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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Sedan 70-talet har återvinning av papper ökat i en snabb takt. Förutom miljöfaktorer 

spelar ekonomiska incitament en avgörande roll. Att använda returpapper vid 

nytillverkning av papper är ett sätt för pappersindustrin att spara energi och på så sätt 

pengar. Återvinning av papper är därmed viktigt ur såväl ett politiskt som 

nationalekonomiskt perspektiv. 

 

Föreliggande studie avser att studerar fem faktorer som kan antas påverka graden av 

återvinning. Dessa faktorer är BNP, graden av urbanisering, populationens täthet, priset 

på import gällande returpapper och priset på export av returpapper. Samtliga faktorer kan, 

i teorin, förväntas påverka graden av återvinning i en positiv riktning. Faktorerna 

analyseras i en ekonometrisk log-linjär modell, utifrån genomsnittlig årsdata som 

omfattar en period av 20 år. Analysen visar att endast populationens täthet påverkar 

graden av återvinning. Övriga faktorer tycks inte påverka graden av återvinning. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion om eventuella orsaker bakom resultatet. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

During the past thirty years, the recovery of paper has increased in a rapid pace. The 

utilization of recovered paper is a way for the paper industry to save both energy and 

money. Paper recovery is therefore important from a political as well as a economic point 

of view.  

 

The aim of this thesis is to study five factors that is supposed to affect the recovery rate of 

paper. The factors are, GDP, the urbanization rate, the popultion density, the import price 

on recovered paper and the export price on recovered paper. All factros can be expected 

to have an influence on the recovery of paper in a positve direction. The factors is 

analysed in an econometric log-linear model, from annual data, ranging over 20 years. 

The econometric analyse shows that only the population density influence the recovery 

rate of paper. The remaining factors doesen‘t seems to affect the recovery of paper. The 

essay conclude with a discussion about possible causes behind the result. 
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Kapitel 1  

INLEDNING 

 

 

 

 

Papper: av grekiskans papyros (Nationalencyklopedin,1998). 

 

1.1 Problemformulering 

För omkring 5000 år sedan tillverkades det i Egypten papyrus, föregångaren till dagens 

papper. Papyrus var sannolikt den tidens ”hårdvaluta” vars värde närmast var jämförbart 

med guld och ädelstenar. Att kasta papyrus var knappast att tänka på och därmed torde 

även återvinning av papper uppfunnits för 5000 år sedan, utan tanke på miljön.  

 

Idag ser förutsättningarna annorlunda ut. Även om papper fortfarande kan betraktas som 

en begränsad resurs är det få i den så kallade västvärlden som ser papper som en 

begränsning. Återvinning har snarare blivit ett ”måste” för att skona miljön åt kommande 

generationer. För svensk del har återvinning av papper bedrivits i organiserad form sedan 

1970-talets energikriser då sopor kom att ses som en resurs. Återvinningen har sedan dess 

accelererat i takt med politiska åtgärder och det allt starkare miljömedvetande som vuxit 

bland befolkningen. Utvecklingen har även drivits på genom internationella åtagande 

vilket kan exemplifieras med FN; s Agenda 21 deklaration från 1992. Deklarationen 

omfattar 40 kapitel som bland annat behandlar bevarandet och förvaltandet av 

gemensamma resurser. Även om deklarationen inte är juridiskt bindande är det en stark 

politisk och framförallt moralisk uppmaning som tar upp frågor för att uppnå en hållbar 

utveckling.  

 

Men återvinning av papper har även fått en ökad betydelse för pappersindustrierna. 

Genom förfinad teknik har en allt större andel av den traditionella skogsråvaran kunnat 

ersättas med returpapper. Ökade krav från konsumenterna har medverkat till att påskynda 

denna process. Intresset för återvinning av papper har därför ökat såväl hos industrin som 
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hos den enskilda människan. Sverige är en stor exportör av skogsprodukter och den 

inhemska pappersindustrins framgång är viktigt på ett nationalekonomiskt plan. 

Industrierna måste ligga i framkanten vad gäller miljöhänsyn för att få en avsättning för 

sina produkter.   

 

Vad som kanske inte är lika känt är att det i skuggan av återvinningscontainrarna bedrivs 

en omfattande handel med återvunnet papper över nationsgränserna. Exempelvis år 2000 

exporterades det 179 000 ton återvunnet papper från Sverige samtidigt som det 

importerades 703 000 ton (FAO). Det tycks därmed finnas en vinst att hämta i handel 

med återvunnet papper. Handel anses bland nationalekonomer gynna tillväxten och i 

förlängningen, enligt vissa, även miljön. Trots detta kan det tyckas paradoxalt att 

återvunnet papper exporteras och inte återvinns inom det egna landets gränser för att på 

så sätt spara den inhemska skogen. Det torde trots allt vara detta de flesta människor har i 

åtanke när ansvarskänslan driver dem att lämna in sina tidningar och förpackningar.  

 

Kännedom om vad som påverkar graden av återvinning är därför inte bara intressant ur 

ett miljöperspektiv utan även ur ett industriellt perspektiv. Industriernas behov av 

returpapper har ökat och returpapper utgör idag en viktig insatsfaktor i produktionen. 

Pappersindustrin stod 1990 för 1,6 % av BNP vilket kan tyckas blygsamt, men detta 

motsvarade samtidigt 13 % av det sammanlagda svenska exportvärdet (Rehn, 1995, s.32).  

Ur det perspektivet ter sig pappersindustrins välmående som angeläget och returpapper 

viktigt ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Sammantaget gör detta att ökad kunskap om 

vad som styr den inhemska återvinningen är av betydelse för eventuella politiska beslut 

och dess implikationer. Även handeln med återvunnet papper är en del i detta och ökad 

kunskap om hur handeln med returpapper påverkar den inhemska återvinningen framstår 

därför som betydelsefullt.   

