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SAMMANFATTNING 

 

 

 

Studien bygger på en enkät undersökning som gjordes bland 150 pensionärshushåll i Luleå 

Kommun. Syftet med studien är att undersöka pensionärernas betalningsvilja av att inte 

källsortera förpackningsavfall. Samt hur ett antal faktorer påverkar pensionärers medverkan i 

källsorteringen.  Sedan 1994 gäller lagen om producentansvar för förpackningar. Detta 

betyder mer arbete för pensionärshushållen i form av källsortering av förpackningsavfall. 

Studien avgränsas till att undersöka avfallshanteringen bland pensionärer i Luleå Kommun. I 

uppsatsen koncentreras producentansvaret endast till förpackningar. Pensionärernas 

betalningsvilja beror bland annat på dessa faktorer, inkomst, kön, ålder, utbildning, 

boendeform, avstånd, fritid och bil. Slutsatser som kan dras är att pensionärerna är väldigt 

nöjda med avfallshanteringen, av pensionärerna så sorterar ca 80 % allt förpackningsavfall. 

Betalningsviljan av att inte källsortera avfallet, det vill säga att någon annan källsorterar åt 

dem är 54 kronor per år. Medel betalningsviljan skiljde sig åt mellan de olika grupperna. 

Villahushållens medel betalningsvilja var 114 kronor per år detta kan jämföras med 

seniorhushållen som endast är villiga att betala 16,3 kronor per år. Något som skulle kunna 

förbättras är fler fastighetsnära återvinningsstationer, detta eftersom medelavståndet 674 

meter till närmaste återvinningsstation var relativt långt.  
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ABSTRACT 

 

 

 

The study is built on a survey to 150 pensioners household, randomly chosen in the 

municipality of Luleå. The purpose with this paper is to examine pensioner’s willingness to 

pay to let others sort household waste at source, and also how different elements have an 

impact on retired people taking part in sorting the waste. The new Swedish law on producer 

responsibility has been in force since 1994. This means more work for the retired people in 

form of sorting the waste of products. The essay is limited to investigate waste disposal 

among pensioners in the municipality of Luleå. The essay is only looking at the producer 

responsibility on packaging. The retired people willingness to pay depends on income, sex, 

age, education, living, distance, spare time and cars. The conclusions in this essay are that the 

old people are very satisfied with the waste disposal, 80 % of the households are sorting the 

waste of products. The willingness to pay for not sorting the waste, in other words, for letting 

someone else sort household waste at source is 54 crowns each year. The median willingness 

to pay was different between the households, 114 crowns for the pensioner’s in houses and 

16, 3 crowns for pensioners in the senior apartments. Something that could improve is more 

house close recycling stations, this because of the long average distance 674 meter to the 

nearest recycling stations, which was relatively far.  
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Kapitel 1 

INLEDNING 
 

 

 

1.1 Bakgrund 

Vår värld håller på att drunkna i sopor. Huvuddelen av allt avfall slängs idag på soptippen, 

trots att mycket skulle kunna återvinnas och användas igen. (Naturvårdsverket, 1996) 

 

För inte alltför länge sedan utgjordes renhållningen av sophämtning och slamsugning. I takt 

med att vår medvetenhet ökat om de negativa effekterna av gångna års ”slit och släng 

samhälle” har renhållningen successivt bytt fokus från sophämtning till återvinning1. 

(Naturvårdsverket, 1996) Synen har ändrats på avfallshanteringens roll över tiden. Från att 

främst ha varit ett sanitärt problem där avfallet skulle bortskaffas för att inte sprida sjukdomar 

och smitta, har avfallshanteringen kommit att bli en symbol för miljöarbetet. Idag är avfall 

inte enbart något som vållar problem utan utgör i många fall en resurs. Ett dåligt fungerande 

hantering av avfall innebär ett stort slöseri med värdefullt material. (RVF, 2003)  

 

Enligt miljöbalken har kommunen ansvar för insamling och omhändertagande av allt 

hushållsavfall, undantaget avfallet under producentansvaret2. Dessutom har kommunen ett 

planeringsansvar som omfattar hushållsavfall och avfall från verksamheten i kommunen. 

(Miljöbalken, 2003) 

 

Flera stora förändringar har påverkat avfallshanteringen under det senaste decenniet. Under 

1990- talet har producenterna fått ansvar för förpackningar, returpapper, däck, bilar och 

elektronik. Syftet med producentansvaret är att få producenterna att miljöanpassa sina 

produkter så att miljöbelastningen och resursförbrukningen minimeras i ett helhetsperspektiv. 

Det har lett till kraftigt ökad återvinning av avfall. (Regerings proposition 2002/03:117)  

 

                                                           
1 Begreppet återvinning brukar delas in i återanvändning, materialåtervinning och energiutvinning. 
Återanvändning innebär att man använder en sak igen. Materialåtervinning betyder att materialet i en sak 
används för att tillverka en ny produkt. Energiutvinning slutligen innebär att man utvinner energin ur ett avfall 
(Miljöbalken, 2003). 
2 Allt avfall ska källsorteras som farligt avfall, återvinningsbart avfall, komposterbart avfall, brännbart avfall 
eller deponirest. Inget brännbart eller komposterbart hushållsavfall skall deponeras. 
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Vår ekonomiska utveckling bygger till stor del på produktion och konsumtion av produkter. 

Idag ökar avfallsmängderna i takt med den ekonomiska utvecklingen. För att minska avfallet 

försöker man även finna nya metoder för återvinning och nya användningsområden för 

material som tidigare deponerats. Med hjälp av utökad källsortering av avfall vill de ansvariga 

däribland våra kommuner, få medborgarna att hjälpa till att minska sopberget. Sedan 1998 har 

hushåll inom Fyrkanten (Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn) följt riksdagens beslut och utökat 

sin avfallssortering. (Luleå Kommun, 2001) 

 

Avfallshanteringen har under senare tid varit en omdiskuterad fråga med många skiftande 

värderingar från myndigheter, marknaden och den allmänna opinionen. Som en följd av detta 

har det under de senaste åren stiftats nya lagar och aviserats nya bestämmelser. Dagens 

system med återvinningsstationer gör att vissa grupper i samhället har svårt att delta eftersom 

det är långt till närmaste insamlingsplats. Luleå kommuns målsättningar är att bygga ut 

insamlingssystemen genom att öka den fastighetsnära insamlingen, samt att minska de totala 

avfallsmängderna, reducera avfallets farlighet genom att omhänderta det avfall som 

uppkommer på ett miljöriktigt sätt. (Avfallsplan, Luleå Kommun, 2003) 

 

Källsortering ger ett större ansvar, mer arbete och i vissa fall kanske även högre kostnader för 

hushållen. Vad har då pensionärer för betalningsvilja av att inte källsortera avfallet. 

Fortfarande är det mycket begränsningar som gör att avfallssorteringen blir komplicerad, 

vilka är då dessa begränsningar och vilka möjligheter finns det till förbättringar?  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera pensionärernas betalningsvilja av att 

inte källsortera förpackningsavfall, samt hur ett antal faktorer påverkar pensionärernas 

möjligheter att sortera och förutsättningarna att medverka i källsorteringen av 

förpackningsavfall. 

 

1.3 Metod 

Teorin som ligger till grund för denna studie är betalningsviljeteori och nyttofunktionsteori. 

För att kunna fastställa betalningsviljan för att inte källsortera avfallet, har CV- metoden 

(Contingent Valuation) använts, sedan har ekonometri använts för att skatta de oberoende 

variablerna. För mera information varför just CV- metoden har används läs avsnitt 3.3 och 

4.1.  
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1.4 Avgränsning 

Uppsatsen behandlar återvinning av avfall och då endast källsortering av förpackningar. 

Studien koncentreras endast till förpackningar eftersom att producentansvaret ställer krav på 

att förpackningarna ska källsorteras.  

 

Uppsatsen bygger på resultat från en enkätundersökning gjord i Luleå kommun bland 

pensionärshushåll. Totalt omfattar enkätundersökningen 150 stycken pensionärshushåll. Att 

studien begränsas till 150 pensionärshushåll i Luleå motiveras av begränsade tids - och 

ekonomiska ramar. Det har även skett en uppdelning av pensionärerna, det vill säga 

pensionärer som bor i senior boende (55+ boende) och pensionärer som bor i vanliga 

lägenheter eller villor. Ena hälften av respondenterna består av pensionärshushåll från 

landsbygd, villa- och lägenhetsområden. Den andra hälften av respondenterna kommer från 

lägenhetsområden speciellt anpassade för äldre människor, i detta fall senioren på området 

Radiomasten i Luleå. Uppdelningen har gjorts för att källsorteringen organiseras på olika sätt 

i de olika områdena. I ett så kallat seniorboende finns det alltid fastighetsnära 

återvinningsstationer, vilket saknas i de flesta villa- och lägenhetsområden.  Detta används 

sedan för en ekonometrisk analys.  

 

1.5 Tidigare studier 

Nedan följer två forskningsstudier och deras resultat. Dessa två studier är viktiga eftersom de 

diskuterar viktiga och aktuella ämnen i samhället samt tar upp diskussioner som är relevanta 

för detta arbete.  

 

Den första studien är skriven av Radetzki (1999). Denna studie handlar om producentansvaret 

i fråga om förpackningsmaterial och om tidningar och papper. Den svenska miljöpolitiken har 

gått ut på att bland annat främja ökad återvinning av olika typer av avfall.  

Syftet med undersökningen var att undersöka huruvida och i vilken omfattning 

återvinningsarbetet analyserats och hur återvinningsstrategin fastställs. Studien bedömer även 

konsekvenserna av återvinningen, samt vad en ekonomisk analys skulle kunna göra för en 

omformulering av strategin och omvärdering av åtgärderna.  

 

Resultatet som Radetzki (1999) kom fram till var att producentansvaret är synnerligen 

ineffektiv. Lagstiftningen lägger en avsevärd börda på samhället men gör mycket liten nytta 
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för miljöförbättringar. Kostnaderna visade sig vara 5-20 gånger högre än den uppnådda 

nyttan.  Två andra slutsatser var att öka förbränning och deponering av kommunalt avfall, 

samt att identifiera mer kostnadseffektiva åtgärder.  

 

Den andra studien är skriven av Berglund (2003). Studien vill belysa vilka uppfattningar 

människor har om återvinningsaktiviteter. Studien är utförd i Piteå en stad i norra Sverige. 

