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SAMMANFATTNING 
 

 

Regeringen har tre prioriterade biståndsteman för att bekämpa fattigdomen och för en rättvis 

och hållbar utveckling, dessa är: demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt 

jämställdhet och kvinnors roll i utveckling. Jag undersöker två av fyra inriktningar under 

temat miljö och klimat. Inom denna studie kommer jag att undersöka hur relationen mellan 

satsningar på energi- och vattenprojekt och vår livsstil ter sig. En egen enkätundersökning har 

utförts om miljövanorna hos svenskar. Tanken är att se om internationella biståndsprojekt 

som Sverige bedriver främjar en hållbar livsstil genom att influera svenskarnas 

handlingsberedskap. Det som undersökningen har påvisat är följande: att det bland 

respondenterna saknas kunskap om hur regeringen bedriver sitt miljöarbete på ett 

internationellt plan, bland annat genom biståndsarbeten; att det hos de flesta respondenterna 

fanns ett miljöintresse och att miljöfrågan och miljöarbete ansågs vara viktiga; att 

vattenprojekt har en större benägenhet att främja en hållbar livsstil hos respondenterna 

eftersom det hade störst påverkan på deras handlingar; att det förekommer en svag 

handlingsbenägenhet för ett miljöbeteende hos respondenterna och att biståndsprojekt 

gällande vatten och el kan i samverkan med andra faktorer vara en faktor som främjar en 

hållbar livsstil inom givarlandet. 
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ABSTRACT  

 

 

Swedish government aid is divided into three main themes: democracy and human rights, the 

environment and climate, and gender equality and women's role in development. These three 

themes in aid are considered by the government to be vital in order to fight poverty and create 

fair and sustainable development. This study will examine two of the four focus areas 

designated under the theme of "environment and climate". The study observes the relationship 

between projects in energy and water and how it promotes a sustainable lifestyle. A survey on 

environmental habits will be conducted. The purpose of the study is to see if international aid 

projects funded by the Swedish government are able to promote a sustainable lifestyle in the 

Swedish population. The study has revealed the following: there is a lack of knowledge 

among the respondents of how the government conducts its environmental efforts; there is an 

interest in the environment and environmental issues among the respondents; the respondents 

consider environmental issues important. The investigation has also revealed that water 

projects have a greater tendency to promote sustainable lifestyles among the respondents 

because it had the greatest degree of influence on individuals’ actions. However, the 

investigation also showed that the action readiness for environmental behavior is generally 

low but that development aid for water and electricity can promote a sustainable lifestyle in 

the donor country in conjunction with other factors. 
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1. INTRODUKTION 
 

Regeringen i Sverige driver ett effektivt miljöarbete och satsningar görs bland annat på 

bistånd. Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 erkändes begreppet 

hållbar utveckling som en ledande princip för FN:s arbete.1 För att uppnå en hållbar 

utveckling krävs det att mänskligheten samarbetar för att minska vårt ekologiska fotavtryck 

(miljöpåverkan).  

 

Vi lever i en globaliserad värld med gränsöverskridande miljöproblem som t.ex. 

havsförsurning, ozonuttunning, minskad biodiversitet och global uppvärmning. Därför är det 

av vikt att internationella samarbeten och projekt bedrivs. 

 

1.1.0 Sveriges befolkning och dess påverkan globalt. 

För att uppnå en hållbar utveckling krävs det att den svenska befolkningen är medveten om 

konsekvenserna av sin livsstil. Svenskarnas dagliga miljöbeteenden har en lokal och en global 

effekt. Det är därför intressant att studera vad som påverkar svenskarnas miljöbeteende. 

Denna studie undersöker relationen mellan statens internationella miljöprojekt och 

svenskarnas förhållande till hållbar utveckling. 

 

1.1.1 Svenskt biståndsarbete. 

Sveriges riksdag och regering har gett Sida i uppdrag att minska fattigdomen i världen. 

Genom gemensamt arbete för utveckling stödjer Sverige länder i Asien, Afrika, Europa och 

Latinamerika. Sida som myndighet syftar till att utveckla kunskap och kompetens och har en 

roll som mellanhand mellan regeringen och samarbetspart i ett projekt vid resurser.2  

 

Sida uppfyller en viktig funktion eftersom en minskning av världens fattigdom och orättvisor, 

kommer att leda till mindre sjukdomar, miljöförstöring och konflikter globalt. Att uppnå en 

hållbar livsstil blir en utmaning i sig om människan inte samarbetar för att minska 

fattigdomen och orättvisor. Sida nämner att det övergripande målet för svenskt bistånd och 

utvecklingssamarbete är att ”bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Regeringen, 2012. Hållbarutveckling. 
2 SIDA,  2013.  DEN SVENSKA OPINIONEN.	  
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förbättra sina levnadsvillkor”. Detta grundar sig på förvissningen om att fattiga människor 

själva kan ta sig ur fattigdomen.3  

 

Att det eftersträvas att uppnå en utveckling som är hållbar är av vikt, eftersom det är de utsatta 

individerna runt om i världen som drabbas hårdast av konsekvenserna av miljöförstöring, 

klimatförändringar och förstörda ekosystem. Exempelvis kan bostäder spolas bort, skördarna 

slå fel och hälsan hotas av förorenat vatten. Sverige arbetar på olika sätt för de utsatta inom de 

fattiga länderna (i grön färg nedan) i syfte att de skall kunna hantera sina miljöutmaningar. 

Exempelvis stöds miljömyndigheterna i länderna och miljökunnandet byggs upp inom 

områden som vatten, jordbruk, industri och energi.4  

 

 
Figur 1. Länder som Sverige ger bistånd till. Den mörkaste färgen visar vart utvecklings-samarbeten 

förekommer, det mellangröna visar var det långsiktiga utvecklingssamarbete förekommer och de ljusaste är vart 

reformsamarbeten och selektivt samarbete finns, det gråbruna visar var andra former av samarbeten sker med 

Sveriges bidrag.5 

	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 SIDA, 2012:02 OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE - Vad gör Sverige för att minska 
fattigdomen i världen? 
4 Ibid. Sid 3.	  
5 SIDA, 2012. OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE.  
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1.1.2 Sveriges arbete internationellt. 

Sverige har engagerat sig på olika sätt vid internationella samarbeten. Regeringen bestämde 

2008 att tre teman ska prioriteras vid biståndssammanhang:  

-‐ Demokrati och mänskliga rättigheter. 

-‐ Miljö och klimat.  

-‐ Jämställdhet och kvinnors roll i utveckling.  

Målet är att bekämpa fattigdomen6 och sträva efter en rättvis och hållbar utveckling. Inom 

temat miljö och klimat har man valt att rikta in sig på anpassning till klimatförändringarna, 

energi, miljö och säkerhet samt vatten.7 Inom inriktningen vatten riktar regeringen in sig på 

frågor om vatten som berör flera länder, exempelvis transnationella sjöar och floder.  

 

Sveriges roll inom internationella biståndsarbeten är bland annat att fungera som förlikare i 

samarbeten kring delade vattenresurser och bidra med erfarenheter från svenska aktörer.8  

Utöver detta stödjer även Sverige internationella initiativ som Education for Sustainable 

Development (ESD), kallad Utbildning för hållbar utveckling på svenska. ESD är ett 

internationellt initiativ som har hållbar livsstil som ett delmål.9  

 

Inom rapporten Concept Paper for the Task Force on Sustainable Lifestyles skriven av United 

Nations Environment Programme (UNEP) och Förenta Nationen (FN), definieras en hållbar 

livsstil som: 

“sustainable lifestyles are patterns of action and consumption, used by people to 

affiliate and differentiate themselves from others, which: meet basic needs, provide a 

better quality of life, minimise the use of natural resources and emissions of waste and 

pollutants over the lifecycle, and do not jeopardise the needs of future generations.”10  

Sammanfattningsvis innebär en hållbar livsstil en livsstil där vi uppfyller våra behov och 

önskemål utan att äventyra kommande generationers möjlighet att göra detsamma. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Att vara fattig innebär att individerna har mindre än 1,25 dollar, alltså 10kr om dagen att leva på enligt Världsbanken. 
Det handlar dessutom om att ha bris på mat, inte kunna gå i skolan, eller ha tillgång till sjukvård och kollektivtrafik  
7 Regeringen, 2012. Prioriterade teman i biståndet. 
8 Regeringen, 2012. Miljö och klimat.	  
9 UNESCO, 2013. Sustainable Lifestyles. 
10 UN & UNEP, 2013. Concept Paper for the Task Force on Sustainable Lifestyles. 
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1.1.3 Biståndsprojekt. 

Sverige finansierar även rehabilitering och byggnation av regnvattenfördämningar så att 

vatten kan lagras mellan torrperioderna och användas för boskapen och jordbruket.11 Sverige 

är ett av de länder som ger mest ekonomiskt bistånd och toppade listan för världens största 

biståndsgivare 2011 mätt som andel av BNI.12 Följande nämns några internationella 

biståndsprojekt som faller inom ramen för ett av de prioriterade biståndsteman, miljö och 

klimat. Samtliga av dessa stödjs av Sida och utgör grunden i min studie: 

1. Investeringar i kraftindustrin i Zambia.13  

2. Ökad eltillgång vid landsbygden.14  

3. Öka el i landsbygden i Mocambique, EDM (Electricidade de Moçambique). Där det 

nationella elbolaget, genomför elektrifieringsprojekten med stöd från Sida.15  

4. Skapa vattenreservoarer och förebygga torka och svält i Burkina Faso. Eftersom man 

behöver möjligheten att kunna lagra vatten mellan regnperioderna i syfte att säkra 

matproduktionen.16 

 

En utförligare beskrivning av projekten finns att läsa i Metod under rubrik 3.2 valda projekt. 

