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Sammanfattning 

1994 kom EU:s direktiv om förpackningsavfall som resulterade i att EU:s medlemsländer 

utvecklade olika system för att hantera förpackningsavfall och öka återvinningen. Denna uppsats 

undersöker de olika systemen och vilka faktorer som påverkar återvinningsnivån. Detta görs genom 

en tvärsnittsundersökning mellan länderna. Resultatet av min undersökning tyder på att tag-tillbaka 

systemet ger mindre återvinning än andra system, det obligatoriska pantsystemet verkar påverka 

återvinningen positivt. Om producenterna står för 100 procent av finansieringen kan de ge högre 

återvinningen av förpackningar. Höga nationella mål ger tillsynes högre återvinning. Övriga 

faktorer som högt BNP per capita, system som grundats tidigt och hög befolkningstäthet tycks ha 

en positiv effekt på återvinningen av glas, men ingen signifikant effekt på återvinningen av plast. 

Det fanns även ett positivt samband mellan avgifter på avfall och återvinning, resultatet är dock 

inte helt tillförlitligt på grund av att den data som använts för avgifter är mycket osäker. Jag 

misstänker att det finns andra variabler som inte undersökts som påverkar återvinningen. Utifrån 

detta är det svårt att fastställa en generell modell som förklarar återvinningsnivå i ett land. 

Därmed är det svårt för en myndighet att besluta vilket eller vilka styrmedel som ska användas 

för att öka återvinningen. 

 

Abstract 

In 1994 the EU directive of packaging waste was adopted. The result was that all EU member 

states developed different systems to manage packaging waste and recycling. This paper 

examines the various systems and the factors that affect the level of recycling. This is done by a 

cross-sectional study between countries. The results of my study suggest that take-back system 

generates less recycling than other systems, the mandatory deposit system can affect the 

recycling in a positive way. The recycling might be higher in a full cost system where the 

producers account for 100 percent of the funding. High national targets may provide higher 

recycling. Other factors such as high GDP per capita, older systems and high population density 

seems to have a positive effect on the recycling of glass, but no significant effect on the recycling 

of plastics. A positive correlation between fees and recycling were found, but the results are not 

completely reliable because of the data used for fees is very uncertain. I suspect that there are 

other variables not investigated that influence recycling. Because of that it is difficult to establish 

a general model that explains the level of recycling in a country. This makes it difficult for an 

authority to decide what instruments to use to increase recycling.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

En viktig fråga idag är klimatförändringarna. När konsumtionen ökar, så ökar även mängden 

avfall och när sopberget växer sker det på bekostnad av miljön. En fara med tillväxt och 

konsumtion är att de ändliga resurserna kommer att ta slut. Frågan om återvinning av material 

blir då allt viktigare. Om marknaden inte anpassar sig till den rådande situationen så kan 

myndigheterna i ett land försöka rätta till problemen genom att använda olika styrmedel.  Det kan 

exempelvis utgöras av lagar som anger minsta mängden återvinning eller en avgift på avfallet 

som skapats i produktionen. Valet av styrmedel bör bygga på att nå uppsatta mål till lägsta 

möjliga kostnad.  ” … om miljönyttan är liten och kostnaden hög bör man välja billigare 

alternativ, eller hur? Så säger det sunda förnuftet”, skriver bland andra Naturvårdsverkets 

tidigare generaldirektör Valfrid Paulsson i en debattartikel i DN 2003. Den optimala mängden 

återvinning ur ett ekologiskt perspektiv är i många fall 100 %. Det behöver inte vara fallet i ett 

nationalekonomiskt perspektiv. Utan målet är att uppnå den samhällsekonomiska jämvikten. För 

det krävs att incitamenten är så pass starka att producenterna minskar sin miljöpåverkan antingen 

genom minskad avfallsmängd eller genom högre återvinning tills jämvikten är nådd. 

För att minska avfallsmängden och öka återvinningen kom 1994 EU:s direktiv för 

förpackningsavfall. Direktivet anger mål för återvinning, men anger inte vilken metod som ska 

användas för att uppnå målen. Detta resulterade i att alla medlemsländer i EU utvecklade olika 

system för hantering av avfall och återvinning. Skillnader inom systemen kan vara nationella 

målsättningar och vem som finansierar återvinningen. Många system är dock likartade och 

bygger på någon typ av producentansvarssystem. Teroetiskt ska det leda till att förorenaren 

betalar för den miljöpåverkan de skapar i sin produktion. Producentansvarssystemen har dock 

kritiserats för att fokus hamnat på att välja material som är billiga att återvinna och inte material 

som har mindre miljöpåverkan. Utöver producentansvarssystem finns skattesystemet som skapar 

incitament att välja miljövänliga material och tradable credits som bygger på att marknaden ska 

styra så att målen för återvinning nås. I dagsläget råder det stor skillnad på hur mycket som 

återvinns i EU:s medlemsländer. Från 84 % i Danmark till 28 % på Malta. Frågan är om det kan 

bero på utformning av avfallssystemen eller skillnaderna i befolkningstäthet och BNP per capita.  

1.2 Problemformulering 
17 år efter att EU-direktivet infördes har alla medlemsländer infört någon typ av system för att 

öka återvinning. Jag vill undersöka tag-tillbaka systemet, skattesystemet, tradable credits och 

pantsystemet. Vilket av dessa system leder till högst återvinning? Jag vill även undersöka om 

faktorer som BNP per capita, hur länge systemet funnits, befolkningstäthet, finansiering, avgifter 

och nationella mål påverkar återvinningsnivån. 
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1.3 Syfte  
Syftet är att undersöka vilka variabler som påverkar återvinningen av förpackningsavfall i EU. 

1.4 Metod 
För att undersöka vilka faktorer som påverkar återvinningsnivån kommer en regressionsanalys att 

utföras i programmet SPSS.  Data kommer att sammanställas från Eurostat för mängden 

återvinning och från PRO Europé för avfallssystemen. Med hjälp av tvärsnittsundersökning ska 

sambanden mellan återvinning och de olika variablerna analyseras. 

1.5 Avgränsningar 
Jag kommer endast att undersöka återvinningen i EU-27 och Norge under 2010. Det på grund av 

att de är den data som finns tillgänglig på Eurostat. Jag har samlat in data för 13 olika variabler 

och åtta av dem kommer att inkluderas i undersökningen. Variabler som utesluts är antalet 

medlemmar i PRO, antal anställda i PRO, geografiskt område, insamlingsmetod och obligatorisk 

märkning av förpackningen (gröna punktens symbol).  

Den återvinning som kommer att undersökas är den totala mängden förpackningsmaterial samt 

glasförpackningar och plastförpackningar. Övriga material (papper, trä och metall) kommer inte 

att undersökas närmare. 

1.6 Disposition 
I bakgrunden beskrivs tidigare studier och hur återvinningen startade i Europa. Begrepp som 

producentansvar, producentansvarsorganisationer (PRO) och samtliga variabler gås igenom. I 

kapitel 3 presenteras den ekonomiska teorin. I kapitel 4 redogörs för vilken ekonometrisk metod 

som används och hur data behandlas. Brister i data och fel som kan uppstå i den ekonometriska 

modellen tas även upp här. Kapitel 5 börjar med att sammanfatta återvinningen i EU. Här finns 

även beskrivande statistik, korrelationsanalysen och regressionsanalysen. I kapitel 6 avslutas 

uppsatsen med en slutsats. 
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2. Bakgrund 
Det har länge funnits ett intresse för kretslopp, återvinning och hållbar utveckling. Tankar om 

producentansvar dök upp redan 1970. Enligt en SIFO-undersökning tyckte 80 procent av 

svenskarna att förpackningar var ett stort miljöproblem. Förpackningar ansågs vara resursslöseri 

och tecken på överkonsumtion. Hela samhället skulle engageras och detta skedde i Sverige 

genom en lagstiftning om producentansvar för förpackningar (Flory 2000). 

1994 kom EU:s direktiv (94/62/EC) om förpackningar och förpackningsavfall
1
. Syftet med 

direktivet är att minimera miljöpåverkan av förpackningar och dess avfall. Direktivet anger olika 

metoder för att minska mängden förpackningsavfall och sätter mål för återvinning. (European 

Environmental Policy 2009). Varje medlemsland bestämmer själva vilken metod som ska 

användas för att uppnå de uppsatta målen. Direktivet anger varken hur eller om något ekonomiskt 

styrmedel ska användas. De vanligaste ekonomiska styrmedlen för förpackningar är 

producentansvar, pant och skatt (Kjær et al. 2012). 

Producentansvar är en miljöpolitisk strategi som medför att alla kostnader hamnar på 

producenten. (Smith 2005) 

OECD definierar producentansvar karaktäristika av: 

 Ansvaret skiftas från kommunerna (skattebetalarna) till producenterna, fysiskt och/eller 

ekonomiskt; helt eller delvis 

 Skapar motiv för producenten att ta hänsyn till miljön när de utvecklar produkter.  

Andra politiska styrmedel tenderar att ofta rikta in sig på en specifik punkt i kedjan medan 

producentansvaret strävar efter att integrera miljö och produktionsprocessen i hela 

produktionsledet. (OECD 2013). 

2.1 Producentansvarsorganisationer (PRO) 
Idag har de flesta länder producentansvarsorganisationer som ansvarar för förpackningsavfallet 

(t.ex. ARA i Österrike). Producentansvarsorganisationerna är en icke-vinstdrivandeverksamhet 

som styrs av producenter. Det kan vara ett separat bolag där producenterna är aktieägare. 

Organisationens huvudsakliga uppgift är att organisera insamling och hantering för avfall på 

uppdrag av sina medlemmar (Fleckinger 2006). Olika länder har varierande regler gällande 

medlemskap i producentansvarsorganisationen. I vissa länder är det frivilligt för producenter att 

delta i organisationen och i andra länder är företagen skyldiga att ansluta sig till organisationen 

(PRO-Europé 2013).  

                                                 

 

1
 Direktivet uppdaterades 2004 till 2004/12/EC 
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Länder som är medlemmar i PRO-europé
2
 kan använda sig av gröna punktens symbol.

3
 Gröna 

punkten visar att producenten har betalt en avgift till producentansvarsorganisationen i landet.  

Det är fem medlemsländer i EU (Portugal, Spanien, Frankrike, Grekland och Cypern) som måste 

använda sig av symbolen på förpackningar. För övriga länder får företagen välja om de vill 

använda sig av symbolen eller inte (PRO-Europé 2013). 