 

1.2 Syfte 

Uppsatsen avser att identifiera de faktorer som utifrån ekonomisk teori kan förväntas 

påverka graden av återvinning, samt estimera dessas betydelse. Syftet är således att 
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genom en ekonometrisk analys få kunskap om och i så fall hur dess faktorer påverkar 

graden av återvinning för svensk del.  

 

1.3 Metod 

Uppsatsen inleds med en deskriptiv del där returpappersmarknadens utveckling och 

funktion framställs. Denna bakgrund leder fram till valet av faktorer som i nästa steg 

definieras och ges en intuitiv grund. Tesen är att samtliga faktorer påverkar graden av 

återvinning i en positiv riktning. Detta antagande prövas i den ekonometiska analysen. 

 

Ambitionen är att genom en ekonometrisk analys se om och i så fall hur dessa faktorer 

påverkar graden av återvinning. De faktorer som granskas i den ekonometriska analysen 

definieras och den intuitiva grunden för valet förklaras. 

 

Den ekonometriska analysen utförs i en log-linjär modell. Genom ett sådant förfarande 

erhålls varje variabels elasticitet och deras respektive inverkan kan bestämmas. 

Faktorerna som analyseras är inkomsten som illustreras genom BNP, graden av 

urbanisering, populationens täthet, importpriset samt exportpriset på returpapper. De tre 

förstnämnda hämtas från en tidigare liknande studie. Dessa faktorer utökas med de två 

senare som skall spegla hur handeln påverkar graden av återvinning.  

 

Den ekonometriska analysen genomförs utifrån ett statistiskt material som består av 

genomsnittlig årsdata för respektive variabel över en period av 20 år. Statistiken gällande 

BNP har justerats till reala värden med hjälp av konsumentprisindex med 1980 som 

basår. Priset på export respektive import har tagits fram genom att dividera det aktuella 

årets värde med respektive års genomsnittliga volym.    

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen berör endast den inhemska återvinningen men modellen torde även kunna 

gälla på ett mer generellt plan. Således kommer inga jämförelser mot andra nationer att 

genomföras. 
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 Vanligt i studier av returpappersmarknaden är att antingen undersöka efterfrågesidan, 

vilken avspeglar sig i nyttjandegraden (utilization rate) eller utbudssidan vilken avspeglar 

sig i återvinningsgraden (recovery rate). I denna studie undersöks de bakomliggande 

orsakerna till graden av återvinning. Således kommer endast utbudssidan att studeras mer 

ingående. Efterfrågesidan ägnas av den anledningen ingen större uppmärksamhet. Fokus 

ligger på importen samt exportens inverkan på graden av återvinning, vilka tillsammans 

med BNP, graden av urbanisering samt populationens täthet utgör modellen.  

 

1.5 Material 

Studien är ekonometrisk till sin karaktär och följaktligen utgör en stor del av materialet 

statistisk data. De deskriptiva delarna bygger på information från skilda källor såsom 

publikationer i form av forskningsartiklar och böcker inom det aktuella området. Den 

teoretiska delen baserar sig i stora delar på en tidigare studie i ämnet där bakomliggande 

orsaker till graden av återvinning samt nyttjandegraden av returpapper studerats. För den 

ekonometriska analysen har vederbörlig litteratur använts, beskrivande olika 

tillvägagångssätt för ekonometrisk analys och test av regressioner. Statistiken är hämtad 

från olika källor av vilka statistiska centralbyråns (SCB) utgåvor står för merparten av 

materialet. Vad gäller uppgifter om import, export samt underlaget för graden av 

återvinning har materialet hämtats från FN; s officiella databas (FAO). Det statistiska 

materialets reliabilitet ägnas en diskussion i samband med den ekonometriska analysen.  

 

1.6 Disposition 

Studiens avhandling omfattar fem delar. I det efterföljande kapitlet framställs en 

bakgrund vilken har som syfte att ge läsare en uppfattning om returpappersmarknadens 

karaktär. Vidare påvisas tendenser vad gäller återvinning och handeln med returpapper. I 

det tredje kapitlet framställs den teoretiska ramen som ligger till grund för den 

ekonometriska studien. Det fjärde kapitlet utformar den modell som används i den 

ekonometriska studien, som i nästa steg genomförs. Det avslutande och femte kapitlet 

består av en sammanfattande del där eventuella slutsatser diskuteras. 
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Kapitel 2  

BAKGRUND 

 

 

 

 

Följande kapitel avser att ge läsaren en allmän bild av returpappersmarknaden och olika 

tendenser som den uppvisar. Här framställs skilda faktorer som påverkar 

returpappersmarknaden. Bakgrunden hjälper även till att öka förståelsen i det 

efterföljande kapitlet där den teoretiska ramen utformas. 

  

2.1 Återvinningens orsaker 

1999 förbrukade varje enskild svensk i genomsnitt 257 kg papper. Nio år tidigare var 

motsvarande siffra 228 kg. På mindre än 10 år ökade således varje enskild persons 

genomsnittliga pappersförbrukning med närmare 13 % (Skogsstatistisk årsbok, årlig). 

Konsumtionen av papper har således ökat, framför allt de senaste åren, vilket illustreras i 

figur 2.1.  

