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Sammanfattning

Vi har kommit fram till att de flesta människor är miljömedvetna och intresserade av att 

återvinna pantenheter och hjälpa till med välgörenhet, men för att maximera deras goda 

gärningar krävs att de har full insyn i vart de insamlade pengarna tar vägen samt att de vill ha 

möjlighet att välja till vilket ändamål pengarna ska skänkas.

Vi har genom en enkät på 19 frågor sammanställt våra respondenters svar och härlett dessa 

svar till undersökta teorier.

Undersökningen har gjorts med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning med målet att se 

deras syn på återvinning, miljö och välgörenhet. Vi ville även se om och vilka faktorer som 

kan påverka människor för ökad medvetenhet och intresse att göra en god gärning.

Till undersökningen valde vi att titta närmare på olika teorier inom Socialt beteende, 

Påverkanstaktik, Miljö, Återvinning och Välgörenhet.

Denna undersökning kan ligga till grund för vidare undersökningar inom områdena 

Återvinning, Miljö och Påverkan. Undersökningen skulle kunna användas för att se ett 

intresse för etablering av verksamhet som omhändertar pantenheter. Undersökningen skulle 

även kunna användas för att i större utsträckning mäta människors beteende inom dessa 

områden. Undersökningen kan även användas till informationssyfte för att väcka tankar och 

öka förståelse för hur mycket en återlämning gör för miljö och välfärd.
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1 Inledning

En stor mängd aluminiumburkar och PET-flaskor återgår inte till återvinning. Panten på 

återvinningsflaskor och burkar kanske ses för lite värd för att bemöda sig att lämna tillbaka i 

pantstationerna runt om i Sverige. Cirka 115 miljoner svensksålda burkar återvinns inte.1

Detta motsvarar 56.5 miljoner kronor som de svenska medborgarna ”förlorar” på att inte

panta burkarna.

De cirka 350 miljoner kronor som nedskräpningen kostar årligen motsvarar till exempel en 

årslön till 1405 grundskolelärare. Allmänheten kanske inte tänker på miljö och 

energiaspekterna som går åt till att producera en ny burk.2

En återvunnen burk sparar 95 procent av den energin som åtgår till att tillverka en ny burk.3

70 procent av en återvunnen plastflaska går till nyproduktion av PET-flaskor och de övriga 

procenten går till andra produkter så som produkter av fleece och andra fibermaterial.4

I Sverige återkommer cirka åtta av tio flaskor/burkar till återvinning. Det säljs ungefär 915 

miljoner aluminiumburkar och 600 miljoner PET-flaskor årligen i Sverige.5 Detta ger att cirka 

300 miljoner burkar och flaskor inte återgår till retur. Där tillkommer även en mycket stor 

mängd importerade burkar som inte kan pantas i Sverige. Hur många burkar som importeras 

är omöjligt att uppskatta men med tanke på att importen av enbart öl uppgick till ungefär 75 

miljoner liter 2004 så kan man utgå från att det finns en hel del aluminium som inte återvinns 

då dessa burkar inte ger någon pant i Sverige.6 Enligt Panteriet AB erhåller returstationen 15 

öre i hanteringsersättning per burk de lämnar till återvinningscentralen. Dock så får den som 

                                               
1 www.returpack.se 2010-02-20
2 www.hsr.sr 2010-02-21
3 http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ab_svenska_returpack/pressrelease/view/sverige-pantar-sig-kvar-i-
vaerldstoppen-303364 2010-02-12
4 http://www.returpack.se/flash.php?pageId= länk miljö, miljö och pet-flaskor 2010-02-12
5 Riksdagsmotion 2005/06:MJ253
6 http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=2004/05&bet=MJ440&dok_id=GS02MJ440
2010-02-12
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pantar inga pengar då de lämnar importerade burkar på grund av att de importerade burkarna 

inte ingår i det svenska kretsloppet.7

Enligt Återvinningsindustriernas rapport från 2007 så finns det god möjlighet för Sverige att 

minska koldioxidutsläppen, förknippade med nyproduktion av aluminiumburkar, med 38,000

ton. I Sverige så återvanns, 2005, 86 % av de 825 miljoner Svensksålda burkarna. Där 

tillkommer också cirka 400 miljoner importerade burkar och man uppskattar att ca hälften 

återgår till återvinning. Detta ger att 115 miljoner Svensksålda burkar plus 200 miljoner 

importerade burkar inte återgår till återvinning. 315 miljoner burkar motsvarar 

koldioxidutsläpp 38,000 ton.8(Observera att siffran för de importerade bukarna är uppskattad 

av Återvinningsindustrierna och mycket svår att beräkna mer exakt.)

Tack vare återvinning av aluminium har man under senaste 20 åren minskat 

koldioxidutsläppen med 50 miljoner ton per år.9 I och med de öppna gränserna mot Europa 

som erbjuder varor med lägre skatt så sjunker efterfrågan på svensksålda burkar och 

returflaskor. Sverige har valt att bibehålla en generellt hög skattesats på sprit gentemot andra 

EU-länder vilket gör det ekonomiskt fördelaktigt för de svenska invånarna att köpa sina 

burköl från andra länder.10

Vid efterforskning framkom det att Jönköpings län, enligt senaste tillgängliga statistik,

återvinner minst antal burkar och flaskor i landet.11

Företaget Returpack AB som är ansvariga för återvinningen av returburkar i Sverige har 

beslutat att, från och med den 15:e september år 2010, höja panten med 100 procent, från 50 

öre till 1 krona per burk. Detta är ett krafttag från Returpacks sida att öka återvinningen, men 

kommer det göra något resultat i Jönköpings län?12

Tillvägagångssättet för studien blir att genom en kvantitativ enkätundersökning ge en bild av 

allmänhetens pantningsvanor och försöka få en bild av återvinningen. Med hjälp av empirin 

                                               
7 www.panteriet.se/infosvar.htm 2010-05-14
8 Rapporter, Återvunnen råvara – en god affär för klimatet http://www.recycling.se/ 2010-01-08
9 Aluminium framtidens metall http://www.ts.mah.se/utbild/nr1002/kemi/D3.PDF 2010-04-08
10 http://www.vasa.gavle.se/projekt/eu/droger/alkoholeu.htm 2010-03-31
11http://svt.se/2.82111/1.1603654/jonkopingsbor_samst_pa_att_panta?lid=senasteNytt_1016929&lpos=rubrik_1
603654 2010-02-12 
12 http://www.bolagsfakta.se/pressreleaser/visa/pressrelease/206139/hojd-pant-pa-burkar/7C5D6A2D-8F5F-
3DD7-6DCD-AE65F942080D 2010-02- 12
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analyseras om det finns underlag för en tjänst som eventuellt kommer att öka återvinningen 

och samtidigt bidra till att knyta avtal med returåtervinningsinstanser för möjlighet att

returnera flaskor och burkar.

”Den som med uppsåt eller oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har 

tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år”.13

Enligt Håll Sverige Rents undersökning om nedskräpning så är 6,7% av det skräp som slängs 

i naturen förpackningar från Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite).14

Den allmänna nedskräpningen kostar Vägverket och landets kommuner ca 350 miljoner 

kronor årligen enligt Håll Sverige Rent.15

Nedbrytningstiden för en Pet-flaska är ca 450 år och för en burk är tiden ca 300 år. Materialen 

förstör inte miljön de ligger i men miljövinsten med att återvinna materialet är en faktor för 

renare miljöer och bättre ekonomi. Som parantes kan nämnas att nedbrytningstiden för en 

glasflaska är 1 miljon år.16

1.1 Bakgrund och problemlösning

Viljan att göra något för miljön och samtidigt öka donation till välgörenhet var huvudtanken. 

Det slutgiltiga valet blev återvinning av burkar och flaskor, då vissa pantstationer redan 

erbjuder folk att skänka sin pant i och med den så kallade ”biståndsknappen”. Alla butiker har 

inte ”biståndsknappar” på sina returautomater men matvarukedjan COOP är en föregångare 

för biståndsskänkning i samband med returåterlämning, på deras returautomater finns denna 

biståndsknapp som ger den pantande kunden möjligheten att skänka pantbeloppet till 

välgörande ändamål.17

                                               
13 Miljöbalken kap. 29 § 7
14http://www.hsr.se/documents/NY_Vartarbete/NY_Fakta/HSR_Skraprapport_2006_webb.pdfhttp://www.hsr.se/
documents/NY_Vartarbete/NY_Fakta/HSR_Skraprapport_2006_webb.pdf 2010-03-30
15 www.hsr.sr 2010-03-11
16 http://www.hsr.se/documents/NY_Skola_o_forskola/Tema_narmiljo/Ratt_sak_pa_ratt_plats_handledning.pdf
2010-04-08
17 http://www.coop.se/Sok/?q=bist%c3%a5ndsknappen&tagSearch=1 2010-04-19
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Men eftersom man fortfarande ser mycket burkar och flaskor i naturen och uppmaningar till 

att Sverige ska ”panta mera” så kom tankarna fram till; vad är det för faktorer som påverkar 

människor till att panta?

År 2008 var Vaxholms kommun bäst på att skänka panten med 8 procent av det totala 

beloppet på returnerade burkar.18 Siffran på 8 procent är med för att visa att det är en väldigt 

liten andel som går till välgörenhet. Undersökningen omfattar Jönköpings län som visat sig 

vara sämst i landet på att återvinna burkar och flaskor, här återvinns 128 enheter per person 

medans rikssnittet ligger på 145 enheter per person.19 Eventuellt ökar denna siffra om man 

utan kostnad hämtar returburkar och flaskor på plats. Detta är en fråga vi hoppas 

undersökningen kommer att ge svar på. Idén vänder sig till privatpersoner och företag för att 

hjälpa till med återvinning som i sin tur leder till välgörenhet. 

Lösningen på problemet är att finna de faktorer som påverkar människor i deras val om 

återlämning av pant och göra dem mer medvetna om effekten av att inte panta burkar/flaskor. 