Studien är uppbyggd på enkäter och vände sig till 850 slumpmässigt utvalda hushåll i Piteå 

kommun.  

 

Syftet med denna studie var att analysera om moraliska motiv har betydelse för värderingen 

av avfallskostnaderna, samt effektiviteten av att introducera ekonomiska incitament för att 

stimulera hushållens återvinningsansträngningar.  

 

Resultatet som Berglund (2003) kom fram till är att moraliska motiv minskar signifikant 

kostnaderna som är förenade med källsorteringsuppoffringar. Ett annat resultat var att den 

genomsnittliga betalningsviljan av att någon annan sorterar hushållsavfallet, är lägre än 

inkomsten efter skatt. Berglund (2003) kom även fram till att, moraliska motiv i vissa fall 

även bidrar till att de politiska handlingssätten blir ineffektiva när styrmedel introduceras för 

att främja källsortering.  

 

Sammanfattningsvis så blir lärdomarna av dessa studier att det finns mycket kvar att forska 

kring detta ämne. Det finns både för och nackdelar med det nuvarande återvinningssystemet. 

En hel del måste förbättras innan det blir ett effektivt återvinningssystem.  

 

För detta arbete är dessa forskningar relevanta eftersom de har används som källor i denna 

studie. De är även intressant, eftersom de belyser och diskuterar aktuella frågor kring just 

källsorteringen som också behandlas i detta arbete.   

 

1.6 Disposition 

Efter detta inledande kapitel efterföljs kapitel 2 som tar upp återvinningen och 

avfallshanteringen i Luleå. I kapitel 3 ges den teoretiska ram som ligger till grund för 

uppsatsen och den ekonometriska modell som behandlas i kapitel 5. I kapitel 4 ges en 

beskrivning av enkätutformningen, bortfallsanalys och redovisning av det datamaterial som 

har samlats in genom enkäten. Detta ligger till grund för analysen i efterföljande kapitel. I det 
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avslutande kapitlet, kapitel 5 presenteras den ekonometriska modellen samt de empiriska 

resultaten. Därefter följer en slutdiskussion som avslutas med slutsatser. 
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Kapitel 2 

AVFALLSHANTERINGEN 

 

 

 

I detta kapitel ges en bakgrund till avfallshanteringssystemet. Kapitlet inleds med vem som 

har ansvar för avfallshanteringen i Sverige, samt vad producentansvaret innebär. Vidare 

beskrivs producentansvarets omfattning för förpackningar, och slutligen redogörs hur 

avfallshanteringen går till i Luleå Kommun.   

 

2.1 Ansvar för avfallshanteringen 

För att minska uppkomsten av avfall och avfallets farlighet samt för att öka återanvändningen, 

återvinning och nyttiggörande av avfallet, regleras ansvarsfördelningen för avfallet. Dessutom 

används ett antal andra styrmedel både ekonomiska och informativa, detta för att sträva mot 

de uppsatta målen för avfallshanteringen. I Sverige vilar ansvaret för avfallet på tre parter. 

Kommunen är ansvarig för hushållsavfall, producenterna för det avfall som omfattas av 

producentansvar och den som har annat avfall än hushållsavfall3 eller avfall som omfattas av 

producentansvar ska själv ansvara och säkerställa att det omhändertas på ett miljösäkert sätt. 

(RVF, 2003)  

 

För den kommunala renhållningen gäller miljöbalken (1998:808) med tillhörande 

renhållningsförordningar (1998:902) och avfallsförordningar (2001:1063). Inom Luleå 

kommun vilar det lagstadgade ansvaret för avfalls- och renhållningsverksamheten på 

Tekniska nämnden. Avfallshanteringen inom kommunen utförs av kommunen, eller de 

entreprenörer som kommunen anlitar. (Luleå Kommun, 2002)  

 

Hushållsavfall är det avfall som kommer från hushåll samt jämförligt avfall från annan 

verksamhet. Enligt miljöbalkens definition finns hushållsavfall hos varje privatperson och hos 

i stort sett alla företag. Kommunen har allt ansvar för bortforsling och omhändertagande av 

hushållsavfall. Det innebär samtidigt en skyldighet för dem som ger upphov till hushållsavfall 

att lämna detta till kommunen. (RVF, 2003) 

                                                           
3 Hushållsavfall är alla typer av avfall som kommer från hushåll eller jämförligt avfall som uppkommer i ett 
hushåll även om det har uppkommit i någon annan verksamhet. Exempel på hushållsavfall är sopor, köksavfall, 
latrin, slam, möbler, cyklar och dylikt överblivna läkemedel m.m. Hushållsavfall är alltså alla typer av avfall som 
normalt uppkommer där människor bor och vistas (Miljöbalken, 2003) 
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Kostnaden för kommunens avfallshantering ersätts genom renhållningsavgiften. Den betalas 

av hushållet, antingen direkt eller som en del av hyran. Alla ska följa de regler som gäller för 

avfallshanteringen i respektive kommun. Dessa beslutas av kommunfullmäktige i en lokal 

renhållningsordning. I denna renhållningsordning ska kommunens föreskrifter om 

avfallshanteringen finnas samt kommunens avfallsplan. Utöver ansvaret för hanteringen av 

avfallet finns ett antal andra styrmedel för att nå de avfallspolitiska målen. (ibid.) 

 

2.2 Vad innebär producentansvaret 

Sedan 1 oktober 1994 gäller lagen om producentansvar för förpackningar4. Lagen omfattar 

alla typer av förpackningar som hamnar på den svenska marknaden. I Sverige har vi 

lagstadgat producentansvar på ytterligare fyra områden. Producenterna har ansvar för att vissa 

typer av avfall samlas in, transporteras bort, återanvänds, återvinns eller bortskaffas. Målet 

med det så kallade producentansvaret, är att de som tillverkar, säljer eller importerar 

produkter som omfattas av producentansvaret ska bli medvetna om vad de använder för 

material. De typer av avfall som för närvarande omfattas av producentansvar är returpapper, 

däck, förpackningar, bilar, blybatterier, elektriska och elektroniska produkter. (Miljöbalken, 

2003 samt Förordning 1997:185) 

 

När det gäller hushållsavfall har kommunen alltid ansvar för att avfall transporteras till en 

behandlingsanläggning och att det återvinns eller bortskaffas. Ansvaret omfattar inte sådant 

avfall som sorterats ut ur hushållsavfallet och som producenterna har ansvar för. 

(Miljöbalken, 2003 samt Förordning 1997:185) I denna studie studeras insamling och 

återvinning av förpackningar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Förpackningar är alla produkter, oavsett material som framställs för att innehålla, skydda, hantera, leverera och 
presentera varor. Från råmaterial till slutlig produkt och från producent till användare och konsument. Även 
engångsartiklar som används i detta syfte skall betraktas som förpackningar.  
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Producentansvarets omfattning för förpackningar är följande;  

• Se till att hushåll, butiker, industrier och andra förbrukare får tillgång till 

insamlingssystem så att de kan sortera ut förpackningar från sitt hushållsavfall och 

lämna iväg dem. 

• Informera förbrukare om var insamlingssystem finns och hur sorteringen ska gå till. 

• Se till att de utsorterade förpackningarna forslas bort och återanvänds, 

materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljöriktigt sätt. 

• Rapportera till Naturvårdsverket hur mycket förpackningar man tillfört den svenska 

marknaden, hur mycket av detta som har samlats in, hur det insamlade materialet 

tagits omhand och andra uppgifter som Naturvårdsverket behöver för sin kontroll. 

(ibid.) 

 

Konsumenter och förbrukare ansvarar för att sortera ut och rengöra förpackningar från sitt 

hushållsavfall eller annat avfall och lämna dem till de insamlingssystem som 

producenterna tillhandahåller. (ibid.)  

 

Producentansvaret omfattar alla typer av förpackningar, såväl konsument- förpackningar, 

transportförpackningar som industriförpackningar. År 2003 gäller producentansvaret 

följande fem materialslag; glas, wellpapp, papper/kartong, metall och plast. (ibid.) 

 

När förordningen om producentansvaret för förpackningar infördes 1994 resulterade det 

även i att materialbolagen (plastkretssen, returwell, svensk kartongåtervinning och 

metallkretsen) bildades. Producenterna gick samman och bildade gemensamt olika 

materialbolag för att hantera producentansvaret. Materialbolagen bildade i sin tur 

gemensamt två servicebolag, förpackningsinsamlingen och REPA. (ibid.) 

 

Materialbolagen bedriver genom entreprenörer verksamhet avseende insamling, 

borttransport och omhändertagande av använda och utsorterade förpackningar av de 

materialslag som respektive materialbolag ansvarar för.  Respektive materialbolag åtar sig 

för producentens räkning utförandet av ovanstående uppgifter. (ibid.) 
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2.3 Avfallshanteringen i Luleå 

1998 genomfördes stora förändringar för alla hushåll, då infördes källsortering av 

brännbart och komposterbart avfall. Hämtningsintervallerna blev längre, vilket innebar ett 

ökat tryck på återvinningsstationerna. I Luleå Kommun bor det mer än 70 000 invånare. 

Dessa har 40 återvinningsstationer att tillgå. Avståndet till närmaste återvinningsstation 

varierar. Men i stort sett har alla hushåll i tätorten eller tätortsnära områden mindre än 1 

km till en återvinningsstation. Det är dock inte alltid avståndet som avgör i vilken 

omfattning återvinningsstationerna nyttjas. Närhet till affär eller annan plats som 

människor ofta besöker bestämmer ofta nyttjandegraden av återvinningsstationerna. 

Förpackningsinsamlingen anser att en komplett återvinningsstation per 1200 invånare är 

ett riktvärde för insamlingen. Detta motsvarar drygt 58 stationer i Luleå (Miljö och 

hälsoskydd, 1998).  