 

Tillväxten i den svenska skogen uppgick 1990 till 95,65 miljoner m³sk1 och 1999 till 

96,850 miljoner m³sk. Under samma period ökade således tillväxten med 1,2 % 

(Skogsstatistisk årsbok, årlig). Den inhemska konsumtionen av papper ökar följaktligen 

mer än tillväxten i den svenska skogen. Samtidigt avsätts en allt större andel av den 

produktiva skogsmarken  till naturreservat i syfte att bevara den biologiska mångfalden åt 

framtida generationer. Det rationella sättet att bedriva skogsbruk håller sakta på att 

ersättas med en mer återhållsam produktion.  

 

Detta strängt förenklade exempel illustrerar en viktig anledning till varför återvinning är 

angeläget. Om Sverige var isolerat från handel med omvärlden skulle detta leda till en 

överkonsumtion av inhemsk skog och på längre sikt, resursbrist. 

                                                 
1 m³sk, skogskubik travat mått ovan bark, är det gängse måttet vad gäller skog på rot. Ett vanligare mått är 
m³fub vilket betyder fast mått under bark och motsvarar ca 85 % av en m³sk. 
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Figur 2.1  Konsumtion av papper per person och år i Sverige, 1975-2000 
Källa: Skogsstatistisk årsbok, årlig 

 

Denna utveckling har även avspeglat sig i priset på insatsfaktorerna. Den svenska 

pappersindustrin har upplevt en period av rationaliseringar. Insatsfaktorerna har ökat i 

pris vilket har tvingat den svenska pappersindustrin till en produktivitetsökning (Rehn 

1995, III, s.20). Bruket av material har på så sätt kommit att utnyttjas på ett effektivare 

sätt med mindre materialåtgång som följd. 

 

Resursbrist är, som exemplet påvisar, en anledning till att återvinna sekundära material. 

Listan kan även utökas med både ekonomiska och miljömässiga skäl. Återvinning 

förväntas bli allt viktigare för att säkerställa den ekonomiska expansionen, framförallt i 

de nya marknadsekonomierna. Sekundära material torde därmed få en allt större 

betydelse för industrin. Generellt sett bidrar återvinning till att minska behovet av 

lagringskapaciteten för avfall samt att minska utsläpp från förbränning (Ackerman, 1997, 

s. 21).  

 

Vad gäller returpapper kan argumenten för återvinning kompletteras med mer industriella 

motiv. Den ökade graden av återvinning har medverkat till att driva ner priset på 

returpapper. Priset på returpapper har således minskat snabbt i förhållande till den 

traditionella råvarumassan, som i vissa fall ökat i pris (Rehn 1995, I, s.13). Relativprisets 

utveckling är därmed en starkt bidragande orsak till pappersindustrins ökade intresse för 
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returpapper. Returpapper har på så sätt kommit att bli en viktig råvara för 

pappersindustrin. Vidare kan det i vissa fall gå åt mindre energi om returpapper används 

istället för traditionell massa vid framställning av nytt papper, vilket förstärker de 

ekonomiska incitamenten ytterligare. Att använda returpapper vid nytillverkning av 

papper kan på detta sätt användas som ett försäljningsargument. Slutligen medverkar 

även lagstiftningen till att öka kraven på återvinning (Pöyry, 1992).  

 

Sammanfattningsvis drivs returpappersanvändandet av politiska, ekonomiska och legala 

motiv vilka diskuteras närmare i resterande delar av kapitlet. 

 

2.2 Politiska beslut 

För svensk del togs det första statliga initiativet till insamling av returpapper 1975 i och 

med riksdagens beslut att returpapper skulle samlas in genom det kommunala 

renhållningsmonopolets försorg. Detta beslut förstärktes ytterligare 1990 då riksdagen 

beslutade att från och med 1991 införa kommunala renhållningsplaner (Byström, 

Lönnstedt och Nordvall, 1994, s. 11ff).   

 

Trenden med fler politiska krav har fortsatt under 90-talet. De politiska besluten fattas i 

linje med Agenda 21 tänkandet som blev resultatet av FN: s miljökonferens i Rio 1992. 

Ytterligare ett steg i denna riktning har tagits från statens sida. Från och med hösten 1994 

har ett producentansvar införts gällande tidningspapper. Detta innebär i korthet att 75 % 

av det tidningspapper som konsumeras ska återvinnas senast år 2000 (Svensk 

författningssamling, Förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper).  

 

De politiska beslutens betydelse för den ökade återvinningen framgår tydligt vid en 

grafisk framställning. Från 1970 har pappersåtervinningen ökat stadigt. En betydande 

ökning går även att observera efter 1994 i och med införandet av producentansvaret, 

vilket illustreras i figur 2.2. 
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Figur 2.2   Returpapper och returpapp, insamling per år i 1000 ton i Sverige. 
Källa: Skogsstatistisk årsbok, årlig 

 

2.3 Utveckling i industrin 

Att priset på returpapper har minskat torde ha ökat returpapprets attraktivitet som 

substitut för den traditionella pappersmassan. Detta har i sin tur medverkat till en ökad 

inblandning av returpapper, vilket avspeglar sig i en ökad förbrukning (se figur 2.3).  
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Figur 2.3  Returpapper och returpapp, förbrukning per år i 1000 ton. 
Källa: Skogsstatistisk årsbok, årlig  
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Omkring 20 stycken av de svenska pappersbruken använder returpapper vid 

nytillverkning av papper. De huvudsakliga produkterna som returpapper används till är 

tidningspapper, kartong, kraftpapper samt mjukpapper (Samakovlis, 2001,  III, s.10). 