Dessa projekt med flera har nämnts i enkätundersökningen och har valts med den anledningen 

att de syftar till att förbättra el och vattenförhållanden. Förbättrade el och vattenförhållanden 

är en av de flera inriktningar under biståndstemat Miljö och klimat. 

 

1.2. Bakgrund  
1987 leddes en kommission av Gro Harlem Brundtland som definierade hållbar utveckling på 

följande sätt: "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Denna definition har i vid mening levt 

vidare och omfattar tre dimensioner -ekonomisk, social och miljömässig dimension. Det 

ansågs att dessa tre delar ska stämma överens och bilateralt stödja varandra.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 SIDA, 2013. Vårt arbete i Burkina Faso. 
12 Regeringen, 2012. Sveriges bistånd högst i världen 2011. 
13 SIDA, 2011.  VÅRT ARBETE I ZAMBIA. 
14 SIDA, 2012. Förnybar energi får landsbygden att utvecklas. 
15 SIDA, 2011. Elektrifiering av landsbygden i Moçambique. 
16 SIDA, 2011. Nya vattenreservoarer ska förebygga torka och svält. 
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1.2.0 Vad innebär en hållbar livsstil? 

En hållbar livsstil kan se olika ut, i olika kulturer eftersom den definieras av kulturella, 

naturliga, ekonomiska faktorer samt sociala arv, inom varje samhälle.17 

Att miljön kan vara hotad som ett resultat av mänskliga verksamheter och att människan har 

någon form av inverkan på vår miljö är otvivelaktigt. Denna miljöinverkan från individerna 

hänger samman med individbeteenden som sammanlagt har en större påverkan på miljön. 

Exempelvis uppger Naturvårdsverket att svenska hushållens totala konsumtion bedöms vara 

ungefär 90 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. 18  Att observera och medvetandegöra 

individer om deras miljöbeteenden har en stor vikt i miljöfrågor och hur vi uppnår både en 

hållbar utveckling och livsstil.  

 

1.2.1 Miljöbeteende och ekologiskt fotavtryck. 

Att ta reda på källan till beteendet och förklaring till varför människor beter sig som de gör, är 

det flera som gjort. En av dem är Andrew Dobson som nämner att beteenden kan förändras 

och att nyckeln till motivationen kommer inifrån individen.19 Det handlar om att individen ska 

känna som att de har ett personligt åtagande att leva hållbart och ett ansvar för det allmännas 

bästa. Denna motivation anses det leda till en långsiktig och stabil beteendeförändring.20 

Miljömedvetenhet har en indirekt effekt på miljöbeteende, eftersom miljömedvetenheten kan 

förmedlas via en positiv attityd till individens personliga ansvar för sin livsstil, som resulterar 

därefter i ett miljöbeteende.   

 

Det är individens miljöbeteende som avgör dennes ekologiska fotavtryck och detta avgör hur 

befolkningens hållbara livsstil ser ut på samhällsnivå. Paul C Stern anser att ett beteende kan 

definieras som ett miljöbeteende, dels utifrån dess inverkan på miljön (antingen direkt och 

indirekt) och dels utifrån syftet med beteendet.21 Dessa två definitioner tillämpas vid olika 

fokusområden. När fokus är på attityder, föreställningar och motivation, är det viktigt att 

kunna förstå och försöka förändra specifika beteenden mot exempelvis miljön. När fokus är 

på påverkan, behövs beteenden som gör en skillnad för miljön identifieras.22  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 UN & UNEP, 2013. Concept Paper for the Task Force on Sustainable Lifestyles. 
18 Lindberg, 2012:31. 
19 Dobson, 2007: 277-278 se även Jagers & Matti 2010: 1056-1057.  
20 Seyfang, 2006:384.	  
21 Stern, 2000:408.  
22 Stern, 2000:408. 
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1.2.2 Miljöbeteende och miljöattityder. 

Michael Tarrant och Ken Cordell har studerat sambandet mellan miljöattityder och 

miljöbeteenden och de väljer att dela in miljöbeteende inom två kategorier, beteenden 

(behaviours) exempelvis återvinning och handlingar (actions) exempelvis söka upp 

kommunen angående någon miljöfråga.23 Inom tidigare forskning angående individbeteende 

har det diskuterats om exempelvis individuella förmågor (inkl. tid, kunskap, kompetens samt 

resurser), attitydfaktorer (inkl. föreställningar, normer och värden), kontextuella faktorer 

(inkl. priser, sociala normer och tillgång till relevant utrustning, med mera) och rutiner och 

vanor.24  

 

Det förekommer en hel del forskning kring attitydfaktorer eftersom deras möjliga påverkan på 

individers beteenden är relevant och korrelationen mellan attityder och beteenden är inte alltid 

tydlig. Isac Azjen och Martin Fishbein ansåg att detta berodde på problem med specificering 

av begreppen beteende och attityd.25 De anser att ett beteende har fyra element, handling 

(återvinna), mål (förpackning), kontext (i ett sammanhang) och tid (dag, datum, år).26  

 

1.2.3 Kausala Kedjan. 

Utifrån individens grundläggande värden och världsbild formas individens föreställningar och 

attityder till specifika objekt som beteenden. Olika teorier har olika fokus av kausala kedjan 

och olika forskare lägger vikt på olika element. 

 
Figur 2. Hur den kausala kedjan i attitydfaktorers inverkan antas gå från tämligen stabila och centrala delar av 

en individs personlighet till en mer objektspecifik och föränderlig föreställning och attityd.27  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Tarrant, & Cordell, 1997:625.  
24 Stern, 2000: 416-417. 
25 Krantz Lindgren, 2001:30. 
26 Ibid. s.208.	  
27 Lindberg, 2012:06.  
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Det är viktigt att tydliggöra skillnaderna mellan föreställning och attityd. Begreppet 

föreställning definieras som en persons verklighetsuppfattning (om hur företeelser förhåller 

sig), exempelvis som en föreställning om vilka konsekvenser ett visst agerande får, dock 

innehåller det inte en värdering av dessa förhållanden. 28  Attityd definieras som ”en 

psykologisk tendens som uttrycks genom att utvärdera en specifik enhet med någon grad av 

gillande eller ogillande”.29 Det är således en granskning av ett attitydsobjekt.30  

 

Genom att studera individers motivation, attityder eller beteende kan man tyda 

handlingsberedskapen, alltså hur förbered individen är till att öka sin miljömedvetenhet och 

därefter sitt miljöbeteende för att minska sin miljöpåverkan. Lindén nämner att 

handlingsberedskap talar om för oss vad individen säger sig vilja göra oavsett hur individen 

agerar.31  

 

1.3 Syfte 
 

1.3.0 Varför observera förhållandet mellan bistånd och hållbar livsstil? 

I en rapport framtagen av FN och Regeringskansliet bedömer FN att en hållbar livsstil är en 

viktig del i arbetet mot en hållbar utveckling.32 Vid gränsöverskridande miljöproblem behövs 

det en förvaltning på internationell nivå. Därför är internationella miljösatsningar en viktig del 

i strävan mot en hållbara livsstil och en hållbar utveckling. När ett miljövänligt beteende 

tillämpas hos befolkningen tillämpas även en hållbar livsstil. 

 

Eftersom biståndsprojekt är ett av de internationella miljöarbeten som drivs i syfte att uppnå 

en hållbar utveckling: är det därför intressant att undersöka förhållandet mellan 

biståndsprojekt och ett hållbart levnadssätt bland svenskar. Det som undersöks är om 

biståndsprojekten inom inriktning vatten och el bidrar till att respondenternas 

miljömedvetenhet och hållbar livsstil ökar. Detta utförs genom att mäta respondenternas svar 

från studiens enkätundersökning.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Krantz Lindgren, 2001:14. 
29 Eagly & Chaiken, 1993 se även Jagers et. al, 2009:20. 
30 Fransson & Gärling, 1999:370. 
31 Lindén, 1994.	  
32 Regeringskansliet och United Nations, 2011.  
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Om en hållbar utveckling skall uppnås krävs det att den svenska befolkningen är medveten 

om konsekvenserna av sin livsstil. Eftersom deras vardagliga miljöbeteende har en lokal och 

en global effekt, därav är det fördelaktigt att studera svenskarnas miljövanor och 

miljöattityder. För att besvara syftet utgår studien ifrån följande frågeställningar: 

 

- Kan satsningar på internationella miljöprojekt (biståndsprojekt) främja en hållbar 

livsstil hos svenskarna? 

- Vilket av vatten- eller elprojekt främjar i större utsträckning en hållbar livsstil hos 

svenska folket?  

- Hur ser handlingsbenägenheten ut innan vetskap om biståndsprojekten och efter 

vetskap om biståndsprojekten? 