 

I Luleå Kommun sorteras framförallt papper, kartong, färgat och ofärgat glas, hårdplast, 

metall, komposterbart respektive brännbart material samt restavfall. För de hushåll som 

bor i hyresrätt eller bostadsrätt finns det ibland tillgång till gemensamma soprum där det 

sorterade avfallet kan slängas i särskilda kärl för olika fraktioner, så kallad fastighetsnära 

insamling. De hushåll som bor i villafastighet får särskilda kärl för komposterbart och 

brännbartmaterial, avfallet hämtas enligt överenskommelse mellan kommunen och 

villaägaren. Villaägaren väljer ett hämtningsintervall för brännbartmaterial beroende på 

hur mycket villahushållet sorterar, detta kan variera mellan tömning varannan vecka till 

tömning var åttonde vecka. Det komposterbara avfallet töms varannan vecka. Restavfall, 

det vill säga glödlampor, säkringar och annat som inte brinner eller kan komposteras, 

hämtas två gånger per år tillsammans med grovavfall. Grovavfall kan också lämnas på 

någon av de fyra återvinningscentralerna; Kronan, Antnäs, Sunderbyn och Råneå. På 

återvinningsstationerna finns även ett kärl för farligt avfall. Återvinningsstationerna tar 

emot det mesta, men det ska vara sorterat (Luleå Kommun, 2002). 

 

Materialbolagen är ansvariga för återvinningsstationerna, de kan lägga ut den faktiska 

skötseln på olika entreprenörer, dessa kan vara till exempel kommuner. I Luleå är det 

kommunen som sköter och håller efter återvinningsstationerna. Miljöteknik tömmer plast 

och metallcontainrar var fjortonde dag. Övriga containrar töms två till tre gånger i veckan 

i tätbebyggt område och en gång i veckan eller var fjortonde dag på landsbygden. 



- 15 - - 15 - 
 
 

Felaktigt avfall som hamnat på återvinningsstationerna tar i regel kommunerna hand om. 

Som en extraservice till boende i flerfamiljshus finns möjlighet till hämtning av 

förpackningar i anslutning till den vanliga hämtningen. I Luleå arbetar det kommunala 

bostadsbolaget Lulebo med att införa hushållsnära hämtning (Miljö och hälsoskydd, 

1998). Tabellen nedan visar vad och hur mycket som sorterades i Luleå under 2001 

jämfört med 1998.  

 

Tabell 2.1 Sorteringsmängd i Luleå under 1998 och 2001 

Material/produkt 1998 (ton) 2001 (ton) 

Batterier       4      13 

Bildäck    710 1 018 

Brännbart (hushåll) 2 200                    10 954 

Elektronik    173    236 

Farligt avfall      76      64 

Glas    728 1 041 

Hårdplast      90    136 

Kompost (hushåll) 1 235 2 798 

Metallförpackningar      87    143 

Pappersförpackningar    543 1 350 

Tidningar 5 175 5 750 

Metallskrot    620 1 348 

     

Källa: Luleå Kommun, 2002 
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Kapitel 3 

TEORI 

 

 

 

I följande kapitel presenteras den teoretiska ramen. Kapitlet inleds med att beskriva 

betalningsviljan, efterföljs sedan med en redogörelse av nyttofunktionen. Kapitlet avslutas 

med att berätta hur betalningsviljan mäts, samt för och nackdelar med denna metod.  

 

3.1 Betalningsvilja 

Betalningsviljan för en vara i en perfekt marknadsekonomi avspeglar marknadspriset. Vi 

kan tolka priset som den marginella betalningsviljan för att få ytterligare en enhet av 

varan. Priset är ett monetärt välfärdsmått i den mening att det mäter eller är proportionell 

mot individens marginella nytta av att köpa en enhet till. (Brännlund och Krisström, 1998) 

 

Vid mätning av människors betalningsvilja är det viktigt att man från början gör klart för 

sig vilka alternativen är. I de fall alternativen inte är tydliga, kommer en värderingsstudie 

att ge otydliga resultat och tolkningen av dem försvåras. Det är viktigt att välja det projekt 

som ger den största välfärdsökningen. Välfärdsökningar och betalningsvilja är tätt 

sammankopplade. En beslutsregel är att välja det projekt som ger störst netto eller den 

högsta samhällsekonomiska vinsten. (ibid.) 

  

Betalningsvilja ligger till grund för tanken att ”sätta pris” på varor. Syftet med att mäta 

betalningsviljan är i grund och botten att mäta välfärdsförändringar. Dessa är i sig inte 

observerbara, eftersom de bygger på en individs subjektivt upplevda nytta. (ibid.)  

 

Vid diskussioner av ett miljökvalitetsvärde finns det en bred uppfattning av att kronor och 

ören inte kan användas. Det finns argument som säger att ”miljön har ett oändligt, 

omätbart värde, som inte kan mätas i pengar”. Men enheten pengar används egentligen 

bara för att den är en känd och bekväm enhet. Det är samma sak att använda en kvantitativ 
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reglering istället för miljöavgifter. Detta kan leda till exakt samma utsläppsnivå. I bägge 

fallen avstår vi från materiell standard för att få mer miljökvalitet. Det är 

sammanfattningsvis bekvämt att värdera det vi avstår ifrån i kronor och ören, även om det 

i princip går lika bra med någon annan enhet. En nackdel med att mäta betalningsviljan är 

att det kan vara svårt att identifiera alla miljötjänster. (ibid.) 

 

Det finns flera motiv som gör att människor källsorterar, ett skulle kunna vara moral. 

Människor känner att de gör någonting för att få en bättre miljö. I och med detta så kanske 

människor känner en sjunkande självkänsla om de låter någon annan sortera deras avfall. 

(Ackerman, 1997) 

 

3.2 Nyttofunktion 

En nyttofunktion beskriver en individs preferenser och dennes val. En individs val 

karakteriseras genom individens rationella beteende. Givet detta så är det möjligt att visa 

att individer rangordnar sina möjliga val från det minst önskvärda till det mest. Det var 

ekonomen Jeremy Bentham som kallade denna rankning för nyttan. Bentham menade att 

en mer önskvärd situation gav mer nytta än en mindre önskvärd situation. Nytta går inte 

att jämföra mellan olika individer, eftersom alla människor har olika preferenser och 

begränsningar. En persons nytta påverkas inte bara av dennes konsumtion av fysiska 

varor, utan nyttan påverkas också av psykologiska attityder, grupptryck, personliga 

erfarenheter och den generella kulturella miljön. (Nicholson, 2002) 

 

En individs preferenser kan visas med hjälp av nedanstående nyttofunktion: 

 

 ),,( MfkuU =     (1) 

Nyttofunktionen innehåller konsumtion= inkomst )(k , fritid )( f  och miljökvalitet )(M . 

Denna nyttofunktion visar en individs olika kombinationer av konsumtion, fritid och 

miljökvalitet. Nyttofunktion kommer att förklaras vidare här nedan: 

 

Fritid är i sin tur en funktion enligt följande när avfallsaktiviteter beaktas. 
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 sTf −=      (2) 

 

Där f  är den totala fritiden spenderad efter sorteringsaktiviteter och transport, s . Fritid 

kan delas upp i fritid med sorteringsaktiviteter, 0f  och fritid utan sorteringsaktiviteter, 
1f . Detta visas i ekvationerna nedan. (Berglund, 2003)  

 

 sTf −=0      (3) 

 

 Tf =1      (4) 

 

Förutom att 1f  innebär ökad fritid, medför det även viss besparing i form av transport och 

rengöring. Detta eftersom någon annan gör det.  

 

Miljökvalitet )(M  beror på två saker, den exogena kvaliteten levererad av andra, 0M . 

Samt den förbättrade miljökvaliteten, m , vilket ökar genom den egna individuella 

källsorteringen. (ibid.)  

 

mMM += 0     (5) 

 

Antag att miljökvaliteten är oförändrad vid egen källsortering, 0m  eller att någon 

utomstående källsorterar, 1m . (ibid.) 

 

 10 mm =      (6) 

 

På grund av detta så likställs sortering och transportering oberoende av vem som gör det. 

Därför kommer hädanefter bara ett m användas för 0m  och 1m . 
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Den engelska ekonomen Sir John Hicks föreslog i början på 1940-talet ett välfärdsmått 

som har fått stor betydelse i nationalekonomin. Detta mått tolkar betalningsviljan när 

fritiden ändras från exempelvis 0f  till 1f  och där f  är ett fritidsindex. Fritid, f  kan 

vara ett mått på olika fritidsaktiviteter, saker man tycker om att göra utanför sitt arbete. 

Miljökvalitet, M  kan vara ett mått på luftkvalitet, visibilitet eller pH-värde.  

 

Nyttofunktionen visar hur individen uppfattar olika kombinationer av konsumtion )(k  och 

miljökvalitet )(M . Vi antar att individen får det bättre om konsumtionen (inkomsten), 

fritiden eller miljökvaliteten ökar, när de andra faktorerna konstant hålles. När faktorerna 

ökar så sker det en nyttoökning för individen, vid varje given förändring av k och M . Se 

även ekvation 1. (ibid.) 

 

 ),,(),,( 01 MfkUMfkU −     (7) 

 

Om nyttoförändringen är positiv, har individen fått det bättre, i annat fall sämre. Detta 

sker till exempel när personen slipper källsortera i och med detta ökar även fritiden. Hur 

kan denna välfärdsförändring mätas, när nyttan i sig inte kan observeras. Om individen får 

det bättre, vet vi att nyttoförändringen är positiv, eller att; 

 

  0),,(),,( 01 >− MfkUMfkU    (8) 

 

Nu kan individen göra ett val, beroende på om hon eller han vill avstå något av sin 

materiella standard )(k  för att få förbättringen genomförd. Om individen betalar A  kr för 

att någon annan källsorterar så kan individen spendera Ak −  kr på privat konsumtion, och 

samtidigt få den förlängda fritiden 1f . Den subjektiva upplevda nyttan är 

),( 1fAkU − om fritiden ökar och ),( 0fkU  om inte fritiden ökar, givet att individen 

betalar summan A. Så länge som ),(),( 01 fkUfAkU >−  anser individen att det är värt 

att lägga A kr på fritidskvalitetsförbättringen. (ibid) 
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Individens betalningsvilja för förändringen 0f  till 1f  motsvaras av det maximala belopp 

han är villig att avstå ifrån för att erhålla den. Det är CV (kompenserande variation i 

inkomst). 

 

 ),,(),,( 01 mfkUmfCVkU =−     (9) 

 

Ekvationen ovan beskriver hur mycket en individ maximalt kan vara villig att betala för 

förändringen 0f  till 1f . CV anger smärtgränsen för vad individen maximalt kan betala 

för den ökade fritiden utan att få det sämre. Figuren 2.1 visar CV den kompenserade 

variationen i inkomst. Indifferenskurvorna beskriver de kombinationer av konsumtion 

(inkomst) och fritid som pensionären uppfattar som likvärdiga. Utgångsläget är ),( 00 fq  

och nyttonivån 0U  det vill säga där ),( 000 fqUU = . Indifferenskurvan 0U  beskriver de 

kombinationer av q  och f  där funktionen ),( fqU  har värdet 0U . Kombination 00 , fq  

är en av dessa. När f  ökar från 0f  till 1f , ger det nyttonivån 1U , eller ),( 101 tqUU = . 

