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Sedan lagen om producentansvar gällade förpackningar infördes 1994 har hushållens 

arbete med avfallshantering ökat markant, i och med att det förväntas att dessa ska 

källsortera. Studien bygger på en enkätundersökning som gjordes hos 200 hushåll i 

Piteå kommun. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur stor betalningsvilja 

villahushållen har, för att inte behöva frakta avfallet till återvinningstationen. Det 

främsta syftet var att analysera vilka faktorer som främst kan förklara skillnaderna i 

betalningsvilja mellan hushållen. Studien koncentrerar sig i första hand på de avfall som 

innefattas av producentansvaret. Analysen baseras på en mikroekonomisk modell av 

hushållens källsorteringsaktiviteter, och den inkluderar till skillnad från många 

traditionella ekonomiska modeller av hushåll förekomsten av moraliska motiv. 

Villahushållens betalningsvilja beror bland annat på, utbildning, kön, tid, 

ansträngningen för att frakta avfallet till återvinningsstationen men även på förekomsten 

av samhälleliga normer. Betalningsviljan för att inte behöva frakta avfallet till 

återviningstationen är 137 kronor i genomsnitt vid fördelning på alla de 200 individerna. 

Det var något över 50 procent av hushållen som var villiga att betala för att inte behöva 

åka med avfallet. De två viktigaste skälen till att hushållen inte var villiga att betala var 

att de ansåg att avgiften var för hög redan idag, samt att de inte vill bli fråntagna 

möjligheten att göra det som de gärna gör själva. Det vill säga den ansträngning som 

frakten med den källsorterade avfallet innebär.  

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

 

With the Swedish Producer Responsibility Ordinance for packaging materials in 1994, 

households waste sorting activities have increased significantly. This study is based on a 

survey directed to 200 households in the Swedish municipality of Piteå. The purpose of 

the essay is to analyze households' willingness-to-pay for not having to transport their 

waste to recycling stations, and evaluate the main reasons for inter-household 

differences in willingness-to-pay. The analysis builds on a microeconomic model of the 

household, and which includes the presence of norm-based behavior. The results 

suggest that education, gender, time spent on waste transport influence the willingness-

to-pay, but so do also social norms. About half of the respondents stated a positive 

willingness-to-pay and, the average willingness-to-pay amounted to SEK 137 per year. 

Those who were not willing to pay for the service stated, in particular, that the existing 

system was good enough and that they were unwilling to let go of efforts that they were  

happy to pursue
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Kapitel 1 

INTRODUKTION 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Efter andra världskrigets slut ökade den ekonomiska tillväxten i de flesta länder i väst 

med en växande industriproduktion och tilltagande bilism som följd. Detta innebar inte 

bara ett ökande välstånd utan också tilltagande miljöstörningar Till de miljöproblem 

som observerades under 1960-talet hörde bland annat övergödning, försurning och 

spridningen av olika miljögifter. På många olika områden har åtgärder, som till exempel 

lagstiftning, medfört mindre miljöpåverkan. Trots detta är miljöproblemen fortfarande 

många och allvarliga. Dagens miljöproblem är dessutom ofta globala. Det 

internationella samarbetet har på grund av detta kommit att bli mer betydelsefullt än 

tidigare inom detta område (Naturvårdsverket [2004]). 

 

För att komma tillrätta med några av miljöproblemen instiftade regeringen en 

Förordning (1997:185) om producentansvar för förpackningar. Syftet med 

producentansvaret är enligt förordningen att tydliggöra ansvaret för producenterna för 

att de ska framställa förpackningarna på ett sådant sätt att volym och vikt begränsas. 

Förpackningarna ska vidare kunna återanvändas eller återvinnas, så att utsläppen av 

skadliga ämnen minimeras när förpackningarna omhändertas.  

 

I maj 2003, presenterade regeringen dessutom den så kallade kretsloppspropositionen. I 

denna presenterades åtgärder för att främja utvecklingen mot ett samhälle med giftfria 

och resurssnåla kretslopp. En grundtanke i kretsloppspropositionen är att en bra 

avfallshantering kräver dialog mellan alla parter i samhället både på lokal och på 

nationell nivå. En annan grundtanke i propositionen handlar om att skapa lättillgängliga 

system för återvinning av olika varor och förpackningar, samtidigt som det finns tydliga 

regler om hur detta ska ske. Hushållen måste stå i fokus för att skapa trovärdighet för 

systemen (Regeringens proposition 2002/03:117). 

 



 

2 

Alla hushåll oavsett var dessa är lokaliserade ska ha en god servicenivå för återvinning 

av det källsorterade avfallet. Enligt propositionen vill regeringen att de system som 

finns för insamling av källsorterat avfall från hushållen samordnas på ett bättre sätt. 

Konsumenten ska på ett enkelt sätt kunna göra sig av med olika typer av avfall som 

förpackningar, returpapper, batterier, grovsopor och annat hushållsavfall. En viktig 

fråga som återstår och behöver utvecklas ytterligare är insamlingen av farligt avfall 

(Ibid.). 

 

Hur kommer då den framtida insamlingen av källsorterat material att gå till? I några 

kommuner kommer redan idag en lastbil och hämtar det källsorterade avfallet vid 

tomtgränsen, detta för att underlätta för hushållen som i annat fall skulle åka med detta 

till en återvinningsstation. Hushållen källsorterar de olika typerna av avfall i 

avfallspåsar med differentierad färg men lägger sedan alla olikfärgade påsar i samma 

avfallskärl. När avfallskärlet sedan töms, sorteras påsarna efter färg och läggs i separata 

delar av bilen. Detta system är bland annat infört i Uddevalla kommun och delar av 

Borås kommun. Antag att detta system skulle införas i Piteå. Hur mycket skulle 

hushållen vara villiga att betala för att erhålla denna tjänst? Vilka faktorer kan förklara 

att en del hushåll är villiga att betala mer än andra hushåll? Dessa frågor är viktiga att 

besvara, inte minst eftersom de är av betydelse för att bedöma det samhällsekonomiska 

värdet av denna typ av fastighetsnära insamling. 

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka betalningsviljan hos villahushåll i Piteå, för att 

få det källsorterade avfallet hämtat vid tomtgränsen enligt det hämtningssystem med 

olikfärgade påsar som presenteras ovan. Hur mycket är hushållen villiga att betala för 

att inte behöva frakta det källsorterade avfallet till återvinningsstationen? Vilka faktorer 

kan främst förklara skillnaderna i betalningsvilja mellan hushåll?  

 

 

1.3 Metod och material 

Undersökningen utgår från en mikroekonomisk modell av hushållens 

källsorteringsincitament Modellen inkluderar till skillnad från många traditionella 

ekonomiska modeller av hushållsaktiviteter, också förekomsten av moraliska motiv. 
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Den empiriska delen av undersökningen är genomförd i två olika bostadsområden i 

Piteå, Hortlax och Klubbgärdet. Totalt 200 hushåll i de aktuella områdena har besvarat 

enkäten. Studien är utförd som en kombinerad intervju och enkätstudie där eventuella 

frågor gällande enkäten besvarades i samband med att respondenterna fyllde i enkäten. 

Ett antal av enkätsvaren har sedan analyserats med hjälp av en Tobit regression, detta 

utifrån en modell som syftar till att försöka förklara vilka faktorer som bestämmer nivån 

på hushållens betalningsvilja för att undvika avfallstransporterna. De övriga svaren har 

presenterats med hjälp av tabeller.  

 

 

1.4 Avgränsningar 

Enkäterna delades enbart ut till villahushåll på Klubbgärdet och i Hortlax. Klubbgärdet 

har utsetts för att det de boende här har relativt nära till återvinningsstationen, medan 

Hortlax är ett område där avståndet till återvinningsstationen är något längre. Studien 

behandlar endast de källsorterade avfall som ingår i producentansvaret. Studien 

fokuserar dessutom på transportdelen av hushållens källsorteringsansvar och behandlar 

således inte den källsortering som sker inomhus i hemmet. 

 

 

1.5 Disposition  

Kapitel två beskriver hur dagens avfallshantering ser ut samt vem som bär ansvaret för 

att detta efterlevs. Vidare i kapitlet beskrivs vad producentansvaret är samt ett antal 

tidigare studier gällande betalningsvilja och avfallshantering och resultaten av dessa. 

Kapitel tre presenterar en mikroekonomisk modell av hushållens 

källsorteringsincitament och inkluderar förekomsten av så kallat normativt beteende. 

Kapitel fyra presenterar enkäten och kapitel fem en sammanställning av enkätmaterialet. 