 

1.3.1 Studiens avgränsningar.  

De flesta tidigare undersökningar om miljövanor som nämnts i denna studie är mellan årtalen 

1990-2012. Avsikten är att denna studie ska använda sig av det som senast skrivits kring 

ämnet. Kriterium för valt biståndsprojekt är att projektet ska syfta till förbättrade el- och 

vatten förhållanden. Kriterium för deltagande av studiens enkätundersökning är att 

respondenten skall vara minst femton år, läsa och förstå svenska, har varit eller är bosatt i 

Sverige. Kriterium för de teorier som behandlas i denna studie är att de ska förklara eller 

beskriva och synliggöra vad som påverkar ett beteende.  
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2. TEORI  
 

2.1 The three rings model of sustainability. 

Följande teoretiska bakgrund sammanfattas väl i The three rings model of sustainability 

(Giddings, 2002). Författaren identifierar tre beståndsdelar, ekologiskt, ekonomisk och social 

hållbarhet. Den ekologiska hållbarheten innebär exempelvis en hållbar och långsiktig 

förvaltning av markens, vattnets samt ekosystemens produktionsförmåga. Den ekonomiska 

hållbarheten innebär att man bland annat ska förvalta mänskliga och materiella resurser på 

lång sikt. Den sociala hållbarheten innebär att man exempelvis bygger upp ett stabilt, 

långsiktigt samt dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov kan tillgodoses.33  

 

2.2 Staplade Treringarsmodellen. 

Enligt Barr stämmer inte denna tredimensionella modell överens med vårt moderna samhälle. 

Barr nämner även att Giddings modell Staplade Treringarsmodellen, visar att det ekonomiska 

elementet är centralt.34 Teknologi tillsammans med ekonomi utnyttjar naturens resurser utan 

mycket hänsyn till hur stort det ekologiska fotavtrycket är, eftersom ekonomins primära mål 

är att uppnå ett så högt BNP som möjligt. Människans värde är primärt och centrerat vid 

värderingar och moral och djur och natur blir sekundära värden.35 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Inom 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Barr, 2008:36-42. 
34 Ibid. ss. 41-49. 
35 Ibid.	  

Ekonomi	  Samhälle	  

Miljö	  

Figur	  3.	  Visar	  Staplade	  Treringarsmodellen,	  benämns	  Nested	  sustainability	  model	  på	  engelska.	  
(Giddings	  et	  al.’s	  2002) 
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hållbar utvecklings tre dimensioner; social, ekonomisk och miljömässig dimension är det 

relevant i denna studie att titta närmare på den sociala dimensionen. Eftersom det är inom 

denna dimension faktorer som attityder, miljövanor och beteenden tillhör. Dessa faktorer 

tydliggör och förklara varför individer agerar på ett visst sätt och varför de har vissa vanor 

och beteenden. Nedan följer olika förklaringar till vad som influerar individens beteenden och 

handlingsbenägenhet. 

 

2.3 Sociala bevis. 

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

bete sig på samma sätt.”36 Cialdini menar att människor influeras av deras medmänniskors 

beteende.37 Ju större grupp människor som har en viss vana desto mer socialt accepterat blir 

det att utföra denna vana, detta benämns Sociala bevis. Det förekommer alltså en form av 

konsensus kring vanan. Citat från Mussweiler:  

”Principen av sociala bevis fungerar bäst när vi iakttar beteendet hos människor som liknar oss 

själva”.38 

Individer upplever en trygghet i att agera som majoriteten av människor agerar och vill helst 

inte bryta mot de samhälleliga skapta vanorna eftersom det innebär att man som individ blir 

granskad, något som kan vara obehagligt.39 Cavett Robert menar att om vi delar upp 

befolkningen och tillämpar teorin om sociala bevis förekommer dessa resultat: att fem procent 

av befolkningen kommer att initierar och påbörjar dessa vanor och nittiofem procent av 

befolkningen kommer att vara de som imiterar dessa vanor.40 Denna teori förklarar varför 

individer har de vanor dem har och svaret är att individen influerats av det vanor som en 

större grupp av individer agerar utefter.  

 

2.4 Theory Of Reasoned Action och Theory Of Planned Behaviour. 

Fishbein och Ajzen har utvecklat en teori som observerar hur stor ansträngning en individ är 

villig att utföra i syfte att uppfylla ett givet mål, denna teori kallas Theory Of Reasoned Action 

(TRA) och kallas på svenska Teorin om överlagt beteende.41 TRA är skapad för att förklara, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Cialdini, 2007:118. 
37 Ibid. ss. 138-152.  
38 Mussweiler, 2011.	  
39 Cialdini, 2007:117-135. 
40 Ibid. ss. 118-121. 
41 Hornik, 2007:53. 
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förutspå och ändra hur individer agerar inom olika sammanhang med hänsyn till faktorer som 

exempelvis tidpunkt, handling och målsättning. Ju mer motiverad individen är till att ändra 

sitt beteende desto positivare utfall blir det.42  

 

En individ skulle ha en större benägenhet att uppfylla givna intentioner om en betydande 

person uppmanar individen till det, men det är individens egna attityder som är en viktig 

faktor och som styr individen till att verkligen utföra den intention denne önskar. Dock 

influeras individers attityder även av samhället, exempelvis enligt teorin Sociala bevis. För 

individer som kan motstå ett socialt tryck (att göra som de flesta gör) sägs det att de påverkas 

och motiveras av andra faktorer, exempelvis konsekvenser som genereras av deras beteende.  

 

När individens egna attityder kombineras med hur starkt de influeras av andra resulterar det i 

den givna intentionen, som är målet. När målet synliggjorts anpassas beteendet för att man 

skall lyckas uppfylla målet.43 Denna teori svarar på frågan varför individer beter sig på ett 

visst sätt genom att säga att individers beteenden påverkas av intentioner, som skapas av 

attityder och normer. 

 
Figur 4. ”Theory of reasoned action” Fishbein och Ajzen, 1980. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Barr, 2002:76-84. 
43 Barr, 2008:85-103. 

Textförklaring 

Attitude toward the behavior 
innebär personlig attityd. 
Subjective norm innebär 
subjektiva normer. 
Intention innebär intention 
(målet).  
Behavior innebär beteende.	  
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Figur 5. “Theory of planned behaviour” Ajzen 1991.44 

 

Ajzen fortsatte på samma spår och utvecklade Theory Of Planned Behaviour (TPB), kallas på 

svenska Teorin om planerat beteende.45 Det som urskiljer mellan modellerna TRA och TPB 

är att TPB påvisar att individer influeras av ett större antal faktorer än vad TRA visar. 

Exempelvis faktorer som egenskaper, kunskap, yttre resurser, möjligheter med mera.  

 

Denna teori menar på att ju fler resurser och möjligheter en individ tycker att de har desto 

lättare är det för denne att uppfylla önskade intentioner mot ett beteende. Individens möjlighet 

att utföra ett beteende som krävs för att uppnå sitt mål försvåras eller underlättas av 

kombinationen mellan andra personers information och den upplevda kontrollen över 

situationen som individen besitter. Exempel på intentioner kan vara att påbörja en rutin av 

återvinning, släcka lamporna då ingen är i rummet, att inte låta vatten från kranen stå och 

rinna i full stycka med mera.46  

 

2.5 Empati. 

Individer kan även agera på ett visst sätt utifrån empati. Med empati menas individens 

förmåga att förstå andra personers tankar och känslor. Alltså då individen visar förståelse för 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 AJZEN, 1991. 
45 AJZEN, 1991.	  
46 Barr, 2008 ss. 100-101, 122, 184. 

Textförklaring 
Subjective norm innebär subjektiva normer. 
Perceived behavioral control innebär 
Upplevd kontroll av beteende. 
Behavior & Intention innebär 
beteendeintention. 
Attitude toward the behavior innebär 
attityden mot beteende. 
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den andre visar denne empati.47 Individen uppfattas som empatisk då denne tänker sig in i 

andras situationer och innefatta egenskaper som öppenhet och uppriktighet, visar sig 

känslomässig som person och är väl medveten om vilket budskap denna sänder ut med sitt 

kropps- och talspråk. Brent och Dent menar att man har möjligheten att använda empati för att 

skapa en god kontakt. Detta genom att vara en god lyssnare, är tålmodig och skicklig på att 

tolka andras kroppsspråk.48  

 

Empati kan kopplas med tankevärlden om det globala samhället. Att individer kan känna med 

och ha empati för människor på andra sidan världen. Detta visualiseras via biståndsprojekt, 

där individer donerar till olika typer av internationella projekt för olika ändamål som hållbar 

utveckling, minskning av fattigdom, ökad hälsa, medicinering vid cancer, acquired 

immunodeficiency syndrome (AIDS), malaria, rädda renskogen för att skydda lokala 

befolkningen från naturkatastrofer, rena vatten och öka el i landsbygder, rädda djuren för att 

rädda ekosystemet och bevara ekosystemet och dess tjänster, med mera. Empati är därför en 

av de flera källor till individens val av agerande eller beteende.  

 

2.6 Självperception.  

Det är inte bara andras vanor, sätt att agera, intentioner och empati som påverkar människan 

utan en annan teori som Daryl J. Bem skriver i sin artikel från 1972 om introspektion 

(själviakttagelse) och självperception. 49  Ur introspektion gavs upphov till teorin om 

självperception. Citat ur artikel:  

”Individuals come to ”know” their own attitudes, emotions, and other internal states partially by inferring 

them from observations of their own overt behavior and/or the circumstances in which this behavior occurs 

[...] the individual is functionally in the same position as an outside observer [...]. (Bem, 1972: 2).” 

Bem menar alltså på att individen iakttar sina egna erfarenheter och därmed försöker förstå 

liknande händelse. Individen får lärdom av att känna igen sina egna attityder och känslor, 

samt att förena olika andra interna tillstånd. Exempelvis miljömedvetenheten ökar hos 

individen då individen känner sig miljömedveten. Individen får alltså lärdom hur 

miljömedveten denne är då individen granskar sina attityder och anser att de utför 

miljövänliga attityder och har en känslomässig relation till naturen.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Dent & Brent, 2009:107-123. 
48 Ibid. 
49 Bem, 1972.	  
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Följande säger även Bem att känslor och andra interna tillstånd kan förekomma att vara icke 

tolkbara, svaga eller tvetydiga och detta sätter individen i samma position som en annan 

person som observerar individen. Individen förlitar sig på samma externa faktorer som 

observatören för att tyda individens interna tillstånd. 50  Denna teori menar således att 

självperception är det som är källan och influensfaktorn till hur individen agerar i olika 

situationer eftersom då individen har en klar självperception, i samband med andra faktorer 

som värderingssystem, vet hur denne ska agera i olika kontext.  