Avståndet mellan indifferenskurvorna motsvarar nyttoförändringen, av att inte källsortera 

avfallet. CV motsvarar den mängd pengar pensionärerna maximalt betalar givet att de får 
1f  och utan att nyttan blir lägre än 0U . (Brännlund och Kriström, 1998) 
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Figur 2.1 En grafisk illustration av CV 
Källa: Brännlund och Krisström, 1998 

 

Vid en betalningsviljeenkät kan CV mätas med maximala betalningsvilja (WTP) eller med 

minsta kompensationskrav (WTA). (Perman et.al. 1999)  

 

Valet av dessa mått avgörs av vem som har äganderätten och vem som har skyldigheten. 

Ett exempel, för en kvalitetsökning i en park. Här är det konsumenternas maximala 

betalningsvilja som ska undersökas, för att öka kvaliteten i parken och samtidigt ha en 

oförändrad nyttonivån. Vid en minskning av kvaliteten i parken, från redan rådande nivå 

till något sämre. Så är det konsumenternas minsta kompensationskrav som utreds vid en 

försämring av kvaliteten. (Perman et.al. 1999) 

 

I denna undersökning av pensionärskällsortering är det staten som har äganderätten av 

källsorteringen och konsumenterna är skyldiga att källsortera sitt eget hushållsavfall, 

enligt producentansvarslagen. Därmed har den maximala betalningsviljan används i denna 

studie. Eftersom konsumenterna går från ett ansvar av källsortering, till att betala pengar 

för att inte behöva sortera. (ibid.) 

 

  CV 

Fritid 

      
Konsumtion 

1U  

Indifferenskurva, 0U  

 0f    1f  

     
  0q  

 1q  
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En individs välfärdsförändring beror på betalningsviljan (WTP) av att någon annan 

källsorterar avfallet. Vid en ansvarsförändring av källsorteringen, från individnivå till att 

någon utomstående källsorterar avfallet, är välfärdsförändringen nyttan av det maximala 

belopp pensionären är villig att avstå ifrån, den så kallade betalningsviljan. (Berglund, 

2003) 

 

 ),,(),,( 01 mfkUmfWTPkU =−    (10) 

 

3.3 Hur mäts betalningsviljan? 

Betalningsviljan av miljöresurser har sitt ursprung i välfärdsekonomins intäkts- och 

kostnadsanalyser. Dessa metoder är främst utvecklade av Harold Hotelling och Jules 

Dupuit (Müller, B, 1997). Det ekonomiska värdet av någonting, är summan av flera 

individers betalningsvilja för det. Det vill säga att betalningsviljan reflekterar individers 

preferenser för varan. (Pearce, 1993) 

 

Det finns olika metoder som kan användas för att mäta det ekonomiska värdet för olika 

miljöresurser, så kallad miljövärdering. Dessa metoder kan bland annat vara, 

resekostnadsmetoden, fastighetsvärdemetoden och faktorproduktiviteten. 

Resekostnadsmetoden bygger till exempel på att värdet av en nationalparks fortsatta 

existens skulle kunna uppskattas genom studier av besökarnas resekostnader. Tanken är 

att det minsta en person är villig att betala för att behålla parken måste vara resekostnaden. 

Fastighetsvärdemetoden utgår från att kvaliteten på miljövaror påverkar priset på 

fastigheter. Ett hus i ett område med sämre luftkvalitet kan ha ett lägre marknadspris 

jämfört med ett hus i ett område med ren luft. (Brännlund/ Krisström, 1998). Ett exempel 

på faktorproduktiviteten kan vara, om utsläpp påverkar vattenkvaliteten kan till exempel 

fångsten av fisk minska. Den försämrade vattenkvaliteten kan sedan delvis värderas som 

nettoförlusten för producenter och konsumenter av en minskad fiskfångst. Dessa metoder 

är indirekta metoder det vill säga att miljövärdet skattas indirekt via en koppling mellan 

miljövaran och någon marknadsprissatt vara. (ibid.) 
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En fördel med resekostnads- och fastighetsvärdesmetoderna är att de baseras på 

individernas faktiska beteende. En nackdel är att man inte kan skatta existensvärden. 

(ibid.)  

 

En annan metod är den så kallade CV-metoden (Contingent Valuation). Detta är en så 

kallad direkt metod. Direkta metoder ger möjligheter att uppskatta det totala värdet av en 

naturresurs, såväl brukarvärden som existensvärden. Här försöker man direkt skatta ett 

miljövärde, vilket vanligtvis sker genom intervjuer/enkäter. En andra direkt metod är 

Stated Preferences. Principen är densamma, men här varierar attributen hos den 

undersökta varan på ett mer ingående sätt än vad som vanligen görs i CV-undersökningar. 

(ibid.)   

 

Det finns metoder som varken är direkta eller indirekta. Ett exempel är att studera 

alternativkostnaden för någonting. Ett annat exempel är att använda sig av ”Benefit 

Transfers” detta innebär att det sker en överföring av resultat från en situation till en 

annan. Motivet kan vara att det är för dyrt att göra en egen värderingsundersökning, och 

att en snarlik undersökning gjorts i ett annat område. (ibid.) 

 

I denna studie kommer CV-metoden att användas. Detta eftersom metoden tillämpas inom 

miljöområdet. Den är även den mest använda av alla värderingsmetoder. Det kan bero på 

att det är den enda metod med vilken man kan skatta det totala värdet. Metoden är också 

flexibel och kan användas på många typer av problem. Metoden har baserats på enkäter 

om pensionärers källsortering, samt deras betalningsvilja för att inte sortera avfallet. 

Contingent Valuation metoden (CVM) är en direkt metod, det går ut på att frågor ställs till 

slumpvis utvalda människor. (Perman et.al. 1999) 
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Kapitel 4 

EMPIRI OCH DISKUSSION  

 

 

 

I detta kapitel presenteras det resultat som erhållits via enkätundersökningen av 

källsorteringen bland pensionärer i Luleå Kommun. I kapitlet beskrivs utformningen av 

enkäten, följt av en bortfallsanalys. Vidare redovisas frågor och svar från enkäten. Slutligen 

presenteras variablerna som används i den ekonometriska analysen. Det är sedan detta kapitel 

som ligger till grund för analysen i kapitel 5. 

 

4.1 Enkätutformning, intervju- och bortfallsdiskussion  

I december 2003 gjordes en enkätundersökning bland Luleås pensionärer. Utformningen av 

enkäten finns i bilaga 1. 150 pensionärer fick svara på frågor angående deras källsortering. 

Enkäten bestod av 26 frågor som i huvudsak skulle kartlägga pensionärshushållens 

betalningsvilja av att inte källsortera avfall, samt vilka möjligheter och begränsningar denna 

grupp människor har gällande källsorteringen i Luleå Kommun. Inledningsvis fanns frågor 

om kön, ålder, utbildning, boende, bil, antal personer i hushållet och inkomst. Sedan följde 

frågor om i vilken utsträckning hushållen källsorterar, avstånd till återvinningsstation, färdsätt 

och antal resor/månad till återvinningsstationen. Vidare fanns frågor där hushållen skulle 

uppskatta den tid de lägger ner på källsorteringen och hur mycket de är villiga att betala för att 

inte källsortera. Enkäten avslutas med fem stycken kontrollfrågor. Detta för att få en 

uppfattning om pensionärerna är med i olika miljöorganisationer, miljömedvetna, aktiva samt 

hur deras fritid ser ut. Enkätfrågorna var utformade med svarsalternativ, på några av frågorna 

var det möjligt att kryssa i flera alternativ.  

 

Enkäten delades ut till två olika hushållsgrupper av pensionärer. Ena gruppen var pensionärer 

boende i vanliga bostadsområden villor och lägenheter. Den andra gruppen var pensionärer 

boende i lägenheter speciellt anpassade för äldre, så kallat senior boende eller 55+ boende. Ett 

exempel på sådana lägenheter är senioren på Radiomasten i Luleå.  Insamlandet av svar 

skedde genom att stå på affärer, gå på olika evenemang för pensionärer, samt dörrknackning 
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när det gällde seniorboendet. Majoriteten av pensionärerna fyllde i enkäten själv i lugn och ro 

utan någon hjälp av mig personligen eller någon annan utomstående. I några enstaka fall hade 

personen nedsatt syn eller svårt att skriva, i dessa fall intervjuades eller lästes frågorna till 

respondenten. 150 enkäter delades ut, det slutliga antalet svar blev 128, vilket ger en 

svarsfrekvens på 85%.  

 

4.1.1 Bortfall 

Ett problem vid enkätstudier är svarsbortfall. Med detta menas att man helt eller delvis inte 

fått svar från en person som valts ut till att ingå i undersökningen. Här brukar man skilja på 

individbortfall och partielltbortfall. Det första betyder att man inte alls fått svar från en individ 

och det senare att man lämnat en eller flera frågor obesvarade. Anledningarna till bortfallet 

kan vara flera. Personen kanske inte svarar, inte tycker om frågorna, inte är intresserad eller 

upplevde enkäten alltför tidskrävande. Konsekvensen av bortfallet blir en ökad osäkerhet i 

skattningarna, då färre svar ger större felmarginal. (Klefsjö och Hellmer, 1991) 

 

Trots att validiteten i en enkätundersökning sjunker för varje uteblivet svar kan 

svarsfrekvensen i denna studie anses som bra, eftersom bortfallet bara var 22 stycken (15%). I 

denna undersökning beror bortfallet av enkäterna på att enkäterna inte var korrekt ifyllda, 

halvgjorda samt på grund av att svaren med största säkerhet inte var sanna. Detta eftersom 

svaret inte hade någon relevant koppling till frågorna, det fanns inget sammanhang och 

samband, koppling saknades mellan frågan och det erhållna svaret. Svaren fördelade sig 

mellan de olika hushållen enligt tabellen 4.1. 