Kapitel sex presenterar resultaten gällande den del av undersökningen som analyserar 

hushållens betalningsvilja för att undvika avfallstransporter. Till slut, i kapitel sju, 

presenteras, slutsatser.  
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Kapitel 2 

AVFALLSHANTERING OCH TIDIGARE STUDIER 

 

 

 

 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till hur avfallssystemet generellt är utformat i 

Piteå idag samt vad producentansvaret innebär. Här presenteras bland annat hur 

avfallshanteringen är organiserad samt vilka kostnader hushållen i Piteå har för 

avfallshanteringen. Slutligen presenteras några tidigare studier som studerat hushållens 

betalningsvilja för att slippa undan källsorteringen. 

 

2.1 Avfallshanteringssystemet 

Kommunerna ute i landet verkar idag för att avfall från hushåll och företag ska hanteras 

så att både människors hälsa och miljön skyddas. Detta gör de för att miljön ska 

säkerställa en hållbar utveckling både på kort och på lång sikt. För att säkra en hållbar 

utveckling av miljön ska material, råvaror och energi användas så att resurshushållning 

främjas. Resurshushållning innebär att mängden avfall och dess innehåll av farliga 

ämnen minimeras. Genom att kommunerna använder ett antal ekonomiska och 

informativa styrmedel kan detta sträva mot de uppsatta målen kommunerna har gällande 

avfallshantering. Åtgärder för att nå de uppsatta målen är införlivade både i 

produktionsledet och i konsumtionsledet (Renhållningen Piteå [2005]). 

 

Den kommunala renhållningen är reglerad i lag. Det är i miljöbalken (1998:808) med 

den tillhörande avfallsförordningen (1998:902) och renhållningsförordningen 

(2001:1063). Piteå kommun bär det lagstadgade ansvaret för avfall och 

renhållningsverksamheten. Renhållningen i Piteå är ett helt kommunägt företag och 

ansvarar för all återvinning, insamling, transporter, information, planering och annan 

hantering gällande avfall och restprodukter inom Piteå Kommun (Ibid.). 
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2.2 Producentansvaret  

Producentansvaret infördes i syfte att omvandla dagens förbrukande och belastande 

"avfallssamhälle" till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Meningen med återanvändning, 

materialåtervinning och energiutvinning är att begagna olika material bättre och 

effektivare. Införandet av producentansvar var en åtgärd för att hejda allmänhetens 

omfattande användning av naturresurser (Naturvårdsverket [2004]). 

 

Producentansvaret blir på så sätt ett styrmedel för att få producenterna att ta fram 

produkter som är mer resurssnåla, är lättare att återvinna och som inte innehåller 

miljöfarliga ämnen. Det långsiktiga syftet med producentansvar är att det ska leda till en 

mer miljöanpassad produktutveckling (Ibid.). När det gäller hushållsavfall har 

kommunen ansvar för att avfall transporteras till en behandlingsanläggning och att det 

återvinns eller bortskaffas (Renhållningen Piteå).  

 

 

2.3 Avfallshanteringen i Piteå 

Varje hushåll har en avfallstunna för brännbart avfall och de allra flesta en för 

komposterbart avfall. Det brännbara avfallet hämtas en gång per månad medan avfallet i 

kompostkärlet hämtas varannan vecka. I Piteå kommun har hushållen möjlighet att välja 

två olika storlekar på tunnan till det brännbara avfallet. Kostnaden ökar med storleken 

på kärlet. Det är ett sätt för kommunen att stimulera till ökad källsortering. Villor 

betalar en grundavgift på 775 kr medan flerfamiljshus och företag betalar en grundavgift 

på 310 kronor. Till detta tillkommer sedan avgiften för den av hushållet valda 

behållaren/behållarna. Om hushållet väljer att inte sortera alls tillkommer en avgift på 

150 kronor/hämtningstillfälle (Ibid.). 

 

Avgifter för de olika behållarna 

 

• Stor tunna för brännbart 370 liter, 738 kronor/år  

• Liten tunna för brännbart 190 liter, 325 kronor/år. 

• Komposttunna 140 liter, 413 kronor/år 

• Paketpris gällande en komposttunna 140 liter, brännbart kärl 370 liter till priset 

1063 kronor/år 
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För det källsorterade avfallet har kommunen placerat ut ett flertal olika 

återvinningsstationer (ÅVS) i de flesta områden inom kommunen, samt i de olika 

byarna som tillhör Piteå kommun. Där har hushållen en möjlighet att lämna det 

källsorterade avfallet. Det källsorterade avfallet ska sorteras enligt en 

sorteringsanvisning som dels har skickats till hushållen, men som även finns tillgänglig 

på Internet. Sorteringsguiden beskriver vad kommunen förväntar sig att hushållen 

sorterar samt en anvisning om hur detta ska utföras. Det avfall som hushållen förväntas 

sortera är tidningar, förpackningar av papper, wellpapp, glas, metall, och hårdplast 

(Renhållningen Piteå.). 

 

Kommunen har även en återvinningscentral (ÅVC) på Bredviksberget där det är möjligt 

att lämna alla former av avfall. På Bredviksbergets återvinningscentral tar man förutom 

ovanstående avfall hand om elektronik, vitvaror, glödlampor, lysrör, metallskrot, 

rivningsavfall och trädgårdsavfall. Piteå kommun har även en Återvinningsmarknad 

(Repris Återvinningsmarknad) där privatpersoner kan lämna in gamla möbler och 

husgeråd samt kläder där säljs dessa till nya konsumenter (Ibid.). 

 

Det hushåll som väljer att källsortera mycket kommer att få en lägre räkning från 

renhållningen när dessa inte är i behov av så stort kärl till det brännbara avfallet. Väljer 

de sedan att kompostera själv minskar avgiften ytterligare. De som inte vill eller orkar 

sortera får istället en hög avgift när det tillkommer 18001 kronor extra i 

sorteringskostnad förutom grundavgift och behållaravgift (Ibid.). Hur har då 

betalningsviljan sett ut vid tidigare betalningsvillighetsundersökningar i de fall då 

hushållens källsortering studerades?  

 

 

2.4 Tidigare studier 

Carlenius (2003) gjorde en studie angående 150 pensionärshushålls betalningsvilja i 

Luleå kommun för att inte behöva källsortera. Pensionärerna genomsnittliga 

betalningsvilja var 54 kronor per år för att inte behöva sortera sitt avfall själv. De 

pensionärer som bodde i egen villa hade en högre betalningsvilja och de var villiga att 

betala 114 kronor per år i genomsnitt.  

                                                 
1 Detta är avgiften 150 kronor per hämtningstillfälle som är multiplicerad med 12 för att erhålla den årliga 
avgiften 
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Bruvoll m.fl. (2000) gjorde en undersökning i Norge gällande källsortering. De 

hushållen fick frågan om hur mycket de skulle vara villiga att betala för att andra 

personer skulle sortera avfallet åt dem. Hushållen var villiga att betala i genomsnitt 176 

NOK (202,42 SEK) årligen för att erhålla avfallstjänsten. När betalningsvilligheten 

jämfördes med den tid som spenderades på källsortering kom författarna fram till att 

hushållens värdering av avfallshantering var 3.50 NOK/timme cirka 4.25 SEK/timme.  

 

Sterner och Bartelings (1999) gjorde en studie i Varberg, där en viktbaserad avgift för 

avfallet med 1 krona/kilo avfall hade införts. Varbergs kommun införde samtidigt en 

kampanj för källsortering och ökande antalet miljöstationer. Det nya avfallssystemet 

ökade källsorteringen avsevärt och minskade mängden brännbart avfall. Den summa 

som hushållen i genomsnitt var villiga att betala årligen för att inte behöva källsortera 

var 155 kronor. 

 

Berglund (2003) har gjort en undersökning i Piteå där han skattade om moraliska motiv 

hade effekt på hushållens avfallssortering samt om det skulle vara effektivt att 

introducera ekonomiska incitament för att stimulera hushållens återvinning. Studien var 

uppbyggd på enkäter och 850 hushåll tillfrågades Han kom fram till att morala motiv 

minskade de kostnader som är associerade med hushållens insats för källsortering. 

Vidare kom Berglund fram till att betalningsviljan för att någon annan skulle sortera 

avfallet var lägre än inkomsten efter skatt. Det framkom även att moraliska motiv kan 

bidra till att politiska åtgärder för att stimulera källsortering blir ineffektiva. Den 

betalningsvilja som erhölls i denna studie uppkom till cirka 27 USD (2043 SEK). 