 

2.7	  Business	  as	  usual.	  
Begreppet Business as usual används när någonting (ett mönster eller ett beteende, en aktör) 

fortsätter att agera som det alltid gjort trots förändrade omständigheter.51 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns flera teorier eller teoretiska bakgrunder som 

påvisar källan till varför individer väljer att agera som de gör och förklarar deras beteenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Bem, 1972. 
51 Cambridge University Press, 2013. 	  
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3. METOD  
 

Denna studie är menad att vara delvis beskrivande och delvis analytisk. Den vetenskapssyn 

som tillämpas inom undersökningen lutar mer åt den hermeneutiska delen än den 

positivistiska delen. Eftersom frågorna i enkäten inte har någon regel och på så sätt kan de 

inte bekräfta eller bekräftas, de är således hermeneutiska. Positivistisk (positivism) 

undersökning erkänner bara säkra fakta och observerbara fenomen.52 Hermeneutik betonar 

inlevelse och förståelse om det som studeras.53 Dock är det viktigt att betona att själva 

insamlingsmetoden av egen empiri som tillämpats i denna studie lutar mer åt den 

positivistiska delen (det kvantitativa, mätbara), där en enkätundersökning utförs för att mäta 

respondenternas miljövanor och handlingsbenägenhet.  

 

Induktion innebär att man drar allmänna slutsatser utifrån empirisk fakta. 54  Inom 

undersökningen har en induktiv metod tillämpats, alltså att observationer och resultat utförs 

först för att sedan praktisera en lämplig teoretisk bakgrund eller teori. Metoden ansågs 

lämpligast eftersom de data från enkätundersökningen inducerar resultaten. Dessutom ansågs 

denna metod vara lämpligaste sättet för att besvara studiens frågeställningar, då resultaten 

visade vilka teorier som kunde vara intressanta för studien.  

 

Kvantitativa metoder innebär en metod där beräkningar och mätningar tillämpas i studierna 

jämfört med en kvalitativ metod där enstaka händelser studera.55 En statistik undersökning är 

exempelvis en kvantitativ metod som används i studier för att beskriva något. 56  En 

enkätundersökning är ett exempel på den kvantitativa metod som tillämpats i denna studie, i 

syfte att mäta målgruppens miljövanor, miljömedvetenhet samt handlingsbenägenhet. Rent 

praktiskt brukar en beskrivande undersökning genomförs som en intervjuundersökning eller 

en postenkät.57 Därför anser jag att den metod för datainsamling som är lämpligast för min 

undersökning är en enkätundersökning.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Ulf Bjereld m.fl., 2002:71-72. 
53 Ibid. 
54 Torsten Thurén, 2007:22. 
55 Ibid.  
56 Dahmström, 2005:16. 
57 Ibid. sid 17.	  



Examensarbete i miljövetenskap, 15 högskolepoäng   Anna Mpoyi 
Södertörns högskola   2013-02-18 
Institution för Livsvetenskaper  
	   	  

	   20	  

3.1 Enkätundersökning. 

En enkätundersökning är även den lämpligaste metod för studiens undersökning på grund av 

dess fördelar; exempelvis ges respondenterna möjligheten till att besvara enkäten då de har 

möjligheten. Detta är en fördel då frågorna som ställs i undersökningen kräver betänketid. Det 

har valts att inte göra en intervjuundersökning för att detta skulle innebär ytterligare ett steg i 

undersökningen, vilket är transkribering. Vid vidare studier skulle det möjligtvis kunna vara 

intressant att intervjua individer och bedöma om det är en mer lämplig metod att använda sig 

av. Dock finns risken att den som intervjuar respondenterna influerar respondenternas svar.  

 

Enkätundersökningen inleddes med ett kort syfte av undersökningen. Inom denna 

undersökning är målgruppen svenskar, mellan åldrarna 18 år och uppåt och distribution av 

länken till enkätundersökning har skett genom epost och sociala medier. 

Enkätundersökningen syftar till att samla in data om är bland annat respondenternas 

konsumtionsvanor (val av miljövaror), miljövänligt beteende, engagemang, mäta 

medvetenheten och intresset kring miljöfrågor, om de känner sig påverkade av regeringens 

miljöarbete och vad de anser om regeringens miljöarbete. Vid utformning av enkätfrågorna 

har det inte följts någon mal, utan frågorna har ställts på ett så öppet sätt som är möjligt och 

frågorna var skrivna utefter de faktorer som mäter individers miljövanor som (intresse för 

miljöfrågan, miljöattityder etc.) Enkätens struktur är följande, frågor som fångar upp 

målgruppen; frågor som visar på vem respondenten är (åsikter, medvetenhet, intressen etc.); 

frågor om respondenternas åsikter om regeringens miljöarbeten och dess påverkan på 

respondenterna.  

 

Analysmetod som använts vid analysen av resultatet från enkätundersökningen kallas 

Principal component analysis (PCA).58 Resultatet från enkätundersökningen omvandlades till 

en tabell där kolumnerna representerade svar från varje fråga och raderna representerade svar 

från varje individ. För att läsa in denna tabell behövdes svaren kodas om till siffror, 

flervalsfrågorna fick delas upp och frågorna i sig (alla 14 frågor) delas in inom sex grupper, 

målgrupp, intresse, medvetenhet, engagemang, åsikter och påverkan. Detta för att resultatet 

skall bli hanterbart och tolkningsbart då PCA analysen genomförs. Exempelvis kodades 

svarsalternativen om på följande sätt: alla svarsalternativ som var mellan inte alls viktigt, inte 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Ennos, 2007. 
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särskilt viktigt, ganska viktigt och mycket viktigt fick var sin siffra som de skulle 

representera.  

 

Problemet med tomrum förekom i datasetet (områden där respondenten inte svarat något) och 

detta har lösts genom att ta medelvärdet av de svaren som alla respondenterna har svarat. All 

data kunde inte vara till nytta för PCA analysen exempelvis data där respondenten svarat 

under det alternativa valet övrigt och de alternativ där inga av respondenterna svara på. 

Eftersom det inte har kunnat kodas om (alltså få en siffra).  

 

Inom en ordination (en figur) har respondenterna sorterats efter en viss grupp, där olika pilar 

visar inom vilken riktning respondenterna är i sorteringen. Variabler som har exempelvis med 

handlingsberedskap att göra, har testats för korrelation med ordinationen med en viss grupp 

och variablerna som är signifikant korrelerade visas med färgade pilar. De packages som 

används inom R programmet är vegan och imputation.59  

 

Därefter har tre omgångar med kombinationer av olika variabler testats med hjälp av PCA 

metoden. Omgång ett korrelerades engagemang med åsikter och intresse. Omgång två 

korrelerades åsikter med påverkan och engagemang och intresse med medvetenhet, 

engagemang och påverkan. Omgång tre korrelerades engagemang med påverkan och 

engagemang. Jag kombinerade de 6 variablerna i tre omgångar, för att varje omgång, med de 

bestämda variabler som skulle kombineras, var tänkt att besvara respektive frågeställning. 

 

Biståndsprojekten hade kunnat grupperas om under ett visst ämne som vattenprojekt och el-

projekt och fråga 13 hade ställts på ett annorlunda sätt. Dock valde jag att inte ingruppera 

biståndsprojekten, eftersom tänkbara otydligheter och svårigheter att veta vilket typ av projekt 

som tillhör grupperingen kan uppstå hos respondenterna. Dessutom är det tänkbart att 

respondenterna får svårigheter att reflektera över vilka projekt som de upplever att de 

påverkats av, om projekten är ingrupperade i större huvuddelar exempelvis vatten- eller 

elprojekt. Det finns inte heller ett syfte att grupperna in projekten inom grupper i tabellen 

(datasetet) inför PCA analysen.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 R Core Team, 2012 se även Oksanen et. al, 2012. 
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3.2 Valda projekt. 

Det är inte bara Sida som bedriver internationella biståndsprojekt utan det finns FN organ, 

andra länders nationella biståndsprogram samt ideella organisationer som också driver 

liknande projekt. Det projekt som nämnts i enkätundersökningen från organisationen Unicef 

är ett projekt som syftar till att barn i Somalia får rent vatten och hälsovård samt att arbeta för 

att minska den stora vattenbristen. 60  En annan organisation som nämnts i enkät-

undersökningen är Röda Korset. De har inlett ett samarbete med Ramlösa och skapat en 

vattenfond. Projektidén är att en individ ska kunna bidra till att de utsatta i Afrika får rent 

vatten genom att välja Ramlösa som dryck.61  

 

Två Röda Korset projekt som stöds av denna vattenfond är "Vatten för Namibia" och "Vatten 

för Etiopien". Projektperioden är fyra- och fem år och syftet är att förbättra tillgången på rent 

vatten och förbättra saniteten, samt att utbilda och informera människor i hur man förebygger 

spridning av sjukdomar genom säker förvaring av vatten och en förbättrad individuell 

hygien.62 Dessa projekt är valda vid undersökningen eftersom det är de projekt som riktar sig 

in på förbättrad el och vattenförhållanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60 Unicef, 2013. Vi ser till att barn i Somalia får tillgång till vatten och hälsovård. 
61 Red Cross, 2011. Varje liter Ramlösa gör skillnad!  
62 Ramlösa, 2013. Vi låter naturen göra jobbet.	  
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4. RESULTAT 
 

Femtioåtta respondenter (individer) har deltagit i min enkätundersökning. För att få en 

helhetsbild av vad respondenterna anser om biståndsprojekten och hur deras miljövanor ser ut 

har principalkomponentanalyser (PCA) utförts. PCA metoden används när analyser av flera 

faktorer testas tillsammans. Eftersom det finns tre frågeställningar har även tre olika 

testomgångar av frågor valts: två omgångar med engagemang (miljövanor), en omgång med 

intresse (miljöintresset) och åsikter (uppfattningar om miljö). Detta för att därefter testa hur 

dessa förklaras med hjälp av andra variabler.  