 

Tabell 4.1 Fördelningen mellan de olika hushållen 
Variabel Utfall 

Villa 36 % 

Lägenhet 33 % 

Senior boende 31 % 

Totalt 100 % 

 

4.1.2 Validitet 

Avsikten med detta arbete har varit att med hjälp av nyttoteori och en enkät utdelad till 150 

pensionärshushåll inom Luleå Kommun, kartlägga betalningsviljan av att inte källsortera 
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avfall, samt se de möjligheter och begränsningar som det utökade källsorteringen antas ge. Är 

då de variabler som använts för att identifiera hushållens betalningsvilja lämpliga? Har alla 

relevanta variabler identifierats? Har respondenterna uppfattat frågorna på ett riktigt sätt? Vad 

gäller enkätsvaren så finns det ingen misstanke att respondenterna tolkat och hanterat frågorna 

på ett felaktigt sätt. Därför kan den yttre validiteten anses som tillfredsställande. Detta på 

grund av personlig närvaro, i samband med att  pensionärerna fyllde i enkäten. Det är positivt 

dels för att, om de behövde hjälp med något så kunde det lösas på en gång. Samtidigt finns 

”bevis” för att allt har gått rätt till och att de har förstått enkäten. Det finns även en nackdel 

med närvaro och det är intervjubias, det vill säga att personlig närvaro kan ha påverkat 

respondenten. Vad gäller den inre validiteten, samstämmighet mellan teori och praktiskt 

utförande, det vill säga mäter vi rätt saker? Här kan diskuteras vad betalningsvilja är för 

pensionärerna i Luleå Kommun. Respondenten kan ljuga eller rättare sagt uppge ett för lågt 

eller för högt värde, än vad respondenten egentligen vill betala. Detta göra att respondenten 

underdriver eller överdriver betalningsviljan. Ett exempel är att en pensionär kanske inte vill 

sortera avfallet, men samtidigt vill personen inte betala mera. Så istället för att skriva ett större 

belopp så fortsätter respondenten som han alltid har gjort, eller till och med fuskar med 

källsorteringen. Avfallet slängs i ett och samma sorteringskärl.   

 

Vad gäller de bortfall av enkäter som uteslöts från undersökningen, är svaren av två enkäter 

med största sannolikhet falska och uteslöts därför från sammanställningen, resterande tjugo 

enkäter var inte korrekt ifyllda. Om dessa svar skulle ha tillåtits ingå skulle det ha minskat 

reliabiliteten i mitt fortsatta arbete. Vid insamlandet av materialet har aktiva pensionärer 

tillfrågats, de pensionärer som med egen bedrift har kunnat gå till affären, vara med på olika 

evenemang5 för pensionärer. Detta gäller för alla pensionärer förutom de pensionärshushåll 

boende i seniorlägenheter, där användes dörrknackning.  Dessa metoder av att gå på 

evenemang användes på grund av att tiden var knapp, dels för att nå ut till så många 

pensionärer som möjligt, samt att många pensionärer är på samma ställe samtidigt. 

Tillförlitligheten kan diskuteras på grund av att det är aktiva pensionärer som går på dessa 

evenemang, samt för att det blir en speciell grupp engagerade pensionärer.  Det blir ett urval 

av pensionärer, pensionärerna som håller sig hemma når man inte ut till i undersökningen.  

 

                                                           
5 Med evenemang menas, bingo, föreläsningar riktade för pensionärer, PRO evenemang, konserter och 
lunchserveringar för pensionärer.  
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Det finns två typer av betalningsviljefrågor. I den ena typen av fråga så låter man 

respondenterna ta ställning till en viss kostnad (eller kompensation) för den tänkta 

miljöförändringen. Vid den andra typen av fråga låter man personen uppge sin betalningsvilja 

exakt. Det går inte att påstå att de slutna betalningsviljefrågorna är bättre eller sämre än de 

öppna frågorna. Problemet med de slutna är att informationsmängden blir begränsad. Metoden 

kräver en lyckad utformning av budens storlek samt en mer komplicerad statistisk 

bearbetning. (ibid.) I denna undersökning valdes den andra typen av fråga där respondenten 

själv uppger sin betalningsvilja. Denna typ av fråga valdes dels för att det är svårt att 

uppskatta ett monetärt värde som skall gälla för en hel grupp av människor, samt för att 

respondenterna skulle få fria händer att själva välja ett värde.  

 

Som antyds ovan är CV-metoden omdebatterad. Den bygger först och främst på hypotetiska 

svar, vilket kan vara en avgörande nackdel. Ett antal möjligheter till snedvridning av svaren 

har identifierats. Dessa kan vara, strategiska svar, betalningsviljan beror på betalningssätt, 

betalningsviljan beror på informationsmängd, svaren representerar en sympatiyttring, snarare 

än en verklig betalningsvilja och även ”Part-whole”bias. ”Part-whole” bias uppstår om 

respondenten värderar en delmängd av ett projekt lika stort som det totala projektet. 

(Brännlund/ Kriström, 1998) 

 

4.1.3 Tillförlitlighet  

Tillvägagångssättet i denna uppsats för att behandla de uppgifter som ingår, har varit 

användning av enkäter och facklitteratur. Syftet har varit att erhålla så tillförlitlig information 

som möjligt. För data från enkäterna som utgör en stor del i detta arbete, finns det ingen 

anledning att misstro de hushåll som har besvarat enkäten. Detta på grund av att 

respondenternas svar har behandlats under anonymitet. Materialet har varit integritetsskyddat. 

Informationen till respondenterna var god, samt att det var frivilligt att delta.   
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4.2 Resultatet av enkätfrågorna 

Urvalskaraktäristika för respondenterna presenteras nedan i tabellen 4.2. Respondenterna är 

uppdelade i villa, lägenheter och 55+ boende, detta för att få en tydligare överblick av 

enkätresultatet. Villa är pensionärer som bor i ett fristående hus. Lägenhet är pensionärer som 

bor i en vanlig bostads- eller hyresrätt. 55+ eller seniorboende är lägenheter som är byggda 

och speciellt anpassade för personer över 55 år.  

Tabell 4.2 Sociodemografi 

 
Variabel  Respondenter           Villa Lägenhet 55+ 
 
Medelålder  72           67 71 77 
Medelinkomst/hushåll (mån) 24 102           31 902 20 417 19 000 
Utbildning (%universitetsnivå) 23%           37% 14% 15% 
Kön (% kvinnor) 55%           41% 62% 65% 
 
 

Enligt tabellen ovan så är medelåldern hög. Naturligtvis beror det på att endast pensionärer är 

tillfrågade i enkätundersökningen. Medelåldern var högst i seniorboendet och lägst i 

villahushållen. Representationen av kvinnor och män är relativt jämn, lite mera kvinnor men 

det kan ej förklaras med annat än slumpen. Utbildningsnivån är hög i undersökningen, trots 

att det var ett arbetarsamhälle, med mycket hantverksyrken, jord- och skogsbruk samt 

industriarbete. Enligt SCB;s undersökningar har endast 9 % av 65-75 åringar i Sverige mer än 

3 årig eftergymnasial utbildning. En intressant skillnad var att villahushållen skiljde sig 

ganska mycket mot de andra två hushållen. Medelåldern var betydligt mycket lägre. Det var 

mer män än kvinnor, inkomsten och utbildningsnivån var högre.  

 

En fråga på enkäten var hur mycket tid pensionärerna lägger ner på rengöring, sköta 

komposten och transportera bort avfallet. Svaren visas i tabellen 4.3.  

 

Tabell 4.3 Antal minuter till rengöring, kompost hantering och transport. 
 
Hur många minuter i genomsnitt använde  Medel (min) Villa       Lägenhet         55+ 
Pensionärerna för att… 
Rengöra?   29,3   27,9          25               35,5 
Sköta komposten?    8,7     7,5            9                 9,3 
Transportera det sorterade avfallet? 15,7   18,2          17,6                 9,5 
 
Totalt   53,7   53,6          51,6               54,3 
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Medeltiden för varje respondent var 53,7 minuter per vecka för att rengöra, sköta komposten 

och transportera det källsorterade avfallet. Hur många minuter som användes skiljde sig inte 

mycket mellan de olika boendeformerna. Av detta så användes 29 minuter till att rengöra, 8,7 

minuter användes för att sköta komposten och 15,7 minuter användes till att transportera bort 

avfallet till återvinningsstationen. Många argumenterar att transporten av avfallet ofta görs 

tillsammans med andra aktiviteter som vid till exempel inhandling av mat, och därför ska 

detta resultat inte endast förknippas med källsortering. En annan fråga i enkäten var om 

respondenterna åker enkom resor till återvinningsstationen. Tabellen 4.4 nedan visar resultatet 

angående den frågan.  

 
Tabell 4.4 Enkom resor till återvinningsstationen.  
 
Åker du extra/enkom resor till återvinnings-       Alla Villa Lägenhet 55+ 
stationen för att lämna sorterat avfall? 
 
Ja, oftast         18% 38% 7% 5% 
Ja, ibland         35% 44% 45% 15% 
Nej, aldrig                                  47% 18% 48% 80% 
  
 

Enligt tabellen ovan så åker 47 % av pensionärerna aldrig enkom resor till 

återvinningsstationen, utan åker dit endast när de har andra ärenden att göra. 35 % av 

pensionärerna åker extra resor ibland och 18 % gör det oftast. Här skilde det avsevärt mellan 

villahushållen och seniorboendet, detta bör bero på att seniorboendet har fastighetsnära 

återvinning och villahushållen måste åka till en återvinningsgård. Hur mycket och till vilken 

grad Luleås pensionärer källsorterar visas i tabellen 4.5.  
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Tabell 4.5 Hur mycket källsorterar Luleås pensionärer i procent?  

I vilken utsträckning källsorterar ert hushåll? Inget Tillviss del   Hälften Nästan allt   Allt 

Flaskor och burkar med pant 4 > 1    > 1  20             74 

Returpapper 2 > 1    > 1  11 86 

Returkartong 2 1,5    1,5  18 77 

Färgat och ofärgat glas utan pant 1,5 1,5    ---  10 86 

Hårdplast 2 1,5    >1  16 80 

Metall 2 2    1,5  14 80 

Komposterbart 6 >1    1,5  14 77 

Brännbart 1,5 4    ---  13 81 

Restavfall 1,5 2    >1  13 83 

Farligt avfall 7 1,5    >1  10 80 

 

 

Enligt tabellen 4.5 så källsorterar pensionärerna generellt sett en mycket hög grad av 

förpackningarna, runt 80 % av pensionärerna sorterar allt. Mindre än 10 % sorterar ingenting 

alls. Eftersom källsorteringen av diverse avfall fungerar till cirka 80 %  bland pensionärerna, 

så kan man fråga sig om det nya återvinningssystemet har medfört större uppoffringar. Detta 

visas i tabellen 4.6 nedan.  