1.2 Problemformulering

Vilka faktorer påverkar människor till att panta?

1.3 Uppsatsens syfte

Med undersökningen ska undersökas vad det finns för faktorer som gör att människor pantar 

respektive inte pantar. Finns det faktorer som kan motivera människor att vilja panta mer?

Är människor medvetna om miljöfaktorerna som utebliven återvinning orsakar?

Kan man genom information påverka människor till ett ändrat beteende vad det gäller 

återvinning?

                                               
18 http://www.coop.se/Global/KF/PM%20Dotterbolag/2009-05-
18%20PM%20Utan%20Gr%c3%a4nser%20Vaxholmsborna%20b%c3%a4st%20p%c3%a5%20panta.pdf 2010-
02-12
19http://mobil.svt.se/2.82111/1.1603654/jonkopingsbor_samst_pa_att_panta?lid=senasteNytt_1016929&lpos=ru
brik_1603654 2010-02-14
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Den undersökning som gjorts är gjord med kvantitativ undersökningsmetod för att få en 

generell bild av hur människor resonerar om sitt beteende. Går ett invant beteende (att inte 

panta till exempel) ändra på genom påverkan? Detta ämne har valts för att vi vill öka 

medvetenheten och få människor att vakna upp till att bli mer miljömedvetna och mer 

benägna att hjälpa behövande med en så enkel insats som att skänka panten till välgörande 

ändamål.

Undersökningens vidare syfte är att ge återvinningsbranschen ett underlag att jobba med för 

att öka återvinningsgraden. Vi presenterar orsaker och anledningar till varför människor gör

som de gör och vad som kan få dessa att panta mer enheter och skänka mer pengar. Med 

hjälp av återvinningsbranschen kan detta bli möjligt och detta är ett scenario med enbart 

vinnare; återvinningsbranschen, miljön och de behövande.

Vi anser att denna undersökning av människors återvinningsvanor, tankar och kunskap är 

viktig då aluminiumburkar tar onödigt mycket energi vid nyproduktion med tanke på det stora 

antal burkar som inte lämnas tillbaka. Vidare är även retur av plastflaskor mycket viktig för 

miljön och även de har en hög återvinningsfaktor. Stora summor pengar läggs på renhållning 

av Sverige och kan man öka återvinning av burkar och flaskor så är ett steg i rätt riktning 

taget. Vi tror också att pantpengarna, som är en relativt liten summa, i större grad skulle 

kunna göra nytta för behövande människor runt om i världen. Vår förhoppning är att 

människor ska bli mer medvetna om de positiva effekter de skänkta pengarna har. 

Undersökningen anser vi vara angelägen för den behandlar något av det viktigaste vi har; vår 

miljö och våra medmänniskor.

1.4 Perspektiv och avgränsningar

Vi har valt att begränsa undersökningen till tre olika teoretiska områden: Teorier om socialt 
beteende, teorier om miljömedvetenhet och teorier om välgörenhet.

Några viktiga ord och begrepp som ska gå hand i hand med arbetet är miljömedvetenhet, 
engagemang, välgörenhet, påverkan och samarbete.
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Undersökningen kommer göras genom kvantitativ enkätundersökning.

1.5 Underlag för undersökningen

För att få fram svar på undersökningsfrågorna så används en kvantitativ undersökning. 

Enkäterna har riktats mot invånare runt om i Jönköpings Län.

Empirin baseras på undersökningen och resultatet analyseras för att utreda varför och om det 

går att motivera allmänheten att återvinna mer.

1.6 Uppsatsen 

Temat behandlas dels utifrån yttre faktorer såsom miljöbehov och hur människor ser på dessa, 

dels inre faktorer som sociala bevis, medkänsla och så vidare.

De frågor som formulerats till intervjuerna ska generera så mycket information som möjligt 

om personers tycke, tänk och vilja till att panta returflaskor och burkar. 

1.7 Målgrupp

Undersökningen vänder sig till vuxna människor, även de som inte konsumerar pantartiklar. 

1.8 Uppsatsens disposition

Uppsatsens struktur läggs up på följande sätt: Sammanfattning, Inledning, Teorier, Metod, 

Undersökningen, Resultat, Empiri/Analys, Slutsats, Bilagor, Referenser, Litteratur.
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2 Teori

Vi har samlat in teori som vi anser berör detta ämne och delat upp de i tre avsnitt: 
 Teorier om socialt beteende

 Teorier/fakta angående miljömedvetenhet

 Teorier om välgörenhet

Troligt är att det finns fler teorier som påverkar människors återvinningsgrad men det är dessa 

tre som vi fokuserat på i vårt arbete. Anledningen till att vi valt dessa tre teoretiska kategorier 

är att vi anser en stor del av folks attityd påverkar hur mycket de återvinner. Välgörenhet och 

miljömedvetenhet är frågor som är viktiga att belysa, med pantartiklar kan man göra en insats.

2.1 Teorier om socialt beteende

Hur tänker och gör människan i vissa situationer?

2.1.1 Sociala bevis

Enligt Cialdini så påverkas vi av våra medmänniskors beteende.20 Desto mer människor som 

utför en viss handling desto mer socialt accepterat är det för andra att utföra just denna 

handling. ”Principen av sociala bevis fungerar bäst när vi iakttar beteendet hos människor 

som liknar oss själva”.21

Majoriteten av människor önskar bete sig som andra och inte sticka ut i rädsla för att bryta de 

”sociala normerna”, man är rädd för att bli uttittad och i allra värsta fall bli utskrattad och 

hånad för sitt eget beteende.

Människan känner trygghet i att göra som ”alla andra”, att bryta mot det invanda mönstret kan 

leda till att man blir granskad, vilket ofta känns obehagligt och oönskat.22

Enligt Susanna Radovic följer människan sina sociala normer i tron av att vi ska bli belönade 

(vilket vi ibland blir) men även av rädsla för att bli bestraffade om vi inte gör ”rätt”.23

                                               
20 Cialdini (2007) sid. 138-152
21 http://social-cognition.uni-koeln.de/scc4/documents/PSPB27.pdf 2010-04-01
22 Cialdini (2007) sid. 117-135
23 Forskning och framsteg http://www.fof.se/blogg/susanna-radovic/varfor-foljer-vi-sociala-normer 2010-04-15



Högskolan i Skövde
Export/Import programmet
Examensarbete

Niklas Andersson 850520
Johan Dahl 770831

Handledare Jan Sedenka
Examinator Stefan Tengblad 

7

Cialdini säger att: ”Vi ser ett beteende i en given situation som korrekt först då vi ser andra 

bete sig på samma sätt.”  Oavsett hur situationen ser ut, det kan handla om allt ifrån vad vi gör 

med den tomma popcornbägaren på biografen till hur fort vi kör på vägen, så söker vi svaret 

på korrekt beteende hos omgivningen. I de allra flesta normala fall fungerar detta ganska bra 

men vi kan också luras att göra fel då vi tror vi gör rätt. Det finns alltid de som vill utnyttja 

och lura oss människor vilket bör påminna oss om att alltid vara vaksamma över situationer 

som känns olustiga och inte bara handla på instinkt. Exempel på enkla situationer då vi enligt 

de sociala principerna uppmanas till en viss handling kan vara TV-program med inspelade 

skratt som, då de spelas upp, är tänkta att få oss att skratta eller kollekthåven i kyrkan, som 

innan den gått ut i församlingen, redan fyllts med lite sedlar av kyrkovaktmästaren för att få 

oss att donera sedlar istället för mynt.24

När det är så många människor som härmar sin omgivning, vilka är det då som skapar det 

socialt ”korrekta” beteendet? Motivationskonsulten Cavett Robert säger att 95 % av 

befolkningen imiterar medan bara 5 % initierar. Dessa 5 % är en stark grupp men eftersom det 

är en sådan stor del av befolkningen som låter sig påverkas så övertygas människan i mycket 

högre grad av andras handlingar än av våra argument!25

2.1.2 Reciprocitet 

Reciprocitetsregeln är en regel som går ut på att ge tillbaka tidigare mottagna tjänster. Om vi 

en gång har fått en tjänst av en person så är det svårt och ibland omöjligt att säga nej när 

personen behöver en tjänst tillbaka.

Det reciproka beteendet kan leda till oönskad och ojämn byteshandel då den som fått en tjänst 

utförd känner att han eventuellt måste ge tillbaka mer vid en förfrågan från den som hjälpt 

honom. Reciprocitetsprincipen säger att även om byte av tjänster är ojämnt är det mycket 

svårt att neka en gentjänst då man själv fått hjälp.26

                                               
24 Cialdini (2007) sid. 118
25 Cialdini (2007) sid. 118-121
26 Cialdini (2007) sid. 32-66
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I det fallet att man erbjuder sig hämta returflaskor och burkar utan kostnad samt erbjuder sig 

att skänka överskottet till välgörenhet så spelar man på de reciproka känslorna. En fråga som 

enligt reciprocitetsprincipen är svår att svara nej på skulle kunna vara: ”Vill du rädda miljön 

samt bidra till välgörenhet utan att varken skänka pengar eller göra något arbete?” Använder 

man sig av rätt frågeställning så kan man enligt denna princip få det svar man önskar, även 

om personen man egentligen frågar, inte är positiv så gör man honom positiv med en viss 

formulering av frågeställningen. 

För att förstå hur denna regel fungerar i verkligheten berättar Cialdini om ett experiment 

utfört av psykologen Dennis Regan (1971). Experimentet gick ut på att Regans kollega Joe 

bedömde målningar tillsammans med en person som var helt ovetande om detta experiment. 

Experimentet utfördes på två olika sätt: ena gången så gjorde Joe den andre personen en liten 

tjänst, exempelvis bjöd honom på en Coca-Cola. Andra gången så gjorde han inte den andre 

personen en tjänst. När bedömningen av målningarna var klar frågade Joe den andre personen 

om han ville köpa lite lotter av Joe, då Joe kunde vinna en bil om han sålde flest lotter. 