 

Resultatdelens upplägg är följande:  

-‐ Figur 6 visar respondenterna fördelade över engagemang och korrelerad med intresse. 

-‐ Figur 7 visar respondenterna fördelade över intresse och korrelerad med åsikter och 

engagemang. 

-‐ Figur 8 visar respondenterna fördelade över intresse och korrelerad med medvetenhet 

och påverkan. 

-‐ Figur 9 visar respondenterna fördelade över åsikter och korrelerade med åsikter, 

engagemang och påverkan. 

-‐ Figur 10 visar respondenterna fördelade över engagemang och påverkan. 

 

Följande är några punkter som underlättar tolkningen av följande figurer. 

-‐ Figurerna som syns i bakgrunden i de följande graferna, kommer att visa de alla 58 

respondenterna som har varit med och deltagit i min undersökning, sorterade över en 

viss variabel (omgång) för att sedan testas med andra variabler. 

-‐ Dessa andra variabler är pilarna i graferna (de 6 grupperna). 

-‐ Varje pil har en tillhörande siffra som visar vilken fråga den svarar för. 

-‐ De variabler som syns i följande bilder är signifikanta (P<0,05 mindre än) och axlarna 

på följande bilder är måtten standardavvikelse. 
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Figur 6. Siffrorna efter variabelnamnen hänvisar till frågenummer i enkäten. Här visas respondenternas 

ålder som är de olika färgerna i bilden och deras hemvist vilket är de olika symbolerna i bilden. I 

denna ordination är respondenterna (figurerna) fördelade över respondenternas engagemang och här 

illustreras det hur engagemanget hör ihop med intresse, vilket visas av pilarna. 

 

Figur 6 visar vad respondenterna har svarat på fråga 3 och 11 vilka tillhör frågegruppen 

intresse. I fråga 3 frågas det om respondenternas allmänna intresse för miljöfrågor. I fråga 11 

frågas det i vilken grad demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat och 

jämställdhet och kvinnors roll i utveckling är viktiga för respondenterna. Det som illustreras i 

bilden är hur individernas engagemang hör ihop med individernas intresse. Pilarna visar i 

vilken riktning individer som exempelvis anser att miljö och utveckling som fråga är 

intressant och av vikt. Bland annat visar figur 6 det hur stor andel av respondenterna som har 

någon ett engagemang, är intresserade av miljöfrågan och anser att miljöfrågan är av vikt. De 

respondenter som ansåg även att demokratifrågan var av vikt hade också ett 

miljöengagemang. 
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Figur 7. I denna ordination är respondenterna (figurerna) fördelade över intresse och det illustreras hur 

detta hör ihop med respondenternas deras intresse (bruna pilarna), åsikter (svarta pilarna) och 

engagemang (blåa, röda, gröna pilarna). Variabler för handlingsberedskap har testats för korrelation 

med intresseordinationen och variabler som är signifikant korrelerade är de som visas med pilarna.  

 

Figur 7 visar hur respondenternas intresse hör ihop med pilarnas olika riktningar. I fråga 3 

frågas det efter individernas allmänna intresse av miljöfrågor. I fråga 5 frågas om individernas 

medlemskap inom en ideell organisation. I fråga 6 frågas vad individerna gör för att minska 

sin personliga miljöpåverkan. I fråga 7 frågas det om individerna försöker minska sin 

energianvändning. I fråga 10 frågas det hur viktigt det är att deras miljöval inte påverkar deras 

nuvarande livsstandard. I fråga 11 frågades det hur viktiga individerna anser att demokrati och 

mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt jämställdhet och kvinnors roll i utveckling är. 
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I fråga 13 frågas det hur viktiga individerna anser att regeringens satsningar i miljöarbete (de 

olika biståndsprojekten) är. Bland annat visar figur 7 att respondenterna som tyckte att det är 

viktigt att deras miljöval inte påverkas av deras livsstandard var de som även tyckte att 

jämställdhetsfråga är av vikt och tyckte inte att projekt som bidrag till förvaltning 

Victoriasjön, bidrag till investering i kraftindustrin, bidrag till att förebygga torka genom 

vattenreservoarer.  

 

De respondenter som tyckte att miljöfrågan var intressant, engagerar sig genom att se över sin 

uppvärmning av bostad. De som vill minska sin miljöpåverkan genom att använda sig av 

andra alternativa färdmedel istället för bil är individer som ser över sin elkonsumtion och 

försöka minska sin el-påverkan via transporter/resor och inköp av elapparater. Det är även de 

respondenterna som är medlemmar i Naturskyddsföreningen. Andra individer som är med i 

Naturskyddsföreningen engagerar sig för att minska sin miljöpåverkan genom köp av 

närproducerade produkter, äter mindre kött, köper miljömärkta produkter och har ett allmänt 

intresse för miljöfrågor. 
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Figur 8. I denna ordination är respondenterna (figurerna) fördelade över intresse och det illustreras hur 

intresse (bruna pilarna) hör ihop med medvetenhet (ljusgröna pilar) och påverkan (mörkgröna pilarna). 

Variabler med handlingsbenägenhet testas för korrelation med intresseordinationen och de variabler 

som är signifikant korrelerade är de som syns i bilden (pilarna). 

 

Figur 8 visar hur respondenternas intresse hör ihop med faktorer som medvetenhet och 

påverkan. Varför intressepilarna finns med trots att intressevariablerna är basen för 

ordinationen, är för att förtydliga hur intressen hör ihop med andra faktorer och samtidigt få 

en bild av individernas intressen, om de är koncentrerade vid en faktor eller utspridd och om 

man kan se några mönster kring respondenternas intressen. I fråga 3 frågas det efter 

individernas allmänna intresse av miljöfrågor. I fråga 4 frågas i vilken grad individen är mån 

om naturen. I fråga 9 frågas det om individen har försökt påverka någon annan till ett 

miljövänligt beteende.  
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I fråga 11 frågades det hur viktiga individerna anser att demokrati och mänskliga rättigheter, 

miljö och klimat samt jämställdhet och kvinnors roll i utveckling är. I fråga 14 frågas det hur 

regeringens satsningar påverkat individen. I figur 8 visas bland annat att respondenter som 

tycker att jämställdhetsfrågan är av vikt anser att de inte påverkas av regeringens miljöarbete. 

Respondenter som är måna om naturen och har en benägenhet att påverka andra till ett 

miljövänligt beteende, har ett miljöintresse och kan tänka sig att söka efter mer information 

om regeringens miljösatsningar och biståndsprojekt. 

 

 

 
Figur 9. Inom denna ordination är sorteringen över åsikter och pilarna illustreras hur dessa hör ihop 

med åsikter (svarta pilarna), engagemang (blåa pilarna) och påverkan (röda pilen). 
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Figur 9 visar hur respondenternas åsikter ser ut och inom vilken riktning de är åt. Det 

illustrerar även i vilken riktning åsikter hör ihop med engagemang och påverkan. I fråga 7 

frågas det om individerna försöker minska sin energianvändning. I fråga 10 frågas det hur 

viktigt det är att deras miljöval inte påverkar deras nuvarande livsstandard. I fråga 12 frågas 

det vad individerna anser om regeringens miljöarbete. I fråga 13 frågas det hur viktiga 

individerna anser att regeringens satsningar i miljöarbete (de olika biståndsprojekten) är. I 

fråga 14 frågas det hur regeringens satsningar påverkat individen.  

 

Bland annat visar figur 9 att de respondenter som ansåg att det var viktigt att deras 

levnadsstandard inte skall påverkas av deras miljöval är de individer som ansett att 

biståndsprojekten om vatten och el inte riktigt är av vikt. De som ansåg att bistånd till 

förvaltning av Victoriasjön var av vikt ansåg att projektet om utbyggnad och tillgång till el i 

landsbygden inte var lika viktigt. Respondenter som tänker informationsöka om ämnet, är de 

individer som tycker att regeringens miljöarbete är viktigt. De respondenter som engagerar sig 

genom inköp av elprodukter och användning av elapparater, tycker att projektet kraftindustri, 

vattenreservoarer, landsbyggnad är viktigt. 
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Figur 10. I denna ordination är respondenterna sorterade över engagemang och de gröna, blåa, röda 

pilarna visar riktningarna i denna sortering. Påverkan (de svarta pilarna) illustrerar hur det hör ihop 

med engagemang (gröna, blåa, röda pilarna). 

 

Figur 10 illustrerar engagemang som bakgrund, hur respondenternas engagemang var innan 

vetskapen om regeringens internationella miljöarbeten och om deras engagemang påverkats 

av vetskapen om regeringens internationelle miljösatsningar. De svar som illustreras är från 

fråga 5,6,7,8 och 14. Eftersom det är utifrån dessa svar som handlingsbenägenheten hos 

respondenterna har värderats. 