 

Undersökningen som presenteras i den föreliggande uppsatsen är baserad på den 

undersökning som Berglund (2003) gjorde i Piteå. Skillnaden är att denna studie endast 

undersöker hushållens transportkostnader för att frakta det källsorterade avfallet till 

återvinningsstationen. Det är endast villahushåll som undersöks, detta för att den 

fastighetsnära insamlingen är aktuell i kommunen. Det gör denna studie mer 

policyrelevant än tidigare studier. Den modell Berglund (2003) använde till sina 

undersökningar kommer även denna gång att användas, och denna presenteras i följande 

kapitel. 

                                                 
2 100 SEK är 86,66 i NOK (2005-05-16) 
3 Den dollarkurs som användes för beräkningen till svenska kronor är 7.51 kr mot 1USD (2005-05-16) 
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Kapitel 3 

MODELLEN 

 

 

 

 

Det finns många gånger en mångfald olika motiv till varför individer källsorterar. Ett 

motiv kan vara att de känner ett moraliskt ansvar för miljön. Individerna känner att de 

utför någonting positivt för att erhålla en bättre miljö genom att källsortera. De kan 

uppleva att de får en ökad självkänsla om de uppoffrar sig för miljöns skull. Detta kan 

medföra att individerna upplever att ambitionen för en bättre miljö faller, om de låter 

någon annan sortera deras avfall (Bruvoll. m.fl.[2000] ). 

 

 

3.1 Hushållens nytta 

En nyttofunktion beskriver en individs preferenser och dennes val givet att denne 

handlar rationellt. Detta medför att individen kan rangordna alternativen från de minst 

önskvärda till det som ger den största nyttan. Nyttan av en vara går inte att jämföra 

mellan olika individer eftersom alla individer har olika preferenser och begränsningar. 

En persons nytta av en vara påverkas inte endast av dennes konsumtion av varan. 

Nyttan påverkas även av attityder för eller emot varan och personliga erfarenheter 

gällande denna vara. Dessutom kan grupptryck och kulturell bakgrund ha betydelse för 

hur stor nytta som individen upplever (Nicholson [2002]). De preferenser som en 

individ har kan i detta fall beskrivas med hjälp av följande nyttofunktion: 

 

 ),,,( FSMCuU =  (1) 

 

Där U är den nytta som individen upplever. Variabeln C, är privat konsumtion, M är 

miljönytta, S står för individens upplevda självbild och F är fritid. Nyttofunktionen 

antas vara konkav (Berglund [2003]). 
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Arbetsutbud och inkomst antas vara exogent givna när det är tiden individen spenderar 

på avfallssortering som ska analyseras i denna undersökning. Tidsbegränsningen som 

individen har är följande: Där T är den tid som individen har att fördela mellan F fritid 

och r källsorteringsaktiviteter. Ekvation 2 visar att tiden som individen har endast 

används till fritid medan ekvation 3 visar att tiden kan användas både till fritid och till 

källsortering (Berglund [2003]). 

 

 0´FT =  (2) 

 rFT += 1  (3) 

 

där 01 FF <  Även variabeln som mäter miljökvalitet, M är uppdelad i två olika delar. 

En del av miljökvaliteten är hur individen upplever samhällets miljönorm )( 0m  och den 

andra delen som individens egenbidrag till miljökvaliteten )(m  (Ibid.). 

 

 mmM += 0   (4) 

 

Hur mycket som individen spenderar på källsortering bestäms av hur stort värde som 

denne sätter på kvaliteten på miljön. Det betyder att individens eget bidrag till en bättre 

miljö är beroende av källsortering. Så att: 

 

 )(rmm =   (5) 

 

Miljökvaliteten anses vara oförändrad oavsett om det är hushållen eller någon 

utomstående som källsorterar. I och med detta antagande så har det ingen betydelse om 

vem som källsorterar. Individens bidrag till den omgivande miljökvaliteten antas vara 

konstant eller har avtagande nytta och kommer givetvis att vara noll om individen 

upplevda miljöansvar är lika med samhällets miljöansvar (Ibid.). 

 

Dessutom kommer ett antagande om att varje individs självbild gällande 

källsorteringsansvaret, antas överensstämma, med de normer som finns i samhället. Det 

innebär att självbilden ökar för individen, om medverkan till en bättre miljö är mer än 

det som är ett minimum för samhället som helhet. Däremot minskar självbilden om 

nyttan med källsortering är mindre än den vedertagna normen (Ibid.). 
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När självbilden antas vara en funktion av skillnaden mellan den upplevda 

ansträngningen gällande källsortering för individen e och de sociala normer som 

samhället har gällande ansträngningen för källsortering e*. Funktionen ser ut enligt 

följande funktion. Med andra ord är individens självbild högre desto mer den 

individuella ansträngningen står över den socialt givna normen (Berglund [2003] ). 

  

 *)( eeSS −=  (6) 

 

Självbildsförändring kan ske i båda riktningarna när det gäller källsortering. Om 

individen upplever att den möda som denne lägger ner på källsorteringen och 

transporten av det källsorterade avfallet är hög, betyder det att variabeln e är hög. Om 

individen upplever att samhällets normer och ansträngning gällande transport och 

källsortering är låg medför det att självbilden blir hög. När detta är en funktion av den 

egna individens ansträngning gällande källsorteringsansvar och den samhälleliga 

ansträngningen. Om källsortering och dess transport ökar medför detta att fritiden 

minskar. När nytta inte är observerbar är det svårt att mäta denna välfärdsförändring. 

För att mäta nytta kan en betalningsvillighetsundersökning göras. Det är en möjlighet att 

se hur mycket individen är villig att avstå ifrån konsumtion (inkomst) för att erhålla en 

förbättring för miljön (Ibid.). 

 

Ett antagande är att individen får det bättre om konsumtionen (inkomsten), fritiden, eller 

miljökvaliteten ökar, ceteris paribus. Detta medför att när till exempel F ökar från 0F  

till 1F  får det till följd en nyttoökning för individen, vid varje given förändring av 

konsumtion och miljökvalitet. Vad sker då med självbilden om individen blir tvungen 

att betala för att till exempel erhålla en bättre miljö? Den kan både vara högre, lägre och 

oförändrad. Det som kan göra att individen får en minskad självbild är om denne blir 

fråntagen ansvaret för källsortera och transportera om individen anser att detta är något 

positivt. Det som kan göra att självbilden ökar är om den ansträngning individen 

upplever gällande transport och källsortering ökar. Det som gör att individens självbild 

blir oförändrad är om samhällets ansträngning och den egna ansträngningen förändras 

lika mycket eller är oförändrade (Ibid.). 
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Nyttofunktionen nedan visar hur individen uppfattar olika kombinationer av konsumtion 

och miljökvalitet om det blir en förändring av fritid från 0F  till 1F  när en 

betalningsvilja (WTP) är introducerad och 10 mm = (Berglund [2003] ). 

 

 ),,,(),,,( 1110000 SmFWTPCUSmFCU −=  (7) 

 

I detta läge kan individen göra ett val beroende på vad denne har för preferenser. Antag 

att individen är villig att betala A kr för att någon annan källsorterar och transporterar 

bort avfallet. Det innebär att individen kan spendera C-A på privat konsumtion och 

samtidigt erhålla den förlängda fritiden. 1F . Den personliga nyttan för individen är 

)( 1AFCU −  om fritiden ökar och )( 0AFCU − om fritiden är oförändrad givet att 

individen betalar summan A. Individen anser att det finns incitament att lägga A kronor 

på kvalitetsförbättringar så länge som )( 1AFCU −  är större än )( 0AFCU − Det 

innebär att de fritidsförbättringar som individen får är lika med den maximala 

betalningsviljan för att någon annan hämtar och sorterar avfallet (Ibid.). Om individen 

anser att källsortering är något positivt är deras självbild hög till en början 0S . Kommer 

då självbilden att förändras om de blir fråntagna ansvaret för avfallstransporterna? Om 

självbilden förändras kommer även betalningsviljan att förändras. 

 

 

3.2 Betalningsvillighet WTP 

När mätning av betalningsviljan för en vara sker, i en perfekt marknadsekonomi, 

avspeglar betalningsviljan marknadspriset. Det pris som uppkommer i 

betalningsvillighetsundersökning är den marginella betalningsviljan för att erhålla en 

extra enhet av den specifika varan (Brännlund och Kriström [1998] ). 