Utfallet var slående; de personer Joe hade gjort en tjänst tidigare köpte dubbelt så många 

lotter som de andra personerna.27

2.1.3 Förpliktelser och konsekvens

Vi människor har en inre önskan om att vara konsekventa, har vi gjort ett aktivt val känner vi 

oss tvungna till att agera efter det val vi gjort. När människan gör aktiva val, även om de är 

mindre bra, så intalar vi oss att valet ändå är det rätta och vi utvecklar nya tankesätt för att 

rättfärdiga valet som gjorts.

Om vi en gång gjort ett val som vid tidpunkten föreföll som det rätta, men senare visar sig 

vara felaktigt, kan det vara svårt att bryta sitt dåliga val med nya värderingar. Detta är en 

faktor som i hög grad påverkas av uppväxt, kultur och värderingar.28

Enligt en undersökning av två kanadensiska psykologer så avslöjades att människor på 

kapplöpningsbanan är betydligt säkrare på att vinna strax efter att de satsat sina pengar än 

                                               
27 Cialdini (2007) sid. 34-35
28 Cialdini (2007) sid. 67-115
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innan de satsat. I spelarens sinne förbättras hans vinstchanser avsevärt efter att vadet är betalat 

bara för hans önskan om vinst.29

Konsekvens är en stark motivationsfaktor för oss människor som kan få oss att agera mot våra 

egna intressen. Vi vill inte uppfattas som inkonsekventa då vi kan verka förvirrade eller 

opålitliga. 

Konsekvens är också ganska skönt för oss människor då vi i flera situationer slipper tänka 

efter utan enbart handlar efter vårt invanda mönster för att inte framstå som inkonsekventa. 

När vi människor handlar konsekvent blir vi genast en målgrupp för dem som vill påverka 

eller utnyttja oss. Cialdini ger en bra bild med den följande händelsen som han själv var med 

om: Tiden innan jul så körde en leksakstillverkare en enorm reklamkampanj för en bilbana. 

Sonen i familjen påverkades och önskade sig denna bilbana i julklapp. Eftersom denna 

reklamkampanj ofta syntes på TV så blev sonen allt mer sugen och detta påminde han 

föräldrarna om konstant, vilket ledde till att föräldrarna lovade att sonen skulle få en sådan 

bilbana i julklapp. När julklapparna skulle inhandlades åkte föräldrarna till leksaksaffär efter 

leksaksaffär men bilbanan fanns inte någonstans. De fick beskedet om att bilbanorna var 

beställda men de visste inte när de skulle komma in. Föräldrarna blev tvungna att köpa andra 

julklappar till sin son. Efter jul så drar samma leksakstillverkare igång samma reklamkampanj 

igen och sonen i familjen påminde sina föräldrar om att de faktiskt lovat att han skulle få en 

sådan i julklapp. Leksakstillverkaren gör här något mycket smart: de spelar på känslor. De vet 

att föräldrar handlar julklappar men undanhåller de produkter de gjort reklam för. När de 

sedan drar igång sina kampanjer igen blir barnen mer sugna på leksaken och föräldrarna blir 

mer eller mindre tvungna att uppfylla sina löften till barnen.30

2.1.4 Empati

Empati är vår förmåga att förstå andra människors känslor och tankar. Att skapa kontakt med 

en annan människa på ett känslomässigt plan kräver både hjärta och hjärna för att man ska 

uppfattas som seriöst intresserad. Om man försöker glömma sin egen situation och försöker 

                                               
29 Knox, Inkster (1968)
30 Cialdini (2007) sid. 67-115
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tänka sig in i andras samt ställa fördjupande frågor så kan man börja analysera den andres 

inställning. Visar du förståelse för den andre så visar du empati.31

Om vi ska uppfattas som empatiska så krävs uppriktighet och öppenhet, annars kan vi aldrig 

uppnå en djupare relation. För att man ska kunna ge andra en sann upplevelse av empati bör 

man visa att man är känslig och vara väl medveten om vilket budskap man sänder ut med dels 

sitt talade språk men även sitt kroppsspråk. 

Enligt Dent och Brent så skapar man god kontakt med hjälp av empati genom att vara en god 

lyssnare, ha ett stort tålamod och man bör vara duktig på att läsa av andras kroppsspråk.

Empati skulle kunna användas för att öka återvinningsgraden av returburkar och flaskor. Dels 

skulle man kunna göra en reklamfilm med budskap om försämrad miljö, ökade utsläpp och 

onödig förbrukning av jordens resurser. Dels skulle man kunna ta steget vidare och erbjuda en 

tjänst som omhändertar returburkar och flaskor och skänker överskottet till välgörenhet. Då 

skulle reklamen förutom budskap om försämrad miljö innehålla människor som är i behov av 

hjälp. Ett starkt budskap som enligt den tidigare reciproka teorin skulle vara svårt att säga nej 

till. Frågeställningen: ”Vill du rädda miljön och bidra till en bättre värld?” Är det bara 

människor som helt saknar empati som skulle svara nej på.32

2.1.5 Theory of reasoned action (TRA) ”Teorin om överlagt beteende”

Theory of reasoned action är en teori utvecklad av Fishbein och Ajzen.33 Teorin är framtagen 

för att förklara, förutspå och förändra hur vi människor beter oss i olika sammanhang efter 

olika faktorer; handling, tidpunkt, sammanhang och målsättning. Teorin undersöker hur stor 

ansträngning en person är beredd att göra för att uppfylla ett givet mål. Desto mer vi 

motiverar personen att ändra sitt beteende för att uppnå målet desto större chans är ett positivt 

utfall.34

                                               
31 F.E. Dent, M. Brent (2009) sid. 107-123
32 F.E. Dent, M. Brent (2009) sid. 107-123
33 http://www.people.umass.edu/aizen/f&a1975.html 2010-04-16
34 Barr (2002) s. 76-84
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Generellt sett har vi människor lättare att uppfylla givna intentioner om en känd eller viktig 

person har uppmanat oss till detta, men våra egna attityder är en faktor som styr oss att 

verkligen utföra den intention vi önskar.

En persons attityd påverkas också i hög grad av det sociala trycket; hur andra människor gör 

vid givna situationer. Personer med en stark vilja faller inte alltid för detta sociala tryck utan 

motiveras oftast av möjliga positiva eller negativa konsekvenser av sitt beteende. Dessa 

personliga attityder i kombination med hur starkt vi påverkas av andra leder oss till den givna 

intentionen (målet). När man vet vilken intention man vill uppfylla så anpassas beteendet för 

att lyckas. Se figur nedan.35

Figur 1. “Theory of reasoned action” (Ajzen & Fishbein, 1980)

2.1.6 Theory of planned behaviour (TPB) ”Teorin om planerat beteende”

Då Fishbein och Ajzen´s Theory of reasoned action innehöll en del begränsningar så 

utvecklade Ajzen ”Theory of planned behavior”36 med flera tillagda variabler bl.a. upplevd 

kontroll, kunskap och bakgrund.

Man påvisar med denna teori att människan påverkas av ett större antal faktorer än vad 

Theory of reasoned behavior tar upp, exempelvis yttre resurser, egenskaper, kunnande, 

möjligheter och andra personer.  

                                               
35 Barr (2008) s. 85-103
36 http://www.12manage.com/methods_ajzen_theory_planned_behaviour_sv.html 2010-04-15

Attitude toward the behavior: 
Personlig attityd

Subjective norm: Subjektiva 
normer

Intention: Intention (mål)

Behavior: Beteende
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Desto fler möjligheter och resurser en person anser sig besitta desto lättare är det för denne att 

uppfylla önskade intentioner. Denna upplevda kontroll i kombination med andra personers 

information gör det lättare eller svårare för personen att utföra det beteende som krävs för att 

nå sitt mål. Det kan gälla allt ifrån enklare vardagliga ting som att uppnå en rutin för städning 

eller svårare intentioner som att sluta röka.37

Figur 2. “Theory of planned behaviour”38

2.2 Teori/fakta om miljö och återvinning

Hur påverkas miljön och samhället?

2.2.1 Treringarsmodellen ( The ”three rings” model of sustainability )

Treringarmodellen är en hållbar samhällsenlig utveckling där de tre faktorerna miljö, samhälle 

och ekonomi ska harmonisera. Figuren nedan visar en värld i god hållbar utveckling och 

denna typ kallas ekocentrisk. En ekocentrisk värld utmärks genom ett starkt ”grönt” tänkande 

och strävan efter att bevara naturen. I denna typ av värld finns en låg ekonomisk tillväxt och 

populationen växer i mycket liten utsträckning. Man värnar lika mycket om både människans, 

djurens och miljöns överlevnad.39

                                               
37 Barr (2008) s. 100-101, 122, 184
38 http://psycnet.apa.org/journals/epp/13/4/images/epp_13_4_288_fig1a.gif 2010-05-06
39 Barr (2008) 41-49

Attitude: Attityd
Subjective Norms: Subjectiva normer
Perceived behavioral Control: Upplevd 
kontroll av beteende
Anticipated Guilt Feelings: Förutsedd 
skuldkänsla 
Behavior Intention: Beteendeintention
Anticipated Embarrassment: Förutsedd 
förlägenhet
Conservation behaviour: bevarat/uppnått 
nytt påverkat beteende
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Figur 3. Treringarsmodellen (Giddings 2002)

Enligt denna figur så måste de tre elementen miljö, samhälle och ekonomi vara lika 

framträdande för en hållbar utveckling. Denna modell stämmer inte i vårt moderna samhälle 

där ekonomin är det centrala elementet. Nedanstående bild visar en, i vår tid, modern värld 

där ekonomin och teknologin är de centrala elementen. Denna typ av värld kallas 

teknocentrisk. En teknocentrisk värld utnyttjar naturens resurser utan större tanke på 

miljöpåverkan. Ekonomins primära mål är ett så högt BNP som möjligt. Moral och 

värderingar koncentreras till att gälla människornas värde, djur och natur hanteras 

sekundärt.40

Figur 4. Den staplade Treringarsmodellen, (Giddings 2002)

                                               
40 Barr (2008) 41-49
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2.3 Teorier om välgörenhet

Varför skänker människan pengar?