 

Frågorna från 5, 6, 7 och 8 tillhör frågegruppen engagemang. I fråga 5 frågas det om 

respondenterna är aktiva/medlem inom en ideell organisation. I fråga 6 frågas det vad 

respondenterna gör för att minska sin miljöpåverkan. I fråga 7 frågas det hur ofta 
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respondenten försöker minska sin energianvändning. I fråga 14 frågas det hur regeringens 

satsningar påverkat individen.  

 

I figur 10 illustreras det bland annat vilken typ av engagemang som respondenterna har och 

hur de hör ihop med varandra och frågegruppen påverkan. Figuren visar att respondenter som 

är medlemmar i Greenpeace och Naturskyddsföreningen sorterar även sitt avfall, föredrar 

andra färdmedel framför bilen, och låter inte apparaterna stå på standby. Respondenter som är 

medlemmar i Röda Korset är även de som försöker minska sin miljöpåverkan genom att se 

över sin elkonsumtion, användning av elapparater (använding7), inköp av 

elapparater/belysning (Inköp7), uppvärmning av sin bostad (Uppvärmning7), transporter och 

resor (transporter7).  Figur 10 visar även att respondenter som inte känner sig påverkade av 

regeringens satsningar är även de som inte har ett större engagemang. 

 

Det är mest lämpligt att se på vilken variabel som hör ihop med varandra eftersom det inte går 

att utskilja eller säkert säga att denna variabel eller faktor är anledningen till att 

respondenterna anser exempelvis att vattenprojekt är viktigare än el-projekt. 
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DISKUSSION 
 

Det finns ett par punkter som bör beaktas när slutsatser om denna studie dras. Dessa två är de 

allmänna begränsningar av korrelationsstudier samt de avgränsningarna av urvalet av 

respondenter i studien. Begränsningar med korrelationsstudier som denna är att man endast 

kan fastställa om ett samband mellan två faktorer existerar. Utöver detta kan inget säkert 

sägas och det går endast att spekulera om orsak och verkan.	  Man får däremot möjligheten att 

erhålla underlag för viktiga beslut och slutsatserna av en korrelationsstudie kan användas som 

underlag för kommande studier inom ett område.  

 

Det bör tas hänsyn till att, på grund av distributionssättet, ger respondenterna inte ett 

representativt urval av svenska folket utan dessa resultat ger endast en bild av den målgrupp 

(svenskar som är 19-61 år och äldre) som har svarat. Det bör dessutom tas hänsyn till bortfall. 

Detta omfattar personer som av någon anledning inte besvarat enkäten, vare sig på grund av 

brist på intresse eller engagemang inom undersökningsområdet eller en avsaknad av tid etc. 

Med tanke på enkätens titel som "Miljövanor" och det inledande stycket där det övergripande 

syfte med frågorna angavs är det möjligt att individer utan något miljöengagemang i större 

utsträckning avstod från att besvara enkäten. Resterande delen av diskussionen är strukturerad 

utefter uppsatsens tre frågeställningar och besvarar dessa var för sig. 

 

1	  Kan	  satsningar	  på	  internationella	  miljöprojekt	  (biståndsprojekt)	  främja	  en	  hållbar	  livsstil	  
hos	  svenskarna?	  	  
 

Utifrån tolkningen av resultatet kan vi se att biståndsprojekt kan främja en hållbar livsstil hos 

svenskarna. Detta ser vi utifrån analysen av respondenternas handlingsbenägenhet 

(miljöbeteenden, miljöintresse och åsikter) som visar att det finns ett miljöengagemang och 

ett miljöintresse hos deltagarna. Ur resultatet av individernas miljövanor värderas hur hållbart 

individen lever. 

 

I figur 7 kan det avläsas hur viktiga frågorna demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och 

klimat och jämställdhet och kvinnors roll i utveckling är för respondenterna. Det som tolkats 

här är ordningen som individerna har valt att värdera frågorna. Vilket synliggör 

respondenternas åsikter om miljöfrågan i relation till andra viktiga frågor.  
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Resultaten från fråga 11 visar på att flera av respondenterna ansåg att miljöfrågan var av vikt. 

Genom att ha tolkat de variabler som visar på individernas handlingsberedskap (åsikter, 

intresse, beteende) från resultaten som visualiseras i figur 7, observeras ett miljöengagemang 

hos respondenterna. Resultaten från figur 7 visar oss att det finns ett miljöintresse och en svag 

handlingsbenägenhet. Dessa två faktorer (intresse och engagemang) är betydande vid 

uppkomsten av viljan för att leva en hållbar livsstil. 

 

I fråga 14 ställs frågan hur regeringens internationella satsningar (de biståndsprojekten) 

påverkar respondenterna. Svarsalternativen var: jag är intresserad och tänker söka efter mer 

information om projekten, jag tänker berätta om projekten för de i min omgivning, jag tänker 

stödja ideella organisationer, jag tänker bli aktiv inom någon ideell organisation, jag tänker se 

över mitt vatten och elkonsumtion, jag tänker utföra aktiva val vid inköp och konsumtion av 

produkter, jag känner inte att jag påverkas av regeringens satsning i miljöarbeten, övrigt. 

 

Frågan 14 tolkats i syfte att urskilja mönster som tyder på vilken form av påverkan som 

förekommer. De mönstren som kunde avläsas var exempelvis att majoriteten skulle se över 

sin el- och vattenkonsumtion, utföra aktiva val vid inköp av produkter och den tredje 

majoritetsgruppen ansåg att de inte alls påverkades av de satsningar som regeringen gör. Det 

var även så att ett fåtal kunde tänka sig att stödja organisationer vid miljöfrågor, berätta vidare 

om dessa biståndsprojekt för medvetengöra projekten och vissa påvisade ett intresse för att 

läsa mer om projektet. Eftersom flera av respondenterna svarat att de tänker utför något av 

alternativen ovan anser jag att det finns en handlingsbenägenhet och att respondenterna har 

påverkats till ett miljövänligare beteende, dock är denna påverkan inte vidare utbredd bland 

svarsgruppen.  

 

I fråga 13 värderas hur viktiga biståndsprojekten är för respondenterna. Hur respondenterna 

värderar de olika biståndsprojekten säger mycket om vad de tycker om projekten. Detta 

synliggör hur respondenterna värderar de olika samarbetsprojekt. Enligt teorin TPB anser man 

att individers beteenden influeras av flera faktorer som sedan bidrar till en intention till ett 

visst beteende. Där anser Ajzen att kunskap är faktor som skulle kunna bidra till en intention 

till ett visst beteende. Tänker vi oss att ju mer kunskap respondenterna vet och får om 

biståndsprojekten desto mer ökar intressestat hos dem, blir det betydelsefullt att se på 

individernas intressen och åsikter om biståndsprojekten. Eftersom resultaten i denna studie 
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visar på att det finns ett miljöintresse för biståndsprojekten hos respondenterna bör mer 

kunskap om det svenska internationella miljöarbetet möjligtvis öka miljöintresset hos 

respondenterna; som i sin tur bör öka handlingsbenägenheten och därmed individens hållbara 

livsstil. 

 

Biståndsprojekten skulle alltså kunna bidra till en hållbar livsstil genom att individen 

informeras och erhåller kunskap om vilka livsförhållanden den utsatte har, källan till 

förekomsten av situationen och hur detta kan lösas eller hur man som individ kan ge sitt stöd. 

Biståndsprojekten om vatten och el bör i hänsyn till detta tankesätt bidra till en större insikt 

om vikten av att hushålla med de naturresurser som man har tillgång till. Denna insikt bör 

därmed leda till en miljömedvetenhet hos individen, ett miljövänligt beteende och i följd bidra 

till en hållbar livsstil. 

 

Denna insikt bör även ge glöd till motivationen till ett förändrat beteende och möjligtvis ökad 

handlingsbenägenhet.	  Enligt Andrew Dobson är nyckeln till motivationen något som kommer 

inifrån individen och nämner även att individen ska känna ett personligt åtagande att leva 

hållbart och ett ansvar för det allmännas bästa, för att ett miljöbeteende ska förändras. 

Handlingsbenägenhet är ett exempel på något som kommer inifrån individen. 

Handlingsbenägenhet skulle kunna öka genom delaktighet, när individen får känna sig 

delaktig i olika situationer gällande miljövanor eller miljöfrågor, i utbildningar, olika lokala 

beslut etc.  Situationer där kunskap förekommer men att delaktighet blir centrum för ökad 

inflytande till ett beteende hos individen. 

 

Jag anser därför att biståndsprojekt möjligen kan främja en hållbar livsstil hos det svenska 

folket eftersom det finns ett miljöintresse, miljömedvetenhet och en svag 

handlingsbenägenhet för ett miljövänligt beteende hos respondenterna. Att detta förekommer 

är fördelaktigt eftersom det innebär att det möjligtvis har skapas eller att det finns en intention 

till ett miljövänligt beteende hos respondenterna.  
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2	  Vilket	  av	  vatten-‐	  eller	  elprojekt	  främjar	  i	  större	  utsträckning	  en	  hållbar	  livsstil	  hos	  
svenska	  folket?	  
 

För att besvara frågan har respondenternas åsikter om biståndsprojekten inom temat vatten 

och el analyseras. Respondenternas miljövanor av vatten och el har även tolkats. Resultatet 

visar på att vattenprojekt är det som främjar en mer hållbar livsstil. I figur 9 observeras det att 

majoriteten av respondenterna ansåg att vattenprojekten var viktigare biståndsprojekt än el-

projekt. Detta mönster observeras även vid respondenternas svar av vatten och elvanor från 

fråga 7 och 8. Det man anser som mest av vikt är det man lättast kan ändra på, eftersom viljan 

till förändring är starkare och man har en motivation. 