 

När mätning av människors betalningsvilja sker är det viktigt att individerna som 

tillfrågas känner till de olika alternativen som finns. I de fall där alternativen inte är 

uttryckliga kan det medföra att resultaten blir otydliga och tolkningen av dessa 

försvåras. Betalningsvillighetsundersökning är ett underlag för tanken att ”prissätta” 

olika varor (Ibid.).  
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Ofta är syftet med betalningsvillighetsundersökningar att prissätta varor som inte sedan 

tidigare har haft ett mätbart pris, och i detta fall gäller det tiden för avfallstransporter. 

Det är en vara som inte har ett observerbart pris eftersom de bygger på hur individen 

upplever sin tidsvärdering av den spenderade tiden. Det kan vara svårt att använda 

kronor och ören när tid för en miljöförbättrande åtgärd ska mätas. Pengar används som 

enhet för att den är erkänd och bekväm att använda (Brännlund och Kriström [1998] ). 

 

Det finns även andra sätt att värdera en omgivande miljö och det är att använda en 

kvantitativ reglering eller miljöavgifter. Det kan leda till att utsläppen för att erhålla en 

bättre miljö minskar eller hålls på en ekologiskt hållbar nivå. Både när det gäller 

regleringar och miljöavgifter avstår individen från materiell standard för att istället 

erhålla en bättre miljökvalitet eller livskvalitet. Det är bekvämt att bedöma värdet av det 

vi avstår ifrån i kronor och ören trots att det i många fall kan finnas någon annan lika 

bra enhet som mått (Ibid.). 

 

Vid en betalningsvillighetsundersökning finns möjligheten att utröna det maximala 

beloppet (WTP) eller det minsta kompensationskravet (WTA) som individen är villig att 

betala eller avstå ifrån i den aktuella undersökningen. Valet av metod för att mäta hur 

stor betalningsvilja som finns i ett aktuellt fall, beror på vem som har äganderätten och 

skyldigheten. När det gäller miljön finns det oftast ingen äganderätt till denna utan det 

är en fri vara för alla. Det kan medföra att betalningsviljan faller (Ibid.). 

 

När det gäller källsortering är alla hushåll enligt lag skyldiga att källsortera och vidare 

transportera avfallet till anvisade återvinningsstationer. Det innebär att staten 

(kommunen) har äganderätt (ansvar) och därmed kan besluta hur insamling ska ske. När 

konsumenterna i denna studie inte längre behöver ta ansvar för att transportera och 

sortera avfallet i rätt behållare är en WTP undersökning använd för att fastställa ett 

belopp. Detta för att utröna hur mycket de är villiga att betala för att erhålla det nya 

avfallssorteringssystem som presenteras i enkäten. 
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Kapitel 4 

ENKÄTEN 

 

 

 

 

4.1 Enkätpresentation 

Under april och maj 2005 gjordes en enkätundersökning i två villaområden i Piteå 

kommun. Dessa områden var Klubbgärdet och Hortlax. Totalt 200 hushåll besvarade 

enkäten som bestod av 18 frågor gällande källsortering. Dessa frågor användes för att 

utröna hur stor betalningsvilja dessa hushåll hade, när det gällde undvikandet av 

transporteringen gällande det källsorterade avfallet till återvinningsstationerna. Speciellt 

studerades de faktorer som påverkade hur stor betalningsvilja som hushållen hade.  

 

Enkäterna besvarades genom att någon individ i hushållet fyllde i enkäten med 

personlig närvaro eller att enkäterna hämtades ifyllda nästkommande dag. Mer än 

hälften av enkäterna besvarades som en intervjustudie där jag ställde frågorna och 

någon i hushållet svarade. Närvaro vid besvarandet av enkäten kan vara negativt när det 

kan ha påverkat respondantens svar. När enkäterna delades ut var det vid olika 

tidpunkter och dagar vilket gör att det blir större spridning på ålder. På en och samma 

gata fick endast ett fåtal besvara enkäten detta för att få en spridning av villorna. När 

enkäten delades ut genom dörrknackning kan man nå ut till alla typer av familjer, till 

exempel barnfamiljer, pensionärer. Däremot var inte alla hushåll anträffbara trots 

upprepade försök.  

 

 

4.2 Frågeställningar i enkäten 

Enkäterna var utformade med likadant avfallssystem, men hade två scenarion som var 

ställda i olika riktningar. Avfallssystemet som presenterades var följande; 

 
 Kommunen beslutar att HUSHÅLLEN INTE SJÄLVA SKA TRANSPORTERA SITT 

AVFALL TILL ÅTERVINNINGSSTATIONER. Hushållen sorterar i stället sitt avfall i 

olikfärgade påsar som sedan lämnas i soptunnan. Renhållningsansvariga tar sedan hand om 

upphämtning, transport och sortering av de olika påsarna. Den extra kostnaden för det nya 

systemet, finansieras med en höjd avfallsavgift.  
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 Scenario 1: Kommunen är mycket nöjd med den källsortering som hushållen utför. 

Kommunen vill med det nya systemet främst ta över ansvaret för avfallstransporten, och på 

så sätt lätta på hushållens börda. 

 

 Scenario 2: Anledningen till att kommunen vill införa det nya systemet är för att möjliggöra 

för ökad källsortering, d.v.s. göra det lättare för hushållen att källsortera mer genom att 

effektivisera och samordna transporterna av avfallet.  

 

De olika scenarierna är använda för att se om det skiljer i betalningsvilja när scenario 1 

hänsyftar till att självbildsvariabeln ska sjunka i och med att kommunen vill ta över 

ansvaret för transporten. Scenario 2 hänsyftar till en ökad källsortering och en ökad 

självbild i och med att miljöpåverkan minskar när transporterna effektiviseras. Dessa 

scenarion var fördelade jämnt mellan områdena. De frågor som kan hänsyftas till 

självbilden är fråga två i enkäten. Där ingår de frågor som rör sociala och moraliska 

frågor om varför individen källsorterar. Till exempel om det är för att andra vill att 

individen ska källsortera, eller om källsortering sker av individen för att det är vad andra 

förväntar sig.  

 

Många av de frågor som hushållen besvarade var liknande de som Berglund (2003) 

presenterade. Detta för att se om betalningsviljan har förändrats. Dessutom hade Piteå 

kommun ett par frågeställningar gällande miljöbilen. Dessa frågor finns presenterade i 

bilaga 3.  

 

Första delen i enkäten behandlade i vilken utsträckning som hushållen källsorterade, 

vilken återvinningsstation som användes mest samt varför de källsorterar och hur lång 

tid de spenderade på att källsortera och transportera avfallet. Vidare kom frågor om 

miljöbilen och slutligen frågor gällande hushållens socio-demografi.  

 

I slutet av enkäten fanns det öppna rader för respondenten att fylla i egna kommentarer. 

Denna del av enkäten besvarades av 18 stycken. Av dessa hade sju stycken synpunkter 

på enkätens utformning tre stycken gällde miljöbilen och de resterande hade olika 

synpunkter gällande källsortering i allmänhet.  
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Kapitel 5 

SAMMANSTÄLLDA DATA AV ENKÄTEN 

 

 

 

 

5.1 Svarsfrekvens och socio- demografi och ansvar 

Totalt 118 hushåll på Klubbgärdet blev tillfrågade om de ville besvara enkäten och 123 

hushåll i Hortlax. Det ger en svarsfrekvens på 80 procent. De hushåll som inte önskade 

besvara enkäten ansåg sig inte ge sig tid att göra det på en gång. I många fall löste jag 

det problemet genom att lämna enkäten och komma igen några dagar senare. Tabellen 

nedan visar hushållens sociodemografi  

Tabell 5.1Hushållens sociodemografi 

 
Variabel  Urval Piteå Kommun (2004) 

 
Medelålder                  48,46 41 
Medel inkomst  33298 kr 24053 kr 
Universitetsutbildning % · 60.5  26  
Kön (% Kvinnor)  50.5  50  

 

I en jämförelse mellan denna studie och Piteå kommun (2004) kan det påvisas att 

inkomsterna är högre i denna studie. Det kan bero på att det är en speciell hushållsgrupp 

nämligen villaägare. Även medelåldern i denna studie är något högre än Piteå kommun 

hade 2004. Den största skillnaden är andelen individer som är universitetsutbildade som 

består av mer än dubbelt så stor andel jämfört med Piteå kommun. Detta kan påverka 

den medelinkomst som uppkom i denna studie. 

 

Hushållen fick besvara frågan om det ansvar som källsorteringen innebär. Frågan gällde 

om hur mycket ansvar de ansåg kommunen och hushållen tog i frågan om källsortering. 

