aT

aT

R

x




. Ett annat antagande kan 

göras för fördelningen av socialkapitalresurserna. Om fördelningen av socialkapital inte är 

kopplad till initial investering, 
aT

aTx




= 0, så är den bästa individuella strategin 

N

atx = e då vi 

antar att aktörens nettovinst av eL ( )c

nw
 är större än nettovinsten av eH ( )h

n  . 

Om fördelningen av socialkapital är kopplad till den initiala investeringen är 
aT

aT

R

x




< 0. Om 

( ) ( )c h

n nw     är större än | |
aT

aT

R

x




 för alla 

atx  är den bästa individuella strategin en liten 

investering, eL. Om 
N

atx = 0 när ( ) ( )c h

n nw     är mindre än | |
aT

aT

R

x




 för alla 

atx  är den 

bästa individuella strategin en stor investering, eH.  Om ( ) ( )c h

n nw     däremot är lika med 

| |
aT

aT

R

x




vid en investeringsnivå *

aTx  som är 0 < *

aTx < e är den bästa individuella strategin 
N

atx  

= *

aTx . Den bästa individuella strategin i rond T kommer vara en liten investering, eL, närhelst 



18 

 

fördelningen av socialkapital är positivt beroende på investeringsbeslutet 
aT

aT

R

x




 > 0.  

Investeringsbeslutet i näst sista rundan det vill säga T-1 kommer följa formeln 

 

( 1) ( 1) ( 1)

( 1)

(T-1)

( 1)
( 1) ( 1) ( 1)

( 1)

[ ( ]                                 

 [ ] om F

{
[ ( ]                                 

 [ ] om 0 <

a T a T a T

cne

T

aT

a T
a T a T a T

cne

T

aT

wx e x R

F
we R cne

N

wx e x R

F
we R

N





  






  





  

   


  

  



(T-1) F cne

 

Lösningen på maximeringsproblemet får samma resultat om det enbart existerar en omgång. 

Aktör a har incitament att göra en liten investering om det förutsätter en låg nivå av 

resursmängd och en framtida vinst som är större än noll. När 0
aT aT

aT aT

R R

x x

 
 

 
 med 

( 1)

( 1) ( 1)( 1)
[ ( ] [  ]

T

a T a T aTa T

F hne
wx e x e R

N
 



 


       kommer de gemensamma resurserna ta slut 

snabbast och aktörerna kommer spela ett koordinationsspel fram till sista ronden av spelet. 

När stor investering, eH spelas i rond T är ( ) ( )  | |
aT

c h

n n

aT

R
w

x



   


 i period T-1 och aktör a 

kommer att vinstmaximera efter följande funktion 

( 1)

( 1) ( 1)( 1)
[ ( ] [  ]

T

a T a T aTa T

F hne
wx e x e R

N
 



 


      . Första ordningens villkor inom rond 

T är som vid andra ronder ( ) ( )
aT aT

aT aT

c c R
w

x n n x


 
    

 
. Då första ordningens villkor är 

samma i alla omgångar bör en stor investering, eH, vara det individuellt strategiskt bästa i alla 

ronder givet ( ) ( )  | |
aT

c h

n n

aT

R
w

x



   


. Kunskap om aktörernas socialkapitalfördelning krävs 

för att kunna lösa ut maximeringen. Maximeringen är ytterst beroende av kopplingen mellan 

de båda etapperna för att avgöra strategier genom spelet. Investeringsspelet visade tydligt på 

allmänningens dilemma, med motsättningar mellan individuella nettovinsten och den 

aggregerade nyttan. Fischbacher et al (2001) konstaterade att förutsättningarna för att en aktör 

ska frångå sin individuella nettovinst är beroende av förväntningar på övriga aktörers 

frivilliga bidragande. Normen för utnyttjandet av de gemensamma resurserna påverkar 

därmed varje enskild aktörs inställning på nyttjandet. Resultat bekräftar May och Finch 

(2009) teori om reflexiv övervakning av övriga aktörers kognitiva deltagande och deras 

faktiska samarbete som skapar det kollektiva agerandet. Genom att reflexivt övervaka hur 
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andra agerar, engagerar sig och samarbetar för att skapa praxis väljer aktören hur denne ska 

själv agera. En aktör blir då påverkad av det praxis som råder i den sociala närmiljön. Ett 

exempel på detta är hur normen för inköpsbeteende. Om individen blir medveten att den 

aggregerade nyttan överstiger den enskilda nettovinsten eller om individens sociala närmiljö 

visar att den aggregerade nyttan värderas högt kan individens vilja påverka konsumtionsbeslut 

och det frivilliga deltagandet. Enbart individer i en social närmiljö där det antas att övriga 

deltagare kommer se till vinsten från den aggregerade nyttan antas kunna bli påverkade. I 

nästa avsnitt testas teorin att socialkapital skapar praxis testas mot empirisk data.  

 

4. Material  

För att testa om och hur socialkapitalet påverkar beteende vid avfallshantering används ett 

datamaterial baserat på enkäter till att genomföra en poissonregression. Datamaterialet som 

använts i denna studie samlades in av Lightspeed Online Research Inc. för OECD i februari 

2008 genom en webbenkät. Enkätpanelen var baserad av 10251 respondenter. För att 

säkerställa validitet och reliabilitet genomförde OECD flera kvalitativa dataundersökningar på 

sociodemografiska variabler och övriga variabler inom ramen för enkäten. Resultat från detta 

finns att hitta på OECDs hemsida.
19

 Datamaterialet från OECD gjordes tillgängligt till denna 

studie av Centre for Environmental and Resource Economics (CERE) vid Umeå Universitet 

och Sveriges Lantbruksuniversitet. Utifrån datamaterialet ämnar studien undersöka samband 

mellan avfallsmängd och socialkapital, normalitetsgrad, inköpsbeteende, miljöhänsyn (oro 

inför andras avfallsgenerering) samt generella attityder till miljön. I avsaknad av datamaterial 

kring förbrukning och information om avfallsinnehållet som kommer med konsumtionen har 

frågan om bidragande faktorer avhandlats med en fråga om inköpsbeslut (miljömärkningar 

som tas i beaktning vid köpbeslut). 

4.1 Tvärsnittsdata 

Analys av tvärsnittsdata syftar oftast att jämföra mellan individer. Tvärsnittsurval utgör en 

bild av populationen vid ett specifikt tillfälle därmed har datamaterialet enbart en 

analysdimension. Med ett tvärsnittsdatamaterial kan skillnader mellan observationer inte ses 

som förändringar mellan tidsperioder, utan som skillnader mellan individer, antingen på 

                                                 
19

 www.oecd.ord/dataoecd/55/19/4410274.pdf  

http://www.oecd.ord/dataoecd/55/19/4410274.pdf
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person- eller hushålls-nivå. Datamaterialet från OECD är ett tvärsnittsdatamaterial, nedan 

kommer olika modeller att introduceras samt en modell att väljas.  

4.2 Material avgränsning 

Respondenterna från Tjeckien har uteslutits från analysen på grund av avsaknad underlag till 

vissa variabler. Exempel på detta är variabeln inköpsbeslut som visar på antal 

miljömärkningar som tas i beaktning vid inköpstillfälle. Det totala underlaget för analysen 

kommer därför att utgöras av 9950 respondenter istället för 10251.  

4.3 Bearbetning av datamaterialet  

Det ursprungliga datamaterialet innehöll variabler som ligger utanför denna studie och har 

därför exkluderats.  Vid utformandet av en modell för att bearbeta materialet ska variablerna 

indelas efter typerna beroende och förklarande. Syftet med denna studie är att undersöka 

koppling mellan avfallsgenerering och aktörens sociala närmiljö. Mängden avfall är den 

beroende variabeln som undersöks i studien. I modellen antas att en indirekt effekt även går 

att se från påverkan av den sociala närmiljön. Detta kommer att prövas via 

interaktionseffekter.  

4.4 Problem med multikolinjäritet 

Vid en multipel regressionsanalys tillkommer en risk för multikolinjäritet. Multikolinjäritet 

innebär att två eller fler variabler har i sig ett linjärt samband mellan sig. Enklaste sättet att 

undersöka om problematik existerar är genom en korrelationsmatris. Innan poissonmodellen 

utformas kontrolleras Pearsons korrelationskoefficient mellan de oberoende variablerna. Om 

höga korrelationer existerar tyder det på att multikolinjäritet föreligger. Enligt Gujarati (2006) 

kan korrelationsnivåer som överstiger 0,8 anses som varningstecken på ett samband medan 

korrelationsnivåer som överstiger 0,9 bör en av variablerna exkluderas materialet. 

Korrelationsmatrisen för datamaterialet uppvisar multikolinjäritet då flertalet attitydvariabler 

är korrelerade. Exempelvis visade matrisen att respondenter som anser att individen kan 

förbättra miljön har en positiv attityd till återvinning eller användning av tygpåsar.  

 4.5 Variabler  

Multivariat regressionsmodell föreskriver ett linjärt samband mellan en beroende variabel, i 

denna studie avfallsmängd, och en uppsättning av förklarande variabler. Förhållandet mellan 
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variablerna är stokastiskt och har förbehåll för slumpmässig variation som uttrycks i en 

slumpterm. 

 

Den förklarade variabeln i denna studie är avfallsmängd, AM, vilket visar på nuvarande 

avfallsbeteende uttryckt i antal påsar mixat avfall. Att det i undersökningensutformning ej har 

definerats vilken mängd ”en påse” innebär anses problematiskt. 