Tabell 4.6 Har återvinningssystemet medfört större uppoffringar? 
 

Tycker ni i ert hushåll att återvinningssystemet 

har medfört större uppoffringar…        Alla Villa Lägenhet 55+ 
 
Ja, vi lägger ner mer pengar        15,7% 28% 7% 10% 
Ja, vi lägger ner mer tid        40,6% 43% 45% 33% 
Nej, systemet har inte inneburit mer uppoffringar      43,7% 28% 48% 58% 
Annat….          ------ ------ ------ ------ 
 
 
Enligt tabellen så lägger 40,6% av pensionärerna ner mer tid på sitt källsorterande, medan 

43,7% inte tycker att systemet har inneburit mer uppoffringar. Endast 15,7% tycker att de 

lägger ner mer pengar. 28 % av villaägarna tycker att de lägger ner mer pengar. En större del 

av villaägarna tycker även att det har inneburit mer uppoffringar tillskillnad från lägenheterna 

och seniorboendet. Villahushållen har 1 142 meter medan seniorboendet endast har 38 meter. 

Hur långt pensionärerna har till återvinningsstationen och hur de färdas dit, visas i tabellen 

4.7. 
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Tabell 4.7 Hushållens avstånd och färdsätt till återvinningsstationen 
 
Hushållens medelavstånd till återvinningsstationen    685 m     1 142 m 801 m 38 m 
 

Vilket färdsätt/transportmedel används              Alla       Villa Lägenhet 55+ 

 
Bil/annat motorfordon               42%        74% 48% ------ 
Buss                  2%        ------   2% ------ 
Cykel                  7%        13%   9% ------ 
Till fots                 49%        13% 42% 100% 
 
 
Som tabellen visar har pensionärerna 685 meter i genomsnitt till återvinningsstationen, 

majoriteten 49 % går till återvinningsstationen, 42 % av pensionärerna åker bil dit. 7 % tar 

cykeln och endast 2 % tar bussen. Av de pensionärer som tar bilen, bor de flesta i villa, och av 

de pensionärer som går till återvinningsstationen bor de flesta i seniorboende och lägenhet.  

Hur ofta pensionärerna besöker återvinningsstationen visas i tabellen 4.8.  

 

Tabell 4.8 Antal besök per månad till återvinningsstationen 
 
Hur ofta besöker hushållen återvinningsstationen?     Alla     Villa Lägenhet 55+ 
 
1 gång/månad                 31%      43% 43%   2% 
2 gånger/månad                 14%      20% 12% 10% 
3 gånger/månad                 10%      11%   7% 13% 
4 gånger/månad                 14%      17% 10% 15% 
mer än 4 gånger/månad                30%        9% 29% 60% 
 
 

Besöken till återvinningsstationen varierar ganska mycket 32 % besöker återvinningsstationen 

endast en gång per månad, medan 22 % besöker återvinningen mer än fyra gånger per månad. 

Pensionärer som bor i seniorboende besöker återvinningsstationen oftare än de som bor i villa 

och lägenhet, majoriteten av dem som bor i villa besöker endast återvinningsstationen en till 

två gånger per månad. I tabellen 4.9 nedan redovisas kontrollfrågorna i undersökningen.  
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Tabell 4.9 Kontrollfrågor om org., fritid, idrott etc. 
 

Redovisning av kontrollfrågorna  Alla Villa Lägenhet 55+ 

Aktiv medlem i miljöorganisation  3%  4%  2%  3% 
Aktiv medlem i org. Förknippad med miljö  3%  4%  5%  0% 
Handlar miljövaror  52% 65% 38%  5% 
Aktiv i idrottsförening ex korpen 31% 33% 43% 18% 
Aktiv medlem i ideell organisation 63% 48% 71%  7% 
Aktiv fritid6   80% 85% 76% 78% 
 
 

Som tabellen visar så är pensionärerna i denna undersökning generellt sett ganska aktiva. 

Hälften av pensionärerna handlar någon miljövara. Däremot är inte så många aktiva i någon 

miljöorganisation. Här skiljer det sig inte så mycket mellan de olika hushållen. Generellt kan 

man säga att villahushållen är mer aktiva än lägenhetsinnehavarna och seniorboendet.  

Villahushållen handlar även mer miljövaror,  i seniorboendet köper endast 5 % miljövaror.  71 

% av lägenhetshushållen var aktiv medlem i en ideell organisation, detta var stor skillnad mot 

55+ boende där endast 7 % var aktiva medlemmar.  
 

4.3 Hushållens betalningsvilja av att inte källsortera avfallet. 

Här analyseras hur mycket hushållen är villiga att betala för att inte källsortera avfallet, när 

någon annan tar över källsorteringen. Enligt den neoklassiska teorin är det möjligt att beräkna 

kostnaden av arbetsinsatsen i ett hushåll, dels genom att beräkna alternativkostnaden för den 

tid som pensionärerna lägger ner och dels genom att uppskatta betalningsviljan hos 

pensionärshushållen för att inte behöva källsortera avfallet.  

 

I enkätundersökningen ställdes följande två öppna frågor; 

• Antag att du sorterar ditt avfall, men lämnar det alldeles vid dörren, hur mycket är du  villig 

att betala för att inte behöva föra bort ditt sorterade avfall? 

 

• Antag att kommunen beslutar att hushållen inte längre behöver källsortera själva, hur   

mycket är du villig att betala för att inte sortera ditt avfall?  

 

                                                           
6 Med aktiv fritid menas exempelvis jobb, studier, slöjd, resor, aktiv inom politiken, danser, spelar golf, bowling, 
boule, ledare av något slag, städning, barnpassning, pyssel i stugan, båtliv/segling, skoter, skidåkning etc.  
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Svaren till dessa frågor var antingen positiva eller nollade. Det var 24 positiva svar, och 104 

nollade svar på den första frågan. På den andra frågan var det 22 positiva svar och 106 nollade 

svar, det är dessa svar som kommer att analyseras. Medelbetalningsviljan för den första frågan 

var 49 kronor per år, medianbetalningsviljan var 0. För den andra frågan var det 54 kronor per 

år, medianbetalningsviljan var här också 0. Om man bara tittar på dem som svarade med ett 

positivt svar så blir medel betalningsviljan 261 kronor per år respektive 315 kr per år för den 

andra frågan. Medianbetalningsviljan var 200 kr/ år för respektive fråga. Tabellen 4.10 nedan 

visar fördelningen mellan de olika hushållen. 

 

Tabell 4.10 De olika hushållens medel betalningsvilja 

Fråga 1 & 2  Alla Villa Lägenhet 55+ 

Första frågan   49 kr 112 kr 12,4 kr 15 kr 

Andra frågan  54 kr 114 kr 24,3 kr 16,3 kr 

 

Betalningsviljan mellan de olika grupperna skiljde sig åt, villahushållen är mer 

betalningsvilliga än de andra två hushållen. Av dem som uppgav att de inte är villiga att betala 

någonting, för att någon annan ska föra bort avfallet, eller att någon annan ska sortera, 

menade att de inte hade råd eller att de tyckte att det var deras plikt att källsortera och föra 

bort deras eget avfall. De tyckte inte att man skulle kunna ”köpa sig fri” från det ansvaret. Ett 

annat argument som många tyckte, var att avfall är någonting personligt och att de inte ville 

att någon annan skulle sortera det åt dem. Siffror på detta visas i tabellen 4.11.   

Tabell 4.11 Respondenternas tankar/argument angående frågan om betalningsviljan 
 
   Plikt  Ej råd Inte intresserad  Något personligt  Betalar gärna Annat 

 
Senior 55+   29%   2,3%    0%        1,6%    0,8%      0% 
Lägenhet   20%   6,3%    0%        3,1%    3,1%     2,3% 
Villa    20%   7,8%   0,8%       4,7%    5,5%     2,3% 
 
Totalt    69%   16,4%  0,8%       9,4%    9,4%     4,6% 
 
 
4.3.1 De avgörande faktorerna för betalningsviljan 

Här kommer den ekonometriska modellen att presenteras, vilken ska försöka förklara den 

individuella betalningsviljan av att någon annan källsorterar och rengör avfallet. Denna 

modell ska förklara de underliggande faktorerna bakom respondenternas betalningsvilja. I 

uppsatsen har OLS (ordinary least square) regressions teknik används. Regressions 
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koefficienter har inte loggats. Följande generella betalningsviljeekvation kommer att 

användas.  

 

WTP = f (INKOMST, KÖN, ÅLDER, UTBILDNING, BOENDE- 

                                        FORM, AVSTÅND, FRITID, BIL, MILJÖVAROR)                      (11)                                     

 

 

Variablerna är definierade enligt tabellen 4.12 nedan: 
   

Tabell 4.12 Oberoende variablerna och dess förklaringar 
Oberoende variablerna Förklaring 

Inkomst  Hushållens mån inkomst beräknad på elva nivåer 

Kön  1 om man, 0 om kvinna 

Ålder  Respondentens ålder i år 

Utbildning  1 om universitets utbildning, 0 om annat 

Boende 1  1 om villa, 0 om annat  

Boende 2  1 om lägenhet, 0 om annat 

Avstånd  Avståndet i meter till återvinningsstationen 

Fritid  1 om aktiv fritid, 0 om icke aktiv fritid 

Bil  1 om ej bil finns i hushållet, 0 om bil finns 

Miljövaror  1 vid köp av miljövaror, 0 om inte 

 

 

Vid öppna frågor som även i denna undersökning, så kan respondenterna även välja ett 

negativt svar. I denna studie förekom det aldrig, men många av respondenterna valde att välja 

ett nollvärde i betalningsviljan.  

 

Enligt neoklassisk ekonomisk teori har vissa av koefficienterna till ovanstående förklarande 

variabler ett förväntat tecken, positivt eller negativt. INKOMST borde ha ett positivt tecken. 

Detta eftersom rikare människor skulle kunna erbjuda mer pengar för en service i förhållande 

till människor med lägre inkomst. AVSTÅND borde ha en positiv korrelation till 

betalningsvilja för att låta någon annan källsortera. 