Frågan hade ett intervall mellan 1 och 5. Där 1 var det sämsta och 5 var det bästa. Piteå 

kommun fick 3,8 i medel medan hushållen fick 2,45 i medel. Det betyder att hushållen 

har ett ganska stort förtroende för att Piteå kommun lever upp till ansvaret gällande 

källsortering. 



 

16 

5.2 Källsortering och dess arbetstid 

I tabellen nedan presenteras i hur stor utsträckning hushållen källsorterar och vad som 

källsorteras.  

 

Tabell 5.2 Källsortering i procent 

                                                                   Inget          Något        Det  Allt 
   mesta            

 
 
Brännbart avfall 1  2  10  87  
Komposteerrbbaarrtt  aavvffaallll 21  17.5 39,5  22  
Pappersförpackningar//WWeellllppaapppp 15  11,5  39  34,5  
Hårdplastfföörrppaacckknniinnggaarr 17,5  22,5  39,5  20,5  
Metallförpackningar  9  25  53  13  
Tidningar 15,5  6,5  30,5  47,5  
Farligt avfall (olja, lösningsmedel.)  3  5,5  22  69,5  
Batterier 2,5  10,5  40,5  46,5  
Elektroniskt avfall (glödlampor, TV,  2  10  42,5  45,5  
inbyggd elektronik)  

 

Respondenterna fick ange vilken återvinningsstation de använde oftast eller sällan och 

sedan mättes avståndet dit med bil i efterhand senare samma dag. Detta för att erhålla ett 

mera exakt värde än om respondenten hade uppskattat avståndet. De miljöstationer som 

boende på Klubbgärdet använd sig av var Klubbgärdets ÅVS, Strömnäs ÅVS och 

Munksund ÅVS. Boende i Hortlax använde främst den i området men även den i 

Bergsviken användes av ett fåtal. Av 200 hushåll totalt var det 12 stycken som aldrig 

lämnar avfall på återvinningsstationerna utan dessa kör direkt till Bredviksbergets ÅVC 

de gånger som de vill lämna avfall. De hushållen var fördelade så att fyra av dessa 

tillhörde Klubbgärdet och de övriga åtta tillhörde Hortlax. Dessa är inte inkluderade i 

följande tabell.  

Tabell 5.3 Avstånd till återvinningsstationen i genomsnitt i meter 

 
Bostadsområde Medelavstånd Medianavstånd 

 
Hortlax 1366 1000 
Klubbgärdets 990 900 
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När de boende på Klubbgärdet använde både Strömnäs, Munksund och Klubbgärdets 

återvinningsstationer gör det att avståndet ökar beroende på var villan är belägen. Dock 

finns en tydlig skillnad i medelavstånd mellan de båda områdena. Vilket färdsätt 

används då oftast för att transportera avfallet till återvinningsstationen? Av dem som 

besvarade enkäten använde 79 procent bilen. De resterande 21 procenten av hushållen 

promenerade eller cyklade. De hushåll som inte använde bilen var nästan jämt fördelade 

mellan områdena.  

 

Hur ofta gör hushållen en enkom/extra resa för att lämna det källsorterade avfallet? På 

den frågan svarade 34 procent att de alltid åkte en extra resa medan 12,5 procent gjorde 

det nästan alltid. De hushåll som oftast gjorde en extra resa uppgick till 39,5 procent. De 

övriga hushållen åkte nästan aldrig respektive aldrig en extra resa. Den gruppen uppgick 

till 14 procent. Hur många minuter som spenderas på källsortering och transport av 

avfallet till återvinningsstationer, presenteras i tabellerna 5.4 och 5.5. 

Tabell 5.4 Tid spenderad på Källsortering 

 
Hur många minuter i genomsnitt spenderar du på  Medel (minuter) Median (minuter) 

 
Källsortering i hemmet  39 30 
Transport av avfallet totalt 11 10 
Totalt 50 40 
 

Tabell 5.5 Tid spenderad på källsortering i områdena 

Klubbgärdet transport 13 10 
Hortlax Transport 10 10 

 

Hushållen på klubbgärdet spenderar mer tid på att transportera avfallet trots att det är 

närmare till återvinningsstationen i det området vid en jämförelse med Hortlax. En 

tänkbar orsak kan vara att när hushållen har källsorterat, samlas detta på hög och det kan 

göra att när väl hushållet åker med avfallet, tar det längre tid. Det kan också bero på att 

hushållen närmast återvinningsstationen på Klubbgärdet inte i så stor utsträckning 

besvarat enkäten, när de inte har varit anträffbara trots upprepade försök att nå dessa.  
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Berglund (2003) hade nästen likalydande totala siffror det enda som skiljer är att han 

hade 49 minuter i medelvärde och denna studie hade 50 minuter. Detta trots att 

Berglund hade fler kategorier i sin studie än vad som finns i denna studie. Berglund 

hade separata frågor gällande ursköljning och sortering.  

 

 

5.3 Motiv för källsortering 

Vad är då det moraliska motiven för hushållens val att källsortera? Detta presenteras i 

tabell 5.6. 

Tabell 5.6 Varför källsorterar hushållen? 

 
Jag sorterar därför att:   Instämmer    Instämmer   osäker    Tar delvis     Tar Helt 
                                                                                      helt     delvis                      avstånd        avstånd 

 
Viktiga personer i min närhet vill att jag ska  
källsortera mer för att minska de negativa 
effekterna på miljön.   41     11               18              17                13 
  
Jag källsorterar för att Piteå Kommun 
prioriterar källsortering som en viktig 
politisk fråga                                                                    53             7,5                14,5        15                23,5 
 
Jag källsorterar för jag vill att andra människor  
ska uppfatta mig som en ansvarsfull person                   36,5         10,5               18            13,5            21,5  
 
Jag källsorterar för jag vill se mig själv som en   
ansvarsfull person                                                            25,5           8                13,5           17,5           35,5  
 
Jag källsorterar för att jag anser att jag själv  
bör göra sådant som jag förväntar mig  
att andra ska göra.                                                            24,5           7,5             16              19,5          32,5  
 
Det finns många miljöfrågor i Piteå som är  
viktigare än hanteringen av hushållsavfallet.                  13               6                20,5           7               53,5  

 

 

De motiv för källsortering som betyder mest för hushållen är att de anser att Piteå 

kommun prioriterar källsortering som en viktig politisk fråga. Det hade hälften av 

respondenterna svarat. Men även alternativet att minska de negativa effekterna på 

miljön betydde mycket. Vid en jämförelse med Berglunds studie har alternativet ”jag 

ser mig själv som en ansvarsfull person” minskat från Berglunds 49 procent till 36,5 

procent i denna studie.  
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5.4 Betalningsvilja 

Hur stor betalningsvilja finns då hos respondenterna gällande det nya 

avfallshanteringssystemet? De som besvarade frågan om betalningsvilja ja i enkäten 

finns i tabell 5.7 de tre första raderna Där finns de olika områdena presenterade samt de 

antal som besvarade frågan med ja i de olika scenarierna. Den totala betalningsviljan i 

genomsnitt av de hushåll som var betalningsvilliga (svarade ja) medan de som inom de 

olika områdena var betalningsvilliga i genomsnitt finns presenterade efter 

områdesnamnet. Den sista raden i tabellen representerar det belopp som uppkom när 

den totala betalningsviljan delades mellan de 200 hushållen.  

 

Tabell 5.7 Betalningsvilliga i genomsnitt 

 
Område  Scenario 1   Besvarade   Scenario 2 Besvarade 
  Lätta Börda Ja Effektivisera Ja 

 
Klubbgärdet  496 kr/år    27 st  406 kr/år 30 st 
Hortlax   515 kr/år     32 st 583 kr/år 26 st 
Totalt   515 kr/år     59 st 488 kr/år  56 st 
Betalningviljan/200 hushåll 137 kr/år i genomsnitt 

 

 

Vad som för det mesta inträffade när respondenterna kom till denna fråga var att de 

frågade vad de betalade för avfallsavgift idag. Denna information tillhandahölls av 

frågeställaren och därefter angav respondenten den summa de ansåg sig villiga att 

betala. Om beloppet för alla individer skulle jämföras med det Berglund erhöll i sin 

studie är differensen mellan denna och Berglunds cirka 86 kronor. Berglund hade inte 

samma fråga så det kan också vara en förklaring till det höga beloppet. För att se om det 

är någon skillnad i det belopp som individerna ville betala kan det utrönas att Berglund 

fick 402 kr och denna studie mellan 496 kronor och 583 kronor beroende på scenario.  