 

Massa kan relativt enkelt substitueras mot returpapper. Substitutionselasticiteten mellan 

massa och returpapper har i en tidigare studie befunnits ligga runt 1,7 (Rehn, 1995, 

Artikel I, s. 10). Att returpapper inte kan användas vid nytillverkning av alla sorters 

papper beror bland annat på tekniska begränsningar. De tekniska möjligheterna att 

substituera papper begränsar sig idag till 75 % som mest om inte kvalitetsförsämringar 

ska uppstå. Returpapper åldras och fibrerna blir därigenom både kortare och svagare 

(Rehn, 1995, Artikel I, s. 3). Således är papprets sammansättning avgörande för de 

nytillverkade produkternas beskaffenhet.   

 

Returpapper som används vid nytillverkning av papper innehåller fibrer av skiftande 

kvalitéer och ålder. Vid sorteringen av returpapper är det vanligt att papper av olika typer 

blandas vilket i sin tur drar ned kvaliteten på det aktuella returpappret och därmed den 

slutliga produkten (Byström, Lönnstedt och Nordvall, 1994, s. 72). 

 

Ett sätt att beräkna åldern är att se hur många gånger fibrerna återanvänts i processen. För 

varje gång returfibrerna återanvänds och passerar genom pappersmaskinen ökar åldern 

med ett varv (Byström, Lönnstedt och Nordvall 1994, s.72ff). En viss andel av pappret är 

således av högre kvalitet det vill säga färre antal varv. Dock finns det en gräns för hur 

många varv papper kan återanvändas innan kvalitetsförsämringar inträder, vilken uppgår 

till fyra varv. Alla västeuropeiska länder ryms dock inom denna marginal (Byström, 

Lönnstedt och Nordvall, 1994, s.84). Att returpapprets egenskaper varierar påverkar 

följaktligen dess användningsområden. Utbytet av returpapper avtar därmed med dess 

ålder. Generellt sett använder de Nordiska länderna en mindre andel 

returpappersinblandning än övriga Europa (Byström, Lönnstedt och Nordvall 1994, 

s.74ff). Returfibrernas medelålder kan därför förväntas vara lägre i Sverige än i övriga 

Europa och papprets kvalitet torde därmed vara högre.  
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Av den ovanstående diskussionen går det att dra ett antal slutsatser som är av betydelse 

för returpapprets användning. För det första kan det förväntas att returpapper i första hand 

används vid nytillverkning av papper vars kvalitetskrav inte är för högt ställda. Inhemskt 

returpapper, som är av högre kvalitet, torde därmed ha ett bredare användningsområde. 

För det andra bör exporten av svenskt returpapper ha en kvalitetshöjande effekt på det 

papper som tillverkas i de köpande länderna eftersom det svenska returpappret har en 

lägre ålder. Slutligen är det sannolikt att svensk pappersindustri satsar på högre kvalitet 

som ett konkurrensmedel och returpapper skulle ur det perspektivet vara mindre åtråvärt. 

Om detta återkommer vi till i den teoretiska delen.  
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Kapitel 3  

TEORI 

 

 

 

 

3.1  Utbud av returpapper 

Som det kunde konstateras i det föregående kapitlet fungerar returpapper i första hand 

som ett substitut för den konventionella massan. Beroende på de sämre egenskaperna 

som returpapper har kan endast en viss andel användas vid framställningen av nytt 

papper. Slutprodukten består därför  både av massa från skogsprodukter och returpapper.  

 

Returpappersutbudet beror av kostnaderna för insamlandet av materialet. Det kan 

förväntas att det i första hand samlas in returpapper som är av god kvalitet och i den 

meningen är lättillgängligt. Men i takt med att tillgången av det mer lättförädlade 

materialet avgår måste insamlandet även inbegripa returpapper av sämre kvalité. 

Returpappret kan bestå av fler material eller vara av sämre kvalitet vilket i sin tur ökar 

kostnaderna för insamlingen (Grace, Turner och Walter, 1977, s.176). Utbudet av 

returpapper kommer därför att få en positiv tilltagande lutning, vilket illustreras i figur 

3.1.  

 

Men utbudet av returpapper bestäms även av den mängd eller stock som är tillgänglig för 

insamling. När konsumtionen av papper ökar så ökar stocken av papper och därmed även 

utbudet av returpapper. Detsamma gäller om förlusterna av konsumtionen minskar. 

Förluster är papper som inte går att återvinna, exempelvis toalettpapper (Grace, Turner  

och Walter, 1977, s.176). En ökning i stocken kommer därför att skifta utbudskurvan utåt 

medan en minskning har den motsatta effekten.      
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Figur 3.1 Utbud av sekundära material 
 Källa: Grace, Turner och Walter, 1977, s.176 f 
 

Kostnaderna för att samla in returpapper kommer således att gå mot oändligheten när 

graden av återvinning närmar sig 100 %. Den exponentiella ökningen illustrerar hur 

kostnaderna ökar ju mer returpapper som samlas in.  

 

3.2 Återvinningsgraden av returpapper 

Intensiteten gällande återvinning och bruket av sekundära material beskrivs vanligen med 

måtten graden av återvinning (R) respektive graden av nyttjande (U). Graden av 

återvinning tar sin utgångspunkt från utbudssidan och beskriver i vilken utsträckning det 

inhemska sekundära materialet återvinns som andel av den totala konsumtionen av varan. 

Som vi såg i den tidigare figuren ökar kostnaderna med andelen returpapper som samlas 

in vilket även påverkar graden av återvinning.  

 

Formellt kan graden av återvinning skivas som: 

 

( )XfMfQf

Qs
R

−+
=       (1) 

 

                                           Utbud 

Kvantitet 

Pris 
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Där Qs är den inhemska mängden som återvunnits av den sekundära varan. Qf är den 

inhemska produktionen av den primära varan och XfMf −  är  import respektive export 

av den primära varan (Van Beukering och Bouman, 2001, s.1719). Tillsammans utgör 

nämnaren den totala inhemska konsumtionen av den aktuella varan.  