2.2 Återvinning av förpackningar 
Den totala mängden förpackningsmaterial innefattar glas, papper/kartong, plast, metall 

(aluminium och stål) och trä. Definitionen på förpackningar är material som används för att 

skydda, hantera, leverera och presentera varor. Förpackningsavfall kan uppstå från en rad olika 

källor, exempelvis stormarknader, butiker, tillverkningsindustri, hushåll, hotell, sjukhus, 

restauranger och transportföretag. Exempel på föremål som inkluderas i klassificeringen är 

glasflaskor, plastbehållare, aluminiumburkar, omslagpapper till mat och lastpallar för timmer 

(Eurostat d. 2013). 

Återvinnig innebär att förpackningen återvins till det ursprungliga materialet. Återvinningsnivån 

är den totala mängden återvunnet material dividerat med den totala kvantiteten 

förpackningsmaterial. Vikten på de återvunna förpackningsavfallet bestäms antingen genom 

mängden input till återvinningsanläggningen eller av praktiska skäl, som output vid en 

sorteringsanläggning som sänds vidare till återvinningsanläggningen. Vikten bör utesluta icke-

förpackningsmaterial så långt som möjligt (Eurostat d. 2013).  

2.3 Faktorer som kan påverka återvinningen 
Det finns många faktorer som kan påverka återvinningen i ett land. De faktorer som kommer att 

undersökas är; vilken typ av system landet har, vem som står för finansieringen, nationella 

målsättningar, avgifter, när systemet grundades, BNP per capita och befolkningstäthet.   

Valet av vilka faktorer som inkluderas i undersöks ligger dels i avsaknaden av studier om 

geografiska och demografiska faktorer. För att undersöka dessa skillnader valdes BNP per capita 

som speglar skillnader i attityder, institutioner och ekonomiska förhållanden, vilket kan leda till 

olika investeringar i återvinningssystemen. Även befolkningstätheten inkluderas då det är ett av 

de viktigaste kostnadselementen i återvinningssystemen (Apaydin och Gonullu 2011). Utöver de 

geografiska och demografiska faktorerna finns det skillnader i systemens utformning. För att 

undersöka dem tas de huvudsakliga skillnaderna med, vilket är finansiering och avgifter.
4
  

                                                 

 

2
 Pro-Europé är en paraplyorganisation för återvinningssystemen inom förpackningar i Europa. 

3
  Gröna punktens symbol. 

4
 Även typ av insamling är en stor skillnad dock har den variabeln exkluderats pga att informationen är tvetydig och 

svår att tolka. 
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Även variabeln målsättning antas ha stor påverkan. Tidigare studier tyder på att engagemanget i 

sortering och återvinning beror på att människor anser att återvinning är en viktig del för en 

hållbar utveckling. Vilket leder till att vi är hängivna till att nå de uppsatta mål (Eurobarometer 

2008). Till sist valdes variabeln grundats för att de länder som har äldre system tillsynes visar 

generellt högst återvinning. 

2.3.1 System för förpackningsavfall 

De vanligaste systemen för förpackningsavfall inom EU är tag-tillbaka-systemet, pantsystemet 

och skattesystemet. Alla tre system kan tillämpas samtidigt. 25 länder använder sig av tag-

tillbaka-systemet, sju länder använder sig av pantsystemet och två länder (Nederländerna och 

Danmark) använder sig av skattesystemet (se tabell 1 nedan).  Storbritannien har utvecklat ett 

eget system som bygger på tradable credits. 

Tag-tillbaka-systemet 

Den vanligaste typen av producentansvarssystem i EU är tag-tillbaka-systemet där producenten är 

skyldig att samla in förpackningar efter användning. Detta kan ske antingen finansiellt via en 

avgift till en producentansvarsorganisation eller individuellt genom att företaget själv samlar in 

och återvinner förpackningsavfallet (Smith 2005). 

Teoretiskt kommer införandet av tag-tillbaka-systemet leda till att varje företag tar ansvar för sina 

förpackningar. Genom att förorenaren betalar skapas incitament att minska avfallsmängden eller 

att ändra designen på förpackningen för att underlätta återvinningsprocessen (Kjær et al. 2012). 

Om avgiften är rätt utformad kommer korrekt prissignal skickas till både producenter och 

konsumenter (Johansson 2010). 

Pantsystem 

Enligt OECD klassas även pantsystemet som en typ av producentansvar, där en del av ansvaret 

hamnar på konsumenten. En betalning (pant) görs då produkten köps som betalas tillbaka helt 

eller delvis då produkten eller förpackningen återlämnas. På så vis har ett ekonomiskt incitament 

skapats för konsumenten. Pantsystemet medför även en kostnad för konsumenten i form av tid 

och resa när förpackningen ska återlämnas. Det kan medföra att färre förpackningar samlas in 

(Smith 2005).  

Pantsystemet används vanligen för dryckesförpackningar, men finns även i vissa länder för 

batterier, glödlampor, däck och plastpåsar. Pantsystemet har som mål att öka återvinning eller 

återanvändning och att minska nedskräpning. Systemet ökar också kvalitén av återvinningen 

genom renare avfall (OECD 2001). Pantsystemet används inom business to business sektorn. Det 

är ofta företagen själva som organiserar pantsystemen. Det finns dock även lokala och nationella 

pantsystem för återfyllbara öl- och vinflaskor (Kjær et al. 2012). 
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Skattesystem 

En skatt på förpackningar är ett mer direkt sätt att reglera avfallsmängden. Om material som är 

miljöfarliga eller svåra att återvinna får en särskild skatt kommer producenten att styras mot att 

välja ett miljövänligare alternativ. Skatten kan även utformas så att mängden avfall minskar 

(OECD 2001). Skatten baseras på ett miljöindex, vikten på förpackningen och typ av material. 

Pappersförpackningar är billigare medan glas, plast och metall är dyrare. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan skattesystemet och producentansvarssystemen är att 

skatterna baseras på de miljömässiga kostnaderna av att producera förpackningar, medan 

producentansvarssystemet är baserat på kostnaderna för återvinning. Båda styrmedlen kommer att 

skapa incitament att byta förpackningsmaterial. Skatten skapar incitament att välja miljövänliga 

material. Producentansvarssystemen skapar incitament att välja material som är billiga att 

återvinna(Kjær et al. 2012). 

 

Tradable credits 

Storbritanniens system är unikt i Europa.  De använder systemet tradable credits eller även kallat 

Packaging Waste Recovery Note (PRN). Systemet bygger på att ett intyg skapas när 

förpackningsavfallet återvinns. Företag får sedan köpa rätt antal intyg för att matcha deras 

återvinningsskyldighet. För att få sälja PRN:s måste producenten (återvinnaren) godkännas av 

ansvarig myndighet. Intygen säljs till enskilda producenter eller till 

producentansvarsorganisationer. Pengarna som används då intygen köps återinvesteras i 

återvinningssystemet (Valpak 2013).  

Tanken med systemet är att marknaden ska styra så att målen för återvinning nås. Systemet med 

tradable credits gör så att producenter med låga återvinningskostnader kommer återvinna mer än 

vad de är skyldiga till, eftersom de sedan kan sälja outnyttjade återvinnigsintyg till de 

producenter som inte klarar att öka återvinningen till en rimlig kostnad (O’Sullivan et al. 2010). 

 

2.3.2 Ansvar och finansiering för förpackningsavfall 

Det finns tre huvudsakliga skillnader på vem som har ansvar i systemen i EU: 

 Dual cost model, finns bland annat i Österrike, Belgien och Tyskland och innebär att 

inblandade företag tar fullt ansvar för insamling, sortering och återvinning. Kommunerna 

har en begränsad påverkan på företagens satsning. 

 Shared cost model, finns i Frankrike, Spanien och Tjeckien och innebär ett delat ansvar 

mellan företag och kommunerna.  

 Tradable credits model är utvecklad i Storbritannien. Det finns ingen länk eller samarbete 

mellan industrin och insamling på lokalnivå. Kommunerna är ansvariga för insamling och 

återvinning. Industrin betalar kostnaderna i form av Tradable credits (Bailey 1999). 
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Information om hur stor andel av finansieringen som kommunerna står för och hur stor andel som 

företagen står för är i de flesta fall oklart. Vanligen är det företagen som står för större delen av 

finansieringen. I Belgien, Tyskland och Österrike står producenterna för alla kostnader. I 

Frankrike, Slovakien och Rumänien står kommunerna för en del av kostnaden (PRO-Europé 

2013). Den information som hittats och använts i undersökningen är om producenterna står för 

100 % av kostnaderna eller inte 

Tabell 1: Sammanfattning av systemen i EU-27 och Norge 

Land Organisation Grundat Tag-tillbaka Pant Finansiering100% 

Österrike ARA 1993 Ja Frivillig    Ja 
Belgien FostPlus 1994 Ja Nej Ja 
Bulgarien EcoPack 2004 Ja Nej Nej 
Cypern Green-dot 2005 Ja Nej Nej 
Tjeckien EcoKom 1997 Ja Obligatorisk Nej 
Tyskland DerGrunePunkt 1990 Ja Obligatorisk Ja 
Danmark - 1987 Skatt Obligatorisk Nej 
Estland ETO/ERO 2004 Ja Frivillig Nej 
Grekland HE.R.R.CO 2001 Ja Nej Nej 
Spanien EcoEmbes 1998 Ja Nej Nej 
Finland PYR 1997 Ja Obligatorisk Nej 
Frankrike ECOEMBALLAGES 1992 Ja Nej Nej 
Ungern ÖKO-Pannon 1996 Ja  Nej Nej 
Irland Repack 1997 Ja Nej Nej 
Italien CONAi 1997 Ja Nej Nej 
Litauen ZaliAIA TASKAS 2001 Ja Obligatorisk Ja 
Luxemburg Valorlux 1995 Ja Frivillig Nej 
Lettland Latvijaszalaisspunkts 2000 Ja Obligatorisk Nej 
Malta Greenpack 2005 Ja Nej Nej 
Nederländerna Nedvang 2006 Skatt Obligatorisk Nej 
Norge Grön Punkt Norge 1995 Ja Obligatorisk Nej 
Polen Rekopol 2002 Ja Frivillig Nej 
Portugal SociedadePontoVerde 1998 Ja Nej Nej 
Rumäninen EcoRom 2004 Ja Nej Nej 
Sverige REPA  1994 Ja Obligatorisk Ja 
Slovenien Slopak 2004 Ja Obligatorisk Nej 
Slovakien Envi-Pak 2004 Ja Obligatorisk Nej 
Storbritannien Valpak 1997 TradableCredits  Nej Nej 
      

Källa: PRO-Europé (2013) 

Not: Första variabeln är producentansvarsorganisationens namn, andra variabeln är när systemet grundats, sedan 

kommer typ av system och om det finns något parallellt pantsystem. Sist visas om producenten står för all 

finansiering i systemet. 
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2.3.3  Avgiftsnivåer  

Producenten av förpackningen måste betala en avgift för kostnaden för hanteringen, insamlingen 

och återvinningen av förpackningsavfallet. Avgifterna som producenterna måste betala till 

producentansvarsorganisationerna är mycket varierande (se tabell 2 nedan) och baseras vanligen 

på hur många ton förpackningsmaterial som företaget placerat på marknaden. Enligt PRO-Europé 

finns det flera faktorer som påverkar avgiftsnivåerna i producentasvarssystemen: 

 Befintlig infrastruktur för insamling och återvinning i avfallshanteringen 

 Vilken typ förpackningsåtervinning (hushåll, kommersiell, industriell). 