 

Därefter nämns de olika projekten som berörs i undersökningen. Vattenprojekten är: projektet 

mellan Röda korset och Ramlösa där de skapat en vattenfond, i syfte att man som individ ska 

kunna bidra med rent vatten till de utsatta genom att på ett enkelt sätt bara välja Ramlösa vid 

nästa köp. Projektet där Unicef syftar till att minska vattenbristen/öka tillgången till rent 

vatten och hälsovård för barn i Somalia. Projektet där Sida bidrar till att skapa 

vattenreservoarer och förebygga torka och svält ligger i Burkina Faso. Projektet där Sida 

bidrar till ett samarbete för förvaltning av Victoriasjön är projekt som länderna Kenya, 

Uganda, Tanzania, Rwanda och Burundi deltar i. Elprojekten är: projektet där Sida 

samarbetar med Zambia i utvecklingsarbeten genom att bland annat investera i kraftindustrin. 

Projektet där Sida ökar eltillgång på landsbygden finns i Tanzania och Mocambiques. 

 

Enligt tolkningar av respondenternas svar från fråga 8 bedöms minskning av 

vattenanvändning vara av större vikt än minskning av elanvändningen (fråga 7). Denna 

tolkning baseras på att det är fler av respondenterna som försöker minska sin 

vattenanvändning med hänsyn till miljön i jämförelse med antalet respondenter som försöker 

minska sin elanvändning i hänsyn till miljön. Anledningar till detta mönster var olika, 

exempelvis flera ansåg att sin elanvändning var svårare att påverka än vattenanvändning och 

vissa ansåg att bekvämligheten var av vikt (att ha det varmt i bostaden). Det var förvisso vissa 

som även påvisade att det var viktigt med bekvämligheten vid sin vattenanvändning men 

majoriteten verkar ha goda ambitioner till att minska sin vattenpåverkan. 
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Detta mönster blir intressant att observera i samband med andra faktorer. Det blir även 

intressant att observera hur respondenternas exempelvis åsikter om vattenprojekt och el-

projekt hör ihop med deras vatten och el-vanor. I figur 10 visualiseras det hur åsikter, 

engagemang (deras vanor) och graden av påverkan som projekten haft på respondenterna hör 

ihop med varandra. De individer som tyckte att det var ganska viktigt med att deras miljöval 

inte påverkar deras nuvarande livsstandard, försökte även inte minska sin elpåverkan genom 

svarsalternativen: uppvärmning av bostaden och genom transporter och resor.  

 

En tänkbar anledning till att vattenprojekten enligt resultaten främjar mer till en hållbar 

livsstil hos respondenterna är att elvanor verkar vara svårare att handskas med enligt 

respondenterna och att bekvämlighet och livsstandard inte skall påverkas av sina miljöval. 

Det är även tänkbart att minskad elanvändning påverkar människors livsstandard mer 

märkbart än minskad vattenanvändning. Eftersom det ändrar individens livsstandard på ett 

sådant sätt som anses vara obekvämligt. Att minska vatten användning genom till exempel att 

inte låta vatten rinna utan syfte, att byta tvättprogram, att snåla med vatten vid olika 

situationer och så vidare, anses inte vara lika obekvämt som att minska användande av 

elapparater och dra ned värmen i bostaden. Det är dessutom flera som inte har möjligheten att 

kunna reglera värmen i sin bostad. Det verkar alltså vara svårare att hantera sin elandvändning 

än sin vattenanvändning.  

 

Enligt teorin om Empati menar Dent och Brent att individer har en förmåga att förstå 

människors tankar, känslor och känna medlidande. Att den större andelen av respondenterna 

ansåg att vattenfrågan är av vikt kan vara just för att de möjligtvis känner empati för individer 

som inte har tillgång till rent vatten. Det är möjligt att respondenterna tycker att vatten är en 

viktig faktor för kroppens överlevnad tillskillnad från el. Eftersom vatten är något som är 

livsviktigt för celler och olika funktioner i kroppen och el är sekundär och ett indirekt behov. 

Därmed är det möjligt att respondenterna prioriterar vattenprojekt över el-projekt i syfte om 

att det är viktigare att de utsatta får bidrag med vattenprojekt för att överleva (få renare 

dricksvatten, klara sig mot ihärdig torka etc.). Det kan även vara så att det har varit för lite 

informationsspridning om el-projekt som bedrivs och att dessa projekt inte fått lika mycket 

uppmärksamhet av media eller inte har medvetengjorts hos det svenska folket som 

vattenprojekt har.  
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3	  Hur	  ser	  handlingsbenägenheten	  ut	  innan	  vetskap	  om	  biståndsprojekten	  och	  efter	  
vetskap	  om	  biståndsprojekten?	  
 

Vid analys av figur 10 observeras det att respondenterna som är engagerade, är de som är 

aktiva; medlemmar inom någon ideell organisation; försöker sortera/återvinning; äter mindre 

kött; tar heller andra färdmedel än bil; köper heller miljömärkta varor och närproducerade 

varor och har inte sina apparater på standby, för att minska deras miljöpåverkan. Detta är 

samma individer som efter vetskapen om biståndsprojekten tänker stödja ideella 

organisationer eller bli aktiv inom en. Dessa respondenter har alltså en fortsatt vilja att 

engagera sig. 

 

Detta påvisar att de som redan var engagerade innan vetskapen om biståndsprojekten är de 

som kommer att fortsätta att engagera sig i miljöfrågor och har redan då en form av god 

handlingsbenägenhet. Det som möjligtvis kan göras för att öka att en hållbar livsstil utövas av 

det svenska folket är att fång upp denna målgrupp och styrka deras handlingsbenägenhet 

genom exempelvis mer kunskap och information om det svenska internationella miljöarbetet 

där pedagogik och delaktighet även eftersträvas.  

 

En tänkbar anledning till att mönstret ter sig på detta sätt skulle kunna vara att dessa individer 

redan har en djup förståelse och kunskap om hur viktigt det är med miljövänligt beteende och 

kanske redan känner ett personligt åtagande till att leva hållbart och ett ansvar för det 

allmännas bästa. Det är denna motivation som man anser leda till en långsiktig och stabilt 

beteendeförändring enligt Seyfang, 2006. 

 

Därefter observerades liknade mönster men hos en annan typ av grupp respondenter i 

resultaten. De individer som försökt minska sin elpåverkan genom inköp av elprodukter, 

användning av elapparater och uppvärmning av bostaden och minska transporter och resor är 

även de som tänker se över sin el- och vattenkonsumtion och utöver det söka efter mer 

information om projekten. Detta visar att de som har ett engagemang på medelnivå är även de 

som har en handlingsbenägenhet som befinner sig på en lägre nivå även om de fått vetskapen 

om biståndsprojekten. Detta beteende kan efterlikna tankesättet ”Business as usual” vilket 

innebär att man fortsätter att agera och tänka som man gjort innan vetskapen om 

biståndsprojekten. Man fortsätter att ligga på den nivån som man var från början. 
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De individer som försöker minska sin miljöpåverkan genom att minska sin elkonsumtion, 

utföra textilåtervinning, är de individer som är medlem hos Röda Korset och även samma 

individer som skulle kunna tänka sig att informationssprida alltså berätta vidare om 

biståndsprojekten. Det observeras en vilja och engagemang hos de respondenterna som ville 

informera vidare om projektet. Det visar på en grad av influens från projekten till individen. 

Att det är tänkbart att dessa individer har fått vetskap om biståndsprojekten, blivit intresserad 

och därmed fått en vilja att vidare informera om dessa. Denna grupp av respondenter visar på 

att deras engagemang inte heller ha förändrats till stora skillnader enligt tolkningar av 

resultaten.  

 

De individer som inte influerats av projekten/regeringens internationella miljöarbete är även 

de individer som inte visat en högre grad av engagemang innan vetskapen om 

biståndsprojekten (tidigare och tills att respondenterna har läst och svarat på frågan 13). 

Engagemangsmönstret i ordinationen inom figur 10 tydliggör detta genom att det tydligt 

förekommer en koncentration åt detta håll (att individerna inte känner sig påverkade). Alltså 

generellt sätt; trots att det förekommer ett miljöintresse och ett medelmåttigt engagemang hos 

respondenterna kanaliseras inte detta helt till individernas handlingsberedskap för ett 

förändrat miljöbeteende.  

 

En tänkbar anledning till att mönstret ser ut som det gör i figur 10, skulle kunna vara att dessa 

individer som inte känner sig påverkade av regeringens miljösatsningar behöver glöd till 

motivationen och intentionen för ett förändrat miljöbeteende. Enligt teorin om 

självpereception anser Bem att individer har möjligheten till att iaktta sig själva och att 

självreflektion är en influerande faktor till ett ändrat beteende. Mönstret i figur 10 skulle 

kunna förklaras med att de respondenter som känner sig influerade av regeringens 

miljösatsningar och känner sig miljömedvetna (via de olika aktiviteterna, medlemskap, 

miljövanor etc.), beter sig därför på ett miljövänligt sätt. De respondenter som inte känner sig 

påverkade av regeringens miljösatsningar, beter sig därför inte annorlunda (verken innan eller 

efter). Det skulle alltså inte räcka med att dessa individer bara får kunskap av 

biståndsprojekten för att ge glöd till deras vilja, utan det krävs nog mer.  
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SLUTSATS 
 

1 Kan satsningar på internationella miljöprojekt (biståndsprojekt) främja en hållbar livsstil 

hos svenskarna? 