 

För de icke ekonomiska koefficienterna KÖN, ÅLDER OCH UTBILDNING finns det inga 

förväntade tecken. Dock har Sterner och Bartelings (1999) funnit att kvinnor har en relativt 
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högre betalningsvilja än män, medan ålder och utbildning var negativt korrelerat med 

betalningsvilja. För pensionärer så borde dock ålder ha en positiv korrelation till 

betalningsviljan eftersom när vi blir äldre så blir vi även svagare och får svårt att gå till 

återvinningsstationen, och just därför gärna betalar för att någon annan gör det.   

 

När det gäller BOENDEFORM OCH FRITID är det en empirisk fråga att bestämma 

koefficienternas tecken, dvs. det är osäkert vilket det förväntande tecknet är. För 

BOENDEFORM (Boende 1 och Boende 2), så borde lägenhetsinnehavare ha en högre 

betalningsvilja för att låta andra källsortera deras avfall, detta eftersom en lägenhet har ett mer 

begränsat utrymme för olika kärl än en villa. Å andra sidan för just pensionärer, så har oftast 

lägenheter kortare avstånd till återvinningsstationen än villaägare, och då främst hushåll i 

seniorboende eftersom det alltid finns fastighetsnära återvinningsstationer. Detta borde göra 

att villaägare har en högre betalningsvilja, eftersom många pensionärer har svårt att gå och 

kanske inte tillgång till bil eller körkort. En aktiv FRITID borde innebära att pensionären är 

piggare och gärna gör källsorteringen själv, men å andra sidan så innebär en mer aktiv fritid 

att den lediga tiden är mer dyrbar. Därmed kanske han eller hon väljer att betala för att någon 

annan källsorterar.  

 

En BIL borde ha en negativ korrelation till betalningsviljan av att inte källsortera, detta 

eftersom man enklare och lättare tar sig till återvinningsstationen. MILJÖVAROR borde ha 

ett negativt tecken i korrelation till betalningsvilja, detta eftersom miljömedvetenhet borde 

tyda på att person vill källsortera sitt avfall och inte är lika intresserad av att betala för att 

slippa. Tabellen 4.13 nedan visar de estimerade parametrarna för betalningsviljan av att inte 

källsortera avfall.   
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Tabell 4.13 Estimeringsparametrar för betalningsviljan av att inte källsortera 
Variabeln   Koefficient  t-Statistic 

C, Constant   107,303***  0,640 

Inkomst    0,00224**  1,839 

Kön   24,0239***  0,878 

Ålder                        -2,4401***                          -1,180 

Utbildning   21,5885***  0,592 

Boende 1   83,8550*  2,170 

Boende 2   20,1111***  0,607 

Avstånd   -0,0288*                          -2,519 

Fritid   40,8617***  1,230 

Bil   46,7846***  1,471 

Miljövaror   -20,174***                          -0,705 
2R    0,204076 

Estimerade medel WTP  54 kr  

Notera: *, ** och *** visar den statistiska sannolikheten vid en, fem och tio procents nivå.   

 

Beskrivning av regressions koefficienter, C är konstanten i regressionen, den är grunden i 

regressionen när alla de andra oberoende variablerna är noll. De andra oberoende 

koefficienterna visar lutningen i relation mellan motsvarande oberoende variablerna och 

beroende variabeln. INKOMSTEN visar en högre betalningsvilja ju högre inkomsten är, en 

person som har 1 000 kronor mer i inkomst är beredd att betala 2,24 kronor mer för att slippa 

källsortera. KÖN visar att en man vill betala 24 kronor mer än en kvinna för att inte sortera 

avfall. Parametern för ålder betyder att för varje år äldre en pensionär blir är han eller hon 

beredd att betala 2,4 kronor mindre för att inte sortera. UTBILDNING visar att en pensionär 

med högskole- eller universitetsutbildning är villig att betala 22 kronor mer för att inte 

källsortera. BOENDE 1 visar att ett villahushåll vill betala 84 kronor mer för att inte sortera 

avfall jämfört med seniorboende. BOENDE 2 visar att lägenhetshushåll är beredd att betala 

20 kronor mer för att inte källsortera jämfört med seniorboende. AVSTÅNDS parameter visar 

att ett hushåll är beredd att betala 29 kronor mindre, för varje kilometer bort från 

återvinningsstationen pensionärshushållet bor.  FRITID visar att en pensionär som har en 

aktiv fritid är villig att betala 41 kronor mer för att inte källsortera. Bil visar att en bilägare vill 

betala 47 kronor mer för att slippa källsortera. MILJÖVAROR visar att en person som köper 

miljövaror vill betala 20 kronor mindre för att inte sortera avfallet.  
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2R  visar vilken grad de oberoende variablerna förklarar variationen i WTP, om de oberoende 

variablerna förklarar all varians i WTP är 2R  1,0. I denna regression är 2R  0,204. Detta 

innebär att 79,6 % av variansen i WTP inte förklaras av regressionen. Med andra ord är det en 

stor del av variansen i WTP som förklaras av residualen eller av icke observerade variabler.  

 

T-Statistic är ett test för att se om hypotesen för en koefficient har ett noll värde. Med andra 

ord, den testar om koefficienten är noll eller skiljt från noll. 
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Sannolikheten visar om en nollhypotes ska förkastas eller accepteras. En nollhypotes kan bara 

antingen förkastas eller accepteras, i denna uppsats har nollhypotesen testats på 1, 5 och 10 

procents signifikansnivå. Nollhypotesen blir inte förkastad om den ligger mellan en viss 

standardnivå för respektive signifikansnivå. Om nollhypotesen blir förkastad på 1 procents 

signifikansnivå, blir den också automatiskt förkastad på 5 och 10 procents signifikansnivå. 

Det vill säga om nollhypotesen förkastas på 10 procents nivå är det inte säkert att den 

förkastas på 1 eller 5 procents signifikansnivå. Normallt när sannolikheten är lägre än en viss 

nivå är det ett starkt bevis på att nollhypotesen kan förkastas.  

 

4.4 Diskussion  

För KÖN, ÅLDER, UTBILDNING, BOENDE 2, FRITID, BIL och MILJÖVAROR är alla 

signifikanta på 10 procents nivån. KÖN, ÅLDER och UTBILDNING hade inga förväntade 

tecken. Resultatet av estimeringen visade att män har en högre betalningsvilja än kvinnor 

(vilket är det motsatta av vad Sterner och Bartelings (1999) fann). Ålder var negativt 

korrelerat med betalningsviljan. Utbildning har ett positivt tecken, det vill säga högre 

utbildning ger en högre betalningsvilja.  

 

En intressant skillnad i enkätundersökningen var att villahushållen skiljde sig mot de andra 

hushållen. Medelåldern var betydligt lägre. Det var fler män än kvinnor, även inkomsten och 

utbildningsnivån var högre. Trots att åldern mellan de olika hushållen skiljde sig åt fungerar 
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källsorteringen bra. Detta kan bero på att de äldsta pensionärerna i denna undersökning, bor i 

seniorboende där de har tillgång till fastighetsnära återvinning.  

 

INKOMST var positivt korrelerat, högre pension ger en högre betalningsvilja. 

BOENDEFORM 1 och 2 hade båda positiva tecken. Däremot var det en skillnad mellan 

koefficienterna, boende 1 (villa) hade en högre koefficient än boende 2 (lägenhet). 

Betalningsviljan av att inte behöva källsortera är högre vid boendeform 1. I estimeringen har 

de båda boendeformerna jämförts mot seniorboende. I enkätundersökningen tyckte 

villahushållen i större utsträckning att källsorteringen har medfört större uppoffringar till 

skillnad mot seniorboendet. Medelavståndet 674 meter till återvinningsstationen var relativt 

långt i undersökningen. Detta gäller kanske främst villaägarna som hade hela 1 142 meter till 

återvinningsstationerna. 

 

I estimeringen hade BIL en positiv korrelation till betalningsviljan. I enkätstudien är det 

villaägarna som tar bilen medan majoriteten av senior och lägenhetsinnehavarna går till 

återvinningsstationen. Enkom resor till återvinningsstationen skiljde sig ganska mycket åt i 

enkätstudien mellan villahushållen 38 procent och seniorboendet 5 procent. En högre 

betalningsvilja för dem som använder sig av bilen skulle också kunna bero på ökade 

kostnader för bilen och bilinnehav samt klimatet, det vill säga svårigheter att inneha en bil 

särskilt vintertid. 

 

FRITID hade ett positivt tecken, vilket visar att betalningsviljan för att inte behöva källsortera 

är högre vid en mer aktiv fritid. Pensionärerna väljer alltså att använda den lediga tiden till att 

pyssla med annat än sortering av förpackningar. Enligt enkätundersökningen hade 80 procent 

av de tillfrågade en aktiv fritid. MILJÖVAROR hade ett negativt tecken, vilket var förväntat 

innan estimeringen gjordes.  Enligt enkätstudien köper 52 procent av pensionärerna olika 

miljömärka varor.      
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Kapitel 6 

SLUTSATSER 
 

 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera pensionärernas betalningsvilja av att 

inte källsortera förpackningsavfall, samt hur ett antal faktorer påverkar pensionärernas 

möjligheter att sortera och förutsättningarna att medverka i källsorteringen av 

förpackningsavfall.  

 

Studien visar att cirka 80 % av pensionärshushållen sorterar allt förpackningsavfall. Vilket 

tyder på att pensionärerna har tagit källsorteringen på allvar och följer de direktiv som angetts. 

Dessa pensionärshushåll uppnår Luleå Kommuns mål för avfallshanteringen. Pensionärernas 

möjligheter att källsortera var mycket bra vid seniorboendet. Pensionärerna var nöjda och 

belåtna med återvinningssystemet som finns i respektive hus. Övriga pensionärshushåll 

källsortering fungerade också men de hade betydligt mycket längre till 

återvinningsstationerna. 

 

Med den utökade källsorteringen för pensionärshushållen har kostnaderna ökat, dels i form av 

förlorad fritid, samt för att skölja, rengöra och transportera förpackningarna. Pensionärerna 

lägger ner mycket tid på att skölja, sortera och transportera men anser samtidigt att systemet 

inte har inneburit mer uppoffringar. Av studiens enkätundersökning avser en majoritet av 

pensionärshushållen att källsortering är något som varje hushåll bör göra, det vill säga varje 

hushålls plikt. Det visade sig att viljan att betala för att slippa källsorteringen är låg. 