Hushållsförpackningar är dyrare att samla in än industriförpackningar 

 Andelen av kostnaden som industrin bär. Vissa system täcker 100 % av kostnaderna för 

insamling, medan andra endast täcker en del av kostnaden 

 Nationella mål för återvinning 

 Landets geografiska områden och befolkningstäthet. Avlägsna och glest befolkade 

områden kommer överlag vara svårare och dyrare att samla in från 

 Antal medlemmar i systemet. Ju fler företag som deltar desto lägre kostnader 

 Arbetskostnader och lokala ekonomiska förhållanden (PRO-Europé 2013) 

Till skillnad från producentansvarssystemet så baseras skatterna inte på kostnaderna utan på de 

miljömässiga faktorerna. 
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Tabell 2: Avgifter Euro/ton, 2013, i EU-27 och Norge  

Ranking Land Glas Plast Papper Trä Medelvärde 

1 Polen 18,1 4,6 3,4 3,4 7,375 
2 Storbritannien 35,7 13,1 2,44 0,91 13,0375 
3 Finland 10 23 23,5 1,2 14,425 
4 Rumäninen 19,21 32,56 14,24 13,02 19,7575 
5 Litauen 59,37 27,51 1,3 1,3 22,37 
6 Slovakien 12,5 45 12,5 ? 23,33333 
7 Irland 9,18 89,16 22,73 10,6 32,9175 
8 Grekland 10,9 66 52,5 9,5 34,725 
9 Italien 17,82 110 26 8 40,455 
10 Norge   75,9 13,6 44,75 
11 Cypern 29,06 105,89 47,14 12,42 48,6275 
12 Belgien 23,3 109 17,6 ? 49,96667 
13 Bulgarien 30,68 80,28 57,27 31,7 49,9825 
14 Luxemburg 11,6 181,7 15,5 14,5 55,825 
15 Lettland 56,3 149,1 33 15,6 63,5 
16 Slovenien 38 112 87 57 73,5 
17 Portugal 16,1 200,8 75,9 13,6 76,6 
18 Ungern 56,6 139,82 66,58 66,58 82,395 
19 Tjeckien 74,96 214 112,97 44,73 111,665 
20 Nederländerna 59,5 387,6 23,3 21,2 122,9 
21 Frankrike 12,1 242,2 163,3 ? 139,2 
22 Spanien 19,7 472 68 21 145,175 
23 Estland 102 409 105 41 164,25 
24 Sverige ? 203,76 128,69 ? 166,225 
25 Österrike 71 560,00 95,00 11,00 222 
26 Tyskland 74 1296 175 ? 515 
27 Danmark 248 1738 128 74 547 
? Malta ? ? ? ? ? 
       

Källa: PRO-Europé 2013 (För Danmark används Kjær et al. 2012) 

Not: Ranking 1 motsvarar låg avgift och 27 motsvarar hög avgift. Ranking metoden används för att utjämna 

skillnader och för att kunna jämföra med tidigare studie av European Commission (Watkins et al. 2012).  

 

2.3.4 Målsättning för återvinning 

Enligt Eurostat ska alla medlemsstater vidta åtgärder för att uppfylla målen för 

förpackningsavfall som anges i direktivet (2004/12/EC). Alla länder har inte samma tidsfrist för 

att nå målen. De nya medlemstaterna (Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, 

Malta, Polen, Slovenien, Slovakien) har en senare tidsfrist. Rumänien och Bulgarien har även de 

beviljats särskilda undantag (Eurostat c 2013). 
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EU-direktivets mål för återvinning, som ska ha uppnåtts senast den 31 december 2008: 

 55 % av vikten för förpackningar totalt 

(25 % av vikten för förpackningar totalt, gäller för nya EU-länder)  

 60 % av vikten för glas 

 60 % av vikten för papper 

 50 % av vikten för metaller 

 22,5% för plast  

 15 % för trä 

Det finns länder som har lagstadgat högre nationella mål för återvinning än de som EU-direktivet 

anger. Sverige, Norge, Danmark, Österrike, Belgien, Tyskland och Nederländerna är några av de 

länder som har högre återvinningsmål (PRO-Europé 2013). 

Figur 1: Återvinning för förpackningar totalt och målsättning för återvinning  

 

Källa: Eurostat 2010 

Not: 2010 hade alla länder uppnått de krav som EU stället på respektive land för återvinning av förpackningar totalt. 

Att reglera mängden återvinning med hjälp av lagar och förordningar är ett administrativt 

styrmedel. Administrativa styrmedel används ofta i miljöpolitiken på grund av att ekonomiska 

styrmedel ofta kräver mer information. En nackdel är att det är svårt för beslutsfattarna att avgöra 

nyttan och skadan för producenterna samt att det krävs ytterligare system för kontroll och 

sanktioner. Tillskillnad från skatter eller avgifter kommer en reglering inte påverka priset på 

produkten. Priset speglar därmed inte kostnaden av miljöpåverkan som produkten har. 

Nackdelarna med både avgifter och regleringar är att de kräver information som inte finns 

tillgänglig. Utfallet av styrmedlen blir därmed osäkert och det är svårt att på förhand uppskatta 

konsekvenserna av en åtgärd (Johansson 2010). 
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2.3.5 Relativt volymindex av BNP per capita 

Relativt volymindex av BNP per capita (PPS) används då länder jämförs med varandra. Index 

uttrycks i relation mot EU-27s medelvärde som sätts lika med 100. Om ett land har ett större 

index än 100 så betyder det att landets BNP per capita är högre än genomsnittet. BNP per capita 

skiljer sig mycket i EU:s medlemsläder. Luxemburg har högst BNP per capita som är 2,5 gånger 

större än genomsnittet i EU-27. Norge och Nederländerna ligger på andra respektive tredje plats.  

Det fattigaste landet är Bulgarien. Varor eller tjänster som inte är prissatta kommer inte ingå i 

BNP-beräkningen, det vill säga miljöförstöring och andra negativa externaliteter kommer inte 

omedelbart öka BNP per capita i ett land (Eurostat a 2013).  

De problemen som finns i dagsläget gällande miljön beror till stor del på avsaknaden av 

institutionella system som används för att spara på ändliga resurserna. Länder med lågt BNP har 

ofta större problem eftersom de saknar fungerande institutioner. 

2.3.6 Befolkningstäthet 

Befolkningstätheten är antalet invånare per kvadratkilometer. De länder som har högst 

befolkningstäthet är Malta(1358 invånare per km
2
 år 2010), Nederländarna(492 invånare per km

2
 

år 2010) och Belgien (352 invånare per km
2
 år 2010). Lägst befolkningstäthet har Norge (16 

invånare per km
2
 år 2010), Lettland (36 invånare per km

2
 år 2010) och Cypern (90 invånare per 

km
2
 år 2010) (Eurostat b 2013).  

Insamlingen av avfall är den dyraste delen av avfallshanteringen. Om avstånden är långa och 

områdena är stora kommer denna kostnad vara högre. I länder med högre befolkningstäthet och 

begränsat utrymme kan även hanteringen av avfall påverkas (Apaydin och Gonullu 2011).  

2.4 Tidigare studier 
European Commission publicerade en rapport (Watkins et al. 2012) som undersöker sambanden 

mellan avfallshanteringssystem och de ekonomiska styrmedlen i EU. Effektiviteten i 

producentavgifts-systemet beror på hur stor andel av kostnaden som bärs av producenten. Endast 

tre länder (Österrike, Belgien och Tyskland) bär fullkostnad i EU.  I övriga EU-länder är det 

oklart om producenterna står för hela kostnaden. Österrike, Belgien, Tyskland och Estland har 

uppnått återvinningsmålet, vilket tyder på att de system som täcker 100% av kostnaden är mer 

effektiva på att nå återvinningsmålen. En jämförelse mellan producentavgifts-systemen visar 

stora variationer i avgifterna som betalas för mängden avfall. Det kunde inte göras någon 

koppling mellan avgifter och återvinningsnivåer. Ingen hänsyn har tagits till övriga faktorer som 

kan påverka avgifterna. 

Tojo och Fischer (2011) undersöker hur målsättningarna påverkar återvinningsnivån. De kom 

fram till att högre återvinningsmål tenderar att leda till högre återvinningsresultat.  

 

SAIC 2012 undersöker om producentansvarssystemen leder till mindre avfall. En jämförelse 

mellan USA (inget producentansvar) och EU-15 (med producentansvar) under åren 1988-2008 
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visar att avfallet för förpackningar ökar mindre i USA än vad det gör i Europa, trots att USA har 

haft högre BNP tillväxt. De kommer även fram till att producentansvarssystemen inte leder till en 

förändring i materialval eller utformning av förpackningar (SAIC 2012). Påståendet styrks även i 

en rapport av bland annat Kjær som säger att för att skapa incitament att utveckla miljövänliga 

förpackningar måste den enskilda producenten ta ansvar för sitt eget avfall. Nu hanteras avfallet 

genom att producenterna betalar en avgift till en producentansvarsorganisation. På så vis har 

incitamentet gått förlorat. Det nuvarande systemet gör att fokus hamnar på kostnaden för den 

totala återvinningen, vilket medför att miljöfarliga material används istället för miljövänliga om 

de är billigare att återvinna(Kjær et al. 2012). 

 

SAIC har även undersökt hur återvinningsnivån för förpackningar skiljer sig i områden utan 

producentansvar (USA) och i områden med producentansvar (Europa och Kanada). Rapporten 

visar att återvinningen är högre i Europa och Kanada jämfört med USA. Detta tyder på att 

producentansvarssystem kan leda till högre återvinning. 

 

Astrup 2011 har undersökt de obligatoriska pantsystemen i Europa. Genom studier och feedback 

från experter så tyder resultaten på att obligatoriska pantsystem leder till mindre nedskräpning 

och högre återvinningsnivåer. Dock kan även andra system också uppnå hög återvinnig. Ett 

problem som uppstått med pantsystemen är att det köps dryckesförpackningar i ett land som 

sedan dumpas i ett annat land. En lösning på problemet skulle vara att införa obligatoriskt 

pantsystem i hela EEA
5
. Andra nackdelar är att det medför en ökad kostnad för konsumenter, 

producenter och kommuner. Samt att koldioxidutsläppen ökar eftersom två parallella system 

skulle vara i drift. 