   

De som besvarade frågan med ”Nej” fick ett antal frågor att besvara för att se vad som 

gjorde att de inte var villiga att betala för systemet. Dessa frågor var lika oavsett 

scenario förutom den sista frågan. De hushåll som inte var betalningsvilliga uppgick till 

43 procent. Frågorna  och svaren finns presenterade i tabell 5.8. 
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Tabell 5.8 Icke betalningsvilliga i procent 

 
   Inte alls   
   viktigt   viktigt  

 
Avfallsavgiften är redan för hög 2,3 2,3 29,0 18,6 47,7 
 
Jag vet för lite om det nya system som beskrivs  4,7 4,7 29,0 18,6 43,0 
 
Jag tror inte att systemet kommer att fungera 3,5 1,1 40,6 15,1 39,5 
såsom är tänkt.  
 
Jag vill själv transportera mitt hushållsavfall 41,8 18,6 20,9 3,5 15,1 
 
Det nuvarande systemet är tillräckligt bra 0 1,1 26,7 15,1 57,0 
 
Det bör vara hushållens ansvar att transportera avfallet. 48,8 17,4 19,8 4,7 9,3 
 
Jag vill inte bli fråntagen möjligheten att göra sådant  9,3 1,1 30,0 2,3 57,0 
som jag gärna gör själv 
 
Källsorteringen är ingen börda för hushållen4. 7,0 1,1 14,0 2,3 22,0 
 
Jag tycker inte att ökad källsortering är bra5 24,4 1,1 8,1 4,7 14,0 
 

 

 

Av dem som inte var betalningsvilliga ansåg 57 procent att de inte ville bli fråntagna 

källsorteringsansvaret och att det avfallssystem som finns idag är tillräckligt bra. De 

övriga stora grupperna ansåg att avgiften idag är för hög samt att de vet för lite om det 

nya avfallssystemet. De tror inte att det nya systemet kommer att fungera som det är 

tänkt. Däremot är det inte viktigt för dem att själv transportera avfallet eller att det bör 

vara hushållens uppgift att transportera avfallet.  

 

                                                 
4 Denna fråga finns endast på enkäten till scenario 1 
5 Denna fråga finns endast på enkäten till scenario 2 
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Kapitel 6 

EMPIRISK ESTIMERING 

 

 

 

 

I detta kapitel analyseras variationen i hushållens betalningsvillighet med hjälp av en så 

kallad Tobit regression. De variabler ingår i de estimeringar som finns presenterade i 

tabell 6.1 .  

 

6.1 Presentation av variablerna 

Tabell 6.1 Presentation av determinanter för estimering 

 
Oberoende variabler  Förklaring 

 
Kön 0 om det är en kvinna 1om det är en man  

Ålder  Respondentens ålder i år 

Utbildning 1 om respondenten har universitetsutbildning och 0 om inte 

Dummy  0 indikerar scenario 1 och 1 scenario 2 
 
Pitekomm Jag källsorterar för att Piteå Kommun prioriterar källsortering som en viktig 

politisk fråga 
 
Socialnorm  Ett index med frågorna: Viktiga personer i min närhet vill att jag ska källsortera 

mer för att minska de negativa effekterna på miljön och Jag källsorterar för jag 
vill att andra människor ska uppfatta mig som en ansvarsfull person 

 
Husansvar  Hur stort förtroende för att hushållen i Piteå, lever upp till sitt ansvar för att ta 

hand om hushållsavfallet. 1 om de inte anser att de tar ansvar och 5 om de tycker 
de tar stort ansvar 

 
Frakt Transport av avfallet till ÅVS i minuter 

 

Många av de variabler som är presenterade här är hämtade ur enkäten till exempel kön 

och ålder, utbildning på respondenten. Ett index för socialnorm har skapats utifrån 

frågorna: ”Viktiga personer i min närhet vill att jag ska källsortera mer för att minska de 

negativa effekterna på miljön” och ”Jag källsorterar för jag vill att andra människor ska 

uppfatta mig som en ansvarsfull person”. En individ kan ha mellan 2 och 10 i ranking 

där 2 är instämmer helt medan 10 är tar helt avstånd. De variabler som presenteras i 

följande ekvation har sedan estimerats i en Tobit regression.  
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FRAKTHUSANSVARSOCIALNORM

PITEKOMMDUMMYUTBILDNINGÅLDERKÖNFWTP =
 (8) 

 

Estimeringen är gjord med en Tobit regression, detta för att det i enkäten inte fanns 

möjlighet för hushållen att välja ett negativt belopp som betalningsvilja. Däremot finns 

det ett antal som svarade nej och dessa har ett betalningsvärde som är antingen noll 

kronor eller så skulle hushållen t. o m vilja ha kompensation om det nya systemet 

infördes. Om en Least Square Regression skulle utföras istället för Tobit regressionen 

skulle estimeringen bli inkonsistent och snedvriden när denna regression inte tar hänsyn 

till denna möjlighet. För att kunna estimera modellen i ekvation 8 med hjälp av en Tobit 

regression antas denna vara linjär med tillägg av en stokastisk störningsterm. Den 

empiriska uppställningen av betalningsviljan ges av följande ekvation (Berglund 

[2003]). 

 

 

iii xy εβ +=  

0=iy om 0≤iy  (9) 

•= ii yy om 0>•

iy  

 

 

Det finns inga förväntningar på koefficenterna för KÖN, ÅLDER, OCH 

UTBILDNING. Variabeln FRAKT antas vara positivt korrelerad med WTP. Om 

bostaden är belägen långt från ÅVS antas dessa hushåll vara mer betalningsvilliga än de 

bostäder som har ett kortare anstånd när det tar längre tid att frakta avfallet om 

avståndet är längre. Variabeln SOCIALNORM antas vara positivt korrelerad med 

betalningsviljan när självbilden att vara miljömedveten ökar när andra förväntar sig att 

individen ska vara det.  
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6.2 Resultat 

Gällande de resultat som presenteras har regressionerna gjorts i omgångar. I första 

regressionen som gjordes fanns variabler för alla frågor. I regression nummer två var ett 

antal variabler borttagna för att se om någon av variablerna bytte tecken eller gick från 

att vara statistiskt signifikanta till att inte vara det. I några fall lades variablerna samman 

som en variabel för att se om det kunde utrönas någon förändring för att dessa antogs 

korrelera med varandra. Ett sådant exempel är variabeln SOCIALNORM. Detta kunde 

utrönas genom att göra ett korrelationsindex, där det kunde utrönas hur stor korrelation 

som fanns mellan de olika variablerna. Innan de variabler som är presenterade i denna 

studie utvaldes var cirka 30 regressioner utförda. Koefficienten på de olika variablerna 

bytte inte tecken vilket kan indikera på att det är ett stabilt tecken på alla variabler. 

 

Tabell 6.2 Estimeringsparametrar för betalningaviljan  

 
Variabel  koefficenten  T-värde   

 
Konstant  235,615  0.701  
Kön  -239,571  -2,431* 
Ålder  6,497  1.566 
Utbildning  343,625  2.884* 
Dummy  -67,804  -0,706 
Pitekomm  -83,969  -1,882*** 
Social norm  46,218  1.957** 
Husansvar  -149,280  -2,977* 
Frakt  4,615  0.933 
_____________________________________________________________________________________ 

Log L  -950,115 

Estimerat medelvärde (WTP) 137 kronor 

T värdena har olika symboler *., ** och *** detta är de variabler som är signifikanta på tio, fem och en 

procentsnivån (Doherty [2002]) 

 

UTBILDNING visar att en universitetsutbildad individ är villig att betala mer än en 

individ med lägre utbildning är för att slippa transportera avfallet. Det kan förklaras 

genom att universitetsutbildade har en högre inkomst som regel. Ett försök att ta med 

inkomst variabeln gjordes men denna korrelerade med variabeln utbildning.  
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Vid en närmare studie av variabeln KÖN kan det utrönas att män är villiga att betala 

mindre än kvinnor för att slippa transportera avfallet. Detta ser man genom att studera 

tecknet framför koefficenten. ÅLDER har betydelse för hur mycket individen är villiga 

att betala. En äldre individ är villig att betala mer för att få de källsorterade avfallet 

hämtat vid tomtgränsen, detta är dock inte signifikant. När det gäller variabeln FRAKT 

syns det att betalningsviljan är högre desto fler minuter som spenderas på frakt av 

avfallet, men variabeln är inte statistiskt signifikant.  