 

Undersökningen påvisar att biståndsprojekt kan vara en faktor till att främja en hållbar livsstil 

inom givarlandet eftersom det finns ett miljöintresse hos det svenska folket och att 

miljöfrågan och miljöarbete anses vara viktiga. Dessutom visar det att det förekommer en 

svag handlingsbenägenhet för ett miljöbeteende hos respondenterna, som jag tror kan 

förstärkas genom att kombinera kunskap och informationsspridning om biståndsprojekt med 

andra relevanta faktorer som behövs för att påverka ett beteende hos människor, exempelvis 

ekonomiska, politiska styrmedel eller utbildning. 

 

2 Vilket av vatten- eller elprojekt främjar i större utsträckning en hållbar livsstil hos svenska 

folket? 

 

Undersökningen visar på att vattenprojekt har en större benägenhet att främja en hållbar 

livsstil hos respondenterna eftersom det hade störst påverkningsgrad, värderat i 

respondenternas intresse, åsikter och engagemang i undersökningen. 

 

3 Hur ser handlingsbenägenheten ut innan vetskap om biståndsprojekten och efter vetskap om 

biståndsprojekten? 

 

Undersökningen visar att det finns tre intressanta grupper: grupp 1 har de respondenter som 

hade ett engagemang innan vetskapen om biståndsprojekten; grupp 2 har respondenter som 

har ett engagemang på medelnivå; grupp 3 har respondenter som anses inte influerats av 

regeringens internationella miljöarbete. Mönstret i figur 10 visar att respondenterna planerar 

ett miljöbeteende som liknar deras miljöbeteende som det varit innan vetskapen om 

biståndsprojekt. Grupp 1 kommer att fortsätta vara aktiv (handlingsbenägenhet förekommer). 

Grupp 2 kommer fortsätta att engagera sig på en medelnivå (handlingsbenägenhet 

förekommer här med). Grupp 3 var de som inte visat en högre grad av engagemang innan 
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vetskapen om biståndsprojekten och det verkar som att de kommer att fortsätta att inte 

engagera sig. 

 

Det som undersökningen visar anser jag vara rimliga resultat från en sådan liten studie. 

Resultaten var även rimliga eftersom det inte förekom förstora skillnader mellan 

respondenternas åsikter, intresse, engagemang eller påverkan. Resultaten pekar åt att det bör 

förekomma en förbättrad samhällskommunikation mellan regeringen och samhället. Där 

regeringen visar upp hur de arbetar för miljöfrågan bland annat internationellt arbete 

exempelvis biståndsarbeten.  

 

Vidare studier skulle kunna vara att man undersöker hur samhällskommunikationen ser ut 

idag kring internationella arbeten som biståndsarbeten. Det är även intressant att se på om 

befolkningen i mottagarlandet också blir påverkade av samarbetsprojekt som biståndsprojekt 

till ett miljövänligare beteende. Där man kan se om befolkningen blir mer engagerade och 

intresserade i miljöfrågor med mer. Det kan dessutom vara intressant att se på hur vi kan 

styrka det svenska folkets handlingsbenägenhet och öka flera som agerar miljövänligt för att 

därmed uppnå en hållbar livsstil i Sverige. 
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2013-02-18 Miljövanor 

Lite Mycket 
 

 
 

Fråga 5 
Är Du medlem eller aktiv inom följande ideella organisationer/statlig myndighet? OBS! Väljer Du att skriva 
under alternativet "Övrigt", vänligen separera respektive alternativ med ett kommatecken. 

 

Röda korset 

Greenpeace 

Naturskyddsföreningen 

UNICEF 

WaterAid 
 

Sida 
 

Other: 
 
 
 

Fråga 6 
Vad gör Du personligen för att minska Din miljöpråverkan? Det är möjligt att välja flera alternativ. OBS! 
Väljer Du att skriva under alternativet "Övrigt", vänligen separera respektive alternativ med ett kommatecken. 

 
Sorterar hushållsavfall/ Återvinning 

Avstår från att äta kött helt/delvis 

Låter inte apparater stå på standby 

Minskar min elkonsumtion på andra sätt 
 

Handlar miljömärkta varor 

Går, cyklar eller åker kollektivt 

Handlar närproducerad mat 

Kompostera 

Textilåtervinning 
 

Val av energiförsörjning 
 

Other: 
 
 
 

För dig som valt färre än 3 alternativ ovan, välj anledning nedan. OBS! Väljer Du att skriva under alternativet 
"Övrigt", vänligen separera respektive alternativ med ett kommatecken. 

 
Att minska min miljöpåverkan är ej viktigt för mig 

 

Kan inte utföra vissa av alternativen 
 

Other: 
 
 
 

Fråga 7 
Hur ofta försöker Du minska Din energianvändning i följande sammanhang? 

 
 

Aldrig Ibland Ganska ofta Mycket ofta Alltid 
 

 
Varmvattenförbrukning 

 

Inköp av 
elapparater/belysning 

 

Användning av 
 

 
https://docs.google.com/forms/d/1MqGkAyKseT5L6kBtafvaUFdyHwNX73aZS2V6G_A9xmA/viewform 2/6 
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elapparater/belysning 

 
 

Uppvärmning av 
bostaden 

 

Transporter/resor 
 

 
 
 

Om Du har valt alternativ Aldrig/Ibland ovan, berätta gärna varför. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 8 
Hur ofta försöker Du minska Din vattenanvändning i följande sammanhang? 

 
 

Aldrig Ibland Ganska ofta Mycket ofta Alltid 
 

 
Hygien 

 
Toalettbesök 

 
Tvättning 

 
Diskning 

 
Matlagning 

 
Städning 

 
Inköp av varor 

 

 
 
 

Om Du har valt alternativ Aldrig/Ibland ovan, berätta gärna varför. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 9 
Har Du försökt att påverka någon annan person/organisation att vara mer miljövänlig? 

 
 

1   2   3   4   5 
 

Lite Ofta 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1MqGkAyKseT5L6kBtafvaUFdyHwNX73aZS2V6G_A9xmA/viewform 3/6 
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Fråga 10 
Hur viktigt är det att Dina miljöval inte påverkar Din nuvarande livsstandard? 

 
Inte alls viktigt 

 

Inte särskilt viktigt 

Ganska viktigt 

Mycket viktigt 

 
 

Fråga 11 
Regeringen har tre teman som de prioriterar i år, demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt 
jämställdhet och kvinnors roll i utveckling. För att bekämpa fattigdomen och driva en rättvis och hållbar 
utveckling. Hur viktiga anser Du att de är? 

 

 
 

Inte alls viktigt Inte särskilt 
viktigt 

 

Ganska viktigt Mycket viktigt 

 
Demokrati och 
mänskliga 
rättigheter 

 

Miljö och klimat 
 

Jämställdhet och 
kvinnors roll i 
utveckling 

 
 
 

Fråga 12 
Vad anser Du om regeringens miljöarbete? 

 
Aktiv 

 

Okej 
 

Kan bli bättre 
 

Otillräcklig 
 

Ej tillräckligt insatt 
 

Other: 
 
 
 

Fråga 13 
Regeringens satsning i miljöarbete gör följande projekt möjliga. Hur viktiga anser Du att dessa är? 

 

 
 

Inte alls viktigt Inte särskilt 
viktigt 

 

Ganska viktigt Mycket viktigt 

 
Projekt mellan 
Röda korset och 
Ramlösa har en 
vattenfond. Syftar 
till att man som 
individ kan bidra 
med rent vatten till 
de utsatta genom 
att välja Ramlösa 

 
vid nästa köp 

https://docs.google.com/forms/d/1MqGkAyKseT5L6kBtafvaUFdyHwNX73aZS2V6G_A9xmA/viewform 4/6 
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Projekt där Unicef 
syftar till att 
minska 
vattenbristen/öka 
tillgången till rent 
vatten och 
hälsovård för barn 
i Somalia 

 

Projekt där Sida 
samarbetar med 
Zambia i 
utvecklingsarbeten 
genom att bland 
annat investera i 
kraftindustrin 

 

Projekt där Sida 
ökar eltillgång vid 
landsbygden i 
Tanzania, 
Moçambiques 

 

Projekt där Sida 
bidrar till 
att skapa 
vattenreservoarer 
och förebygga 
torka och svält i 
Burkina Faso 

 

Projekt där Sida 
bidrar till ett 
samarbete för 
förvaltning av 
Victoriasjön som 
länderna Kenya, 
Uganda, 
Tanzania, 
Rwanda och 
Burundi delar 

 
 
 

Fråga 14 
Hur påverkar regeringens satsning i dessa frågor dig? Kryssa i det/de alternativ som passar bäst. OBS! Väljer 
Du att skriva ett eget alternativ under "Övrigt", vänligen separera respektive alternativ med ett kommatecken. 

 
Jag är intresserad och tänker söka efter mer information om projekten 

 

Jag tänker berättar om projekten för de i min omgivning 
 

Jag tänker stödja ideella organisationer 
 

Jag tänker bli aktiv inom någon ideell organisation 
 

Jag tänker se över min vatten och elkonsumtion 
 

Jag tänker utföra aktiva val vid inköp och konsumtion av produkter 
 

Jag känner inte att jag påverkas av regeringens satsning i miljöarbete 
 

Other: 
 

 
 

Submit 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1MqGkAyKseT5L6kBtafvaUFdyHwNX73aZS2V6G_A9xmA/viewform 5/6
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SVAREN 
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