 

 Socialkapital utifrån detta datamaterial  antas som variabeln boendestatus, BoS, det vill säga 

de personer respondenten bor med utgör dennes källa till socialkapital. Boendestatus är en 

dummyvariabel som visar på om respondenten 0 = bor själv och har då ingen källa till 

socialkapital, 1 = bor med någon (sambo, släkting, kompisar, barn), har källa till 

socialkapital. Detta är en ytterst förenklad bild då inget går att säga om kompiskretsar och 

dylikt utifrån boendesituation men då det inte finns data som skulle kunna ge mer rättvis bild 

får denna förenkling att socialkapital enbart fördelas mellan individer som bor ihop antas 

gälla. Då enbart boendestatus  ska visa på socialkapital har arbete exkluderats som 

variabel.Variabeln boendeområde, BoO, visar vart respondent bor, används i denna studie för 

att visa om normalitetsgrad är större i stadsmiljö eller landbygd. En respondent som bor i 

urban miljö antas ha mindre normaliseringsgrad än person i isolerad miljö. Boendeområde har 

kodats om till en dummyvariabel där boende på isolerad- och landsbygd-område antas 

påverka attityderna medan förort- eller urban- område ej påverkar attityden då det antas enligt 

normaliseringsdoktrin finnas nog många grupperingar i dessa miljöer vilka individerna söker 

sig till istället för att anpassa sig.  Förort, urban = 0  , Isolerad, landsbygd =1 . Dessa två variabler 

,boendeområde och boendestatus, visar tillsammans på aktörens sociala närmiljö. Detta är ett 

förenklat antagande om vad som kan inkluderas social närmiljö men det som enklast går att 

räkna på utifrån detta datamaterial med den tidsbegränsning som medföljer en C-uppsats. 

 

Som attitydvariabel väljs miljöattityd, MA, som visar hur respondenten ställer sig till 

påståendet ”Miljöpåverkan är överskattad”. Miljöattityden innehåller en negativ attityd mot 

förändring, för de som instämmer antas att det ingår i deras norm att inte ändra sitt nuvarande 

agera. Inköpsbeteende, INKB, visar hur många olika miljömärkningar som tas i beaktning när 

man handlar. Miljöhänsyn, MH, visar om individen har oro inför andras avfallsgenerering. 
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4.6 Interaktionsvariabler  

Det antas i denna studie finnas två effekter på avfallsmängden en direkt via aktörens 

konsumtionsmönster och attityder och en indirekt effekt via påverkan av den sociala 

närmiljön. För att pröva detta kommer interkationsvariabler skapas och inkluderas i 

regressionsanalysen.  Då sociala närmiljön antas utifrån två dummyvariabler kommer 

interaktionsvariabler skapas utifrån både boendeområde och boendestatus.  

Interaktionsvariablerna prövar effekter av boendeområde eller boendestatus mot 

inköpsbeteende, miljöattityd, miljöhänsyn (oro inför andras inköpsbeteende) och 

landspecifika skillnader. Genom dessa interaktionsvariabler kommer de två sista 

frågeställningarna försöka besvaras. Ursprungliga variablerna och den skapade 

interaktionsvariabeln inkluderas i regressionen för att alla effekter ska kunna avläsas. När 

interaktionseffekter är närvarande innebär det att tolkningen av enskilda variabler blir 

ofullständig eller till och med vilseledande. Interaktionsvariabler har skapats för att visa hur 

social närmiljö påverkar specifika förklaringsvariabler samt vilka landspecifika skillnader 

som finns för variablerna inkluderade i termen social närmiljö. 

 

5. Metod 

I denna studie kommer en kvantitativ modell användas för att visa hur kvalitativa variabler så 

som miljöattityd och inköpsbeteende påverkar avfallsmängden.  

5.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet kan beskrivas som exaktheten i att de metoder man valt. Validitet handlar om 

förutsättningarna för att den valda metoden mäter det man avsett mäta.  Att hålla en hög 

validitetsnivå bör beaktas vid val av metod samt hur man bearbetar variabler som måste 

ändras exempelvis socialkapital som ska skapas utifrån en dummyvariabel av 

boendesituation. Det finns alltid en risk att utföraren av studien låter sin egen uppfattning färga 

resultatet.  Gilje & Grimen (2004) uttrycker det som att ”var och en av oss har begränsade 

kunskaper, oavsett hur mycket vi läst. Och var och en av oss är präglad av personliga 

särdrag som kan färga våra värderingar i vetenskapliga frågor, oavsett hur opartiska och 

neutrala vi försöker att vara”.
20

 Detta måste beaktas vid tolkning av beräkningarna dock har 

                                                 
20 Gilje, Nils och Grimen, Harald (2004): Samhällsvetenskaprnas förutsättningar. Daidalso Göteborg sida 319 
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enkätundersökningen utförts av en tredje part vilket i praktiken innebär att respondentsvaren ej 

kan påverkats av uppsatsskrivaren. Då datamaterialet var producerad av en uppskattningsvis 

aktör med gott rykte och med stort respondentunderlag anses informationen som relativt 

tillförlitlig.  

5.2 Val av modell 

Den valda regressionsmodellen är en poissonregression vilket kommer beskrivas tydligare 

under avsnitt 5.4. Anledningen att en poissonregression genomförs är huvudsakligen för att 

studien innefattar data med positiva heltal. Då avfallsmängd uttryckt i påsar mixat avfall per 

vecka bör resultatet inte kunna visa ett negativt resultat.  Poissonregression har även vissa 

andra fördelar över en traditionell OLS-regression. En poissonfördelning är skev som medan 

en OLS-regression förutsätter en symmetrisk fördelning. Detta visas i Figur 1 nedan. Vidare 

är Poissonfördelningen icke-negativ medan traditionell regression kan producera värden som 

är negativa. Vid x=1 ses det tydligt att poissonfördelningen enbart visar icke-negativa 

heltalsvärden. 

 

Figur 2 

 

I Poissonfördelningen är medelvärde och varians lika, vilket inte behöver gälla i en 

traditionell regressionsmodell. I den traditionell OLS-regression förutsätter man en konstant 

varians. Poissonfördelningen är stark asymmetrisk för låga värden på μ men blir mer 

symmetrisk desto större datamaterial som används. Den traditionella OLS-fördelningen är 

normalfördelad oavsett om värdet är stort eller litet. Med dessa fördelar i åtanke väljs 

Poissonregression framför en traditionell OLS.  

5.3 Goodness-of-fit 

Goodness-of-fit jämför de förväntade värdena för variabeln med de faktiska värdena.  För att 

avgöra modell i denna studie kommer Akaike informationskriterier användas. Två 

poissonregressionsmodeller som testas mot varandra. Den första modellen innehåller två 



24 

 

miljöattitydvariabler (miljöproblemen är överskattad och individen kan påverka). Den andra 

modellen har enbart den första miljöattitydsvariabeln (miljöproblemen är överskattad) cet par. 

Utifrån Akaike informationskriterier (AIC) kan man se att den andra modellen visar ett lägre 

AIC och väljs som modell.   

5.4 Generaliserad linjärmodell: Poisson fördelning 

Poissonregression är en form av generaliserad linjärmodell där responsvariabeln antar en 

poissonfördelning. Vid användning av poissonregression är responsvariabeln ett heltal som 

står för antalet händelser. I denna studie kommer poissonfördelningen visa på antal 

avfallspåsar per vecka med mixat avfall. Händelserna är oberoende på så vis att en avfallspåse 

inte påverkar sannolikheten för en annan avfallspåse.  

Y = Avfallsmängd, uttryck i antal påsar mixat avfall  

Poissonfördelningen visar stokastiska variabler med icke-negativa heltalsvärden. Om Y antas 

visa på en poissonfördelning med parameter μ som antar ge y 0,1,2,3...n  då är 

sannolikheten { }
!

ye
PR Y y

y



   för μ > 0. Poissonfördelningen är diskret, precis som en 

binominalfördelning, men har bara en enda parameter μ som är både medelvärde och varians. 

Då medelvärde är likställt med variansen kommer alla faktorer som påverkar variansen att 

påverka medelvärdet och vice versa. Därför antas vanliga antaganden om homogenitet ej vara 

applicerbart på poissonfördelad data. Då kan en enkel linjär modell formas i ix   men i 

denna modell skiljer sig högersidan, som kan anta alla värden, mot vänstersidan, med poisson 

medelvärde som måste vara icke-negativt. Lösningen på detta problem är att modellen istället 

är en logaritm och antas att log( )i i   och anta att medelvärdet följer en linjär modell 

i ix 
 
Den generaliserade linjära modellen med log-länkfunktion kombinerar dessa steg till 

en loglinjär modell som kan skrivas som log( )i ix  . I denna modell representerar 

regressionskoefficienten B den förväntade förändringen i den log av medelvärde per 

förändringsenhet i förklarande xi. Poissonregressionsmodellen består av tre komponenter. Den 

första är den beroende variabeln Y som antas vara poissonfördelad, den andra är en linjär 

kombination av de oberoende variablerna och den tredje är en log-länkfunktion. 

Länkfunktionen ska visa sambandet mellan det förväntade värdet av Y och de oberoende 

variablerna. Formeln för poisson-regressionsmodellen kan skrivas som Log
e
(Y) = β

0 
+ β

1
X

1 

Formeln för denna studie givet poissonregressionsmodellen syns i början av nästa sida-  
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e i 0 1 i 2 i 3 i 4 i 5 6 7 i

8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i

14 i 15 i 16 i 17 i 18

Log (Y ) = β  + β Ma +β InkB +β Mh +β BoO +β BoSi+β köni+β Utbildning

         +β ålder +β inkomst +β land +β InkBBoS +β InkBBoO +β MaBoS

         +β MaBoO +β MhBoS +β MhBoO +β landBoO +β lan idBoS +
 

Omnibus testet jämför om den förklarade variansen i en uppsättning data är större än den 

oförklarade variansen, totalt sett. Genom omnibus testet bekräftas att modellen är statistiskt 

signifikant till 0,000.  Därför är det relevant att undersöka de olika förklarande variablernas 

effekter på avfallsmängden. 

5.5 Kompensation för överspridning 

Om variansen är större än medelvärde anses datamaterialet uppvisa överspridning. 

Överspridning är mycket vanlig vid poissonmodellen och tyder på att relevanta 

förklaringsvariabler utelämnats men kan i vissa fall lösas med hjälp av en negativ 

binominalfördelning. Negativ binomialfördelning skulle istället kunna skrivas som 

   i iE Y var Y   om φ>1 är en spridnings parameter som kan skattas. Då modellen 

poissonregression redan är vald kan istället en överspridning kompenseras genom att utläsa 

Pearson Chi-Square med vilken regressionen bör kompenseras.  

 

6. Deskriptiv statistik  

Datamaterialet från Lightspeed Online Research Inc. innehöll ursprungligen 10251 individer. 