2.3.1 Självbild

I en studie som ekonomerna och beteendeforskarna Dan Ariely, Anat Brach och Stephan 

Meier gjorde 2007, säger de att ett av de viktigaste skälen till att människor ger till 

välgörenhet är för att försöka göra sin självbild eller image bättre än vad den egentligen är. 

Man vill att andra ska se att man ger till välgörenhet och det i sin tur gör att man klassas som 

en bättre människa i andras ögon. Det har framkommit att gåvor som gavs anonymt var 

mindre än de gåvor som gavs offentligt41 Något som vissa människor inte vill bli uppfattade 

som av andra, är att vara snåla. En del människor kan känna en stor press från närstående och 

kollegor när det handlar om att ge pengar i olika sammanhang och exempel på sådana 

sammanhang kan vara då en grannes eller en kollegas barn kommer för att sälja något, då kan 

man inte säga nej pga. Att det är just deras barn och man vill inte att grannen eller kollegan 

ska uppfatta en som snål för att man inte köpte det som erbjöds. Då köper man istället i hopp 

om att statusen höjs i de närståendes ögon.42

2.3.2 Ren altruism och imperfekt altruism (Warm-glow giving)

I Anna Bremans bok Forskning om filantropi – varför skänker vi bort pengar? beskrivs ren 

altruism att personer som ger pengar verkligen bryr sig om andra människor eller just det 

välgörande ändamålet de ska skänka till.  När det pratas om att en människa bryr sig om andra 

människor så kan ett alternativ till att personen skänker pengar till exempel cancerforskning 

vara att man har familjemedlemmar med cancer eller att man skänker för att en närstående 

kan drabbas av cancer i framtiden. Och när man ser till det Anna Breman skriver om att man 

bryr sig om den organisationen man skänker till har det med att personen får något tillbaka. 

                                               
41 “Doing Good or Doing Well? Image Motivation and Monetary Incentives in Behaving Prosocially”
http://www.bos.frb.org/economic/wp/wp2007/wp0709.pdf 2010-03-12
42 Breman (2008) sid. 16
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Organisationen erbjuder en tjänst som personen uppskattar att ta del av och det kan handla om 

att personen skänker pengar till den religiösa församling som de tillhör, pengar skänks till ett 

museum som personen ofta besöker eller kan det vara att han/hon skänker till den 

idrottsföreningen som de har på sin ort.

Breman förklarar att imperfekt altruism är en kombination av ren altruism och warm-glow 

som innebär att människor mår bra av att skänka pengar till välgörande ändamål eller annat. 

Warm-glow giving beskriver att människans välbefinnande kommer från valet att skänka 

pengar, människans välbefinnande kommer inte från valet att veta vad de skänkta pengarna 

kommer brukas till utan det är känslan som spelar in att veta att de har skänkt pengar.43  

2.3.3 Ge mer Senare

Varför ska jag donera pengar till välgörenhet denna månad, när jag har så mycket att betala i 

räkningar? Jag väntar till nästa månad istället. Detta kan vara något som många människor 

tänkt när det nalkas betalning av räkningar och vetskap om att man kan göra något bra för 

någon annan.

Enligt Anna Breman så har vissa individer en benägenhet att senarelägga saker som anses 

vara en kostnad i nuläget, men istället så lägger människor pengar på saker som ger personen 

ett uppsving av lycka i precis det ögonblicket de befinner sig i. På lång sikt kommer detta att 

bli en jobbig situation. Vissa människor kan uppleva att det är jobbigt att skjuta in ordentligt 

med pengar på sitt pensionssparande för då måste de sluta att lägga pengar på saker i nutiden 

för att kunna leva bättre i framtiden eller varför spara ihop pengar i två månader när man kan 

köpa på sitt kreditkort? 

Detta beteende kallas också för present-biased preferences och beskrivs som att människan 

vill ge till välgörenhet denna månad men när denne möts av vetskapen av att han/hon har får 

mycket räkningar, så väljer personen att skjuta upp betalningen till det välgörande ändamålet. 

Personen har ändå i åtanke att donera nästa månad, men när den nya månaden kommer så är 

de tillbaka där de var sist, med för mycket räkningar att betala. Detta gör att personen 

eventuellt kommer att skjuta upp donationen ytterligare en månadsperiod och tillslut kanske 

det inte ens skänks några pengar till välgörenhet. En metod som verkar hjälpa är att om 

                                               
43 Breman (2008) sid. 16-20
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personen går med på ett högre månadsgivande i nuläget, men det träder inte i kraft förrän 

nästkommande månad, detta gör att man hoppar över hindret med att man vill ge, men jag vill 

ge i framtiden, men det kommer inte att bli av, i och med att det blir ett månadsgivande så 

bidrar det till att personen måste offra mer i nuet och lägga mer till framtiden och det gör att 

chansen blir större att personen inte säger upp sitt månadsgivande.44  

3 Metod

Vid en marknadsundersökning så finns två olika metoder: kvantitativ och kvalitativ metod. 

Valet av metod beror på vilket syfte man har med uppsatsen.

Med den kvalitativa metoden så har man ett helhetsfokus och får en djupare förståelse för 

problemet. Till exempel kan man välja att följa en viss fokusgrupp över en tid för att få en 

mer exakt bild över problemet.

När man använder den kvantitativa metoden så samlar man in en stor mängd data som 

analyseras. Oftast när man gör en kvantitativ undersökning så omvandlas den insamlade 

informationen till siffror, diagram och statistik. När man gör en underökning med kvantitativ 

metod som underlag för marknadsundersökningen så använder man sig ofta av 

standardiserade frågor vilket kan göra att resultatet kan leda till en slutsats som inte är helt 

exakt utan något diffus. Med en kvalitativ undersökning så får man ett mer exakt utfall men 

valet av undersökningsmetod styrs av syftet. 

Till undersökningen har den kvantitativa metoden valts då ett stort antal svar resulterar i en 

generell bild över problemet. Vad finns det för faktorer som dels gör att burkar inte återvinns

och dels hur kan man öka den allmänna återvinningen?

En enkät (se bilaga 1) har tagits fram som genom utskick används vid denna undersökning.

                                               
44 Breman (2008) sid. 42-43
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Svaret som önskas framkomma går endast få fram med den kvantitativa metoden då resultatet 

inte är relevant av en mindre fokusgrupps exakta beteende över tid utan det intressanta är den 

stora massans generella beteende.

Ett gott resultat då man använder den kvantitativa metoden bygger på att ha ett stort antal svar 

från en varierad grupp respondenter. Utförs exempelvis intervjuerna enbart på tidiga 

förmiddagar, eller på samma plats, så är risken stor att man bara når en grupp av människor. 

Man bör utföra intervjuerna vid så pass varierande tidpunkter och olika platser så man får en 

så bred grupp av respondenter som möjligt. Risken med en kvantitativ undersökning kan vara 

att insamlad data är så pass omfattande så den blir svåranalyserad. En annan risk kan vara att 

respondenterna inte svarar sanningsenligt men vid ett stort antal svar bör det generella utfallet 

ge ett relevant resultat av undersökningen.

Vi laddade upp enkäten till en webbserver45, därefter formulerade vi ett meddelande som e-

postades till ett stort antal människor (hämtade dels ur gruppmedlemmarnas kontaktnät, dels 

ifrån Facebook46) samt så e-postades meddelandet till samtlig personal i Värnamo och Gnosjö 

kommun. Vi skapade även en e-postadress dit respondenterna ombads skicka svar på 

enkäten.47

Svaren på enkäterna bearbetades först manuellt sedan matades all data in i Excel för 

sammanställning och analys.

4 Undersökningen

Undersökningen utfördes genom en kvantitativ enkätundersökning. 

Till undersökningen skapades en enkät med 19 stycken frågor som är kopplade till 

presenterad teori. Denna enkät skickades per e-post till samtliga anställda i Värnamo och 

Gnosjö kommun samt en stor mängd privatpersoner från respektive gruppmedlems 

kontaktnät.

                                               
45 www.johandahl.se 2010-04-01
46 www.facebook.com 2010-04-01
47 exjobb2010@live.se 2010-04-01
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Resultatet ska besvara den allmänna inställningen till återvinning av returburkar och flaskor 

samt få svar på om intresset för återvinning ökar då det erbjuds alternativ. Resultatet ska även 

ligga till grund för analysen om vad som påverkar människors beslut, värderingar och 

engagemang. Det totala antalet analyserade enkäter blev 156 stycken.

5 Resultat

5.1 Presentation av enkätsvar i diagramform

Vi presenterar resultaten fritt i diagramform. Sammanställning av alla svar finns i bilaga 2 och 

i bilaga 4 presenterar vi samtliga frågor med dess procentuella utfall.

0

10

20

30

40

50

60

0-30 år 30-45 år 45-60 år 60- år

Totalt antal svar per
ålderskategori

Antal svar som regelbundet
pantar

Antal som återlämnar
importerade enheter

I ovanstående diagram presenteras det totala antalet svar per ålderskategori samt hur många 

som regelbundet pantar och hur många som återlämnar importerade enheter trots att de inte 

får pant på dessa. 



Högskolan i Skövde
Export/Import programmet
Examensarbete

Niklas Andersson 850520
Johan Dahl 770831

Handledare Jan Sedenka
Examinator Stefan Tengblad 

19

Det vi ser i detta diagram är att de allra flesta över 30 år har regelbundna pantvanor men de 

allra flesta väljer att inte återlämna importerade enheter utan pant. Flera respondenter svarade 

att det inte går att återlämna importerade enheter, vilket det gör men troligtvis är 

informationen om detta bristfällig.