 

Den inhemska graden av återvinning ökade dramatiskt från 1993 till 1994. Detta är 

möjligt genom en ökning i täljaren alternativt en minskning i nämnaren. Vad som ligger 

bakom uppgången är troligen en ökning i den förstnämnda vilket möjligen kan förklaras 

med införandet av producentansvaret 1994 som ledde till en tydlig ökning i Qs i 

uttrycket. Denna utveckling illustreras i figur 3.2.   
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Figur 3.2  Graden av återvinning i Sverige mellan åren 1971-1999 
Källa: FAO  

 
I en nyligen genomförd undersökning2 konstateras att åtminstone tre faktorer påverkar 

graden av återvinning. Dessa är BNP, urbaniseringsgrad samt populationens täthet. 

Logiken bakom dessa diskuteras i resterande delar av kapitlet. Slutligen kompletteras 

modellen med priset på import samt priset på export och deras betydelse för graden av 

återvinning diskuteras. 

                                                 
2 Se  C. Berglund och P. Söderholm ”An Economic Analysis of Global Waste Paper Recovery and 
Utilization” (2001)   
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3.2.1  Tillväxt och miljöeffekter 

Tillväxt beskrivs vanligen som en positiv förändring i bruttonationalprodukten (BNP). Ett 

vanligt antagande bland miljöekonomer är att ökad välfärd, eller BNP, leder till ett 

ökande miljöintresse. Det är inte förrän den enskilda individen tillfredsställt sina 

grundläggande behov denne kan intressera sig för andra, mindre existentiella anspråk. 

Det är vanligt att i dessa sammanhang referera till den välbekanta Kuznets-kurvan om än 

i en något reviderad form. Denna säger att miljöslitaget (M) ökar i takt med BNP i ett 

inledande skede, för att sedan avta när rikedomen nått en viss gräns. Vid denna gräns har 

individen råd med miljövaror och intresset för miljöfrågor ökar. Kurvan får därigenom 

formen av ett inverterat U vilket illustreras i figur 3.3 (Perman, Ma, McGilvary och 

Common, 1999, s. 32 f). Sverige, som hör till höginkomstländerna, kan förväntas befinna 

sig till höger om den streckade linjen där miljöslitaget avtar med en ökad inkomst.  

 

 

  

 

Figur 3.3 Förhållandet mellan inkomst och inverkan på miljön 
 Källa: IBRD 
 

Utgångspunkten är således att inkomstelasticiteten gällande miljön är mycket hög vilket 

leder till att rika länder kan efterfråga en bättre miljö i större utsträckning än fattiga 

länder. Ju rikare en person blir, ju mer miljövaror kan denne kosta på sig. Det tycks även 

M 

BNP
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finnas empiriska bevis för detta påstående där rika länders miljöslitage är mindre än i 

fattiga länder (Radetzki, 2001, s. 61). 

 

Att rikare länder kan kosta på sig ett ökat engagemang för miljön avspeglar sig även på 

den politiska arenan. När medborgarnas intresse för miljön ökar, ger detta incitament för 

politikerna att agera i medborgarnas och därmed i miljöns intresse. Detta fenomen har 

under senare år gett sig uttryck i framväxten av olika intressegrupper där miljöpartiet kan 

nämnas som ett tydligt exempel på det rikspolitiska planet. Starka konsumentgrupper kan 

därmed påverka politiker att fatta beslut om en ökad användning av returpapper (Rehn, 

1995, s. 39). 

 

BNP-måttet avser att fånga effekten av en ökad inkomst som i sin tur resulterar i ett ökat 

miljöintresse och fler politiska beslut i denna riktning. Graden av återvinning kan därför 

förväntas påverkas av inkomsten. En ökad inkomst torde öka intresset för miljövaror som 

exempelvis återvinning.   

 

3.2.2 Grad av urbanisering och populationens täthet 

Även här är argumentationen rationell. Att organisera återvinning på ett rent praktiskt 

plan, påverkas av hur koncentrerat människor bor. I städer där koncentrationen är hög är 

det lättare att bedriva en organiserad och därmed mindre kostsam insamling av 

returpapper. Mängden insamlat material kan förväntas vara större samtidigt som 

transportsträckan mellan insamlingsplatsen och återvinningsföretaget är kortare. Det går 

därför att anta att kostnaderna för att samla in returpapper är högre i de länder där en stor 

andel av befolkningen lever utspridda. Återvinning torde även vara en mer attraktiv 

lösning i tätbefolkade område eftersom markpriserna ofta är höga och återvinning 

därigenom kan ersätta traditionell avfallsdeponi (Söderholm och Berglund, 2001, s. 11). 

 

Det finns även argument som talat emot de ovanstående konklusionerna. Vissa menar att 

människor bosatta på landsbygden tenderar att ta ett större ansvar för miljön eftersom 

återverkningarna av deras agerande tydliggörs på ett mer märkbart sätt. Detta torde ge 

effekter vad gäller insamlingen av sekundära material som i sådant fall skulle ske på ett 
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mer effektivt sätt. Även om upptagningsområdet är större behöver inte mängden insamlat 

papper vara mindre. Långa avstånd leder till en mer noggrann planering och på så sätt 

kan insamlingen ske på ett effektivare sätt. Det troliga är dock att den tidigare effekten 

överväger, det vill säga högre koncentration och befolkningstäthet leder till en högre grad 

av återvinning.   