 

Om man ser på variabeln PITEKOMM ser man att de som anser att Piteå kommun 

prioriterar källsortering som en viktig politisk fråga är mindre betalningsvilliga. De kan 

betyda att de anser att kommunen tar ett stort ansvar gällande transport och 

källsortering. Det betyder att samhällets sociala normer och individens moraliska 

normer gällande ansträngningen för källsortering är hög och då sjunker betalningsviljan. 

I korrelationsindexet kunde det utrönas att samhällets sociala norm och individens 

moraliska norm korrelerade med varandra. Variabeln SOCIALNORM är en variabel 

som mäter hur individens ansträngning gällande källsortering ses av andra individer. 

Den är signifikant på fem procentsnivån och den har ett positivt värde. När satsningen 

som samhället gör för källsortering är höga så kan det medföra att även den egna 

självbilden att värderas högt. Variabeln är ett mått på hur hög den sociala normen är. 

Det betyder att om samhällets normer förändras kommer även individens normer att 

förändras.  

 

Den DUMMY variabel som talade om vilket scenario som användes har betydelse för 

betalningsviljan men den är inte signifikant. Det scenario som talade för att effektivisera 

och ändå öka källsorteringen hade något lägre betalningsvilja. HUSANSVAR är den 

variabel som mäter hur individerna upplever att hushållen i Piteå tar ansvar för 

källsortering. Den är signifikant på en procentsnivån, och är negativ. Det betyder att om 

hushållen har stort förtroende för hushållen kommer det att innebära att betalningsviljan 

minskar. Variablerna PITEKOMM, SOCIALNORM, DUMMY och HUSANSVAR är 

variabler som beskriver hur individerna upplever den egna ansträngningen och hur de 

upplever att samhällets ansträngning är gällande transporterna med det källsorterade 

avfallet samt vad andra anser gällande individen. 
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Kapitel 7 

SLUTSATSER 

 

 

 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur stor betalningsvilja som villahushåll i två 

områden i Piteå kommun har för att inte behöva frakta det källsorterade materialet till 

återvinningsstationen. Syftet var även att se vilka variabler som påverkar 

betalningsvilligheten och om det fanns moraliska motiv till hushållens betalningsvilja. 

Studien visar att de allra flesta hushåll källsorterar sitt avfall men i varierande grad. Det 

som sorteras mest var brännbart avfall och det ingår inte i producentansvaret.  

 

Den genomsnittliga betalningsviljan kom att bli 137 kronor per år. De som spenderade 

mer tid på att frakta avfallet till återvinningsstationen var mer betalningsvilliga än de 

som spenderade mindre tid. En universitetsutbildad individ hade högre betalningsvilja 

än en lågutbildad. Detta kan bero på att en universitetsutbildad i regel har en högre 

inkomst. 

 

När den sociala normen gällande ansträngningen för att källsortera minskar medför 

detta att även den självupplevda ansträngningen minskar. Det betyder att en ökad 

betalningsvilja av hushållen medför att den sociala normen försvagas och i och med den 

individens självbild. Det som hade betydelse för hushållens betalningsvilja var hur 

frågan i scenariot var ställd trots att den inte var signifikant. Det scenario som talade för 

en effektivisering och ökad källsortering gav en lägre betalningsvilja gentemot det 

scenario som talade för att underlätta för hushållen och minska bördan.  
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Bilaga 1 FRÅGEFORMULÄR 

 
1.I vilken utsträckning sorterar ni olika typer av avfall i ert hushåll? Ringa in det 
svarsalternativ som stämmer bäst in.  
                                                                  Inget         Något       Det mesta          Allt 
Brännbart avfall 1 2 3 4 
Komposteerrbbaarrtt  aavvffaallll 1 2 3 4 
Pappersförpackningar//WWeellllppaapppp 1 2 3 4 
Hårdplastfföörrppaacckknniinnggaarr 1 2 3 4 
Metallförpackningar  1 2 3 4 
Tidningar 1 2 3 4 
Farligt avfall (olja, lösningsmedel.)  1 2 3 4 
Batterier 1 2 3 4 
Elektroniskt avfall (glödlampor, TV,  1 2 3 4 
inbyggd elektronik)  
 
 

2. I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden gällande din egen 
källsortering?  
 
Jag sorterar därför att:                Instämmer     Osäker      Tar Helt
                   helt                               avstånd 
Viktiga personer i min närhet vill att jag ska  
källsortera mer för att minska de negativa 
effekterna på miljön  1  2 3 4 5 
 
Jag källsorterar för att Piteå Kommunprioriterar  
källsortering som en viktig politisk fråga    1 2 3 4  5 
 
Jag källsorterar för jag vill att andra människor  
ska uppfatta mig som en ansvarsfull person         1 2 3 4  5 
 
Jag källsorterar för jag vill se mig själv som en   
ansvarsfull person  1 2 3 4 5 
 
Jag källsorterar för att jag anser att jag själv bör göra  
sådant som jag förväntar mig att andra ska göra.         1 2 3 4  5 
 
Det finns många miljöfrågor i Piteå som är  
viktigare än hanteringen av hushållsavfallet.            1 2 3 4  5  
 
 
3. Hur stort förtroende har du, för att Piteå Kommun respektive hushållen i Piteå, 
lever upp till sitt ansvar för att ta hand om hushållsavfallet? 
 
                                  Tar mycket lite ansvar                 Osäker                 Tar stort ansvar 

Piteå kommun 1 2 3 4 5 
Hushållen i Piteå 1 2 3 4 5 
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4. Ungefär hur många minuter spenderar du i genomsnitt under en vecka till:  
 

• Att sortera avfallet i hemmet  ______minuter 
• Att frakta källsorterat avfall  till återvinningsstationer  ______minuter 

 
 
 
5. Vilken/vilka återvinningsstation(er) använder du och hur ofta? 
 
Bredviksbergets återvinningscceennttrraall    □ Ofta    □ Sällan □ Aldrig 
Munksund återvinningsstation □ Ofta □ Sällan □ Aldrig 
Klubbgärdets återvinningsstation □ Ofta □ Sällan □ Aldrig 
Hortlax återvinningsstation □ Ofta  □ Sällan □ Aldrig 
Bergsvikens återvinningsstation □ Ofta    □ Sällan □ Aldrig 
Strömnäs återvinningsstation □ Ofta  □ Sällan □ Aldrig 
Annan______________________ □ Ofta  □ Sällan □ Aldrig 
 
 
6. Åker du en extra/enkom resa till den återvinningsstation som används oftast för 
att lämna ååtteerrvviinnnniinnggssmmaatteerriiaalleett? 
 
Nej aldrig   Ibland  Ja, alltid 
 
1 2  3  4  5 
 
7. Vilket färdsätt använder du oftast för att komma till återvinningsstationen? 
 
□ Bil 
□ Cykel 
□ Promenerar 
□ Annat_________________  
 
 
8. Hur upplever du att miljön på återvinningsstationerna med avseende på 
städning/renlighet har utvecklats under det sista året?  
 
Bättre   oförändrat   Sämre 
1 2 3 4 5 
 
9. Vet du om att det finns en s.k. miljöbil som kommer till en närliggande 
återvinningsstation två gånger per år till vilken man kan lämna restavfall och 
miljöfarligt avfall?  
 
□  Ja □ Nej □Visste inte om den 
 
 
10. Brukar du lämna något i miljöbilen när finns i ditt område? 
 
□ Ja □ Nej 
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11. I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden gällande 
miljöbilen?  
Jag anser att miljöbilen kommer tillräckligt ofta □ Ja   □ Nej □ Vet ej 
 
Jag har tillräckligt med information om vad som kan □ Ja   □ Nej □ Vet ej 
lämnas till miljöbilen    
 
Jag har tillräcklig information om när miljöbilen □ Ja  □ Nej □ Vet ej 
kommer till mitt område? 
 
 
12. I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden gällande 
privatbilismen?  

 
Tar helt   Osäker     Instämmer                                                                                                         
avstånd                              helt 

 
Luftföroreningar från privatbilism är ett hot mot växter 1 2 3    4 5 
och djur i hela världen.  .   
   
Luftföroreningar från privatbilism är ett hot mot  1 2 3  4 5 
människors hälsa i hela världen.  
 
Luftföroreningar från privatbilism är ett hot mot växter 1 2 3  4 5 
och djur i den kommun där jag bor.  
 