Totalt anger 90 procent av respondenterna att de regelbundet pantar, detta stämmer väl med 

teorin om förpliktelse och konsekvens. Vi påverkas av våran uppväxt, vår kultur och 

värderingar, i Sverige så är vi generellt miljömedvetna vilket stärker denna teori; vi vill vara 

konsekventa och det konsekventa valet är att panta. Teorin om planerat beteende påverkar oss 

genom en mängd av information, vad det gäller retur av pantenheter så finns det troligtvis 

ingen negativ information, som påverkar vårat planerade beteende och förhoppningsvis 

påverkas de som inte pantar till att börja panta.

Sociala beteende

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0-30 år 30-45 år 45-60 år 60- år

A
n

ta
l 

sv
ar

Antal som tycker det är pinsamt
att panta

Skulle du panta mindre om inte
panten fanns

Skulle du panta mer om panten
höjdes

Skulle du anlita tjänst som
hämtar pantenheter

I detta diagram har vi sammanställt de frågor som ligger inom teorikategorin socialt beteende. 

Det visar att det är få respondenter som tycker det är pinsamt att panta. Om vi jämför det antal 

i förra diagrammet som sa att de pantar regelbundet så var det ganska många men i detta 

diagram ser vi att många skulle panta mindre om det inte fanns någon pant.
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Däremot är det väldigt få som skulle motiveras till att panta mer om panten höjdes i de högre 

åldrarna, dock skulle de yngre respondenterna känna sig mer benägna till att panta om panten 

var högre. Det vi även ser är att intresset för att få sina enheter hämtade är mycket stort vilket 

dels kan förklaras med att i frågan så angav vi att panten skulle gå till välgörenhet men även 

faktorer som bekvämlighet tror vi spelar in då det kommer upp ett nytt alternativ till att själv 

panta sina enheter.

På frågan om respondenterna skulle panta mindre om inte panten fanns så tror vi att teorin om 

social självbild påverkar de positiva svaren. Troligtvis skulle man i allmänhet vara mindre 

benägen att panta om inga pengar kom tillbaka i pant. Människan vill framstå som bättre än 

vad den egentligen är för att må bra med sina beslut. I teorin om sociala bevis så kan vi 

koppla frågan om de respondenterna som pantar upplevde det som pinsamt, det var 6 procent 

som svarade att de tyckte det var pinsamt att panta, men när vi frågade respondenterna frågan 

om vad som skulle kunna motivera dem att panta mer så svarade 40 procent att de ville att 

någon skulle hämta enheterna hemma hos dem och att de ville ha mobila pantstationer. Det 

tolkar vi som att svaren är lite motsägelsefulla då många väljer alternativ där de slipper 

exponeras för andra människor när de ska panta. Teorin stämmer inte om det skulle dyka upp 

andra pantalternativ för människorna men stämmer för tillfället då det bara finns ett alternativ 

av återvinning för pantenheter och det är att gå till affären och möta andras blickar.
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I detta diagram ser vi hur många i varje ålderskategori som har knapp på sin pantautomat för 

att skänka panten till välgörenhet samt hur många som verkligen använder denna knapp. Här 

ser vi att det är många fler i högre åldrar som skänker pengar då de har en knapp att trycka på.

Graden av att skänka är som sagt högre i högre åldrar vilket kan kopplas till teorin om 

reciprocitet. Människor som är äldre har säkert mottagit tjänster genom åren vilket gör dem 

mer benägna att själva utföra tjänster än vad yngre människor är.

Teorin om förpliktelser och konsekvens gör att vi påverkas av exempelvis reklam om utsatta 

människor och gör oss således mer mottagliga för tanken att skänka pengar. Detsamma gäller 

för teorin om empati, då vi ser behövande och försöker tänka oss in i deras situation, så blir vi 

mer benägna till att skänka pengar.

Reklam och andra medier bygger upp en faktor som enligt teorin om planerat beteende ökar 

vår intention att skänka pengar.

Enligt teorin om ren altruism så mår vi människor bra av att skänka pengar, men vi skulle må 

ännu bättre om vi visste att pengarna verkligen gick fram och gjorde skillnad, vilket många 

respondenter påpekat i sina svar.
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I detta cirkeldiagram ser vi det procentuella utfallet till vad som skulle kunna motivera till att 

skänka mera pengar i samband med pantningen. Det som visas här är ett allmänt misstroende 

till att pengarna kommer fram till det önskade ändamålet. De allra flesta önskar att de 

antingen får veta vart pengarna går eller att de själva vill välja vart pengarna ska skänkas.

Vi ser här att teorin om ren altruism och teorin om warm glow giving stämmer för 

människorna vill skänka mer pengar men de vill verkligen veta att donationen kommer fram 

till behövande och i sin tur gör nytta.
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Här visar vi vad respondenterna procentuellt helst vill skänka sina pengar till om de fick välja.

Den grupp som är störst är den inom barnorganisationer följt av den övriga kategorin där alla 

möjliga lokala organisationer, idrottsföreningar och enskilda personer med mera valdes.

Teorin om ren altruism säger att människor som skänker pengar till organisationer i största

mån bryr sig om de organisationerna som de skänker till, av de svaren vi fått av 

respondenterna så utgår vi ifrån att de organisationer som de valt är en organisation som 

ligger dem nära hjärtat.

5.2 Det teoretiska resultatet

Av de tre teoretiska områdena vi valt att skriva märker vi att starkast koppling kan göras till 

de sociala teorierna. Vi människor är enligt den rena altruismen benägna att skänka och hjälpa 

till, denna benägenhet ökar i takt med att individens ålder ökar, vilket troligtvis kan förklaras 

med dels att en äldre person har mer erfarenhet som gör att de känner empati mot sina 

medmänniskor. De kan också känna att de har det så bra, så att skänka blir naturligt enligt det 

reciproka tänkandet.
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Enligt undersökning så stämmer teorin om warm-glow giving då vi människor mår bra, och är 

mer benägna, av att skänka då vi känner oss delaktiga och vet vart pengarna går.

Vissa av våra frågor tror vi kan påverkas av respondenternas självbild, enligt teorin om den 

sociala självbilden, då man, trots att enkäten är anonym om så önskas, vill framstå som en 

”bra” människa som är miljömedveten och skänker pengar trots att man kanske inte gör det. 

Dock kan vi inte ta det i beaktande vid analys då vi givetvis måste analysera de faktiska 

svaren.

Enligt vår undersökning så stämmer teorin om teorin om planerat beteende bra då denna är en 

teori om hur vi påverkas över tid för ett förändrat beteende. I Sverige så har vi mycket reklam, 

vi har en god syn på återvinning, vi har en överlag hög miljömedvetenhet och många andra 

faktorer som ”slipar” oss till att bli mer miljömedvetna. Vi påverkas av faktorer men har 

också möjlighet att kontrollera våra handlingar vilket gör att denna teori går hand i hand med 

teorin om förpliktelser och konsekvens. Vi förpliktigar oss till att panta och när möjlighet 

finns så skänker vi gärna pengarna enligt teorin om warm-glow giving. 

5.3 Hur resultatet kan användas av återvinningsbranschen

Det vi upptäckt genom de svar vi fått så skulle graden av pantning öka om man ställde ut 

mobila pantstationer eller erbjöd en tjänst som hämtade pantartiklarna i hemmet. Detta är en 

företagsidé som återvinningsbranschen skulle ta vara på, dels för egen vinning, men 

framförallt för miljön. 

Majoriteten av respondenter uppger att de gärna skulle skänka mer pengar om de visste att 

deras donation gick fram, men framförallt om de fick välja ändamål. Ett förslag på att lösa 

detta, utan att ha massvis med knappar på pantautomaten, kan vara att ha en mindre låst låda,

typ en brevlåda per hjälporganisation, i anslutning till pantstationen där den som pantar kan 

lägga i sitt pantkvitto så det går till det ändamål som önskas.

Återvinningsbranschen skulle anstränga sig för att informera allmänheten om att även 

importerade burkar och flaskor går att panta, och även dessa gör en stor nytta för miljön. Vi 

kan även tycka att några ören av dessa enheters värde kunde falla tillbaka till den som pantar 

eller välgörenhet, då pantstationerna även får ersättning för dessa.
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Att höja panten kommer enligt vår undersökning inte öka frekvens av pantningen nämnvärt, 

så en annan aktion vore att sprida kunskap genom olika kampanjer, exempelvis pantdagar, 

reklam och annonser.

Ur miljöaspekt borde återvinningsbranschen, tillverkare av pantenheter, miljöorganisationer 

och biståndsorganisationer samverka för att tillsammans med krafttag ta strid för ökad 

återvinning samt ökad medvetenhet om den skillnad donation av panten kan göra.

6 Empiri och analys

I detta kapitel tar vi fram både det resultat vi erhållit samt analyser av dessa. Se bilaga 1 för 

vår utformade enkät samt bilaga 2 för en sammanställning av all inkommen data. I 

sammanställningen har vi analyserat dels det totala antalet svar per fråga dels antalet svar per 

grupp som svarat Ja eller Nej på frågan om de regelbundet pantar eller inte pantar (fråga 3).

Detta för att analysera om svaren skiljer sig mellan de båda grupperna.

Efter genomgång av de inkomna enkäterna fick vi fram följande resultat. Vi har fått in svar

från 156 respondenter som varit väl fördelade över olika åldrar. Den grupp som 

representerades av mest personer var de i åldrarna 45-60 år, dessa utgjorde 33 % av det totala 

antalet respondenter. Vi tolkar detta utfall som ett resultat av att en stor del av våra enkäter är 

besvarade av kommunanställda.

Enligt svaren på enkäten så konsumeras det i våra ögon ganska lite burkar och flaskor, 52 %

av respondenterna konsumerar 0-10 enheter i månaden. Resultatet säger att den grupp av 

respondenter som konsumerar mest brukar och flaskor är de i åldersgruppen 30-45 år, det 

tolkar vi som att det troligtvis är denna grupps som har störst antal familjemedlemmar som 

bor i samma hushåll.