Då Tjeckiens 701 respondenter ej svarat på alla frågor i enkäten har landet uteslutits från 

denna studie. Esaiasson m. fl. (2007) kommenterar hur reliabilitetsbrister uppstår vid studier 

som ”i första hand genom slump- och slarvfel under datainsamlingen och den efterföljande 

databearbetningen.”
21

. Under databearbetningen har de respondenter som ej svarat på alla 

inkluderade frågor uteslutits då modellen ej är tillämplig på dessa. Värden så som exempelvis 

inköpsbeteende saknades. Studie innefattas således 9550 observationer.  

6.1 Deskriptiv statistik  

Utav datamaterialet på 9550 respondenter var 51,6 procent kvinnor och 48,4 procent män. 

Respondenterna var mellan åldrarna 16 och 77. Fördelningen av boendeområde visade att 

                                                 
21 Esaiasson m fl (2007) Metodpraktikan  Norstedts Juridik AB, Stockholm sida 70 
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7292 bodde i förort eller urbant område. Resterande 2258 bodde i isolerad- och landsbygd-

område.  Utav respondenterna bodde 1588 själva medan 7962 bodde med familj, släktingar, 

sambo eller vänner.  

 

Utbildningsnivåerna varierade mellan grundskoleutbildning och master- eller högre studier.  

Tabell 1 

Utb Grundskola Gymnasie Högskolepoäng Kandidatexamen  Master  Vill ej svara 

Totalt 1012 2323 2712 2438 931 134 

Procent 10,6 24,3 28,4 25,5 9,7 1,4 

 

Inkomstnivåerna varierade mellan $1 och $917000. Då olika inkomstnivåer existerar inom 

länderna har detta kompenserats vid undersökningstillfället.  

Tabell 2 

Inkomst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vet ej Vill inte svara 

Antal 696 649 836 768 861 746 670 722 767 777 1176 822 

Procent 7,3 6,8 8,8 8,0 9,0 7,80 7,0 7,6 8,0 8,1 12,3 9,2 

 

Inköpsbeteende beskriver antal miljömärkningar som tas i beaktning vid inköpstillfälle. 

Svarsalternativen varierade mellan 0 och 9. Inköpsbeteende hade ett genomsnitt på 2,4 

miljömärkningar och en standardavvikelse på 1,6 

Tabell 3 

Inköp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Antal 892 2413 2104 1790 1263 756 241 73 12 6 

Procent 9,3 25,3 22 18,7 13,2 7,9 2,5 0,8 0,1 0,1 

 

 

Miljöattityden beskriver attityd kring miljöpåverkan. Frågan som ställdes var om man anser 

att miljöpåverkan frekvent överskattas. Fördelningen av svar var mellan instämmer inte alls 

till instämmer helt eller ingen åsikt. Genomsnittet för miljöhänsynen är ”instämmer inte 

riktigt” vilket innebär att respondenterna inte upplever att miljöpåverkan är överskattad.  

Tabell 4 

Miljöattityd Instämmer inte 

alls 

Instämmer inte 

riktigt 

Instämmer delvis Instämmer helt Ingen åsikt 

Antal 2209 3854 2291 868 328 

Procent 23,1 40,4 24 9,1 3,4 
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Miljöhänsyn beskriver oro inför andras avfallsgenerering och fördelas instämmer inte alls och 

instämmer helt. Genomsnittet för miljöhänsynen är ”instämmer delvis” vilket innebär att 

respondenterna är oroliga för andras konsumering.  

Tabell 5 

Miljöhänsyn Instämmer inte 

alls 

Instämmer inte 

riktigt 

Instämmer delvis Instämmer helt Ingen åsikt 

Antal 499 1797 3668 3445 141 

Procent 5,2 18,8 38,4 36,1 1,5 

 

 

AUSTRALIEN | 1006 respondenter kom från Australien, varav 556 var kvinnor och 450 var 

män. Respondenterna var sprida mellan åldrarna 19 till 67. Fördelningen av boendeområde 

visade att 805 bodde i förort eller urbant område. Resterande 201 bodde i isolerad- och 

landsbygd-område.  Utav respondenterna bodde 138 själva medan 868 bodde med familj, 

släktingar, sambo eller vänner. 

  

FRANKRIKE | 1075 respondenter kom från Frankrike, varav 541 var kvinnor och 534 var 

män. Respondenterna var sprida mellan åldrarna 19 till 77. Fördelningen av boendeområde 

visade att 692 bodde i förort eller urbant område. Resterande 383 bodde i isolerad- och 

landsbygd-område.  Utav respondenterna bodde 188 själva medan 887 bodde med familj, 

släktingar, sambo eller vänner. 

 

HOLLAND | 1015 respondenter kom från Holland, varav 538 var kvinnor och 477 var män. 

Respondenterna var sprida mellan åldrarna 19 till 77. Fördelningen av boendeområde visade 

att 740 bodde i förort eller urbant område. Resterande 275 bodde i isolerad- och landsbygd-

område. Utav respondenterna bodde 260 själva medan 755 bodde med familj, släktingar, 

sambo eller vänner.  

 

ITALIEN | 1417 respondenter kom från Italien, varav 733 var kvinnor och 684 var män. 

Respondenterna var sprida mellan åldrarna 19 till 77. Fördelningen av boendeområde visade 

att 1144 bodde i förort eller urbant område. Resterande 273 bodde i isolerad- och landsbygd-

område. Utav respondenterna bodde 146 själva medan 1271 bodde med familj, släktingar, 

sambo eller vänner.  
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KANADA | 1003 respondenter kom från Kanada, varav 514 var kvinnor och 489 var män. 

Respondenterna var sprida mellan åldrarna 19 till 77. Fördelningen av boendeområde visade 

att 751 bodde i förort eller urbant område. Resterande 252 bodde i isolerad- och landsbygd-

område.  Utav respondenterna bodde 177 själva medan 826 bodde med familj, släktingar, 

sambo eller vänner.  

 
KOREA | 1000 respondenter kom från Korea, varav 505 var kvinnor och 495 var män. 

Respondenterna var sprida mellan åldrarna 19 till 69. Fördelningen av boendeområde visade 

att 875 bodde i förort eller urbant område. Resterande 125 bodde i isolerad- och landsbygd-

område.  Utav respondenterna bodde 97 själva medan 903 bodde med familj, släktingar, 

sambo eller vänner. 

 

MEXICO | 1009 respondenter kom från Mexico, varav 492 var kvinnor och 517 var män. 

Respondenterna var sprida mellan åldrarna 19 till 69. Fördelningen av boendeområde visade 

att 941 bodde i förort eller urbant område. Resterande 68 bodde i isolerad- och landsbygd-

område. Utav respondenterna bodde 64 själva medan 945 bodde med familj, släktingar, 

sambo eller vänner. 

 
NORGE | 1019 respondenter kom från Norge, varav 488 var kvinnor och 531 var män. 

Respondenterna var sprida mellan åldrarna 19 till 77. Fördelningen av boendeområde visade 

att 589 bodde i förort eller urbant område. Resterande 430 bodde i isolerad- och landsbygd-

område. Utav respondenterna bodde 215 själva medan 804 bodde med familj, släktingar, 

sambo eller vänner. 

 

SVERIGE | 1006 respondenter kom från Sverige, varav 563 var kvinnor och 443 var män. 

Respondenterna var sprida mellan åldrarna 19 till 77. Fördelningen av boendeområde visade 

att 755 bodde i förort eller urbant område. Resterande 251 bodde i isolerad- och landsbygd-

område. Utav respondenterna bodde 303 själva medan 703 bodde med familj, släktingar, 

sambo eller vänner. 

 

Avfallsmängden beskriver mängden mixat avfall per hushåll och vecka. Resultatet varierade 

mellan 1 och 14 påsar mixat avfall. Den genomsnittliga avfallsmängden var 2,72 avfallspåsar 

med en standardavvikelse på 2,395.  
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Tabell 6 

 

I figur 3 nedan ses den totala avfallsmängden i hushållen per vecka visad efter land istället för 

totalt.   

 

Figur 3 

Tabeller med deskriptiv data återfinns som ett avsnitt i bilagan. 

 

 

 

 

Avfall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vet ej 

Antal 2785 2234 1366 842 514 342 311 120 55 142 14 31 7 72 715 

Procent 29,2 23,4 14,3 8,8 5,4 3,6 3,3 1,3 0,6 1,5 0,1 0,3 0,1 0,8 7,5 
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7. Resultat  

Poissonregressionen uppvisar överspridning då E (2,72) < V (5,736). En möjlig förklaring till 

denna överspridning är att ingen standardiserad enhet för ”en avfallspåse” finns i formuläret. 

Då medvetenheten om risken för överspridning fanns genomfördes Pearson Chi-square test i 

poissonregressionen. Utifrån Pearson Chi-square beräknas hur poissonregressionen bör 

kompenseras. I poissonregressionen med 9550 respondenter visade Pearson Chi-square 1,561.  

7.1 Avfallsgenerering 

I tabell 7 nedanför går det att utläsa medelvärdet för avfallsgenereringen totalt och inom 

respektive land. Utifrån resultatet syns att medelvärdet för regressionen med alla åtta länder 

var 2,72 avfallspåsar per hushåll och vecka. Tre länder har högre medelvärde än så och dessa 

länder är Australien, Italien och Sverige. I Korea var maxantalet angivna avfallspåsar 10 

medan det i övriga länder fanns respondenter med upp till 14 avfallspåsar som snitt för 

hushållet. För att se fördelningen av avfallspåsar i boendeområden inom länderna se tabell 9. 

 

Tabell 7 

Avfallsmängd 

N Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 

Tot 9550 0 14 2,72 2,395 

Italien 1417 0 14 3,95 2,868 

Sverige 1006 0 14 3,60 2,783 

Australien 1006 0 14 3,00 2,218 

Frankrike 1075 0 14 2,44 2,034 

Holland 1015 0 14 2,07 1,667 

Kanada 1003 0 14 1,83 1,350 

Korea 1000 0 10 1,72 1,224 

Norge 1019 0 14 1,49 1,684 

 

7.2 FÖRKLARANDE VARIABLER 

Resultatet visar att både positiva och negativa effekter på avfallsmängd existerade i den givna 

modellen. Variabler som kan bidra till ökad avfallsmängd beskrivs som positiva effekter. 