Luftföroreningar från privatbilism är ett hot mot  
människors hälsa i den kommun som jag bor 1 2 3  4 5 
 
Luftföroreningar från privatbilism är ett hot mot min 1 2 3  4 5 
hälsa och mitt välbefinnande 
 
Luftföroreningar från privatbilism är ett så allvarligt 1 2 3  4 5 
problem att åtgärder måste sättas in omedelbart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 

Nedan följer en fråga som handlar om ett alternativt avfallshanteringssystem till det som 
finns idag.  
Det finns dock idag inga planer i Piteå kommun att ändra det befintliga systemet.  
 
 
13. Kommunen beslutar att HUSHÅLLEN INTE SJÄLVA SKA 
TRANSPORTERA SITT AVFALL TILL ÅTERVINNINGSSTATIONER. 
Hushållen sorterar i stället sitt avfall i olikfärgade påsar som sedan lämnas i soptunnan. 
Renhållningsansvariga tar hand om upphämtning, transport och sortering av de olika 
påsarna. Den extra kostnaden för det nya systemet finansieras med en höjd avfallsavgift.  
 
Kommunen är mycket nöjd med den källsortering som hushållen utför. Kommunen vill 
med det nya systemet främst ta över ansvaret för avfallstransporten, och på så sätt lätta 
på hushållens börda.  
 
 
Om ni i ert hushåll själva fick välja, skulle ni kunna tänka er betala en höjd 
avfallsavgift för denna tjänst? 
 
□ Ja □ Nej 
 
Om du svarat Ja, Hur mycket skulle ni maximalt kunna tänka er att betala per år? 
 
_____________ kronor 
 
 
Om du svarat Nej, i vilken utsträckning är följande faktorer viktiga skäl till ditt 
val att svara nej? 

Inte alls                       Mycket                                                                        
viktigt                          viktigt 

 
Avfallsavgiften är redan för hög 1  2 3 4  5 
 
Jag vet för lite om det nya system som beskrivs  1  2 3 4  5 
 
Jag tror inte att systemet kommer att fungera såsom är tänkt  1  2 3 4  5 
.  
Jag vill själv transportera mitt hushållsavfall 1  2 3 4  5 
 
Det nuvarande systemet är tillräckligt bra 1  2 3 4  5 
 
Det bör vara hushållens ansvar att transportera avfallet. 1  2 3 4  5 
 
Jag vill inte bli fråntagen möjligheten att göra sådant  1  2 3 4  5 
som jag gärna gör själv 
 
Källsorteringen är ingen börda för hushållen.           1  2  3 4 5 
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14. Kön: 
 

□ Kvinna □  Man 
 
 
15. Ålder: 
 
  _______år 
 
 
16. Hur många personer finns i ditt hushåll? 
 
_____________ stycken 
 
 
17. Min högsta genomförda utbildning är:  
 
□ Grundskola/folkskola 
□ Gymnasieskola/folkhögskola 
□ Universitet/högskola 
□ Annat:___________ 
 
 
18. Hur stor är ungefär hushållets sammanlagda bruttoinkomst en månad före 
skatt? 
(Här inkluderas förvärvsinkomst, och även föräldrapenning, sjukpenning, 
arbetslöshetsersättning etc.) 
 
□ Mindre än 5000 kronor 
□ Mellan 5001-10000 kronor 
□ Mellan 10001-15000 kronor 
□ Mellan 15001-20000 kronor 
□ Mellan 20001-25000 kronor 
□ Mellan 25001-30000 kronor 
□ Mellan 30001-40000 kronor 
□ Mellan 40001-50000 kronor 
□ Mellan 50001-60000 kronor 
□ Mellan 60001-70000 kronor 
□ Mer än 70000 kronor 
 
 
Andra kommentarer gällande källsorteringen i Piteå Kommun eller denna enkät 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 

Tack för din medverkan!   
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Bilaga 2 FRÅGA 13 SCENARIO 2 

13. Kommunen beslutar att HUSHÅLLEN INTE SJÄLVA SKA 
TRANSPORTERA SITT AVFALL TILL ÅTERVINNINGSSTATIONER. 
Hushållen sorterar i stället sitt avfall i olikfärgade påsar som sedan lämnas i soptunnan. 
Renhållningsansvariga tar hand om upphämtning, transport och sortering av de olika 
påsarna. Den extra kostnaden för det nya systemet finansieras med en höjd avfallsavgift.  
 
Anledningen till att kommunen vill införa det nya systemet är för att möjliggöra för 
ökad källsortering, d.v.s. göra det lättare för hushållen att källsortera mer genom att 
effektivisera och samordna transporterna av avfallet.  
 
 
Om ni i ert hushåll själva fick välja, skulle ni kunna tänka er betala en höjd 
avfallsavgift för denna tjänst? 
 
□ Ja □ Nej 
 
Om du svarat Ja, Hur mycket skulle ni maximalt kunna tänka er att betala per år? 
 
_____________ kronor 
 
 
Om du svarat Nej, i vilken utsträckning är följande faktorer viktiga skäl till ditt 
val att svara nej? 
 

Inte alls                       Mycket                                                                                                                                                                                                          
viktigt                          viktigt 

 
Avfallsavgiften är redan för hög 1  2 3 4  5
  .    
Jag vet för lite om det nya system som beskrivs  1  2 3 4  5 
 
Jag tror inte att systemet kommer att fungera såsom är tänkt  1  2 3 4  5 
.  
Jag vill själv transportera mitt hushållsavfall 1  2 3 4  5 
 
Det nuvarande systemet är tillräckligt bra 1  2 3 4  5 
 
Det bör vara hushållens ansvar att transportera avfallet. 1  2 3 4  5 
 
Jag vill inte bli fråntagen möjligheten att göra sådant  1  2 3 4  5 
som jag gärna gör själv 
 
Jag tycker inte att ökad källsortering är bra 1  2  3 4 5 
 
 
  
 



 

33 

Bilaga 3 MILJÖBILEN OCH ÅTERVININGSTATIONERNA 

 

 

 

 

Återvinningsstationerna.  

Piteå kommun önskade få svar på hur hushållen upplevde miljön på 

återvinningsstationerna. Enkäten var utformad som ett index mellan 1 och 5 med 5 som 

det sämsta och 1 som bäst. Klubbgärdets återvinningsstation fick 2,86 i medelvärde och 

Hortlax fick 2,78 i medelvärde. Det genomsnittliga medlet kom att bli 2.82. Om 

hushållen tycket det var oförändrat skulle de välja 3 och det betyder att enligt de 

tillfrågade hushållen har miljön på återvinningsstationerna har blivit något bättre det 

senaste året. 
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Miljöbilen 

Miljöbilen är en bil som kommer till Munksunds återvinningsstation och Hortlax 

återvinningsstation 2 ggr om året. Det betyder att återvinningsstationen på Klubbgärdet 

aldrig har besök av miljöbilen. Vad vet då hushållen om miljöbilen? De hushåll som 

inte visste vad miljöbilen var uppgick till totalt 95 stycken. Det var några fler hushåll 

inom området Klubbgärdet som inte visste om den.  

 

 

Tabeller över miljöbilen 
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Hur många hushåll lämnar då avfall i miljöbilen? Det antal hushåll som på båda 

områdena lämnar avfall till miljöbilen är 34 stycken. Det är ett antal fler hushåll på 

Klubbgärdet som lämnar avfall i miljöbilen än i Hortlax. 
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På påståenden om miljöbilen svarade respondenterna enligt följande tabeller i antal 

hushåll. 

 

 

Klubbgärdet Ja  Nej Vet ej 

 
Jag anser att miljöbilen kommer tillräckligt ofta 11   20 69 
 
Jag har tillräckligt med information om vad som kan 30 51 19 
lämnas till miljöbilen    
 
Jag har tillräcklig information om när miljöbilen 45  36 19 
kommer till mitt område? 

 

 

Hortlax Ja  Nej Vet ej 

 
Jag anser att miljöbilen kommer tillräckligt ofta 18   13 69 
 
Jag har tillräckligt med information om vad som kan 36 49 15 
lämnas till miljöbilen    
 
Jag har tillräcklig information om när miljöbilen 59  26 15 
kommer till mitt område? 

 

 

Totalt 29 hushåll anser att miljöbilen kommer tillräckligt ofta medan de resterande 170 

hushållen anser att den kommer för sällan eller är osäkra. Vet hushållen om vad som 

kan lämnas i miljöbilen? De antal hushåll som vet vad de får lämna i miljöbilen är 66 

stycken. De övriga 134 vet inte eller är osäkra på vad de får lämna. Får hushållen 

tillräckligt med information om när miljöbilen står på återvinningsstationen? De antal 

hushåll som visste när miljöbilen kom till miljöstationen var 104. 

 

 

 

 