  

                                                 

 

5
 EEA påstår av EU, Island, Liechtenstein och Norge. 
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3. Ekonomisk teori 
 

3.1 Externaliteter 
Externa effekter eller även kallat externaliteter är något som kan leda till en typ av 

marknadsmisslyckande. En negativ externalitet är något som kan uppstå vid produktionen, 

tillexempel miljöförstöring. Om producenten inte direkt skadas av den negativa effekten kommer 

det inte finns någon marknadsmekanism som gör att producenten måste betala för hela kostnaden 

som uppstått, utan samhället måste betala den kostnad som uppkommer i form av 

miljöförstöringen (Johansson 2010). 

Ett ekonomiskt alternativ till att minska miljöförstöringen av produktionen kan vara att 

producenten ska betala för avfallet de skapar, precis som de betalar arbetskraft och material. 

Detta kan göras genom att lägga en skatt eller avgift på avfallet. Samhället kompenseras genom 

skatten som producenten betalar (Johansson 2010). 

 

Figur 2: Effekten av en negativ externalitet  

 
Källa: Johansson 2010 

Not: Visar att utbudet är större då det inte tagits hänsyn till negativa externaliteterna (q>q*) 

Figur 1 visar att om produktionen leder till en negativ externalitet och producenterna inte behöver 

betala för hela kostnaden som uppstår i produktionen kommer jämvikten vara i punkt b. Utbudet 

är lika med q och priset lika med p. Om istället producenten skulle betala för hela kostnaden 

inklusive miljöförstöringen (genom exempelvis en skatt) skulle kvantiteten q minska till q* och 

priset p öka till p*.  
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 3.2 Optimalnivå av återvinning 

Ur en nationalekonomisk synvinkel är det inte alltid bäst att ha 100 % återvinning. Enligt 

marginalprincipen så ska återvinningsnivån öka så länge marginalnyttan är större än 

marginalkostnaden. Samhällsoptimalnivå av återvinning är då marginalkostnaden är lika med 

marginalnyttan (O’Sullivan 2012).  För att nå den optimala nivån för samhället måste alla 

kostnader inkluderas både interna och externa. Den återvinningspolitik som har som mål att 

maximera samhällets välfärd måste maximera nyttan för samhället. Vilket sker när jämvikt råder 

mellan marginalkostnaden och marginalnyttan för återvinningen.  

Figur 3: Samhällsoptimalnivå av återvinning 

 

 

p*= priset per kilo disponerat avfall 

r*=samhällsoptimala nivån av återvinning 

 

Figur 2 visar marginalkostnaden (MC) som här definieras av sortering, rengöring, transport, 

kostnaden för administrationen i återvinningssystemen osv. Marginalnyttan (MB) anger mindre 

miljöförstöring, lägre exploatering av ändliga resurser, värdet av det återvunna materialet osv. 

Om myndigheterna i ett land känner till marginalkostnaderna och marginalnyttan kan de fastställa 

den skatt (p*) som genererar den ekonomisk effektiva mängden sorterat avfall (r*). 

 

3.2 Kostandseffektivitet 
Om miljöpolitiken inte baseras på värdering av samhällsekonomiska kostnader och nyttor utan på 

angivna mål, är det vanligt att den ekonomiska analysen fokusera på att hitta den metod som når 

återvinningsmålet till lägst kostnad. Kostnadseffektivitet eller även kallat effektivitet utan 

Euro 

Sorterat 

avfall (kg) 
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optimalitet (efficiency whiteout optimality) inträffar då marginalkostnaden för återvinningen är 

den samma i alla företag (kan även gälla mellan länder, regioner och hushåll). Med hjälp av 

marginalkostnadskurvor kan den kostnadseffektiva fördelningen av avfallsflöden mellan 

företagen bestämmas.  Värt att notera är att återvinningen (r*) inte nödvändigtvis är den 

samhällsoptimala nivån av återvinning. Om vi ändå antar att det är mängden avfall som återvinns, 

kan kostnadseffektivitetsanalysen användas (Söderholm och Hammar 2005). 

Figur 4: Kostnadseffektivitetsanalys  

 

Källa: Söderholm och Hammar 2005 

Figur 4 visar marginalkostnaden för två företag A och B och ett återvinningsmål r*. Företag A 

har högre återvinningskostnader än företag B. För båda företagen gäller att den första enheten 

material är billigare att återvinna än den sista enheten. I princip kan företag B nå 

återvinningsmålet individuellt. Kostnaden skulle emellertid bli betydligt högre. Om företagen 

istället går samman och omfördelar mängden material som ska återvinnas från B till A minskar 

kostnaden. Företag A läses från vänster och a* ton material ska återvinnas. Företag B läses från 

höger och b* ton material ska återvinnas. Marginalkostnaden är då lika för de båda företagen och 

kostnadseffektivitet kommer att nås. Avgiften per kilo disponerat avfall är lika med p* 

(Söderholm och Hammar 2005). I tag-tillbaka systemen bildas gemensamma organisationer där 

företagen går samman för att minska kostnaderna. Avgiften som företagen måste betala per kilo 

avfall blir då rent teoretiskt lika med p*.  

  

Återvinningsmål (r*) 

Euro Euro 
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4. Data och metod 

4.1 Data 

Tabell 3: Definition av variabler 

Variabel Beskrivning  

 
Beroendevariabel: 

  

% återvinning Delas in i kategorierna; glasförpackningar, 
plastförpackningar och förpackningar totalt. 

 

   

 
Oberoende variabler 

  

Typ av System  
 
 
Obligatoriskt pantsystem 
 
 
Frivilligt pantsystem 
 

Dummyvariabel, där 1 motsvarar tag-tillbaka och 0 
motsvara annat system (skatt, tadable credits)  

 
Dummyvariabel, där 1 motsvarar har obligatorisk 
pant och 0 motsvara har inte obligatorisk pant 

 
Dummyvariabel, där 1 motsvarar har frivillig pant 
och 0 motsvara har inte frivillig pant 

 

 

Avgifter (totalt för förpackningar) 
 
 
Avgifter (glas och plast) 
 
BNP per capita 
 
Grundad 
 
Befolkningstäthet 
 
Målsättning 
 
 
 
Finansiering/ansvar 
 
 
 

Hur hög avgiften är, rankas på en skala från 1-27, 
där 1 är lägst avgift och 27 är högst avgift 

 
Euro per ton avfall 

 
BNP/antal invånare (PPS), i landet 

 
Hur många år som systemet funnits 

 
Index där EU-27=100 

 
Dummyvariabel, där 1 motsvarar har högre 
återvinningsmål (nationellt) än EU direktivets och 

0 motsvarar har inte högre återvinningsmål 
 

Dummyvariabel, där 1 motsvarar Producenten har 
100 % ansvar och täcker alla kostnader, och 0 
motsvarar annat 
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4.2 Brister i data 

Återvinningen 

Det finns bristande harmonisering av data som rapporterats in till Eurostat om avfall och 

återvinning. De huvudsakliga problemen är att definitionen om vad som är återvinning och vad 

som är förpackningar skiljer sig, samt att klassificering av avfall och måttsystem inte är likadana i 

alla medlemsländer.  

Det finns tre varianter på hur ett land kan beräkna avfallsmängden (Pira 2005):  

• Se till antalet tillverkare och mängden tömda och fyllda förpackningar som importeras 

och exporteras 

• Antalet fyllda förpackningar som kommer ut på marknaden.  

• En summering av återvunnet förpackningsavfall och av förpackningsavfall till deponi. 

Jag har inte kunnat ta någon hänsyn till hur data rapporterats in då det inte finns någon tydlig 

redovisning av detta. 

Befolkningstätheten 

För beräkning av befolkningstätheten ska arean av sjöar och vattendrag uteslutas. I flera EU-

länder saknas tillgänglig data för detta och den statistik som används i dessa länder är den totala 

arean som inkluderar sjöar och vattendrag (Eurostat b 2013). 

Avgifterna 

För att avgöra om ett system är dyrt eller inte beräknas medelvärdena av avgifterna för 

materialen. Problemet är att alla länder inte har rapporterat in avgifter för alla material vilket kan 

leda till missvisande medelvärden. Det finns även problem med att länder delar in material i olika 

subkategorier, exempelvis har vissa länder högre pris på PET än för övrig plast. Alla resultat 

gällande avgiften måste tas med stor försiktighet. 

4.3 Hypoteser 
H0: βi = 0  i=1,2,3,... 

H1: βi ≠ 0 i=1,2,3,... 

(α=0,05 eller α=0,1) 

Om nollhypotesen är sann kommer β-värdet vara lika med noll vilket innebär att variabeln inte 

har någon effekt på återvinningen. Om nollhypotesen förkastas gäller att variabeln har en effekt 

på återvinningen (med 90-95% säkerhet).  BNP per capita, befolkningstätheten, system som 

grundats tidigt och höga avgifter förväntas alla ha en positiv effekt på återvinning. Det vill säga 

om värdet på variablerna ökar kommer återvinningen att öka. Dummy-variabeln Tag-tillbaka 

förmodas ha ett negativt samband (Skattesystemet och Tradable credits har då ett positivt 

samband), 100 % finansiellt ansvar hos producenten och höga målsättningar tros båda öka 

återvinningen. 
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4.4 Ekonometrisk metod 
I denna undersökning används den Multipla regressionsmodellen:  

                        

Där Y är den beroende variabeln, X2i , X3i,…, Xki är de förklarande variablerna och ui är 

stokastiska feltermen. Parametern β1 är skärningspunkten och βk (k=2,3,…) är 

lutningskoefficienter. βk mäter förändringen i Yi då Xki ändras med en enhet givet att allt annat 

hålls konstant. Di är en binär variabel även kallad dummy-variabel som kan anta värdet noll och 

ett. Di är lika med ett om påståendet är sant och lika med noll annars. Parmetern δ mäter effekten 

på Yi om Di är lika med ett (Westerlund 2005). 

Tillvägagångssättet som använts för att bygga upp modellen är att börja med en enkel modell för 

att sedan lägga till eller ta bort variabler baserat på om p-värdet är signifikant.  