Negativa effekter kan bidra till minskning i avfallsmängd.   
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Utifrån testet av modelleffekter går det att läsa vilka variabler som med statistisk signifikans 

påverkar avfallsmängden. I den valda modellen ses att förklaringsvariablerna land, inkomst 

och boendestatus är statistiskt signifikant till 0,000. Resultatet för poissonregressionen med 

9550 observationer visade att land hade en positiv i alla länder utom Norge där motsatt effekt 

uppmätes. Interaktionsvariablerna med landspecifika effekter på boendeområde och 

boendestatus gav ingen effekt i den totala poissonregressionen. Inkomst och Boendestatus gav 

positiva effekter på avfallsmängden. Vidare syns det att ålder och inköpsbeteende är statistiskt 

signifikant till 0,001. Inköpsbeteende hade en negativ effekt på totala avfallsmängden medan 

ålder hade en svagt positiv effekt. Då ålder är person karaktäristika och inget som kan ändras 

på attityd bas kommer detta resultat ej utvecklas i diskussionsdelen. 

 

För att utläsa testet av modelleffekter se tabell i bilagan.  För att utläsa resultat se tabell i 

bilagan under resultattabeller.  

7.3 Landspecifikt resultat  

För att undersöka om landspecifika effekter ändå existerar trots låga indikationer i den totala 

regressionen kommer en poissonregression genomföras för respektive därefter jämföras mot 

resultatet i den totala poissonregressionen.  

 

AUSTRALIEN | Medelvärdet för avfallsmängd var 3 avfallspåsar med en standardavvikelse 

på 2,218. Resultatet av Pearson Chi-Square angav 1,482. Omnibus testet gav 0,000 vilket 

visar att det finns en signifikans och att modellen beskriver ett samband. Regressionen visar 

att boendestatus har en stark positiv effekt. Interaktionsvariablerna ”boendestatus och 

inköpsbeteende” och ”boendeområde och miljöhänsyn” gav en positiv effekt. Inkomst och 

miljöattityd gav en svagt positiv effekt på avfallsmängden medan inköpsbeteende och 

interaktionsvariabeln ”boendeområde och inköpsbeteende” gav en svagt negativ effekt. 

Boendeområde, miljöhänsyn samt interaktionsvariablerna ”boendestatus och miljöattityd” och 

”boendeområde och miljöattityd” visade på en negativ effekt. Inget samband fanns mellan 

interaktionsvariabeln ”boendestatus och miljöhänsyn” och avfallsmängd i Australien. 

 

FRANKRIKE | Medelvärdet för avfallsmängd var 2,44 avfallspåsar med en 

standardavvikelse på 2,034. Resultatet av Pearson Chi-Square angav 1,530. Omnibus testet 

gav 0,001 vilket visar att det finns en signifikans och att modellen beskriver ett samband. 
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Regressionen visar att boendestatus har en stark positiv effekt. Inkomst, 

interaktionsvariablerna ”boendeområde och inköpsbeteende” och ”boendeområde och 

miljöattityd” samt ”boendestatus och miljöattityd” gav en positiv effekt.  

Interaktionsvariabeln ”boendeområde och inköpsbeteende” gav en svagt negativ effekt. 

Boendeområde, inköpsbeteende, miljöattityd, miljöhänsyn samt interaktionsvariablerna 

”boendeområde och miljöhänsyn” och ”boendestatus och miljöhänsyn” visade på en negativ 

effekt.  

 

HOLLAND | Medelvärdet för avfallsmängd var 2,07 avfallspåsar med en standardavvikelse 

på 1,667. Resultatet av Pearson Chi-Square angav 1,068. Omnibus testet gav 0,000 vilket 

visar att det finns en signifikans och att modellen beskriver ett samband. Regressionen visar 

att boendestatus har en stark positiv effekt. Inkomst, miljöhänsyn, interaktionsvariablerna 

”boendeområde och inköpsbeteende” och ”boendeområde och miljöattityd” samt 

”boendeområde och miljöhänsyn” gav en positiv effekt.  Miljöattityd, inköpsbeteende samt 

interaktionsvariablerna ”boendestatus och inköpsbeteende”, ”boendestatus och miljöattityd” 

och ”boendestatus och miljöhänsyn” visade på en negativ effekt. Boendeområde uppvisade ett 

starkt negativ effekt på avfallsmängden i Holland.  

 

ITALIEN | Medelvärdet för avfallsmängd var 3,95 avfallspåsar med en standardavvikelse på 

2,868. Resultatet av Pearson Chi-Square angav 1,936. Omnibus testet gav 0,000 vilket visar 

att det finns en signifikans och att modellen beskriver ett samband. Regressionen visar att 

boendestatus har en stark positiv effekt. Inkomst, miljöattityd, interaktionsvariablerna 

”boendestatus och inköpsbeteende” och ”boendeområde och miljöattityd” samt ”boendestatus 

och miljöhänsyn” gav en positiv effekt.  Boendeområde, miljöhänsyn, inköpsbeteende samt 

interaktionsvariablerna ”boendeområde och inköpsbeteende”, och ”boendeområde och 

miljöhänsyn” visade på en negativ effekt. Interaktionsvariabeln ”boendestatus och 

miljöattityd” uppvisade ett starkt negativ effekt på avfallsmängden i Italien.  

 

KANADA | Medelvärdet för avfallsmängd var 1,83 avfallspåsar med en standardavvikelse på 

1,350. Resultatet av Pearson Chi-Square angav 0,771. Omnibus testet gav 0,000 vilket visar 

att det finns en signifikans och att modellen beskriver ett samband.  Regressionen visar att 

boendestatus har en stark positiv effekt. Inkomst, miljöattityd, miljöhänsyn samt 

interaktionsvariablerna ”boendeområde och inköpsbeteende” och ”boendeområde och 

miljöattityd” samt ”boendeområde och miljöhänsyn” gav en positiv effekt.  Boendeområde, 
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inköpsbeteende samt interaktionsvariablerna ”boendestatus och inköpsbeteende”, 

”boendestatus och miljöattityd” och ”boendestatus och miljöhänsyn” visade på en negativ 

effekt.  

 

KOREA | Medelvärdet för avfallsmängd var 1,72 avfallspåsar med en standardavvikelse på 

1,224. Resultatet av Pearson Chi-Square angav 0,800. Omnibus testet gav 0,018 vilket visar 

att det finns en signifikans och att modellen beskriver ett samband. Regressionen visar att 

boendestatus har en stark positiv effekt. Boendeområde, miljöhänsyn, interaktionsvariablerna 

”boendestatus och inköpsbeteende” och ”boendeområde och miljöattityd” samt ”boendestatus 

och miljöattityd” gav en positiv effekt.  Inkomst, miljöattityd, inköpsbeteende samt 

interaktionsvariablerna ”boendeområde och inköpsbeteende”, och ”boendestatus och 

miljöhänsyn” visade på en negativ effekt. Mellan interaktionsvariabeln ”boendeområde och 

miljöhänsyn” och avfallsmängd fanns inget samband i Korea.   

 

MEXICO | Medelvärdet för avfallsmängd var 3,96 avfallspåsar med en standardavvikelse på 

2,915. Resultatet av Pearson Chi-Square angav 2,027. Omnibus testet gav 0,092 vilket ej ger 

statistisk signifikans. Då modellen ej är statistisk signifikans redovisas inget resultat utan 

istället exkluderas Mexico från den landspecifika jämförelsen. Observera att respondenterna 

från Mexico ingår i den totala poissonregressionen.  

 

NORGE | Medelvärdet för avfallsmängd var 1,49 avfallspåsar med en standardavvikelse på 

1,684. Resultatet av Pearson Chi-Square angav 1,397. Omnibus testet gav 0,000 vilket visar 

att det finns en signifikans och att modellen beskriver ett samband. Regressionen visar att 

inkomst, inköpsbeteende, interaktionsvariablerna ”boendestatus och miljöhänsyn” gav en 

positiv effekt.  Boendeområde, miljöattityd, miljöhänsyn samt interaktionsvariablerna 

”boendeområde och inköpsbeteende”, och ”boendeområde och miljöattityd” och 

”boendestatus och miljöattityd” visade på en negativ effekt. Boendestatus och 

interaktionsvariablerna ”boendeområde och miljöhänsyn” och ”boendestatus och 

inköpsbeteende” uppvisade ett starkt negativ effekt på avfallsmängden i Norge.  

 

SVERIGE | Medelvärdet för avfallsmängd var 3,6 avfallspåsar med en standardavvikelse på 

2,783. Resultatet av Pearson Chi-Square angav 1,795. Omnibus test 0,000 visar att det finns 

en signifikans och att modellen beskriver ett samband.  Regressionen visar att boendestatus 

har en stark positiv effekt. Inkomst, miljöattityd, miljöhänsyn samt interaktionsvariablerna 
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”boendeområde och inköpsbeteende” och ”boendeområde och miljöattityd” gav en positiv 

effekt. Inköpsbeteende samt interaktionsvariablerna ”boendeområde och miljöhänsyn”, 

”boendestatus och inköpsbeteende” och ”boendestatus och miljöhänsyn” visade på en negativ 

effekt. Boendeområde uppvisade ett starkt negativ effekt på avfallsmängden i Sverige.  

 

SUMMERING RESULTAT | En summering av resultatet återspeglas i tabell 2 nedan. 

Tabellen visar de exponentiella effekterna från både den totala poissonregressionen samt de 

landspecifika poissonregressionerna som uppfyllde signifikansnivå i omnibus testen. Resultat 

som färgats blått visar variabler som har en positiv effekt på avfallsmängden. Svart resultat 

har negativ effekt på avfallsmängden. Resultat med beige-färg visar på så pass små effekter 

att inget samband kan styrkas.  

 

 

 

7.4 Norm 

Resultatet för medelvärdesuppskattning av norm kring avfallsgenereringen i boendeområdena 

presenteras i tabell 3 på nästa sida. I denna studie antas att boende på isolerad- och landsbygd-

område antas påverka attityderna medan förort- eller urban- område ej påverkar attityden eller 

ideal bidragandet.  