 

3.2.3 Handel med sekundära material 

Handel uppkommer när det finns en lönsam avsättning för den aktuella produkten på en 

annan marknad än den inhemska. Vad gäller handel med sekundära material kan man 

förvänta sig att en större andel går till export om priset på den primära råvaran minskar 

eftersom exportpriset i ett sådant läge torde vara högre än det inhemska priset. Exporten 

tenderar även att vara högre i de fall där de inhemska miljökostnaderna är höga för att 

avstå återvinning. Ju högre priset på det sekundära materialet är utomlands ju högre 

kommer även exportefterfrågan att vara på det inhemska sekundära materialet. En sträng 

lagstiftning utomlands tenderar även att öka importen till den inhemska marknaden vilket 

i sin tur påverkar den potentiella exportmarknaden för inhemskt sekundärt material 

(Grace, Turner och Walter, 1977, s.175). 

  

Handel kan sägas uppstå om det föreligger skillnader mellan ländernas utbuds- och 

efterfrågekurvor vilket i sin tur ger upphov till prisskillnader. Denna framställning är en 

idealisk situation. I realiteten fungerar handeln inte lika teoretiskt perfekt som på pappret. 

För returpapprets del finns det förutom eventuella prisskillnader ytterligare faktorer som 

medverkar till att handel uppstår. En uppenbar anledning till handel med returpapper är 

att tillgången på primär råvara skiljer sig. De nordiska länderna har stora råvarutillgångar 

medan sydligare länder ofta har en mer sparsam tillgång, vilket gör att länderna har olika 

inriktning. De sydliga länderna är därför mer beroende av returpapper vid framställningen 

av nytt papper.  

 

Det finns även forskning som pekar på att en åtskillnad kan göras mellan fattiga och rika 

länder vad gäller handel med returpapper. Följaktligen tenderar utvecklingsländer att ha 

en hög import av returpapper men en lägre export. Utvecklingsländernas nyttjandegrad av 
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returpapper är därmed hög medan det omvända tycks gälla för de rikare länderna. Vidare 

tycks det kunnas göra en åtskillnad mellan nord och syd vad gäller kvaliteten på 

returpapper. Fibrerna är av kortare längd i syd och kan därmed inte återanvändas i samma 

utsträckning (Van Beukering och Bouman,  2001, s. 1723). 

 

Ytterligare orsaker till dessa flöden kan konstateras. För det första torde arbetskraften 

vara billigare i utvecklingsländerna och därmed kan produktionskostnaderna sänkas för 

upparbetningen av returpapper. Vidare spelar det faktum att returpapper kräver mindre 

energi än råfibervara vid framsällning av nytt papper, en betydande roll. Slutligen torde 

returfibrer, som det diskuterades i föregående kapitel, vara av högre kvalitet i de nordliga 

länderna vilket medverkar till en ökad exportandel till de sydligare länderna.  

 

Av ovanstående diskussion framgår det att handeln inverkar på konsumenternas 

beteende. Import- respektive exportpriset kan därför förväntas inverka på graden av 

återvinning eftersom handeln påverkar efterfrågan på den inhemskt producerade varan. 

En ökad returpappershandel mellan länder som har en skiftande kvalité på returpappret 

torde även påverka utbytet och i förlängningen handelsflödena.  
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Kapitel 4  

MODELLEN 

 

 

 

 

4.1 Bestämningsfaktorerna 

I det föregående kapitlet framställdes de faktorer vilka torde inverka på graden av 

återvinning. I detta kapitel ges dessa faktorer en mer formenlig innebörd och i vilken 

riktning dessa kan förväntas inverka på graden av återvinning. 

  

4.1.1 BNP 

Sverige tillhör de länder vars BNP per capita ligger i det övre skiktet, sett ur ett globalt 

perspektiv. Den genomsnittliga tillväxten har legat runt 3 % under de senast fem åren 

(SCB [a], Bruttonationalprodukt 1950-2001). Följaktligen torde politiska beslut verkat i 

en positiv riktning vad gäller graden av återvinning. Denna faktor bör därför, enligt 

teorin, ha en stark positiv inverkan på graden av återvinning. I modellen skulle därför ett 

positivt tecken sättas för BNP. Ju högre BNP, ju högre grad av återvinning.  

 

Det finns även en motsatt effekt av en ökande inkomst. En ökad grad av välfärd avspeglar 

sig även i lönesättningen. I välfärdsländer är lönen, generellt sett, hög. En hög lön 

medverkar i sin tur till att minska lönsamheten i de sektorer där bärigheten till stor del 

bestäms av kostnaderna för arbetskraft. Återvinningsindustrin gällande papper är en 

sådan sektor där sorteringen till stor del görs för hand. Returpappret måste sorteras innan 

det kan återvinnas eftersom returpapprets renhet är, som det konstaterats tidigare, viktigt 

för den slutgiltiga produktens kvalitet. När inkomsten ökar och följaktligen lönerna, 

inverkar detta negativt på lönsamheten av återvinning. BNP; s inverkan på graden av 

återvinning är därför tveeggad. Det kan dock förväntas att den tidigare effekten är av 

större betydelse och därför kan en ökning i BNP förväntas påverka graden av återvinning 

i en positiv riktning.     
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4.1.2 Befolkningstäthet och urbaniseringsgrad 

Ett av Sveriges främsta kännetecken är att det är glest befolkat. Med 406 000 km² och 

närmare 9 miljoner innevånare ligger snittet på 22 personer km² (SCB [b], årlig). 

Rörelserna har varit små även om en viss ökning skett. Enligt den teoretiska 

framställningen bör befolkningens täthet ha en positiv inverkan på graden av återvinning. 

I tätbefolkade länder torde det vara lättare att organisera en effektiv återvinning. Tecknet 

vad gäller denna faktor kan därför förväntas vara positivt. Detsamma gäller även för 

urbaniseringsgraden. En högre urbaniseringsgrad kan förväntas påverka återvinningen i 

en positiv riktning. 