Medelbetalningsviljan var 54 kr per år. Medelbetalningsviljan skiljde sig åt mellan de olika 

grupperna. Villahushållens medelbetalningsvilja var 114 kronor per år detta kan jämföras med 

seniorhushållen som endast är villiga att betala 16,3 kronor per år. 

 

Trots att målgruppen lägger ner en hel del tid anser de inte att det är en uppoffring, snarare en 

samhällelig plikt. Villahushållen tycker dock att det har medfört större uppoffringar 

tillskillnad mot seniorboendet.  

 

En viktig slutsats är att det finns många faktorer som påverkar pensionärernas källsortering, 

det finns hinder i form av trappor, avstånd etc. I denna undersökning visade det sig att en 
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pensionärs förutsättning att medverka i källsorteringen fungerade bra. Gruppen det fungerade 

bäst för var pensionärer på seniorboendet, detta trots att pensionärerna både var äldst, har 

olika funktionshinder och kanske inte alltid är så pigga. För seniorboendet var både 

sorteringsgraden högst och betalningsviljan av att inte behöva källsortera lägst. Detta berodde 

främst på den lättillgängliga och fastighetsnära återvinningen.  Husen är även avsedda för att 

äldre människor ska kunna bo där, de har exempelvis tillgång till hiss.  
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   Luleå 27 november 2003 

 
 
 
Bilaga 1 Källsortering bland pensionärer i Luleå Kommun. 
 
 

Hej  

 
Jag heter Anna Carlénius, jag studerar vid Luleå Tekniska Universitet och behöver er hjälp med att svara på 

några frågor om källsorteringen i Luleå. Detta kommer att användas i mitt examensjobb i Nationalekonomi. 

Denna kunskap är viktig för att ytterligare förbättra det redan existerande avfallssystemet i Luleå Kommun.  

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på faktorer som inverkar vid källsortering av avfall, 

samt att få fram betalningsviljan av att inte sortera avfallet. 

 

Den information som insamlas inom ramen för undersökningen kommer att redovisas i ett 

statistikprogram. Självfallet kommer inte enskilda personer att studeras eller redovisas. 

Informationen är dessutom skyddad från insyn genom sekretesslagen och kan inte spåras till 

dig som person.  
 

Ni är en av 150 pensionärshushåll som utsetts att besvara denna enkät. Jag hoppas att du vill hjälpa mig genom 

att ta dig tid att fylla i enkäten. Om du svarar på enkäten är det viktigt att du försöker besvara alla frågorna för att 

resultatet skall bli så bra och rättvisande som möjligt.  

 

 

Jag tackar på förhand för din medverkan! 

 

Anna Carlénius  0920-231514 
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1. Är du kvinna eller man? 

 

 Kvinna  Man 
 
2. Hur gammal är du? 
 
________år 
 
3. Har du extern hjälp (hjälp av utomstående) i ditt hushåll? 
 

 Ja   Nej 
 
4. Vilken utbildning har du? 
(kryssa endast ett alternativ) 
 

 Grundskole- eller folkskolebildning 

 Gymnasieutbildning/ yrkesgymnasium 

 Folkhögskoleutbildning 

 Högskole- eller universitetsutbildning 

 Annat, nämligen __________ 
 
5. Vilken typ av boende har du? 
 

 Villa, radhus, kedjehus 

 Lägenhet 

 Annat, nämligen__________ 
 
6. Finns bil i hushållet? 
 

 Ja  Nej 
 
7. Används bilen? 
 

 Ja   Nej 
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8. Hur många personer ingår i ert hushåll? 
(skriv antal i rutan) 
 

  0-10 år 

  11-18 år  

  19-35 år 

  36-75 år  

  över 75 år 
 
9. Ungefär hur stor är ditt hushålls sammanlagda inkomst per månad före skatt? 
(inkludera även inkomster, såsom exempelvis sjukpenning, pension, studiemedel, 
arbetslöshetsersättning) 
 

 mindre än 5 000 kronor 

 mellan 5 001 och 10 000 kronor 

 mellan 10 001 och 15 000 kronor 

 mellan 15 001 och 20 000 kronor 

 mellan 20 001 och 25 000 kronor 

 mellan 25 001 och 30 000 kronor 

 mellan 30 001 och 35 000 kronor 

 mellan 35 001 och 40 000 kronor 

 mellan 40 000 och 50 000 kronor 

 mellan 50 001 och 60 000 kronor 

 mer än 60 000 kronor 
 

10. I vilken utsträckning källsorterar ert hushåll? 
(kryssa i alla de kategorier som ert hushåll sorterar) 
 

 Flaskor och burkar med pant 
 Ingenting alls            Till viss del           Hälften              Nästan allt                  Allt 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------  
 Returpapper (tidningar, reklamblad, kataloger) 
 Ingenting alls            Till viss del           Hälften              Nästan allt                  Allt 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Returkartong (mejeriförpackningar, skolådor) 
 Ingenting alls            Till viss del           Hälften              Nästan allt                  Allt 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Färgat och ofärgat glas utan pant 
 Ingenting alls            Till viss del           Hälften              Nästan allt                  Allt 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Hårdplast (plastflaskor, plastburkar och dylikt) 
 Ingenting alls            Till viss del           Hälften              Nästan allt                  Allt 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Metall (konservburkar, kaviartuber, lock och dylikt) 
 Ingenting alls            Till viss del           Hälften              Nästan allt                  Allt 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Komposterbart (matrester, ägg, kaffefilter och dylikt) 
 Ingenting alls            Till viss del           Hälften              Nästan allt                  Allt 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Brännbart (mjukplast, trä och dylikt) 
 Ingenting alls            Till viss del           Hälften              Nästan allt                  Allt 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Restavfall (porslin, glödlampor och annat icke brännbart) 
 Ingenting alls            Till viss del           Hälften              Nästan allt                  Allt 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Farligt avfall (lösningsmedel, bilbatterier, bekämpningsmedel och dylikt) 
 Ingenting alls            Till viss del           Hälften              Nästan allt                  Allt 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11. Hur långt har du till närmaste återvinningsstation? 
 
_____________meter 
 
_____________km 
 
 
12. Vilket färdsätt/transportmedel använder ni er i huvudsak av vid transporter till 
återvinningsstationen? 
 

 Bil/ annat motorfordon 

 Buss 

 Cykel 

 Till fots 
 
13. Hur ofta beräknar ni att ert hushåll besöker återvinningsstationen?  
 

 1 gång/ mån 

 2 gång/ mån 

 3 gång/ mån 

 4 gång/ mån 

 mer än 4 gånger/ mån 
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14. Åker du extra/enkom resor till återvinningsstationen för att lämna sorterat avfall? 

 

 Ja, oftast eller alltid 

 Ja, ibland 

 Nej, aldrig 
 
15. Hur mycket tid lägger ert hushåll i genomsnitt ner i veckan på hanteringen av 

hushållsavfall? 

 
Sortera avfall, skölja och rengöra förpackningar___________min 
 
Sköta komposteringen_______________________________min 
 
Transporten för att lämna sorterat avfall_________________min 
 
 

16. Tycker ni i ert hushåll att återvinningssystemet har medfört större uppoffringar, i 

form av tid och/eller pengar? (pengar skulle kunna vara, bensin, fler kärl, rengöring dvs. 

vatten etc.) (välj ett eller flera alternativ) 

 

 Ja, vi lägger ner mer pengar 

 Ja, vi lägger ner mer tid 

 Nej, jag tycker inte att systemet har inneburit mer uppoffringar 

 Annat__________ 
 
17. Antag nu att du sorterar ditt avfall, men lämnar det alldeles vid dörren, hur mycket 

är du villig att betala för att inte behöva föra bort ditt sorterade avfall? 

 
___________kronor/ år 
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18. Vilket/vilka av följande påståenden förklarar bäst hur du resonerade när du 

besvarade fråga 17? 
(kryssa i ett eller flera alternativ) 

 

 Jag tycker det är min plikt att föra bort mitt eget avfall och tycker inte att man skall kunna 
”köpa sig fri” från det ansvaret. 

 Jag har inte råd att betala något mer för att slippa bära bort avfallet. 

 Jag betalar gärna för att någon annan bär bort mitt sorterade avfall. 

 Annat, nämligen_______________________________________________________ 
 
19. Antag att kommunen beslutar att hushållen inte längre behöver källsortera själva, 

hur mycket är du villig att betala för att inte sortera ditt avfall? 

 
__________kronor/ år 
 
 

20. Vilket/vilka av följande påståenden förklarar bäst hur du resonerade när du 

besvarade fråga 18? 
(kryssa i ett eller flera alternativ) 

 

 Jag tycker det är min plikt att källsortera och tycker inte att man skall kunna ”köpa sig fri”  
från det ansvaret. 

 Jag har inte råd att betala något mer för att slippa källsortera. 

 Jag är inte intresserad av källsortering 

 Avfall är något personligt och jag vill inte att någon annan ska sortera mitt avfall. 

 Jag betalar gärna för att någon annan källsorterar åt mig. 

 Annat, nämligen______________________________________________________ 
 
 
21. Är du med i någon miljöorganisation? 
(Ex, Fältbiologerna, Svenska Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Världsnaturfonden ) 
 
Om ja vilken____________________ 
 
22. Är du medlem i någon annan förening som är förknippad med miljö och natur? 
(Ex, Scouterna, Fågelskådning, Skogsmullen etc.) 
 
Om ja vilken____________________ 
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23. Brukar du köpa miljömärkta varor? 
(Ex, ekologiska varor, svanmärkta varor etc.) 

 
Om ja vad för varor___________________ 
 
 
24. Är du aktiv medlem i någon idrottsförening? 
(Ex, Korpen, Friskis och Svettis) 
 
Om ja vilken____________________ 
 
25. Är du aktiv medlem i någon ideell organisation? 
(Ex, Rädda Barnen, Röda Korset, Pensionärsförening, Handikappförening etc.)   
 
Om ja vilken_____________________ 
 
26. Hur ser din fritid ut? 

(Ex, jobb, studier, slöjd, resor, aktiv inom politiken, dansar, spelar golf, bowling, boule, ledare 

av något slag, städning, barnpassning, pyssel i stugan, båtliv/segling, skoter, skidåkning etc.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

Tack för din medverkan 

 
Anna Carlénius 
 
 
 
 
 

 

 
 