 

 

Tabell 8 

Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) 

 Varibel Tot Australien Frankrike Holland Italien Kanada Korea Norge Sverige 
Inkomst 1,011 1,024 1,021 1,011 1,008 1,016 ,995 1,009 1,009 

Miljöhänsyn 1,008 ,949 ,994 1,050 ,919 1,100 1,047 ,902 1,020 

Miljöattityd 1,017 1,090 ,925 ,974 1,139 1,080 ,991 ,924 1,009 

BoS 1,688 1,713 1,584 2,368 1,429 1,659 1,233 ,882 2,457 

BoO ,957 ,709 ,915 ,731 ,971 ,686 1,064 ,982 ,780 

InkB ,951 ,962 ,982 ,985 ,958 ,950 ,947 1,088 ,956 

Int_BoO_inkB 1,021 ,994 1,025 1,021 ,994 1,040 ,919 1,064 1,037 

Int_BoS_inkB 1,023 1,041 ,989 ,985 1,025 ,996 1,051 ,877 ,985 

Int_BoS_Ma ,976 ,909 1,080 ,956 ,832 ,972 1,032 1,136 ,930 

Int_BoO_Ma 1,039 ,975 1,031 1,054 1,049 1,085 1,060 1,081 1,113 

Int_BoS_MH ,993 1,003 ,957 ,901 1,163 ,968 ,924 1,146 ,964 

Int_BoO_MH ,944 1,102 ,946 1,078 ,954 1,015 1,000 ,835 ,958 
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Tabell 9 

Avfallsmängd Boendeområde Antal Medelvärde 

(g*) 

Std. 

Avvikelse 

Medelvärde 

(g) 

Std. 

Avvikelse 

Total  Urbant 7292  2,72 2,395 

Rural 2258 

Italien Urbant 1144 4,02 2,839 3,95 2,868 

Rural 273 3,63 2,980 

Sverige Urbant 755 3,5 2,713 3,60 2,783 

Rural 251 3,89 2,969 

Australien Urbant 805 3,08 2,255 3,00 2,218 

Rural 201 2,67 2,033 

Frankrike Urbant 692 2,51 2,129 2,44 2,034 

Rural 383 2,3 1,847 

Holland Urbant 740 2,04 1,677 2,07 1,667 

Rural 275 2,17 1,640 

Kanada Urbant 751 1,86 1,362 1,83 1,350 

Rural 252 1,76 1,315 

Korea Urbant 875 1,71 1,146 1,72 1,224 

Rural 125 1,62 1,672 

Norge Urbant 589 1,64 1,785 1,49 1,684 

Rural 430 1,28 1,513 

 

 

8. Diskussion  

Under detta avsnitt kommer en diskussion ske utifrån föregående resultatavsnitt samt utifrån 

maximeringsspelet. Till skillnad från mer belysta miljöproblem så som klimatförändring 

känns avfallsgenerering för många individer svårare att relatera till. I vissa fall kan det ses 

relevant att det börjar bli förvarningsbrist för avfall snarare än som ett miljöproblem. I 

bakgrunden till denna studie framgår det att en attitydförändring är relevant utifrån 

miljöproblematiken men att allt för få känner sig påverkad av detta. Genom att utföra 
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poissonregressioner utifrån respektive deltagande land framgick en annan bild på samband än 

vid den första poissonregressionen (alla 9550 respondenterna). Då omnibus test utfördes på 

respektive lands poissonregression fanns det att Mexico bör exkluderas från en landspecifik 

poissonregression då signifikansen för modellen var för låg.  

8.1 Fördelning av socialkapital och kollektivt agerande 

I maximeringsproblemet, som presenterades i avsnitt 3, så visades att aktörens ansträngning i 

teorin anpassas efter situationen. Investeringen i maximeringsproblemet var ansträngning, e, 

anledning att detta valdes som investering är för att studien antagit att attitydförändring krävs 

om en minskning i avfallsgenerering ska ske. För att ändra sitt och närvarande social 

närmiljös rådande praxis antogs det behövas en stor ansträngning. Som nämnt under avsnitt 3 

konstaterade Fischbacher et al (2001) att ett frivilligt bidragande till offentliga nyttigheter är 

rimligt när andra aktörer också bidrar. Vidare presenterades att aktörens bidrag antas öka om 

förväntningarna på andra aktörers bidrag ökat. Detta samstämmer med May och Finch (2009) 

teori om reflexiva övervakningar över övriga aktörers engagemang och deras faktiska 

samarbete som skapar det kollektiva agerandet. Utifrån maximeringsproblemet går det inte att 

bevisa koppling mellan socialkapital och kollektivt agerande dock visas det hur aktören agerar 

givet att det finns eller inte finns ett samband. Om fördelningen av socialkapital inte är 

kopplad till initial investering, 
aT

aTx




= 0, så är den bästa individuella strategin 

N

atx = e då vi 

antar att aktörens nettovinst av eL ( )c

nw
 är större än nettovinsten av eH ( )h

n  .  

Aktören kommer då att välja eL och på så vis maximera efter vad som är bäst för sig själv och 

inte vad som är bäst för kollektiva samfälligheten. Om fördelningen av socialkapital däremot 

är kopplad till den initiala investeringen är 
aT

aT

R

x




< 0. Om ( ) ( )c h

n nw     > | |
aT

aT

R

x




 för alla 

atx  är den bästa individuella strategin en investering i eL. Om 
N

atx = 0 när ( ) ( )c h

n nw     < 

| |
aT

aT

R

x




 för alla 

atx  är den bästa individuella strategin en investering i eH.  

 

Utifrån maximeringen visas vad som är teoretiskt sannolikt att aktören agerar utifall att det 

finns eller inte finns en koppling. Utifrån det teoretiska grunden antas att om resursfördelning 

och fördelningen av socialkapital är kopplade så är socialkapital troligt är en viktig 

komponent om någon attitydförändring kring avfallsgenerering ska ske.  
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8.2 Social norm och kollektivt agerande 

I denna studie antogs att aktörens självbild kan beskrivas som ( *)S s g g  . där g är 

individens faktiska beteende och g* normen. En uppskattning av normmedelvärden 

genomfördes och resultatet återfinns i tabell 3. Medelvärdet anses som normen g* i 

boendeområdet medan det generella medelvärdet i landet har ansetts som faktiskt beteende g. 

Jämförelsen mellan g* och g för avfallsgenerering utfördes för att stärka att boendeområde 

påverkar aktörens syn på sig själv och på sin sociala närmiljö. Bruvoll och Nyborg antog att 

ett högt ideal bidragande g*, här ett lågt medelvärde på avfallsgenerering, innebar större 

svårighet att avvika från normen. Standardavvikelserna i medelvärdesjämförelsen, se tabell 3, 

bekräftar Bruvoll och Nyborg då lägre avvikelser existerar inom områden med låg 

avfallsgenerering. 

 

Vidare antogs att självbilden kring avfallsgenerering påverkas i högre utsträckning av den 

sociala norm som existerar i individens sociala närmiljö om individen bor inom ett isolerad- 

och landsbygd-område. Detta då individen har svårare att byta social närmiljö på orter med 

färre invånare. I Holland och Sverige visar sig att medelvärdet på avfallsgenerering var större 

inom isolerad- och landsbygd-områden. Normen är större inom dessa områden än det faktiska 

deltagandet på nationell nivå. Detta innebär en stor risk att lågt bidragande fortsätter existera i 

dessa områden. Ur ett teoretiskt perspektiv bör informationskampanjer uppfattas som 

gynnsammare inom dessa slutna samhällen då en policyförändring påverkar alla i en större 

utsträckning än i urbana områden. Om nog många övertygas att förändringen är positivt för den 

sociala närmiljön kommer förändring ske.  Eftersom normen i nuläget kräver liten ansträngning är 

det enklare att påverka normen än i ett läge som kräver stor ansträngning.  

 

I Australien, Frankrike, Italien, Kanada och Norge var medelvärdet på avfallsgenereringen i 

förorts- eller urbana-områden högre än i länderna generellt. Dessa höga resultat antas göra det 

svårare att genom informationskampanjer förändra normen eftersom det enligt 

normalitetsteorin är lättare att byta social närmiljö i områden med fler individer.  
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8.3 Social närmiljö 

I denna studie frågades hur avfallsmängden påverkas av aktörernas sociala närmiljö. Social 

närmiljö definierades i denna studie från variablerna boendestatus och boendeområde. I den 

totala poissonregressionen med alla länderna gav boendestatus en starkt positivt exponentiell 

effekt på 1,688 medan boendeområde gav en negativ exponentiell effekt på 0,957. Om 

resultatet istället presenteras efter länderna som inkluderats får vi en mer nyanserad bild. I 

Norge uppmätes en starkt negativ påverkan vilket avviker från övriga landsresultaten och från 

den totala poissonregressionen. Utifrån den totala poissonregressionen framgick att 

boendestatus är statistiskt signifikant till 0,000 om vi ser till hela underlaget. Sett utifrån 

landspecifika poissonregressionerna är boendestatus statistiskt signifikant enbart i Holland 

och Sverige. Utifrån studie har de länder med statistisk signifikans för boendestatus en starkt 

positiv effekt på avfallsmängden. Att signifikans endast finns i dessa länder kan bero på en 

allt för förenklad definiering av social närmiljö. För att undersöka detta krävs ytterligare 

studie som inriktar sig på att definiera social närmiljö tydligare. Variabeln boendeområde 

visade en negativ effekt i alla länder utom Korea men kunde ej uppvisa statistisk signifikans.  

 

Utifrån denna studie hade boendestatus en tydlig effekt medan effekten från boendeområdet ej 

kunde styrkas med statistisk signifikans. Resultatet styrker att boendestatus påverkar 

avfallsgenereringen och att boendestatus i denna studie bidrar till ökad avfallsmängd. 

8.4 Övriga förklaringsvariabler 

Enligt resultatavsnittet finns det en statistisk signifikansnivå på 0,000 att 

förklaringsvariablerna land och inkomst påverkar avfallsmängden. Landsvariabeln var positiv 

i den totala poissonregressionen och hade en positiv effekt i alla länderna utom Norge där en 

negativ effekt existerade. Inkomstvariabeln hade i alla länder utom Korea en positiv effekt. 

Korea avviker alltså från den totala poissonregressionen där en positiv effekt gick att utläsa. 