4.5 Brister i metoden 
Rapporten bygger på en observationsstudie och använder data som rapporterats in efter att 

återvinningssystemen införts, under en specifik tidpunkt. Ett vanligt förekommande problem i 

denna typ av studie är endogenitet. Endogenitet ifrågasätter validiteten i modellerna som påstår 

att det finns orsakssamband mellan beroende och oberoende variabel. Den vanligaste orsaken till 

endogenitet är omitted cause vilket innebär att viktiga orsaker utelämnas. Även om den 

uppskattade regressionskoefficient ger ett mått på sambandet mellan den oberoende variabeln och 

den beroende variabeln, går det inte att definitivt säkerställa ett orsakssamband eftersom andra 

yttre faktorer kan påverka båda dessa variabler. Det går inte att veta vad den sanna relationen är. 

Vilket innebär att den observerade relationen kan vara både positiv negativ eller osignifikant. I 

min regressionsanalys används tvärsnittsdata för 2010. Om analysen tyder på att det finns en 

positiv korrelation mellan återvinning (beronde variabel) och vilket system som valts (oberonde 

variabel) behöver det alltså inte innebära att det finns ett orsakssamband. Utan det kan finnas 

andra faktorer som påverkar både återvinningen och systemen, vilket betyder att de observerade 

sambandet är bais
6
 (Rosen 2010). 

Problemet kommer delvis hanteras genom att inkludera flera oberoende variabler även så kallade 

kontrollvariabler. Det finns två problem. För det första är det svårt att komma på alla variabler 

eller att det saknas tillgänglig data för variabeln.  För det andra går inte alla variabler att mäta. 

Om variabler som påverkar återvinningen eller system utelämnas kommer resultaten bli bais. 

(Rosen 2010). 

                                                 

 

6
 Samlingsterm för alla typer av icke slumpmässiga fel i en studie 
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En annan orsaka till endogenitet är Simultinasity bais som inträffar om en eller flera av de 

oberoende variablerna egentligen beror på någon av de andra variablerna i modellen. Till 

exempel om vi har en modell där x orsakar y och en utesluten orsak (omitted cause) som inte går 

att observera (u). Samt y orsakar x och en utesluten orsak (omitted cause) som inte går att 

observera (v).  

 

Det problemet som uppstår om det är simultaneity som driver resultaten är att det inte går att 

uppskatta den verkliga relationen mellan x och y. Eftersom att den består av två koefficienter. 

Där den ena kan vara negativ och den andra positiv, sambandet blir då missvisande. Exempel på 

det är om vi har en modell där x är lika med målsättningen och y är lika med återvinningsnivån. 

Målsättningen orsakar då återvinningsnivån. Emellertid kan det vara så att målsättningen beror på 

återvinningen och modellen blir då fel specificerad (Roberts 2012).  

Det finns många andra orsaker till endogenitet.  Mätfel, omitted selection och andra 

specifikationsfel i modellen. Trots begränsningarna i observationsstudier kan resultaten vara 

betydande för att se möjliga effekter av valda variabler på återvinningen. Det är dock viktigt att 

komma ihåg är att resultaten ska tolkas med försiktighet och att möjligheten att de kan vara andra 

faktorer som påverkar återvinningen (Gupta 2000).  

 

4.5.1 Multikollinjäritet 

Multikollinjäritet kan förekomma i en modell där det finns systematiska samband mellan de 

oberoende variablerna. Problemet med multikolinjäritet är att det inte längre går att bestämma 

vilken av variablerna som orsakat förändringen i den beroende variabeln. Variansen och 

kovariansen kan komma att förstoras och då kommer variablerna bli mer signifikanta än vad de 

är. Parametrarna kan även få feltecken och för stora värden.  

För att upptäcka multikollinjäritet kan Variance inflation factor (VIF) användas. VIF mäter hur 

hög korrelationen är mellan varje oberoende variabel. Om VIF är nära 1 är det troligen ingen 

kolinjäritet (Westerlund 2005).  

 

4.5.2 Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet är vanligt förekommande i en regressionsanalys. Om heteroskedasticitet 

förekommer är resultaten inte pålitliga och tolkningen försvåras. En anledning till 

heteroskedasticitet kan vara att residualvariansen inte är konstant (Westerlund 2005). För att 

upptäcka heteroskedasticitet kan residualerna (feltermerna) plottas och se om det förekommer 
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mönster. I modeller med färre observationer kan outliers skapa problem. Ett extremvärde kan 

snedvrida funktionen och resultaten kan bli missvisande. Att ta bort outliers från 

regressionsanalysen kan ge ett mer verklighetstroget resultat. Det är dock omdiskuterat och bör 

göras med försiktighet. Det bör inte göras bara för att säkerställa sin hypotes (Chatterjee och 

Simonoff 2013). 

 

5. Resultat och analys 
Nedan ges en överblick av den procentuella återvinningen i Europa. Den totala återvinningen av 

förpackningar var högst i Danmark, följt av Nederländerna och Belgien. Lägst återvinning har 

Rumänien, Polen och Malta. 

Figur 5: Återvinning för förpackningar i EU-27 och Norge, 2010

 

Källa: Eurostat 2010 bearbetad i Excel 
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Danmarks återvinning av glasförpackningar ligger på 174 % vilket är betydligt högre än övriga 

länder i EU. I Danmark importeras stora mängder öl från Tyskland eftersom de har lägre ölpriser. 

Om importen är medräknad i återvinningen kan det vara en förklaring till varför värdet är större 

än 100 %. Återvinning av glas på Malta är endast 22 %. 

Figur 6: Återvinning för glasförpackningar i EU-27 och Norge, 2010

 
Källa: Eurostat 2010 bearbetad i Excel 

Plast är ett av de material som det återvinns minst av. Slovenien har högst återvinning av 

plastförpackningar (67,3%) och Polen har minst återvinning av plast (20,2%). De fyra länder som 

har högst återvinning har ett obligatoriskt pantsystem och de fyra som har lägst återvinning har 

inget obligatoriskt pantsystem. Polen har dock ett frivilligt pantsystem. 

Figur 7: Återvinning för plastförpackningar i EU-27 och Norge, 2010

 
Källa: Eurostat 2010 bearbetad i Excel 
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5.1 Beskrivande statistik 
Nedanstående tabell beskriver först de tre beroende variablerna som används i analysen. Alla 

länder har rapporterat in återvinning för alla material. Variationen är störst för glasförpackningar 

från 5,8 % till 174,2 %. Vidare visas variablerna för BNP per capita, grundat och 

befolkningstäthet. Värt att notera är att befolkningstätheten har en standardavvikelse på 248,1. De 

olika systemen, målsättningen och finansiering är dummy variabler som kan anta värdena noll 

och ett. Till sists visas avgifterna för glas, plast och medelvärdet av avgifterna (rankad). För 

glasavgiften finns det 25 länder, plastavgiften 26 länder och totalavgiften rankad 27 länder. 

Plastavgiften har mycket stor variation, med ett max-värde på 1738 euro/ton och min-värde på 

4,6 euro/ton. 

Tabell 4: Beskrivand statistik för variabler 

 

 Länder Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Återvinning (total) 28 28,50 84,00 59,08 11,95 

Återvinning (glas) 28 5,80 174,20 66,78 31,47 

Återvinning (plast) 28 20,20 67,30 34,57 10,87 

BNP per capita 28 44 267 101,29 45,31 

Befolkningstäthet 28 16 1316 169,57 248,10 

Grundat 28 4,00 23,00 11,61 4,95 

Tag-tillbaka system 28 0 1 0,89 0,32 

Pant (Obligatorisk) 28 0 1 0,39 0,50 

Pant (frivilligt) 28 0 1 0,14 0,36 

Målsättning (>EU) 28 0 1 0,43 0,50 

Målsättning glas (>EU) 28 0 1 0,32 0,48 

Finansiering 28 0 1 0,18 0,39 

Glasavgift (euro/ton) 25 9,18 248,00 44,63 49,64 

Plastavgift (euro/ton) 26 4,60 1 738,00 269,70 399,76 

Total avgift (rankad) 27 1,00 27,00 14,04 7,97 

      

Källa: Sekundärdata bearbetat i SPSS 
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5.2 Korrelation 
En korrelationsanalys utfördes för att mäta graden av linjärt sambandet mellan variablerna. 

Korrelationen ligger alltid mellan -1 och +1. Om korrelationen är lika med +1 är variablerna 

perfekt positivt linjärt beroende och om korrelationen är lika med -1 är variablerna perfekt 

negativt linjärt beroende (Westerlund 2005).  

 

Tabell 5: Resultat från korrelationsanalys. Beroende variabel återvinning totalt 
 Återvinning 

(total) 
Tag-

tillbaka 
BNP per 
capita 

Befolknin
gstäthet 

Höga mål Finansiering Grundat Avgift 

Återvinnig (total) 1        

Tag-tillbaka 
systemet 

-0,407* 1       

BNP per capita 0,407* -0,172 1      

Befolkningstäthet -0,260 -0,175 0,047 1     

Höga mål 0,598** -0,40* 0,546** 0,017 1    

Finansiering 0,114 0,162 0,083 -0,032 0,538** 1   

Grundat 0,591** -0,123 0,488** -0,231 0,575** 0,364 1  

Avgiftsnivån 0,502** -0,119 0,167 0,102 0,358 0,266 0,454* 1 

 
Källa: Sekundärdata bearbetat i SPSS  
Not: Återvinning totalt (beroende variabel). Oberonde variabler: tag-tillbaka system, BNP per capita, 

befolkningstäthet, höga mål, 100% finansiering (producenterna), när systemet grundats och avgiften rankad 

** Korrelation signifikant på 1 % signifikansnivå (2-sidig) 

* Korrelation signifikant på 5 % signifikansnivå (2-sidig) 

 

Variablerna BNP per capita och Grundat visar stark positiv korrelation. Vilket innebär att om ett 

land har hög BNP per capita så är förmodligen systemet äldre och om ett land har låg BNP per 

capita kommer systemet antagligen vara nyare. Det starka sambandet kan förklaras genom att de 

nya återvinningssystemen grundades då landet gick med i EU. Nya EU-länder har lägre BNP per 

capita (se appendix 1 för figur). Höga Mål visar korrelation till Tag-tillbaka, BNP per capita, 

finansiering och grundat. 
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Tabell 6: Resultat från korrelationsanalys. Beroende variabel återvinning glas  

 
 Återvinning 

(Glas) 
Pant (obl) Pant 

(friv) 
BNP per 
capita 

Befolknin
gstäthet 

Grundat Glas 
avgift 

Höga 
glasmål 

Återvinnig (Glas) 1        

Pant system (obl) 0,429* 1       

Pant system(friv) -0,004 -0,328 1      

BNP per capita 0,507** 0,049 0,236 1     

Befolkningstäthet -0,232 -0,157 -0,095 0,047 1    

Grundat 0,687** 0,140 -0,009 0,488** -0,231 1   

Glas avgift 0,657** 0,396 0,054 0,009 0,020 0,406* 1  

Höga glasmål 0,542** 0,542** -0,062 0,252 -0,028 0,368* 0,568** 1 

 