90 % av samtliga respondenter uppgav att de pantar regelbundet. Av de övriga 10 % så är 4 %

i åldern 0-30 år, och denna siffra sjunker ju högre ålder den tillfrågade haft. Detta tolkar vi 

som att engagemanget är högre i högre åldrar. En tanke vi har är att mentaliteten var helt olik 

den som finns bland dagens unga, och det har följt med upp i de högre åldrarna. De äldre har 
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även med sina svar på övriga frågor på enkäten visat sig vara mer miljömedvetna och mer 

intresserade av återvinning än de yngre respondenterna.

Fråga 4 hade inga givna svarsalternativ utan frågade respondenterna varför de pantar eller inte 

pantar. De inkomna svaren kunde alla sorteras in under 5 olika kategorier;

 Återvinning

 Miljö

 Ekonomi

 Lathet

 Av vana

Enligt svaren så var det nästan uteslutande personer som i fråga 3 angivit att de regelbundet 

pantar som svarat att de var miljömedvetna, intresserade av återvinning eller hade pantning 

som vana.  80 % av respondenterna som angav att de inte pantade av bekvämlighet hade på 

fråga 3 svarat att de inte pantar regelbundet. 62st av de svarande angav att de pantade för den 

egna ekonomins skull. Vi tolkar detta som att en av de största anledningarna till att inte panta 

burkar är av bekvämlighet och att en av de största anledningarna till att panta är att man ska få 

tillbaka lite pengar. Detta innebär att troligtvis borde graden av pantning öka då panten höjs 

ifrån 50 öre till en krona hösten 2010. Vi tror att pantningen kommer öka då panten på burkar 

går upp till en krona, men det vi tror stämmer inte med resultatet på fråga 9 där enbart 19 % 

angav att de kommer panta mer. Resultatet är lite motsägelsefullt då hela 41 % angav att de 

skulle bli mer motiverade till att panta om panten var högre enligt fråga 6.

I fråga 5 där respondenterna får frågan om de upplever det som pinsamt eller känner sig 

uttittade när de återlämnar burkar och flaskor, är det inte någon som svarat JA eller IBLAND 

av de respondenter som angett att de inte pantar regelbundet enligt fråga 3. Detta tolkar vi 

som att pinsamheten eller att känna sig uttittad inte är en faktor för att strunta i att återlämna 

sina burkar och flaskor. Tittar vi på resultat över dem som svarat JA eller IBLAND på om det 

är pinsamt så är de jämnt fördelade upp till 60 år, över 60 år är det inte någon som svarat JA. 

Enligt resultat så är de flesta som tycker det är pinsamt att återlämna burkar i åldern 30-45år. 

Detta tolkar vi som att de även ingår i den grupp som konsumerar flest antal burkar enligt 

fråga 2 och där av återlämnar flest antal burkar vid pantning. Enligt teorin om sociala bevis så 

ser vi vissa handlingar som socialt accepterade, för att andra utför denna sorts handling. Vi 
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trodde att utfallet skulle bli större på de som tycker det är pinsamt och känner sig uttittade 

men enligt svararen så tyckte 86 % att de aldrig känner sig uttittade eller tycker det är 

pinsamt. Teorin stämmer då det är ett socialt accepterat beteende att panta burkar och även 

teorin om självbild stämmer i detta fall då de flesta anser sig göra en god gärning i och med 

pantningen. 

När respondenterna fick frågan om vad som skulle kunna göra att de skulle panta mer så 

svarade 36 % av de som redan pantade regelbundet (fråga 3) att högre pant var det som skulle 

göra att de skulle känna att det var värt att panta. Att respondenterna vill ha högre pant 

stämmer bra överens med teorin om reciprocitet, då reciprocitet beskriver att om man gör 

något, en tjänst till exempel, i detta fall pantar burkar och flaskor så vill man ha något tillbaka 

och det blir ju högre pant. Vi tolkar det som att de som pantar och gör en insats förväntar sig 

en motprestation vilket de får i och med panten och att den kommer att höjas så blir de

belönade.

Samtidigt sa 40 % av de som pantade regelbundet (fråga 3) att det som skulle få dem att panta 

mer, skulle vara att någon hämtade burkarna/flaskorna hemma hos dem och mobila 

pantstationer (fråga 14). För även om de inte upplever det som pinsamt eller känner sig 

uttittade så tolkar vi det som att om det fanns alternativ till att slippa panta där man gör det i 

dagsläget så väljer den största delen respondenter det alternativ som ger dem mest skydd från 

andra människor. Det kan man koppla in i teorin om sociala bevis. I dagsläget pantar de som 

pantar regelbundet på det sättet som finns, så som alla andra gör ”för att man vill göra” som 

alla andra och inte sticka ut, men teorin om sociala bevis stämmer bara om det finns 

pantalternativ som exponerar människan för andra människor. Teorin om sociala bevis 

stämmer inte om det skulle finnas nya alternativ till redan givna alternativ som gör att 

människan kan panta mer skyddat från andra människors blickar.

På fråga 6 fick vi endast 100 svar från de 156 respondenterna och flera som inte angav något 

svar svarade på frågan att de oavsett skulle fortsätta panta. Det stämmer väl med teorin om 

förpliktelser och konsekvens som berättar om att vi människor har en inre önskan om att vara 

konsekventa och det val vi gör känner vi oss bundna till att agera efter. Vi handlar efter 

invanda mönster för vi vill inte upplevas som inkonsekventa inför oss själva eller inför andra.
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I frågan om respondenterna pantade sina importerade burkar så var det 49 % som pantade sina 

burkar fast de inte får någon pant för dem, men det som gjorde oss förbryllade är att 50 % av

det totala antalet respondenter inte pantar dem eller att de bara gör det ibland. Flertal av dem

som svarade sa att de inte går att lämna importerade burkar vilket det faktiskt gör. Detta måste 

tyda på att människor i allmänhet inte är informerade om att det faktiskt går att panta de 

importerade burkarna i svenska pantmaskiner och visst, det stämmer att man inte får pengar 

för burkarna men kan upplysning till människor göra att de kommer att lägga i sina 

importerade burkar i maskinen för att i slutänden spara på både miljö och resurser för att 

framställa nya svenskproducerade burkar? I en eventuell informationskampanj skulle man 

kunna använda sig av teorin om planerat beteende då vi genom information försöker förändra 

människors attityder och beteende för att uppnå vårt mål med att få folk att även panta 

importerade burkar. Vi anser att en mindre pant borde utgå även till importerade burkar då 

pantstationen får en viss ersättning även för dessa burkar från återvinningscentralen.

Enligt fråga 9 skulle 47 % fortsätta återlämna burkar och flaskor även om inte panten fanns. 

Detta tolkar vi som att dessa personer är miljömedvetna. 53 % säger JA eller VET EJ. Nu är 

det inte relevant då vi har ett retursystem, som erbjuder pant, som till och med ska höja 

panten. Men intressant är att se viljan till återvinning sträcker sig längre än till de få kronor 

man får tillbaka. 

Vi frågade även respondenterna om det fanns en knapp på pantautomaterna för att skänka 

panten till välgörenhet och i vilken utsträckning de använder denna knapp. 63 % av de 

tillfrågade angav att de har denna knapp på sina lokala automater men endast 30 % anger att 

de använder den. 18 % säger att de använder den ibland. Vi misstror detta svar då det i medel 

inkommer cirka 7 % av den totala panten till välgörenhet i Sverige. Vi misstänker att denna 

fråga spelar på de svarandes sociala självbild -enligt Breman- där de eventuellt antager detta 

för att känna sig nöjda med sig själva. Detta är ren spekulation från vår sida men utfallet 

känns väldigt högt. Det kan vara så att människorna som trycker på knappen har utvecklat ett 

konsekvent beteende att göra så enligt teorin om förpliktelser och konsekvens. Det kan även 

vara så att de som skänker pengar verkligen bryr sig om andra människor eller det ändamål de

skänker till enligt teorin om ren altruism. Även teorin om warm-glow giving (som är en 
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utveckling av ren altruism) kan kopplas till denna fråga, då det innebär att människorna mår 

bra av att skänka pengar.   

Det som skulle kunna motivera respondenterna till att skänka mera till välgörenhet kan 

sammanfattas i dessa punkter:

 Småpengar (summan är liten så den kan lika gärna skänkas)

 Låg inkomst (man anser man behöver dessa pengar privat, vill inte skänka)

 Man vill veta exakt vad pengarna går till

 Man vill kunna välja ändamål för donationen

 Man önskar att pantstationsinnehavaren dubblade panten om den skänktes

 För den goda sakens skull

En stor del, (55 %) av respondenterna, önskade sig vilja veta att de skänkta pengarna 

verkligen kommer fram till sitt ändamål. Flera har angett att de inte vill bekosta 

administration och lönekostnader utan pengarna ska oavkortat gå till behövande. 12 % av de 

svarande tycker att panten ger så små pengar så den kan lika gärna skänkas till de som 

behöver. 3 % anser att de själva är i behov av pantpengarna. 18 % säger att de gärna skänker 

men de vill kunna välja ändamål. 8 % skänker för den goda sakens skull och 3 % skulle 

skänka om innehavaren av pantstationen dubblade panten då den skänktes till välgörenhet.

Vi tolkar detta som att en stor mängd av de svarande gärna skulle skänka sin pant om de 

själva hade större kontroll att pengarna verkligen går fram, samt att de kunde välja till vilket 

ändamål pengarna skulle skänkas. Utfallet var så stort bland de som verkligen vill veta vad 

pengarna går till och välja ändamål så vi tolkar det som att det råder en allmän misstro till 

våra hjälporganisationer. Enligt teorin om empati så vill vi människor försäkra oss om att det 

vi skänker verkligen går till de människor som verkligen behöver pengarna.

När vi i nästa fråga tar upp vad respondenterna vill skänka till så kom det in massvis med 

förslag, vi har sammanfattat dessa i 7 olika kategorier. Punkten övrigt innehåller allt ifrån 

lokala föreningar, idrottsföreningar, privatpersoner (!) och andra mindre organisationer.