Vid en statistisk signifikansnivå på 0,001 påverka ålder och inköpsbeteende den totala 

avfallsmängden. Inköpsbeteende hade i alla länder utom Norge ett negativ effekt på 

avfallsmängden. Norge avviker från den totala poissonregressionen där en positiv effekt finns 

att utläsa. Miljöhänsyn hade en positiv effekt i den totala poissonregressionen. Detta stämmer 

även för Holland, Kanada, Korea och Sverige. Miljöhänsyn hade en negativ effekt i 

Australien, Frankrike, Italien och Norge. Attityden att miljöproblemen överskattas hade en 

positiv effekt på avfallsmängden i Australien, Italien, Kanada, Norge och Sverige. Även i den 
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totala modellen har miljöattityden en positiv effekt på den totala avfallsmängden. Attityden 

att miljöproblemen överskattas hade en negativ effekt i Frankrike, Holland och Korea. Dessa 

tre länder avviker därför från den totala poissonregressionen i fråga om attityden. Effekterna 

från miljöhänsyn och miljöattityd går ej att styrka statistiskt.  Utifrån denna studie visas att 

variabler så som land, inkomst, ålder och inköpsbeteende påverkar avfallsmängden.  

8.5 Interaktionsvariablerna 

Fjärde frågeställningen var hur övriga förklaringsvariabler, via påverkan på variablerna för 

social närmiljö påverkade avfallsmängden. Därför kommer effekterna från sex 

interaktionsvariabler redovisas. Dessa effekter är skapade för att visa på hur social närmiljö 

påverkar inköpsbeteende, miljöattityd samt oro inför andras konsumtion. En extra effekt 

uppstår vid alla interaktionsvariablerna hur dessa extra effekter ser ut kommer presenteras 

efter respektive land samt efter poissonregressionen för totala datamaterialet. 

Interaktionsvariabeln med inköpsbeteende och boendestatus har i den totala 

poissonregressionen en positiv effekt. Interaktionsvariabeln mellan boendestatus och 

inköpsbeteende gav en positiv effekt i Australien, Italien och Korea. I Frankrike, Holland, 

Norge och Sverige var effekten negativ. I Australien, Italien och Korea har inköpsbeteendet 

en negativ effekt men interaktionseffekten med boendestatus gav en positiv effekt på 

avfallsmängden i hushållet. I Frankrike, Holland och Sverige var både inköpsbeteende och 

interaktionseffekten negativ. I Norge var inköpsbeteendet positiv medan interaktionseffekten 

med boendestatus var negativ. Interaktionsvariabeln inköpsbeteende och boendeområde har i 

den totala poissonregressionen en positiv effekt. Interaktionsvariabeln inköpsbeteende och 

boendeområde visade att det fanns en svag negativ effekt i Australien, en negativ effekt i 

Italien och Korea samt en positiv effekt i övriga länder. I Australien, Italien och Korea 

uppstod två negativa effekter en från inköpsbeteendet samt förstärkning genom 

interaktionsvariabeln. I Frankrike, Holland och Sverige fanns en negativ effekt av 

inköpsbeteende och en positiv effekt av interaktionen med boendeområde. I Norge hade både 

inköpsbeteende och interaktionsvariabeln positiv effekt på avfallsmängden. 

 

Interaktionsvariabeln mellan miljöattityd och boendestatus har en negativ effekt i den totala 

poissonregressionen. Interaktionsvariabeln med boendestatus hade en positiv effekt i 

Frankrike, Korea och Norge samt en negativ effekt i övriga länder. Utifrån resultatet ser vi att 

interaktionseffekten motsätter den ursprungliga effekten av miljöattityden i Australien, 
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Frankrike, Italien, Kanada, Korea och Sverige. I Holland och Norge var interaktionseffekten 

en förstärkning av den negativa effekt som miljöattityden hade på avfallsmängden. 

Interaktionseffekten mellan miljöattityd och boendeområde har en positiv effekt på 

avfallsmängden i den totala poissonregressionen. Interaktionseffekten mellan boendeområde 

och miljöattityd var positiv i alla länder utom Australien. Därmed förstärktes den positiva 

effekten av miljöattityd i Italien, Kanada och Sverige. I Frankrike, Holland, Korea och Norge 

motverkar interaktionseffekten den första negativa effekten av miljöattityden. I Australien 

motverkades den positiva effekten av miljöattityd med den negativa interaktionsvariabeln.  

 

Interaktionseffekten mellan boendestatus och oro inför andra aktörers avfallsgenerering 

visade på en negativ effekt i den totala poissonregressionen. Interaktionseffekten mellan 

boendestatus och oro inför andra aktörers avfallsgenerering gav ingen effekt i Australien. 

Däremot bidrog den till en positiv effekt i Italien och Norge vilket är motsatt effekt från 

enbart oron. I Holland, Kanada, Korea och Sverige hade interaktionsvariabeln negativ effekt, 

vilket är motsatt effekt av oron. I Frankrike förstärktes den negativa effekten då både 

interaktionsvariabeln och oron är negativ. Interaktionseffekten mellan boendeområde och oro 

inför andra aktörers avfallsgenerering hade en negativ effekt i den totala poissonregressionen. 

Interaktionseffekten mellan boendeområde och oro inför andra aktörers avfallsgenerering gav 

ingen effekt i Korea.  Effekten var positiv i Australien, Holland och Kanada samt negativ i 

övriga länder. Interaktionseffekten hade motsatt effekt än oro i Australien. I Frankrike, Italien 

och Norge förstärktes den negativa effekten av oron.  

 

En tredje effekt uppstår kring alla interaktionseffekter när ingår i en förklarande modell av 

avfall men effekterna skiljer sig mellan deltagande länder. Detta visar att landspecifika 

skillnader existerar men att en effektiv mätning på vad dessa skillnader är kan inte ses från 

denna studie. Den fjärde frågeställningen om hur avfallsmängden påverkas av övriga 

förklaringsvariabler, via påverkan på variablerna för social närmiljö besvarades och visade att 

interaktionseffekterna varierade mellan länderna i stor utsträckning.  

8.6 Fallen Norge och Sverige 

I tabell 7 gick det att utläsa medelvärdet för avfallsgenereringen totalt och i respektive land. 

Utifrån resultatet syntes att Sverige hade tredje högsta medelvärdet på 3,6 avfalls påsar per 

hushåll och vecka, vilket är större än medelvärdet 2,72 i totala regressionen. Grannlandet 
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Norge visade det lägsta medelvärdet med 1,49. Att en så stor skillnad existerade mellan två 

grannländer var ett oväntat resultat. I tabell 9 syns det återigen att grannländerna Norge och 

Sverige hade olika resultat. Sverige visade på en högre avfallsgenerering i isolerad- och 

landsbygd-områden medan det i Norge genererades mer inom förort- eller urban-områden. 

Vilka skillnader som kan ligga till grund för detta bör undersökas vidare.  

8.7 Avrundning 

Det går inte att besvara första frågeställningen om samband mellan socialkapital och 

kollektivt agerande existerar dock visas maximeringsspelet hur aktören kan i teorin agera 

givet att det finns eller inte finns ett samband. Andra frågeställningen besvarades med att 

åtminstone boendestatus påverkar avfallsgenereringen och att boendestatus i denna studie 

bidrar till ökad avfallsmängd. Utifrån denna studie visas att variabler så som land, inkomst, 

ålder och inköpsbeteende påverkar avfallsmängden. Den fjärde frågeställningen om hur 

avfallsmängden påverkas av övriga förklaringsvariabler, via påverkan på variablerna för 

social närmiljö visade att interaktionsvariablernas effekter varierade mellan länderna i stor 

utsträckning. Dock fanns det effekter från interaktionsvariablerna i nästan alla fall. Från denna 

studie visas att social närmiljö på någon nivå påverkar både direkt och via 

interaktionsvariablerna avfallsmängden givet detta datamaterial. En studie med mer utförlig 

definiering av social närmiljö efterfrågas då det skulle kunna bidra till en tydligare bild av hur 

social närmiljö påverkar avfallsmängden och förhoppningsvis tydliggöra vilka landspecifika 

skillnader som existerar mellan länderna. 
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BILAGA 

Variabler (tabell)  

Tabell 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLER                INFORMATION 

[Land=11] Kanada 

[Land=31] Holland 

[Land=33] Frankrike 

[Land=34] Mexico 

[Land=39] Italien 

[Land=46] Sverige 

[Land=47] Norge 

[Land=61] Australien 

[Land=82] Korea 

[Kön=0] Kön Kvinna 

[Kön=1] Kön Man 

[Ålder=1931]   

Ålder från 1931 till 1989, personkarakteristik  till [Ålder=1989] 

[Utbildning=0] till 

[Utbildning=5] 

Utbildningsnivå 0 = vill inte svara 1=grundskola 2 = gymnasie 3 = 

högskolepoäng (ej examen) 4= BA 5 Ms/PhD 

Inkomst Inkomstnivå 

MH Oro inför andras avfallsgenerering 

MA Miljöpåverkan är överskattad 

BoS Socialkapital 0 = bor själv, 1 = bor med någon (sambo, släkting, kompisar, 

barn) 

BoO Boendeområde  Förort, urban = 0  , Isolerad, landsbygd =1 

 

InkB Inköpsbeteende, hur många miljömärkningar som tas i beaktning vid inköp 

0-10   

Int_BoO_inkB Interaktionsvariabel boendeområde och inköpsbeteende 

Int_BoS_inkB Interaktionsvariabel  boendestatus och inköpsbeteende 

Int_BoS_Ma Interaktionsvariabel  boendestatus och miljöattityd 

Int_BoO_Ma Interaktionsvariabel  boendeområde och miljöattityd 

Int_BoS_MH Interaktionsvariabel  boendestatus och miljöhänsyn 

Int_BoO_MH Interaktionsvariabel  boendeområde och miljöhänsyn 

Int_BoO_land Interaktionsvariabel boendeområde och land 

Int_BoS_land Interaktionsvariabel  boendestatus och land 
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Fra geformula r 

Figur 4 Mitt datamaterial hämtas utifrån svar från OECD enkät om " waste, transport, energy, food and water". Enkäten 

utfördes i 10 länder (Australien, Frankrike, Holland, Italien, Kanada, Korea,Mexico, Norge , Sverige och Tjeckien) men i 

och med poissonregressionen ströks resultatet från Tjeckien pga avsaknad av svar. Enbart frågor som i slutändan 

inkluderas i denna studie finns i denna bilaga 

 

 

In order to save you time, it would be useful to have your energy, waste and water bills at hand (if 

applicable). Note that for some questions you are requested to respond as a representative of your 

household, while for others your individual response is requested – we will indicate this clearly for 

each question. 