Källa: Sekundärdata bearbetat i SPSS 

Not: Återvinning av glas (beroende variabel). Oberonde variabler: pant system obligatoriskt och frivilligt, BNP per 

capita, befolkningstäthet, höga glasmål, när systemet grundats och glasavgiften  

** Korrelation signifikant på 1 % signifikansnivå (2-sidig) 
* Korrelation signifikant på 5 % signifikansnivå (2-sidig) 
 

 

Tabell 7: Resultat från korrelationsanalys. Beroende variabel återvinning plast  

 
 Återvinning 

(Glas) 
Pant 
(obl) 

Pant 
(friv) 

BNP per 
capita 

Befolknin
gstäthet 

Grundat Plast 
avgift 

Höga 
plast mål 

Återvinnig (Plast) 1        

Pant system (obl) 0,460* 1       

Pant system(friv) -0,184 -0,328 1      

BNP per capita 0,000 0,049 0,236 1     

Befolkningstäthet -0,099 -0,157 -0,095 0,047 1    

Grundat -0,040 0,140 -0,009 0,488** -0,231 1   

Plast avgift 0,049 0,302 0,021 0,235 0,144 0,609** 1  

Höga plast mål 0,277 0,252 0,185 0,052 0,070 -0,081 -0,121 1 

 

Källa: Sekundärdata bearbetat i SPSS 

Not: Återvinning av glas (beroende variabel). Oberonde variabler: pant system obligatoriskt och frivilligt, BNP per 

capita, befolkningstäthet, höga glasmål, när systemet grundats och glasavgiften  
** Korrelation signifikant på 1 % signifikansnivå (2-sidig) 
* Korrelation signifikant på 5 % signifikansnivå (2-sidig) 

Ytterligare två korrelationsanalyser genomförs för att undersöka korrelationen mellan variablerna 

Pantsystem, glasavgift, plastavgift, målsättning för glas och målsättning för plast. 

Tabell 4 visar att glasavgiften och grundat har stark korrelation. Målsättningarna för glas visar 

korrelation med Pant (obligatorisk), grundat och glasavgiften. Tabell 5 visar att Plastavgiften 

och grundat har stark korrelation. 
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5.3 Regressionsanalys 
I val av vilka variabler som ska inkluderas i de olika modellerna har jag tagit hänsyn till 

korrelationsanalysen. BNP per capita och Grundat ingår aldrig i samma modell. Variabeln 

Målsättning har hög korrelation med alla variabler bortsätt från befolkningstäthet. I tabell 6 

sammanfattas fem regressioner, den beroende variabeln är procentuell återvinning för 

förpackningar. I tabell 7 och tabell 8 sammanfattas 6 modeller. Där den beroende variabeln är 

procentuell återvinnig för glasförpackningar respektive procentuell återvinnig för 

plastförpackningar.  

5.3.1 Procentuell återvinning för förpackningar totalt 

Förpackningar totalt inkluderar glas, papper/kartong, plast, metall (aluminium och stål) och trä. 

Det vill säga i stort sätt alla material som finns för förpackning. Resultaten ger en indikation om 

hur den totala återvinningen kommer påverkas av variablerna. 

 

Tabell 8: Regressionsmodeller, beroende variabel % återvinning totalt 

 
 
Variabel 

Modell 1 
R2=0,166 

Beta 

Modell 2 
R2=0,514 

Beta 

Modell 3  
R2=0,640 

Beta 

Modell 4 
R2=0,557 

Beta 

Modell 5 
R2=0,431 

Beta 

Modell 6 
R2=0,647 

Beta 

Tag-tillbaka -15,447* -17,809* -16,491* -5,129  -4,552 

BNP pc  0,083*  0,057**  0,017 

Grundats   0,973*   0,713 

Befolkningstäthet  -0,017* -0,011 0,033** -0,013** 0,037* 

Avgiftsnivå    0,540*  0,332 

Finansiellt ansvar  10,544* 6,784   1,787 

Hög målsättning     14,300* 0,979 

 

Källa: Sekundärdata bearbetat i SPSS 

*signifikant på 5 % signifikansnivå 

**signifikant på 10 % signifikansnivå 

Tag-tillbaka system är signifikant i modell 1, modell 2 och modell 3. Beta-värdet ligger mellan 

-15,447 till -17,809. Vilket tyder på att genom att gå från skattesystemet eller tradable credit 

systemet till tag-tillbaka systemet kommer den totala återvinningen för förpackningar minska. 

Dock anger modell 4 att variabeln tag-tillbaka inte är signifikant. Vilket skulle kunna innebära att 

det är avgifterna som gör att återvinningsnivån är högre och inte vilket system som landet har. I 

modellen beror återvinningen på variabler BNP per capita, befolkningstäthet och avgifterna. 

Resultatet i modell 4 ska dock tas med försiktighet. Eftersom avgifterna är uträknade genom att ta 

medelvärdet av de 4 materialen och sedan rangordna dem. Alla länder har inte avgifter för alla 

fyra material och medelvärdena kan då bli missvisande. 
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För att undersöka om BNP per capita påverkan återvinningen har variablerna BNP per capita, 

befolkningstäthet och finansiellt ansvar inkluderats i modell 2. Beta-värdet för BNP per capita är 

lika med 0,083 och är signifikant på 5 %. Vilket tyder på att BNP per capita har en positiv 

inverkan på återvinningen. Ett land som har ett högt BNP per capita har högre procentuell 

återvinnig för förpackningar. Alla variabler i modellen påverkar återvinningen på 5 % 

signifikansnivå. 

I modell 3 har BNP per capita exkluderats och variabeln Grundat har inkluderats. Slutsatsen som 

kan dras från regressionen är att system som grundats tidigt påverkar återvinningen på ett positivt 

sätt. Ett äldre system har förmodligen högre återvinning. Effekten kan dock bero på att nya 

system har lägre BNP per capita. 

Hur finansiellt ansvar påverkar återvinningen undersöks i modell 2 och modell 3. I båda 

modellerna finns ett positivt samband mellan finansiellt ansvar och återvinningsnivån. Det 

innebär att om producenten står för 100 % av kostnaderna i systemet (finansiellt ansvar) kan det 

medföra en högre återvinningsnivå. I modell 3 är dock inte beta-värdet statistiskt signifikant (p = 

0,169). Dock kan det inte uteslutas att finansiellt ansvar påverkar återvinningen. 

Befolkningstäthetens påverkan på återvinningen är svår att utläsa från regressionsmodellerna. I 

modell 2 har befolkningstätheten ett negativt samband med återvinningen (β = -0,017), det vill 

säga länder med hög befolkningstäthet kommer ha lägre procentuell återvinningsnivå för 

förpackningar. I modell 3 är inte det sambandet längre statistiskt signifikant. I modell 4 är beta-

värdet för befolkningstätheten positiv (β = 0,033). Eftersom att beta-värde byter tecken finns det 

risk att det för förekommer något problem i modellerna. Det har inte upptäckts någon 

multikolinjäritet (Appendix 3) eller heteroskedasticitet ( Appendix 2) . Det vi vet är att Malta har 

betydligt högre befolkningstäthet (Appendix 1) än de övriga länderna och för att undersöka om 

det påverkar resultaten görs alla regressioner om utan Malta. Befolkningstätheten får då ett 

positivt samband med återvinningsnivån (Appendix 4). Det vill säga om ett land har hög 

befolkningstäthet kommer återvinningen vara högre. Men som sagt att stärka en hypotes genom 

att ta bort en outlier är inget att rekommendera, om inte grunderna är väldigt starka. Inga direkta 

slutsatser om befolkningstätheten kan dras.  

Modell 5 visar att länder som har högre mål än de som EU-direktivet anger ger högre återvinning. 

Det är dock möjligt att Höga mål kan ses som en beroende variabel. Länder som har hög 

återvinning kommer upprätta nationella målen utefter vad den procentuella återvinningen är. Om 

så är fallet finns det problem med simultaneity och det går inte att säga någonting om resultaten. 

I Modell 6 har alla variabler inkluderats. De visade sig att den enda variabeln som har en 

signifikant effekt på återvinningen är befolkningstätheten. Det behöver dock inte betyda att inga 

av de övriga variablerna inte påverkar återvinningen. 
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5.3.2 Procentuell återvinning för glas och plast 

Pant är vanligast på materialen plast, glas och aluminium. För att undersöka om pantsystemen 

leder till högre återvinning används procentuell återvinning av glas och sedan procentuell 

återvinning av plast som beroende variabel (för aluminium finns det inte statistik publicerad på 

Eurostat).  

Tabell 9: Regressionsmodeller, beroende variabel % återvinning glas 

 
Variabel 

Modell 1 
R2=0,205 

Beta 

Modell 2 
R2=0,459 

Beta 

Modell 3  
R2=0,599 

Beta 

Modell 4 
R2=0,740 

Beta 

Modell 5 
R2=0,497 

Beta 

Modell 6 
R2=0,709 

Beta 

Pant obligatorisk 30,350* 22,747* 24,001* 5,478   
Pant frivillig 13,527 -3,512 10,995 -12,573   

BNP pc  0,354*  0,327* 0,284*   

Grundad   4,017*   2,542* 

Befolkningstäthet  -0,026 -0,002 0,043 -0,030 0,094* 

Hög målsättning     28,598*  

Avgift glas    0,377*  0,291* 

Källa: Sekundärdata bearbetat i SPSS 

*signifikant på 5 % signifikansnivå 

**signifikant på 10 % signifikansnivå 

Not: I modell 4 är inte Norge och Sverige med pga. att avgifterna inte är jämförbara. För Malta saknas uppgifter. 

Det obligatoriska pantsystemet har tillsynes en positiv effekt på återvinningen av glas. I modell 1, 

2 och 3 ligger beta-värdet mellan 24,0 till 30,35. Vilket visar att länder som har obligatorisk pant 

kommer förmodligen att ha betydligt högre procentuell återvinning av glas. Det samma gäller 

inte det frivilliga pantsystemet. Att inga av betavärdena är signifikanta kan bland annat bero på 

att de länder som har frivilligt pantsystem inte infört pant på glasförpackningar. Värt att notera i 

modell 4 är inte det obligatoriska pantsystemet signifikant. Orsaken kan vara att varken Sverige 

eller Norge ingår i regression som båda har framgångsrika obligatoriska pantsystem.   