 Djurorganisationer 

 Cancerforskning
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 Barnorganisationer

 Miljöorganisationer

 Hjälpbyar

 Hemlösa

 Övrigt

De flesta av respondenterna (32 %) önskar skänka pengarna till organisationer som hjälper 

barn. Enligt teorin om imperfekt altruism så tror vi att det stämmer, för det verkar som att 

människor mår bra av att skänka pengar till de organisationer som ligger dem närmast hjärtat. 

Vi vill tro att människor som haft människor i sin närhet som drabbat av något olyckligt är 

benägna att skänka till ett ändamål relaterat till det som hänt. I och med att 135 av 156 

respondenter har svarat på denna fråga så tolkar vi det som att mer pengar skulle kunna 

samlas in om de som pantade hade mer valmöjlighet att själv bestämma vilket ändamål de 

donerar sina pengar till, när det gäller pantning.

När respondenterna fick frågan om de kan tänka sig att någon kommer hem och regelbundet 

hämtar deras burkar och flaskor, som i sin tur skänker panten till välgörenhet så svarade hela 

69 % att de skulle kunna tänka sig använda sig av en sådan tjänst (enligt teorin ge mer 

senare.)

När utfallet är så stort så känner vi att denna typ av verksamhet skulle kunna vara en lönsam 

företagsidé. En sådan verksamhet skulle troligtvis kunna bidra till att det återlämnas mer 

pantburkar och PET-flaskor samt öka insamling till välgörande ändamål. Eftersom enbart 

30 % säger sig skänka pengar vid pantning och 69 % säger sig vilja får burkar hämtade och se 

panten skänkas så borde man kunna binda upp en stor kundkrets som regelbundet får sina 

burkar och flaskor hämtade och panten skänkt. Eftersom en så stor andel respondenter svarade

positivt på denna fråga så tolkar vi det som att teorin om ge mer senare stämmer, eftersom här 

är tanken att hämtning ska ske med jämna mellan rum och enligt teorin så är människor mer 

benägna att donera om de är bundna till ett syfte, till exempel varje månad skänka pengar. 

Människorna är mer benägna att fullfölja om de är bundna än om handlingen kan utföras mer 

spontant.

Vi frågade om respondenterna är miljömedvetna och vi fick till svar att både de som pantar 

och de som inte pantar känner sig miljömedvetna. Totalt 90 % ansåg sig vara miljömedvetna. 
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10 % uppgav att de inte pantar regelbundet men ändå känner sig miljömedvetna. Givetvis kan 

man tolka detta som att dessa personer gör annat som de anser vara viktigt för miljön men det 

är inget som utreds i denna analys. 3 % av de tillfrågade ansåg att de inte är miljömedvetna 

men de angav att de pantar regelbundet. Hela 86 % anser sig vara miljömedvetna och pantar 

regelbundet. Vi frågar oss om så många människor verkligen är så miljömedvetna som de 

anser sig vara? Att vara miljömedveten kan innebära olika för olika människor men troligt är 

att vi med små miljömedvetna handlingar anser oss vara bättre än vad vi egentligen är för att 

stärka vår självbild enligt teorin om sociala bevis.

Vi tog med fyra frågor som egentligen inte fyller någon funktion i analysen av 

undersökningen, utan vi tog med dessa för att när vi sedan skickar tillbaka svaret till 

respondenterna så hoppas vi att svaren ska ge dem en liten tankeställare och ett ökat 

miljötänk. Frågorna lyder enligt följande:

 Vad tror du man kan få för straff om man slänger burkar/flaskor i naturen?

Svarsalternativ var: Inget, Tillsägelse, Böter eller Fängelse

Enbart 5 % av respondenterna hade valt alternativet fängelse vilket är det riktiga. 

Böter är även det rätt svar vilket 75 % hade angett men det är inte det högsta straff 

som kan utfärdas. Givetvis är inte fängelse en påföljd om du slänger en enstaka burk 

eller flaska men vid större utsträckning är fängelse i max ett år den värsta påföljden. 

Hela 11 % tror att nedskräpning är helt fritt från straff!

 Hur stort värde tror du årligen att ej återvunna aluminiumburkar och dess 

nedskräpning kostar?

Svarsalternativ var: 0-50 milj, 50-150 milj, 150-250 milj, 250-350 milj, 350-milj

Endast 6 % av respondenterna svarade rätt på frågan som är 350 miljoner kronor och 

detta kanske kan få folk att tänka lite extra innan dom slänger saker i naturen till 

exempel. Givetvis har detta inte bara med burkar/flaskor att göra utan all 

nedskräpning, det går åt mycket pengar som vi betalar genom skatt varje månad, och 

detta borde ju kunna minskas om folk tänkte en extra gång innan de skräpar ner.

 Hur många gånger tror du man kan återvinna en aluminiumburk?
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Svarsalternativen var: 10, 100, 1000, 10000 gånger, och i princip hur många gånger 

som helst.

På denna fråga hade respondenterna mer koll på det hela, 50 % av dem svarade att 

man kan återvinna en burk i princip hur många gånger som helst, vilket är korrekt.

Detta är ett bra argument för att panta burkar då det inte behöver läggas massa resurser 

på nytillverkning av burkar.

 Hur många år tror du det tar för naturen att bryta ner en aluminiumburk 

respektive en PET-flaska?

Svarsalternativen var:

Burk 10, 50, 150, 300, 450   

Flaska: 10, 50, 150, 300, 450 

Här hade 37 % svarat rätt på att en burk tar 300 år att bryta ner och 20 % hade svarat 

rätt att det tar 450 år för en PET-flaska att brytas ner. Kanske blir det en tankeställare 

att man tänker sig för innan man slänger den där lilla burken eller flaskan på backen.
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7 Slutsats

De uppsatta syftena med detta arbete var dels att undersöka vilka faktorer som påverkar och 

motiverar människor till att panta eller inte panta burkar, dels att undersöka om människor är 

medvetna om miljöfaktorer och genom information och andra åtgärder få dem att panta mera.

Vår problemformulering blev följande; Vilka faktorer påverkar människor till att panta?

Resultatet av undersökningen gav oss en mängd intressanta svar som vi sammanställt och 

analyserat och vi har kommit fram till en del intressanta resultat. 

 Det stämmer att människor generellt är duktiga på att panta sina burkar och flaskor

 Att 42 % pantar för miljöns skull

 Att 85 % av dem som inte pantar låter bli på grund av lathet eller bekvämlighet

 En väldigt liten del tycker det är pinsamt att panta burkar

 Enligt undersökningen kommer troligtvis inte den höjda panten få den 

genomslagskraft man önskar då 65 % av våra tillfrågade säger att de inte kommer 

panta mer och 16 % inte vet om de kommer att göra det.

 Vår undersökning har visat att ett stort antal människor skulle känna sig mer 

motiverade att panta och skänka pengar:

1. Om pantenheterna hämtades regelbundet

2. Om mobila pantstationer sattes ut

3. Om gemensamma pantdagar anordnades

 Det framkom att våra respondenter var dåligt informerade på att de importerade 

burkarna faktiskt går att lägga i våra svenska pantmaskiner, dock utan att pant erhålls

 63 % av de tillfrågade har tillgång till en välgörenhetsknapp på sina lokala 

pantautomater, men cirka hälften av dem svarar att de regelbundet trycker på denna. 

Den stora anledningen till detta säger de vara att de vill veta att pengarna verkligen går 

fram och de vill ha möjlighet att välja ändamål.
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 De allra flesta respondenterna (135 stycken) anger olika ändamål som de skulle kunna 

tänka sig skänka till, vilket innebär att med större valmöjlighet så kan man samla in 

mer pengar.

 69 % av de tillfrågade svarade Ja när de fick frågan om de vill få sina pantenheter 

hämtade regelbundet och skänka panten till välgörande ändamål.

Vi tror att om man påverkar människor enligt Ajzen och Fishbein´s teori om planerat 

beteende så skulle man kunna ändra beteendet på ett stort antal människor som pantar till att 

skänka pengarna till välgörande ändamål. Ger vi människorna valmöjlighet att styra vart 

pengarna går, ger dem insyn att pengarna verkligen går fram och ger dem information om 

miljöaspekter så hade återvinningsgraden troligtvis ökat markant.

8 Reflektioner över arbetet

Arbetet har blivit mycket mer omfattande än vi vågat hoppas på. Det har stärkt och motiverat 

oss till att bli än mer engagerade i miljö- och välgörenhetsfrågor.

Vi anser att arbetet ger en bra grund till återvinningsbranschen över vilka åtgärder som kan 

tas för att öka återvinningsgraden.

Personer som tar del av detta arbete, företagspersonal som privatpersoner, tror vi kommer 

både få sig en tankeställare samt en ökad motivation till att göra en insats som inte kräver 

mycket ansträngning men är mycket värdefull för miljön och de behövande.

Vi är glada att vi har fått så många respondenter som svarat på enkäten så vi kunnat göra en 

ganska omfattande undersökning på svaren och därtill stärkt resultaten. Det som än mer 

gläder oss är att många respondenter tycker ämnet är mycket intressant men framförallt flera 

som uttryckt att de nu känner sig mer benägna att verkligen panta alla sina pantenheter.

Med detta arbete som underlag så tror vi att ändring kan skapas i allmänhetens intresse av 

miljö.
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Det har varit mycket lärorikt, intressant och stimulerande att genomföra en studie av detta 

slag. Givetvis har det stundtals varit påfrestande och jobbigt men i slutändan helt klart varit 

värt all möda och motgångar.