  

4.1.3 Handel 

Handel med returpapper har för svensk del intensifierats under senare år. Importen är 

sedan slutet av 70 talet större än exporten, en trend som tycks hålla i sig (se figur 4.1). 
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Figur 4.1  Import och export av returpapper i ton 
Källa: FAO 

 

Industrins beroende av returpapper har ökat och utan import skulle returpappret inte täcka 

behovet. Returpapprets ökade attraktivitet kan även förklaras av att såväl exportpriserna 

som importpriserna under samma period har minskat vilket illustreras i figur  4.2. 
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Figur 4.2  Export- samt importpris i sek, Sverige 
 Källa:FAO 
 

Priserna är beräknade genom att dividera det aktuella årets totala import- eller 

exportvärde med den totala kvantiteten för samma år. De resulterande priserna har sedan 

omvandlats till svenska kronor genom det aktuella årets genomsnittliga växelkurs. 

Priserna är justerade till reala värden genom att använda konsumentprisindex med basår 

1980. 

 

Eftersom handeln med returpapper är en viktig ekonomisk faktor torde priset på importen 

samt exporten inverka på den inhemska graden av återvinning. Ett högt exportpris bör ge 

incitament till en ökad inhemsk återvinning eftersom den eventuella vinsten i ett sådant 

fall är större. Tecknet gällande denna faktor kan därför förväntas vara positivt, ju högre 

exportpris, ju högre inhemsk återvinningsgrad. 

 

Även ett högt importpris bör ge incitament till en ökad inhemsk återvinning eftersom 

efterfrågan på det inhemska returpappret ökar. Tecknet gällande denna faktor kan därför 

även i detta fall förväntas vara positivt. Ju högre importpris, ju högre inhemsk 

återvinning.  
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4.1.4 Generell modell 

De ovanstående faktorer kan sammanfattas i en generell modell med följande utseende 

 

R = f (Bnp, Urb, Pop.d., Impp, Expp)      (2) 

 

Graden av återvinning är en funktion av inkomsten (Bnp), graden av urbanisering (Urb), 

populationens täthet (Pop.d), importpriset på returpapper (Impp) samt exportpriset på 

returpapper (Expp). 

 

4.2  Modellspecifikation 

De framställda variablerna kommer att analyseras ekonometriskt i en log-linjär modell, 

det vill säga en modell där både den beroende och de oberoende variablerna logaritmeras. 

Formen är vanligt förekommande i studier av denna karaktär eftersom de resulterande 

koefficienternas storlek direkt kan tolkas som elasticiteter (Dougherty, 1992, s.123). 

 

Genom att logaritmera i bägge led fås 

 

ln R = α0+ α1 ln BNP + α2 ln URB +  α3 ln POP.D +  α4 ln IMPP + α5 ln EXPP + ε  (3) 

(+)       (+)        (+)                      (+)             (+) 

 

Där R är graden av återvinning i procent eller andelen av det inhemskt producerade 

pappret som återvinns. Graden av återvinning för respektive år är framtaget med hjälp av 

den i kapitel två redovisade formeln. BNP är inkomsten per capita och avser att fånga den 

direkta effekten av ökad inkomst men även en indirekt effekt i form av fler politiska 

beslut med miljöinriktning. Inkomsten anges i svenska kronor per capita. URB är 

urbaniseringsgrad, där observationerna anges i andel av befolkningen som bor i tätort det 

vill säga minst 200 innevånare. POP.D  är populationens  täthet eller densitet och anges i 

antal personer per km².  IMPP är priset på import per ton och EXPP är priset på export 

per ton. Priset på import och export är beräknat genom att dividera det totala årsvärdet 

med den totala mängden i ton. Värdet på import samt export är omräknat från dollar till 

svenska kronor genom att använda de årliga valutakurserna. ε är en slumpterm som 
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fångar upp de differenser som finns i regressionen. Slumptermen förväntas vara noll och 

variansen i densamma antas vara noll det vill säga ingen förekomst av heteroskedactitet. 

Tecknen under respektive variabel visar den förväntade riktningen där samtliga variabler 

förväntas anta positiva tecken. En ökning i någon av de oberoende variablerna förväntas 

således ge en ökning av den beroende variabeln. 

 

Den logiska grunden bakom respektive variabel som tros inverka på graden av 

återvinning har introducerats i tidigare kapitel. Variablernas relevans för den aktuella 

studien torde därmed vara bestämd. Datamaterialet som ligger till grund för 

undersökningen stäcker sig över en period av 20 år (1980-99) där samtliga värden utgör 

årsgenomsnitt. De framtagna värdena för BNP, import samt export har justerats till reala 

värden genom att använda konsumentprisindex med basår 1980. 

 

Datan är i största möjliga utsträckning inhämtad från ”primära” källor. Således är 

materialet beträffande BNP, graden av urbanisering samt populationens täthet hämtat från 

SCB. Uppgifter om priset på import samt export är hämtat från FN; s offentliga databas 

(FAO). Värdena torde därmed vara riktiga.  

 

4.3 Resultat 

Regressionen resulterade i följande värden för respektive koefficient.  

 

Tabell 4.3 Resultat (samtliga värden avrundade med två decimaler)   

Konstant          Ink         Popd         Urb        Impp       Expp 

 
            -298,65            -0,46       6,50    64,41     -0,01         0,15 
T-stat   -0,78                -0,45       2,74      0,73    -0,01         -0,32 
 
Adj.R² 70,96%            DW 1,44 F-value 10,2 
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I detta fall, med 20 observationer, är det kritiska t-värdet 2,131. Koefficienterna 

uppvisade genomgående svaga t-värden, förutom populationens täthet som uppvisade ett 

t-värde som skiljde sig från noll. 