  

 1. How would you define your status in your current primary residence? 

  

1. Married or living as a couple 
2. Living with parents or other relatives  

3. Living alone 

4. Living as a single parent 
5. Sharing a house/flat with non-family members 

  

3. Are you : 

  

1. Male 

2. Female 

  

4. What year were you born? 

  

INSERT DROP DOWN LIST  

  

1989 1978 1967 1956 1945 1934 

1988 1977 1966 1955 1944 1933 

1987 1976 1965 1954 1943 1932 

1986 1975 1964 1953 1942 Before 1932 

1985 1974 1963 1952 1941   

1984 1973 1962 1951 1940   

1983 1972 1961 1950 1939   



46 

 

1982 1971 1960 1949 1938   

1981 1970 1959 1948 1937   

1980 1969 1958 1947 1936   

1979 1968 1957 1946 1935   

  

  

8. What is the highest level of education that you have completed? 

   

1. Did not graduate from High School 
2. High School Graduate  

3. Some Post-Secondary Education 
4. Bachelor's Degree (BA) 

5. Post Graduate Degree (Master or PhD) 

6. Prefer not to answer  

  

  

11. Which of these ranges best reflects the approximate combined annual income of 

everyone in the household, after tax?  

Please include income from all sources, including wages, government pensions and benefits and 

investments   

  

1. $1 - $22 200  
2. $22 201 - $29 100  
3. $29 101 –  $35 200  
4. $35 201 –  $41 300  
5. $41 301 –  $47 500  
6. $47 501 –  $54 700  
7. $54 701 –  $62 900  
8. $62 901 –  $73 500  
9. $73 501 –  $91 700  
10. More than $91 700   
11. Don't know 
12. Prefer not to answer  

  

  

17. How would you best describe the area in which you live? 

  

1. Isolated dwelling (not in a town or village) 
2. Rural 

3. Suburban (fringes of a major town/city) 
4. Urban 
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23. How concerned are you about the following environmental issues?  

Please select one answer per row 

  

  

  Not 

concerned 

Fairly 

concerned 

Concerned Very 

concerned 

No 

opinion 

Waste generation           

  

 

28. To what extent do you agree with each of the following statements? GRID, 

RANDOMIZE ITEMS 

  Please select one answer per row 
 

  Strongly 

disagree 

Disagree Agree Strongly 

agree 

No 

opinion 

Each individual/household can 

contribute to a better environment 

          

Environmental impacts are 

frequently overstated 

          

  

 

 34. Among the following logos/ labels, select the ones you take into account in your 

purchasing decisions: 

  

SHOW LOGOS SELECTED IN Q33, INCLUDE AS CLICKABLE 

  

36. On average, how much mixed waste does your household put out for collection 

each week? 

Please indicate the approximate number of bags, taking the size of the bags in the picture 

below as a reference  

DROPDOWN MENU 

   

  

Mixed waste for collection    Number of bags          

  

None 

1 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 or more 

0 Don’t know 

  

___________________________________________________________________________ 

 

 

Modelleffekter (testresultat)  

Tabell 11 Test av modelleffekter 

 

Source 
  

df Sig. 

(Intercept) 1 0 

Land 8 0 

Kön 1 0,146 

Ålder 58 0,001 

Utbildning 5 0,072 

Inkomst 1 0 

Miljöhänsyn 1 0,749 

Miljöattityd 1 0,476 

BoS 1 0 

BoO 1 0,678 

InkB 1 0,001 

Int_BoO_inkB 1 0,081 

Int_BoS_inkB 1 0,144 

Int_BoS_Ma 1 0,318 
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Deskriptiv statistik (tabeller)  

Tabell 13 Alla länderna (deskriptiv) 

   Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 

Avfallsmängd (AM) 0 14 2,72 2,395 

Boendestatus (BoS) ,00 1,00 ,8337 ,37235 

Boendeområde (BoO) ,00 1,00 ,2364 ,42492 

Miljöhänsyn (MH) 1 5 3,10 ,899 

Inkomst  0 12 6,02 3,640 

Miljöattityd 1 5 2,29 1,029 

Inköpsbeteende ,00 9,00 2,4010 1,60172 

Int_BoO_inkB ,00 9,00 ,5921 1,33241 

Int_BoS_inkB ,00 9,00 1,9836 1,69395 

Int_BoO_Ma 1 0,048 

Int_BoS_MH 1 0,802 

Int_BoO_MH 1 0,008 

Int_BoO_land 1 0,964 

Int_BoS_land 1 0,454 
  

Parameter 

  Tabell 12 

 Exp(B) 

Filter df Sig. 

All data  BoS 1 0 1,688 

(tot reg) BoO 1 0,678 0,957 

Austalien BoS 1 0,156 1,713 

  BoO 1 0,265 0,709 

Frankrike BoS 1 0,241 1,584 

  BoO 1 0,747 0,915 

Holland BoS 1 0,002 2,368 

  BoO 1 0,213 0,731 

Italien BoS 1 0,352 1,429 

  BoO 1 0,908 0,971 

Kanada BoS 1 0,146 1,659 

  BoO 1 0,199 0,686 

Korea BoS 1 0,623 1,233 

  BoO 1 0,845 1,064 

Norge BoS 1 0,775 0,882 

  BoO 1 0,957 0,982 

Sverige BoS 1 0,002 2,457 

  BoO 1 0,33 0,78 
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Int_BoS_Ma2 ,00 5,00 1,9086 1,26511 

Int_BoO_Ma2 ,00 5,00 ,5604 1,12198 

Int_BoS_MH ,00 5,00 2,6062 1,41746 

Int_BoO_MH ,00 5,00 ,7128 1,35303 

Landspecifikt deskriptiv statistik 

 

  Tabell 14 

Australien 
Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 

Avfallsmängd 0 14 3,00 2,218 

Inkomst 0 12 6,17 3,711 

Miljöhänsyn 1 5 3,21 ,834 

Miljöattityd2 1 5 2,47 1,051 

BoS ,00 1,00 ,8628 ,34421 

BoO ,00 1,00 ,1998 ,40005 

InkB ,00 9,00 2,8529 1,63123 

Int_BoO_inkB ,00 9,00 ,5875 1, 41344 

Int_BoS_inkB ,00 9,00 2,5129 1,80031 

Int_BoS_Ma2 ,00 5,00 2,1243 1,29425 

Int_BoO_Ma2 ,00 5,00 ,4841 1,08047 

Int_BoS_MH ,00 5,00 2,7664 1,34797 

Int_BoO_MH ,00 5,00 ,6620 1,37537 
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Tabell 15 

Frankrike 

Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 

Avfallsmängd 0 14 2,44 2,034 

Inkomst 0 12 6,16 3,383 

Miljöhänsyn 1 5 3,14 ,838 

Miljöattityd2 1 5 2,00 ,963 

BoS ,00 1,00 ,8251 ,38004 

BoO ,00 1,00 ,3563 ,47912 

InkB ,00 9,00 2,5991 1,68081 

Int_BoO_inkB ,00 9,00 ,9795 1,64762 

Int_BoS_inkB ,00 9,00 2,1851 1,80010 

Int_BoS_Ma2 ,00 5,00 1,6391 1,14740 

Int_BoO_Ma2 ,00 5,00 ,7274 1,12907 

Int_BoS_MH ,00 5,00 2,6074 1,41301 

Int_BoO_MH ,00 5,00 1,1386 1,60026 

  Tabell 16 

Holland 
Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 

Avfallsmängd 0 14 2,07 1,667 

Inkomst 0 12 4,26 2,690 

Miljöhänsyn 1 5 2,58 ,943 

BoS ,00 1,00 ,7438 ,43673 

BoO ,00 1,00 ,2709 ,44466 

InkB ,00 9,00 2,2562 1,56559 

Int_BoO_inkB ,00 7,00 ,6502 1,35976 

Int_BoS_inkB ,00 9,00 1,6552 1,64542 

Int_BoS_MH ,00 5,00 1,8985 1,36617 

Int_BoO_MH ,00 5,00 ,6837 1,21767 
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 Italien Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 

Avfallsmängd 0 14 3,95 2,868 

Inkomst 0 12 6,63 3,474 

Miljöhänsyn 1 5 3,35 ,797 

Miljöattityd2 1 5 2,29 1,075 

BoS ,00 1,00 ,8970 ,30411 

BoO ,00 1,00 ,1927 ,39453 

InkB ,00 6,00 1,3691 1,09052 

Int_BoO_inkB ,00 6,00 ,2682 ,71904 

Int_BoS_inkB ,00 6,00 1,2216 1,10674 

Int_BoS_Ma2 ,00 5,00 2,0600 1,23791 

Int_BoO_Ma2 ,00 5,00 ,4368 1,00373 

Int_BoS_MH ,00 5,00 3,0078 1,26974 

Int_BoO_MH ,00 5,00 ,6316 1,33924 

 

 Kanada 

Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 

Avfallsmängd 0 14 1,83 1,350 

Inkomst 0 12 6,32 3,645 

Miljöhänsyn 1 5 3,21 ,816 

Miljöattityd2 1 5 2,27 ,994 

Miljöattityd1 1 5 3,49 ,651 

Int_BoO_MA1 ,00 5,00 ,9320 1,56273 

Int_BoS_MA1 ,00 5,00 2,5734 1,61058 

Miljöattityd2 1 5 2,44 ,990 

Int_BoS_Ma ,00 5,00 1,8217 1,35754 

Int_BoO_Ma ,00 5,00 ,6837 1,22171 
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BoS ,00 1,00 ,8235 ,38141 