Vi hoppas vårt arbete ska motivera de som läser det, till att bli mer medvetna, och eventuellt 

utveckla det arbete vi påbörjat.
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9 Bilagor

9.1 Bilaga 1: Enkät

Enkät till privatpersoner angående Examensarbete om återlämning av returburkar och 
flaskor.
Arbetet utförs av Johan Dahl och Niklas Andersson, Export/Import-programmet vid Skövde 
Högskola

För att delta i utlottning av biobiljetter 
fyll i din e-post (frivillig uppgift):      

Hej!
Vi är två studenter vid Skövde Högskola som gör ett examensarbete inom Påverkanstaktik.
Vi är mycket tacksamma om du vill hjälpa oss genom att besvara följande frågor (vi 
garanterar anonymitet om det önskas).
För att besvara frågorna skriv direkt på raderna i dokumentet och sätt kryss framför de 
alternativ som stämmer överens med dig!

Spara sedan dokumentet på din dator och skicka det med e-post till exjobb2010@live.se, 
glöm ej infoga dokumentet!

Har ni frågor angående denna enkät eller vårat examensarbete skicka ett e-postmeddelande till 
samma adress.

Vänliga Hälsningar
Johan Dahl/Niklas Andersson

1. Ålder:    

2. Hur mycket pantburkar och returflaskor konsumeras ungefär per månad?

0-10 10-20 20-30 30-40 40-

3. Pantar ni regelbundet de konsumerade burkarna och flaskorna?   JA NEJ

4. Varför pantar du / pantar du inte?  
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5. När du pantar, kan du uppleva det som pinsamt eller känner du dig uttittad?
         JA        NEJ       IBLAND

6. Skulle du panta mer om det fanns:
Högre pant
Anonyma pantstationer (man inte pantar i butiken utan i separat byggnad)
Någon hämtade pantburkar/flaskor hos dig
Mobila pantstationer (som exempelvis står en någon dag i månaden i ditt kvarter)
Gemensamma pantdagar (exempelvis ”Stora pantdagen” reklam för gemensam insats)
Kända personer som gjorde reklam för att panta mera
Övrigt: 

7. Om du pantar återlämnar du även importerade burkar som ej ger någon pant?
         JA         NEJ         IBLAND

8. Skulle du återlämna mindre burkar/flaskor om inte panten fanns?   
         JA         NEJ         VET EJ       

9. Kommer du återvinna mer burkar när panten höjs till 1kr?    
         JA         NEJ         VET EJ       

10. Finns det en knapp att trycka på för att skänka panten till välgörenhet där du 
brukar panta?
         JA         NEJ         VET EJ

11. Om du pantar händer det att du trycker på knappen för att skänka panten till 
välgörenhet?
         JA         NEJ         IBLAND

12. Vad skulle kunna motivera dig till att skänka panten till välgörenhet?

13. Till vad skulle du vilja skänka panten till om du fick välja och varför?

14. Om det fanns en gratis tjänst som efter dina önskemål hämtade dina burkar och 
flaskor hemma hos dig, och skänkte panten till välgörenhet, skulle du anlita denna 
tjänst?   JA        NEJ       

15. Vad tror du man kan få för straff om man slänger burkar/flaskor i naturen?
         Inget         Tillsägelse         Böter         Fängelse

16. Hur stort värde tror du årligen att ej återvunna aluminiumburkar och dess 
nedskräpning kostar?
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0-50 milj. Kr      
50-150 milj. Kr      
150-250 milj. Kr      
250-350 milj. Kr      
350-> milj. kr 

17. Känner du ansvar för miljön?
         JA         NEJ

18. Hur många gånger tror du man kan återvinna en aluminimumburk?
         ca. 10 gånger
         ca. 100 gånger
         ca. 1.000 gånger
         ca. 10.000 gånger
         i princip hur många gånger som helst

19. Hur många år tror du det tar för naturen att bryta ner en aluminiumburk 
respektive en PET-flaska?
Burk:   10     50      150      300      450   
Flaska:10      50      150      300      450 

    

Vill du att vi ska återsända analyserat resultat av denna studie?      JA     NEJ
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9.2 Bilaga 2: Sammanställning enkätsvar
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9.3 Bilaga 3. Vad säger lagen?48

Förordning 2 005:220 Om retursystem för plastflaskor och metallburkar

Från och med 1 januari, 2006 är det i Sverige olagligt att sälja burkar utan pant, den som 

importerar burkar och flaskor från andra länder är skyldig att kontrollera om de importerade 

burkarna ingår i något godkänt Svenskt retursystem. Detta retursystem sköts i Sverige av 

Returpack AB.

Man kan ansöka om att få sälja ej pantbara burkar men då är man skyldig att betala en 

miljösanktionsavgift. Vid olaglig försäljning av importerade burkar är påföljden böter eller 

fängelse i maximalt 1 år.

Miljöbalken 15:30

”Ingen får skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.”

Miljöbalken 29:7

”Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ner utomhus på en plats som allmänheten 

har tillträdde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år.”

Miljöbalken 26:2

”Tillsynsmyndigheten skall anmäla överträdelse av bestämmelser i balken eller in föreskrifter 

som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns 

misstanke till brott.”

                                               
48 Sveriges rikes lag 
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9.4 Bilaga 4. Samtliga frågor med svar på enkäten

Fråga 1. Ålder

Antal svar: 156 

0-30 år: 27 %

30-45 år 32 %

45-60 år 33 %

60- år 8 %

Fråga 2. Hur mycket pantburkar och 

returflaskor konsumeras ungefär per 

månad?

Antal svar: 155

0-10 52 %

10-20 26 %

20-30 14 %

30-40 4 %

40- 4 %

Fråga 3. Pantar ni regelbundet de 

konsumerade burkarna och flaskorna?

Antal svar: 156

Ja: 90 %

Nej: 10 %

Fråga 4. Varför pantar du/pantar du 

inte?

Antal svar: 193

Återvinning: 9 %

Miljö: 44 %

Pengar: 32 %

Lathet: 8 %

Vana: 7 %

Fråga 5. När du pantar, kan du uppleva 

det som pinsamt eller känner du dig 

uttittad?

Antal svar: 156

Ja: 6 %

Nej: 86 %

Ibland: 8 %

Fråga 6. Skulle du panta mer om det 

fanns:

Högre pant: 41 %

Anonyma Pantstationer: 2 %

Hämtning av burkar/flaskor: 24 %

Mobila pantstationer: 26 %

Gemensam pantdag: 5 %

Kändisar gör reklam: 1 %

Övrigt: 1 %
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Fråga 7. Om du pantar återlämnar du 

då även importerade burkar som ej ger 

någon pant?

Antal svar: 156

Ja: 49 %

Nej: 22 %

Ibland: 28 %

Fråga 8. Skulle du återlämna mindre 

burkar och flaskor om panten inte 

fanns?

Antal svar: 156

Ja: 38 %

Nej: 47 %

Vet ej: 15 %

Fråga 9. Kommer du återlämna mer 

burkar när panten höjs till en krona?

Antal svar: 156

Ja: 19 %

Nej: 65 %

Vet ej: 16 %

Fråga 10. Finns det en knapp att trycka 

på för att skänka panten till välgörenhet 

där du brukar panta?

Antal svar: 147

Ja: 63 %

Nej; 27 %

Vet ej: 10 %

Fråga 11. Om du pantar händer det att 

du trycker på knappen för att skänka 

panten till välgörenhet?

Antal Svar: 155

Ja: 30 %

Nej. 52 %

Ibland: 18 %

Fråga 12. Vad skulle kunna motivera 

dig till att skänka panten till 

välgörenhet?

Antal svar: 92

Kan avvara småpengar: 12 %

Låg inkomst: 3 %

Veta vad pengarna går till: 55 %

Själv välja ändamål: 18 %

Pantstation dubblar pant vid donation: 3 %

För den goda sakens skull: 8 %
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Fråga 13. Till vad skulle du vilja skänka 

panten till om du fick välja och varför?

Antal svar: 135

Djurorg.: 5 %

Cancerforsk.:16 %

Barnorg.: 32 %

Miljöorg.: 8 %

Hjälpbyar: 11 %

Hemlösa: 4 %

Övrigt: 24 % (här inkom många olika 

förslag såsom 

idrottsorganisationer, Lions, 

Lokala organisationer, och 

mycket annat.)

Fråga 14. Om det fanns en gratis tjänst 

som efter dina önskemål 

hämtade dina burkar och 

flaskor hemma hos dig, och 

skänkte panten till 

välgörenhet, skulle du 

anlita denna tjänst?

Antal svar: 156

Ja: 69 %

Nej: 31 %

Fråga 15. Vad tror du man kan få för 

straff om man slänger 

burkar/flaskor i naturen?

Antal svar: 154

Inget: 11 %

Tillsägelse: 8 %

Böter: 75 %

Fängelse: 5 %

Fråga 16. Hur stort värde tror du 

årligen att det är i 

återvunna aluminium 

burkar och dess 

nedskräpning kostar?

Antal svar: 151

0-50 milj.: 9 %

50-150 milj.: 34 %

150-250 milj.: 36 %

250-350 milj.: 14 %

350- milj.: 6 %

Fråga 17. Känner du ansvar för miljön?

Antal svar: 155

Ja: 90 %

Nej: 10 %
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Fråga 18. Hur många gånger tror du 

man kan återvinna en 

aluminium burk?

Antal svar: 153

10: 14 %

100: 26 %

1000: 8 %

10 000 1 %

Oändligt: 50 %

Fråga 19a. Hur många år tror du att det 

tar att bryta ner en 

aluminium burk?

Antal svar: 123

10: 4 %

50: 23 %

150: 28 %

300: 37 %

450: 8 %

Fråga 19b. Hur många år tror du att det 

tar att bryta ner en PET-

flaska?

Antal svar: 157

10: 12 %

50: 24 %

150: 27 %

300: 17 %

450: 20 %
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10 Elektroniska källor

mobil.svt.se

psycnet.apa.org

www.12manage.com

www.bolagsfakta.se

www.bos.frb.org

www.coop.se

www.hsr.se

www.mynewsdesk.com

www.panteriet.se

www.people.umass.edu/aizen/

www.recycling.se

www.returpack.se

www.riksdagen.se

www.skultunafolie.se

www.social-cognitation.uni-koeln.de

www.svt.se

www.ts.mah.se

www.vasa.gavle.se
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