  

Utifrån resultatet går det inte att dra allt för långtgående slutsatser. Resultatet förväntades 

vara bättre med tanke på den tidigare studie som påvisat faktorernas betydelse. Endast 

populationens täthet uppvisar signifikans. Vad gäller priset på import samt export finner 

analysen att faktorerna inte påverkar graden av återvinning i någon större grad. T-värdena 

uppvisar ingen statistisk styrka i sambanden. 

 

4.3.1 Tolkning 

Som nämndes tidigare uppvisar endast populationens täthet ett t-värde som skiljer 

signifikant från noll inom ett 95-procentigt konfidensintervall. Resultatet vad gäller de 

övriga variablerna kan således inte styrkas. Tolkningen sker därför med denna 

invändning.  

 

Inkomsten uppvisar ett negativt tecken, den teoretiska diskussionen till trots. 

Koefficienten är –0,46 vilket innebär att graden av återvinning skulle minska med 0,46 

procent om inkomsten ökade med en procent. 

 

Graden av urbanisering uppvisar ett positivt tecken vilket överensstämmer med den 

teoretiska bakgrunden. Koefficienten är i detta fall 64,41 vilket skulle innebära att graden 

av återvinning ökar med 64,41 procent om urbaniseringsgraden ökar med en procent. 

 

Populationens täthet har det förväntade positiva tecknet. Vidare har den aktuella 

koefficienten ett signifikant t-värde. Koefficienten är 6,50 vilket innebär att graden av 

återvinning ökar med 6,50 om populationens täthet ökar med en procent. 

 

Priset på import har inte det förväntade positiva tecknet. Koefficienten är i detta fall -0,01 

vilket i sin tur innebär att graden av återvinning skulle minska med 0,01 procent om 

importpriset på returpapper ökade med en procent. Således en marginell förändring.  
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För priset på export gäller detsamma som för priset på import. Tecknet är negativt vilket 

inte överensstämmer med den teoretiska framställningen. Likaså är koefficienten liten 

som i detta fall är –0,15 vilket innebär att graden av återvinning skulle minska med 0,15 

procent om priset på exporten av returpapper ökade med en procent.         
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Kapitel 5  

SLUTSATSER 

 

 

 

 

Föreliggande studie har syftat till att undersöka vilka faktorer som påverkar den inhemska 

graden av återvinning. Graden av återvinning har ökat kraftigt sedan mitten av 70-talet. 

Idag återvinns ca 70 procent av det inhemskt producerade pappret. Returpapper är inte 

lika energikrävande som konventionell massa vid framställningen av nytt papper. Det 

finns således starka ekonomiska incitament för massaindustrin vilket kan förklara den 

ökade användningen av returpapper. Den ökade betydelsen av miljön är ett annat skäl till 

den ökade graden av återvinning. Således resulterade införandet av ett producentansvar 

för pappersproducenterna till en kraftig ökning i återvinningen.  

 

I en tidigare studie konstaterades BNP, graden av urbanisering samt populationens täthet 

inverka på graden av återvinning. Variablerna inkluderade därför även i denna studies 

modell. Modellen utökades även med priset på import samt export av returpapper. 

Regressionen som utfördes i en s.k. log-linjär modell visade på svaga t-värden för 

samtliga av nämnda variabler, förutom populationens täthet som visade en viss statistisk 

styrka i sambandet. Övriga samband kan därför tolkas som svaga. Alla variabler 

förväntades uppvisa positiva tecken. Trots detta uppvisade BNP ett negativt tecken. En 

trolig förklaring till detta förhållande kan vara de ökade lönekostnaderna. Denna effekt 

antogs vara mindre än den positiva inverka en ökad inkomst förväntades ge. Detta går 

dock inte att styrka enär t-värdet är svagt. 

 

 Att graden av urbanisering uppvisar ett negativt tecken är svårt att finna en förklaring 

till. En förklaring skulle kunna vara att kostnaderna är större i urbaniserade områden 

eftersom lönernas storlek kan förväntas vara större i dessa områden. Samtidigt är 

markpriserna högre i urbaniserade områden vilket borde verka i den motsatta riktningen 

eftersom deponi blir dyrare.  
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Populationens densitet har det förväntade tecknet och t-värdet visar att variabeln 

signifikant skiljer sig från noll inom ett 95 procentigt konfidensintervall. Sambandet är 

således styrkt. Resultatet är sannolikt enär en liten ändring i den aktuella variabeln torde 

ge ett stort utslag i lönsamheten för återvinning. Populationens täthet har ökat med 5 % 

sedan 1980. Trots att ökningen kan anses marginell inverkar det positivt på graden av 

återvinning i det tämligen glest befolkade Sverige. 

 

Priset på import respektive export tycks inte inverka på graden av återvinning. Det 

inhemska behovet av returpapper är stort eftersom returpapper utgör en viktig råvara för 

pappersindustrin. Att returpapper är relativt billigt i förhållande till produktionen av 

traditionell massa är en avgörande faktor. Detta kan vara en av orsakerna till resultatet av 

regressionen beträffande dessa två variabler. Återvinning är således en lönsam 

verksamhet, trots eventuella prisskillnader. Eftersom det inhemska behovet av 

returpapper är stort medverkar detta till att eventuella prisskillnader spelar en mindre roll. 

Det inhemska returpappret är även attraktivt för massaindustrin enär returfibrernas 

kvalitet är hög. Returpapprets betydelse har ökat och en trolig utveckling är att också 

importen av returpapper kommer att få en ökad betydelse. 
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