BoO ,00 1,00 ,2512 ,43395 

InkB ,00 7,00 2,7727 1,76803 

Int_BoO_inkB ,00 7,00 ,7208 1,53334 

Int_BoS_inkB ,00 7,00 2,3380 1,91601 

Int_BoS_Ma ,00 5,00 1,8654 1,24408 

Int_BoO_Ma ,00 5,00 ,5783 1,11897 

Int_BoS_MH ,00 5,00 2,6451 1,42953 

Int_BoO_MH ,00 4,00 ,7996 1,43687 

 

 Tabell 17 

Korea 
Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 

Avfallsmängd 0 10 1,72 1,224 

Inkomst 0 12 6,51 3,770 

Miljöhänsyn 1 5 3,26 ,804 

Miljöattityd2 1 5 2,53 ,918 

BoS ,00 1,00 ,9030 ,29611 

BoO ,00 1,00 ,1250 ,33088 

InkB ,00 6,00 2,5260 1,36572 

Int_BoO_inkB ,00 6,00 ,2790 ,88879 

Int_BoS_inkB ,00 6,00 2,2990 1,49861 

Int_BoS_Ma2 ,00 5,00 2,2870 1,14015 

Int_BoO_Ma2 ,00 5,00 ,3250 ,92641 

Int_BoS_MH ,00 5,00 2,9470 1,22788 

Int_BoO_MH ,00 5,00 ,3860 1,07058 

 

 

 Tabell 18 

Norge 
Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 
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Avfallsmängd 0 14 1,49 1,684 

Inkomst 0 12 6,00 3,576 

Miljöhänsyn 1 5 2,83 ,886 

Miljöattityd2 1 5 2,65 1,025 

BoS ,00 1,00 ,7890 ,40821 

BoO ,00 1,00 ,4220 ,49412 

InkB ,00 6,00 2,0245 1,31651 

Int_BoO_inkB ,00 6,00 ,8577 1,31650 

Int_BoS_inkB ,00 6,00 1,6114 1,43425 

Int_BoS_Ma2 ,00 5,00 2,1129 1,41144 

Int_BoO_Ma2 ,00 5,00 1,1472 1,49061 

Int_BoS_MH ,00 5,00 2,2326 1,40091 

Int_BoO_MH ,00 5,00 1,2149 1,53221 

 

 Tabell 19 

Sverige 
Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 

Avfallsmängd 0 14 3,60 2,783 

Inkomst 0 12 5,12 3,593 

Miljöhänsyn 1 5 2,66 1,025 

Miljöattityd2 1 5 2,18 1,044 

BoS ,00 1,00 ,6988 ,45900 

BoO ,00 1,00 ,2495 ,43294 

InkB ,00 7,00 3,9056 1,40646 

Int_BoO_inkB ,00 7,00 ,9732 1,82963 

Int_BoS_inkB ,00 7,00 2,7276 2,15688 

Int_BoS_Ma2 ,00 5,00 1,5169 1,33503 

Int_BoO_Ma2 ,00 5,00 ,5487 1,07487 

Int_BoS_MH ,00 5,00 1,8628 1,49928 
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Int_BoO_MH ,00 5,00 ,6630 1,25495 

 

Resultat (tabeller)  

Alla länder (9550 respondenter) 

AUSTRALIEN 

 

Tabell 20 

Varibel 
Exp(B) 

Medelvärde Std. avvikelse 

Inkomst 1,011 6,02 3,640 

Miljöhänsyn 1,008 3,10 ,899 

Miljöattityd 1,017 2,29 1,029 

BoS 1,688 ,8337 ,37235 

BoO 0,957 ,2364 ,42492 

InkB 0,951 2,4010 1,60172 

Int_BoO_inkB 1,021 ,5921 1,33241 

Int_BoS_inkB 1,023 1,9836 1,69395 

Int_BoS_Ma 0,976 1,9086 1,26511 

Int_BoO_Ma 1,039 ,5604 1,12198 

Int_BoS_MH 0,993 2,6062 1,41746 

Int_BoO_MH 0,944 ,7128 1,35303 

Tabell 21  

Varibel 
 

Exp(B) Medelvärde Std. Avvikelse 

Inkomst 1,024 6,17 3,711 

 Miljöhänsyn 0,949 3,21 0,834 

Miljöattityd 1,09 2,47 1,051 

BoS 1,713 0,8628 0,34421 

BoO 0,709 0,1998 0,40005 

InkB 0,962 2,8529 1,63123 

Int_BoO_inkB 0,994 0,5875 1,41344 

Int_BoS_inkB 1,041 2,5129 1,80031 

Int_BoS_Ma 0,909 2,1243 1,29425 

Int_BoO_Ma 0,975 0,4841 1,08047 

Int_BoS_MH 1,003 2,7664 1,34797 

Int_BoO_MH 1,102 0,662 1,37537 
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FRANKRIKE 

 

HOLLAND 

 

 

 

Tabell 22 

Varibel 

 

Exp(B) 

 

Medelvärde 

 

 

Std. Avvikelse 

 

 

Inkomst 1,021 6,16 3,383 

Miljöhänsyn 0,994 3,14 ,838 

Miljöattityd 0,925 2,00 ,963 

BoS 1,584 ,8251 ,38004 

BoO 0,915 ,3563 ,47912 

InkB 0,982 2,5991 1,68081 

Int_BoO_inkB 1,025 ,9795 1,64762 

Int_BoS_inkB 0,989 2,1851 1,80010 

Int_BoS_Ma 1,08 1,6391 1,14740 

Int_BoO_Ma 1,031 ,7274 1,12907 

Int_BoS_MH 0,957 2,6074 1,41301 

Int_BoO_MH 0,946 1,1386 1,60026 

Tabell 23 

Varibel 
 

Exp(B) Medelvärde 
 

Std. Avvikelse 
 

Inkomst 1,011 4,26 2,690 

Miljöhänsyn 1,05 2,58 ,943 

Miljöattityd 0,974 2,44 ,990 

BoS 2,368 ,7438 ,43673 

BoO 0,731 ,2709 ,44466 

InkB 0,985 2,2562 1,56559 

Int_BoO_inkB 1,021 ,6502 1,35976 

Int_BoS_inkB 0,985 1,6552 1,64542 

Int_BoS_Ma 0,956 1,8217 1,35754 

Int_BoO_Ma 1,054 ,6837 1,22171 

Int_BoS_MH 0,901 1,8985 1,36617 

Int_BoO_MH 1,078 ,6837 1,21767 
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ITALIEN 

 

KANADA 

 

 

 

 

 

 

Tabell 24 

Varibel 
Exp(B) Medelvärde 

 
Std. Avvikelse 

 

Inkomst 1,008 6,63 3,474 

Miljöhänsyn 0,919 3,35 ,797 

Miljöattityd 1,139 2,29 1,075 

BoS 1,429 ,8970 ,30411 

BoO 0,971 ,1927 ,39453 

InkB 0,958 1,3691 1,09052 

Int_BoO_inkB 0,994 ,2682 ,71904 

Int_BoS_inkB 1,025 1,2216 1,10674 

Int_BoS_Ma 0,832 2,0600 1,23791 

Int_BoO_Ma 1,049 ,4368 1,00373 

Int_BoS_MH 1,163 3,0078 1,26974 

Int_BoO_MH 0,954 ,6316 1,33924 

Tabell 25 

Varibel 
Exp(B) 

Medelvärde 
 

Std. Avvikelse 
 

Inkomst 1,016 6,32 3,645 

Miljöhänsyn 1,1 3,21 ,816 

Miljöattityd 1,08 2,27 ,994 

BoS 1,659 ,8235 ,38141 

BoO 0,686 ,2512 ,43395 

InkB 0,95 2,7727 1,76803 

Int_BoO_inkB 1,04 ,7208 1,53334 

Int_BoS_inkB 0,996 2,3380 1,91601 

Int_BoS_Ma 0,972 1,8654 1,24408 

Int_BoO_Ma 1,085 ,5783 1,11897 

Int_BoS_MH 0,968 2,6451 1,42953 

Int_BoO_MH 1,015 ,7996 1,43687 
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KOREA 

 

 

NORGE 

 

 

Tabell 26 

Varibel 
Exp(B) Medelvärde 

 
Std. Avvikelse 

 

Inkomst 0,995 6,51 3,770 

Miljöhänsyn 1,047 3,26 ,804 

Miljöattityd 0,991 2,53 ,918 

BoS 1,233 ,9030 ,29611 

BoO 1,064 ,1250 ,33088 

InkB 0,947 2,5260 1,36572 

Int_BoO_inkB 0,919 ,2790 ,88879 

Int_BoS_inkB 1,051 2,2990 1,49861 

Int_BoS_Ma 1,032 2,2870 1,14015 

Int_BoO_Ma 1,06 ,3250 ,92641 

Int_BoS_MH 0,924 2,9470 1,22788 

Int_BoO_MH 1 ,3860 1,07058 

Tabell 27 

Varibel 
Exp(B) Medelvärde 

 
Std. Avvikelse 

 

Inkomst 1,009 6,00 3,576 

Miljöhänsyn 0,902 2,83 ,886 

Miljöattityd 0,924 2,65 1,025 

BoS 0,882 ,7890 ,40821 

BoO 0,982 ,4220 ,49412 

InkB 1,088 2,0245 1,31651 

Int_BoO_inkB 1,064 ,8577 1,31650 

Int_BoS_inkB 0,877 1,6114 1,43425 

Int_BoS_Ma 1,136 2,1129 1,41144 

Int_BoO_Ma 1,081 1,1472 1,49061 

Int_BoS_MH 1,146 2,2326 1,40091 

Int_BoO_MH 0,835 1,2149 1,53221 
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SVERIGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 28 

Varibel 
Exp(B) Medelvärde 

 
Std. Avvikelse 

 

Inkomst 1,009 5,12 3,593 

Miljöhänsyn 1,02 2,66 1,025 

Miljöattityd 1,009 2,18 1,044 

BoS 2,457 ,6988 ,45900 

BoO 0,78 ,2495 ,43294 

InkB 0,956 3,9056 1,40646 

Int_BoO_inkB 1,037 ,9732 1,82963 

Int_BoS_inkB 0,985 2,7276 2,15688 

Int_BoS_Ma 0,93 1,5169 1,33503 

Int_BoO_Ma 1,113 ,5487 1,07487 

Int_BoS_MH 0,964 1,8628 1,49928 

Int_BoO_MH 0,958 ,6630 1,25495 
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