Resultaten för BNP per capita, Grundat och Befolkningstätheten ger liknande resultat som för 

den totala återvinningen för förpackningar. BNP per capita är signifikant i alla modeller (modell 

2,4 och 5).  Vilket tyder på att länder med högt BNP per capita kommer ha högre glasåtervinning. 

Grundat är signifikant i alla modeller. System som grundats tidigare har förmodligen generellt 

högre glasåtervinning. Befolkningstätheten har ingen signifikant påverkan på glasåtervinningen 

bortsett från modell 6 där befolkningstätheten har ett positivt samband med återvinningen.  

I modell 4 och 6 används avgifterna för glas i Euro per ton (tillskillnad från medelvärdet av 

avgifterna som användes i modell 4 ovanför). Avgifterna för glas har tillsynes en positiv 

påverkan på återvinningen av glas.  Länder som har billiga system kommer enligt modellen 

generera mindre återvinning och dyra system kommer generera mer återvinnig. Som nämnts 

tidigare har inte alla länder rapporterat in avgifter. Vad gäller Sverige och Norge finns ingen 

jämförbar statistik.   
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I residualanalysen upptäcks två outliers (Appendix 2). För att kontrollera effekten av dessa 

exkluderas Danmark, som har betydligt högre återvinning och Malta som har betydligt högre 

befolkningstäthet. Residualanalysen görs igen och inga outliers förekommer. Som sagt att 

utesluta outliers är omdiskuterat och resultaten ska tas med försiktighet.  Resultaten utan 

Danmark och Malta resulterar i att variabeln obligatorisk pant får ett mindre beta-värde (Modell 

1, β=17,3). Befolkningstätheten blir signifikant och positiv i alla modeller, beta-värdet varierar 

mellan 0,038 till 0,104. Glasavgiften är inte länge signifikant (modell 4 och 6). Övriga resultat 

påverkades inte nämnvärt (Appendix 4). 

Tabell 10: Regressionsmodeller, beroende variabel % återvinning plast 

Variabel Modell 1 
R2=0,213 

Beta 

Modell 2 
R2=0,213 

Beta 

Modell 3  
R2=0,223 

Beta 

Modell 4 
R2=0,214 

Beta 

Modell 5 
R2=0,186 

Beta 

Modell 6 
R2=0,211 

Beta 

Pant obligatorisk 9,780* 9,832* 10,135* 9,625* 4,364 10,150* 

Pant frivillig -1,142 -1,020 -1,009 -1,311 -2,966 -1,518 

BNP pc 
 -0,003     

Grundat   -0,231    

Befolkningstäthet    -0,001   

Hög målsättning     0,236  

Avgift plast      -0,002 

Källa: Sekundärdata bearbetat i SPSS 

*signifikant på 5 % signifikansnivå 

**signifikant på 10 % signifikansnivå 

 
När den beroende variabeln är procentuell återvinning av plastförpackningar blir resultaten inte 

desamma. Den enda faktorn som tycks påverka återvinningen är det obligatoriska pantsystemet 

som har en positiv effekt på återvinningen. Inget kan sägas om ett lands BNP per capita, 

befolkningstäthet eller när systemet grundats. Inget kan heller sägas om återvinningsmål eller 

avgifternas påverkan på återvinningen av plast.  
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6. Slutsats 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som kan påverka återvinningsnivån i ett 

land. Det problem som stötts på är att definitionen om vad som är återvinning och vad som är 

förpackningar skiljer sig mellan länder. På grund av det måste jämförelse mellan länder ske med 

försiktighet. Det kan även finnas andra variabler som inte undersökts som kan påverka ett lands 

återvinning. 

Tag-tillbaka systemet är det absolut vanligaste producentansvar systemet i EU. Resultaten från 

undersökningen tyder på att skattesystemet i Danmark och Nederländerna samt tradable credit 

systemet i Storbritannien genererar högre återvinning. Enligt nationalekonomisk teori beror den 

optimala nivån för återvinnig på marginalfördelar och marginalkostnader. Vilket innebär att det 

inte nödvändigtvis är bäst för ett land att ha så hög återvinning som möjligt. Om miljönyttan är 

mindre än kostnaderna, kan det vara bättre att välja ett billigare alternativ.  Så valet av styrmedel 

bör bygga på att nå uppsatta mål till lägsta möjliga kostnad. Utifrån den teoretisk vinkel behöver 

alltså inte tag-tillbaka systemet vara sämre än något annat system.    

I de länder där målsättningarna är högre, är det rimligt att anta att den optimala nivån för 

återvinning är högre. Det är dock svårt att dra några konkreta slutsatser om målsättningen. För det 

krävs en analys av hur länder går tillväga när de sätter upp målen. Det som regressionsanalysen 

tyder på är att om ett land har höga nationella målsättningar kommer återvinningen vara högre 

(gäller inte plast). Det överensstämmer med tidigare studie av Naoko och Fischer. 

I min undersökning tycks det finnas ett positivt samband mellan det obligatoriska pantsystemet 

och återvinningen för glas och plast, vilket är i enighet med den antagna hypotesen. Pant innebär 

att en del av ansvaret hamnar på konsumenten. Det är rimligt att anta konsumenten uppfattar 

kostnaden för panten som högre än kostnaden för att lämna tillbaka förpackningen, vilket kan 

resultera i ett positivt samband. Tidigare studier om pantsystemet har kommit fram till samma 

resultat. Astrup (2011) tar upp nackdelarna med pantsystemet bland annat att det är dyrt och 

kräver mycket administration. Med det i åtanke måste marginalfördelen av högre återvinning 

vägas mot marginalnackdelarna av högre kostnader. Införande av ett obligatoriskt pantsystem 

måste där av inte vara det bästa styrmedlet.   

Återvinningsnivån av glasförpackningar verkar även påverkas av faktorer som BNP per capita 

och hur länge systemet funnits.  Ett nyare system har i regel mindre återvinning än ett gammalt 

system. Orsaken kan vara att de äldre systemen har högre BNP per capita, som tycks ha ett 

positivt samband med återvinningen. Men det kan även bero på att uppbyggnad av infrastruktur 

för insamling och återvinning tar tid. Samt att allmänheten måste informeras och lära sig att 

återvinning är viktigt. Oavsett förutsättningarna i landet är det troligt att införandet av ett 

obligatoriskt pantsystem kommer leda till högre återvinning enligt mina modeller. Dock kan det 

finnas andra faktorer som inte finns med i analysen som kan påverka återvinningen. 
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För att kunna se om dyrare system genererar högre återvinning studerades länders avgiftsnivåer.  

Ett tillsynes positivt samband mellan avgifter och återvinning kunde hittas för glasförpackningar 

och förpackningar totalt. Det vill säga att i dyra system kan antas ge högre återvinningen 

jämförelse med billiga system. Resultat skulle kunna förklaras genom resonemanget som förts av 

bland annat Kjær (2012) och teorin om kostnadseffektivitet. När producenten måste betala för 

återvinningskostnaden kommer producenten välja material som är billigare och lättare att 

återvinna och därmed ökar återvinningen. Det betyder dock inte att dessa förpackningar är mer 

miljövänliga. Plastavgiften är inte signifikant i regressionsmodellen. Det vi vet är att det finns 

länder med höga plastpriser exempelvis Tyskland (1296 euro/kg) som har hög återvinning (49%), 

samt länder med låga priser exempelvis Slovakien (45 euro/kg) som också har hög återvinning 

(45%). Plastavgifterna är betydligt högre jämfört med andra material. Vilket troligtvis beror på att 

plast är svårare att återvinna, enligt Kjærs teori skulle det betyda att producenterna skulle välja 

bort plast. Att det inte skett kan bero på att det finns många fördelar för producenterna att 

använda plast och därmed är inte kostnaden för återvinningen större än nyttan av att använda 

plastförpackningar. Tidigare studier av Watkins (2012) kunde inte se något samband mellan 

avgifter och återvinning för förpackningar totalt. Vilket kan bero på att andra data för avgifter 

använts.  

Avgifterna beror även på hur stor del av kostnaden som täcks av producenterna. Resultaten tyder 

på att i system där kostnaden täcks till 100 % av producenterna verkar återvinningsnivån vara 

högre. Resultatet styrks även av Watkins. 

Befolkningstätheten visade både positiva och negativa samband med återvinningen för glas och 

för förpackningar totalt. Enligt den ställda hypotesen ska högre befolkningstäthet leda till högre 

återvinning. Hypotesen bygger på att det är svårare att samla in avfall från avlägsna och glest 

befolkade områden. Ett problem som finns är att Malta har en ovanligt hög befolkningstäthet, 

1316 invånare per km
2
, vilket är mer än 7,5 gånger större än medelvärdet i EU och att de har 

minst återvinning i EU. Med det i åtanke görs regressionerna om utan Malta. Befolkningstätheten 

får då ett positiv samband med återvinningen, vilket överensstämmer med den antagna 

hypotesen.  Det är dock omdiskuterar om det är accepterat att ta bort outliers, för att på så vis 

stärka sin hypotes.  

Sammanfattningsvis tyder min undersökning på att det är många faktorer som kan påverka 

återvinningsnivån. Det är även troligt att det finns fler variabler som inte är med i 

undersökningen som har inverkan på återvinningen. Det jag kommit fram till är att tag-tillbaka 

systemet verkar ge mindre återvinning än andra system och det obligatoriska pantsystemet 

förfalls ha en positiv påverkan på återviningen. Dock kan höga avgiftera vara en annan förklaring 

till den påvisade effekten. Därmed är det svårt att säga vilket styrmedel som ska användas för att 

öka återvinningen i ett land. 
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7. Fortsatta studier 
 

Gällande den inrapporterade data till Eurostat skulle det behövas en djupare research i hur den 

skiljer sig åt mellan länderna och hur jämförbar data för avfall och återvinning är. Det skulle även 

vara bra att samla in mer detaljerad data för olika avfalls strömmar. För att exempelvis se hur stor 

andel avfall som täcks av pant för att sedan göra en mer utförligt analys av pantsystemet.  

Det skulle även behövas en paneldataundersökning.  För att se hur förändringar i systemen 

påverkar återvinningen. Länder som har bytt system helt (Ungern), ändrat utformning av 

systemet eller infört pantsystem skulle då kunna jämföras före och efter ändringen. Dock gäller 

även här att data för återvinning är jämförbar över tid. Vilket inte är fallet för alla länder, så ett 

noggrant urval måste då göras eller att man justerar för de ändringar som skett i rapporteringen av 

data. 

Andra variabler som skulle kunna undersökas är vilken typ av förpackningar som samlas in 

(hushåll, industriell och/eller kommersiell). Vilka åtgärder som görs för att informera 

almänheten. I Sverige har vi exempelvis informationskampanjen Pantamera som förmodligen 

påverkar insamlingen av flaskor, samt en djupare analys om varför det ser ut som det gör 

tillexempel varför tag-tillbaka systemet är så utbrett och hur målsättningar bestäms.  Även en 

analys om vad som påverkar avgifterna och varför de är så olika skulle vara intressant.  
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Appendix 1 
 

Tabell A:  

Land BNP per 

capita 

(PPS) 

Befolkningstäthet Återvinning 

(Totalt) 

Återvinning 

(Glas) 

Återvinning 

(Plast) 

Belgien 119 358,7 79,8 100 41,5 

Bulgarien 44 69,1 61,6 51,2 40,9 

Cypern 97 90 50 25,2 27,2 

Danmark 128 128,7 84 174,2 26,4 

Estland 63 30,9 56,1 43,4 33,4 

Finland 113 17,6 55,4 61,3 26,2 

Frankrike 108 102,4 61,1 69,8 23,7 

Grekland 87 86,4 58,7 21,4 30,1 

Irland 129 65,4 66,2 77,8 39,4 

Italien 101 200,7 64,4 68,3 34,5 

Litauen 57 52,4 60,4 66,9 38,4 

Luxemburg 267 196 66 93,8 31 

Lettland 54 36 48,9 47,6 24 

Malta 85 1316,4 28,5 5,8 22 

Nederländerna 131 492,2 73,9 91,3 47,6 

Norge 181 16 56,7 91,8 36,4 

Polen 63 122,1 38,9 45,6 20,2 

Portugal 80 115,4 55,5 56,6 24,5 

Rumäninen 47 93,2 43,4 56,8 28,2 

Slovakien 73 110,7 45,7 55,7 45,3 

Slovenien 84 101,7 61 75,1 67,3 

Spanien 99 91,8 61,9 59,8 29,2 

Storbritannien 111 256,8 60,7 60,7 24,1 

Sverige 124 22,9 54,3 92,9 32,4 

Tjeckien 80 136,2 70 73,1 54 

Tyskland 119 229 72,7 86,1 49,4 

Ungern 65 107,5 51,7 34,6 36,3 

Österrike 127 101,8 66,6 83 34,4 

Källa: Eurostat 2010 
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Figur A 

Källa: Eurostat bearbetad i Excel 

Appendix 2 
 

Hetereskedasicitettest 1 
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Hetereskedasicitettest 2.1 

 

Hetereskedasicitettest 2.2 

Utan Malta och Danmark: 
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Hetereskedasicitettest 3 
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Appendix 3 

 

VIF-test 

Total 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Befolkning ,601 1,665 

Tagtillbaka ,497 2,014 

Finansiering ,530 1,888 

År ,567 1,763 

högamål ,362 2,759 

avgranktot ,770 1,298 

a. Dependent Variable: BNP 

 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Tagtillbaka ,601 1,665 

Finansiering ,460 2,174 

År ,547 1,830 

högamål ,279 3,581 

avgranktot ,762 1,312 

BNP ,548 1,825 

a. Dependent Variable: Befolkning 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 
Finansiering ,629 1,590 

År ,501 1,994 
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högamål ,364 2,748 

avgranktot ,760 1,315 

BNP ,567 1,763 

Befolkning ,752 1,330 

a. Dependent Variable: Tagtillbaka 

 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

År ,509 1,963 

högamål ,460 2,174 

avgranktot ,761 1,314 

BNP ,624 1,602 

Befolkning ,594 1,684 

Tagtillbaka ,648 1,542 

a. Dependent Variable: Finansiering 

 
 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

högamål ,289 3,460 

avgranktot ,861 1,162 

BNP ,587 1,704 

Befolkning ,620 1,614 

Tagtillbaka ,454 2,202 

Finansiering ,447 2,236 

a. Dependent Variable: År 

 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 
avgranktot ,766 1,305 

BNP ,668 1,497 
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Befolkning ,564 1,773 

Tagtillbaka ,587 1,704 

Finansiering ,719 1,390 

År ,515 1,942 

a. Dependent Variable: högamål 

 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

BNP ,520 1,922 

Befolkning ,564 1,772 

Tagtillbaka ,449 2,225 

Finansiering ,436 2,292 

År ,562 1,779 

högamål ,281 3,562 

a. Dependent Variable: avgranktot 

 

 

 

Glas 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Befolkning ,704 1,420 

glasavg ,598 1,673 

obli.lag ,643 1,555 

frivilligpant ,804 1,244 

högaglasmål ,455 2,198 

a. Dependent Variable: BNP 

 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
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1 

glasavg ,635 1,575 

obli.lag ,646 1,548 

frivilligpant ,734 1,363 

högaglasmål ,611 1,637 

BNP ,862 1,160 

a. Dependent Variable: Befolkning 

 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

obli.lag ,675 1,482 

frivilligpant ,722 1,385 

högaglasmål ,621 1,611 

BNP ,727 1,376 

Befolkning ,631 1,586 

a. Dependent Variable: glasavg 

 
 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

frivilligpant ,843 1,187 

högaglasmål ,486 2,058 

BNP ,727 1,376 

Befolkning ,596 1,677 

glasavg ,627 1,595 

a. Dependent Variable: obli.lag 

 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

högaglasmål ,456 2,194 

BNP ,827 1,209 

Befolkning ,617 1,622 
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glasavg ,611 1,637 

obli.lag ,767 1,303 

a. Dependent Variable: frivilligpant 

 
 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

BNP ,728 1,373 

Befolkning ,799 1,252 

glasavg ,817 1,224 

obli.lag ,688 1,453 

frivilligpant ,709 1,410 

a. Dependent Variable: högaglasmål 

 

Inga problem med multi, kanske höga mål. 

 

Plast 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Befolkning ,957 1,045 

plastavg ,553 1,808 

plastmål ,768 1,301 

obli.lag ,630 1,587 

frivilligpant ,720 1,390 

År ,645 1,549 
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a. Dependent Variable: BNP 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

plastavg ,548 1,825 

plastmål ,789 1,268 

obli.lag ,635 1,574 

frivilligpant ,663 1,508 

År ,501 1,996 

BNP ,654 1,529 

a. Dependent Variable: Befolkning 

 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

plastmål ,798 1,252 

obli.lag ,733 1,364 

frivilligpant ,599 1,669 

År ,653 1,532 

BNP ,465 2,148 

Befolkning ,674 1,483 

a. Dependent Variable: plastavg 

 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

obli.lag ,756 1,323 

frivilligpant ,665 1,504 

År ,463 2,160 

BNP ,463 2,160 

Befolkning ,695 1,438 

plastavg ,572 1,749 

a. Dependent Variable: plastmål 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

frivilligpant ,715 1,398 
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Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

frivilligpant ,715 1,398 

År ,464 2,155 

BNP ,458 2,182 

Befolkning ,676 1,479 

plastavg ,634 1,578 

plastmål ,913 1,096 

a. Dependent Variable: obli.lag 

 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

År ,488 2,048 

BNP ,582 1,719 

Befolkning ,784 1,275 

plastavg ,575 1,738 

plastmål ,892 1,121 

obli.lag ,795 1,259 

a. Dependent Variable: frivilligpant 

 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

BNP ,635 1,574 

Befolkning ,721 1,387 

plastavg ,763 1,310 

plastmål ,756 1,323 

obli.lag ,628 1,593 

frivilligpant ,594 1,682 

a. Dependent Variable: År 



45 

 

 

Appendix 4 
 

Beronde variabel förpackningar totalt 

Modell 1 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 72,867 6,422  11,346 ,000 

Tagtillbaka -15,447 6,797 -,407 -2,273 ,032 

a. Dependent Variable: totåtervinning 

 
 

Modell 2 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 67,536 7,381  9,150 ,000 

Tagtillbaka -17,809 5,771 -,469 -3,086 ,005 

Finansiering 10,544 4,543 ,344 2,321 ,030 

BNP ,083 ,039 ,314 2,113 ,046 

Befolkning -,017 ,007 -,346 -2,345 ,028 

a. Dependent Variable: totåtervinning 

 

Utan Malta:  

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
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1 

(Constant) 57,311 8,096  7,079 ,000 

Tagtillbaka -9,628 6,374 -,293 -1,511 ,145 

Befolkning ,025 ,019 ,254 1,302 ,206 

Finansiering 7,961 4,317 ,299 1,844 ,079 

BNP ,067 ,037 ,292 1,822 ,082 

a. Dependent Variable: totåtervinning 

 

 

Modell 3 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 63,225 7,917  7,986 ,000 

Tagtillbaka -16,491 5,673 -,435 -2,907 ,008 

År ,973 ,388 ,403 2,508 ,020 

Befolkning -,011 ,007 -,236 -1,588 ,126 

Finansiering 6,784 4,780 ,221 1,419 ,169 

a. Dependent Variable: totåtervinning 

 

Utan Malta:  

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 46,778 8,272  5,655 ,000 

Tagtillbaka -5,450 5,795 -,166 -,940 ,357 

Befolkning ,041 ,017 ,416 2,422 ,024 

Finansiering 2,880 4,163 ,108 ,692 ,496 

År 1,057 ,325 ,488 3,253 ,004 

a. Dependent Variable: totåtervinning 

 

 

Modell 4 



47 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 47,206 7,723  6,113 ,000 

Tagtillbaka -5,129 5,639 -,156 -,910 ,373 

BNP ,057 ,034 ,248 1,670 ,109 

Befolkning ,033 ,017 ,335 1,921 ,068 

avgranktot ,540 ,191 ,408 2,823 ,010 

a. Dependent Variable: totåtervinning 

 

Utan Malta:  

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 47,206 7,723  6,113 ,000 

Tagtillbaka -5,129 5,639 -,156 -,910 ,373 

Befolkning ,033 ,017 ,335 1,921 ,068 

avgranktot ,540 ,191 ,408 2,823 ,010 

BNP ,057 ,034 ,248 1,670 ,109 

a. Dependent Variable: totåtervinning 

 

Modell 5 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 55,159 2,634  20,945 ,000 

Befolkning -,013 ,007 -,271 -1,796 ,085 

högamål 14,300 3,577 ,603 3,998 ,000 

a. Dependent Variable: totåtervinning 

 

Utan Malta:  
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 51,631 2,526  20,436 ,000 

Befolkning ,034 ,016 ,341 2,085 ,048 

högamål 9,696 3,405 ,466 2,847 ,009 

a. Dependent Variable: totåtervinning 

 

Modell 6: 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 43,922 8,530  5,149 ,000 

Tagtillbaka -4,552 6,691 -,138 -,680 ,505 

BNP ,017 ,044 ,076 ,400 ,694 

Befolkning ,037 ,018 ,374 2,060 ,053 

År ,713 ,419 ,329 1,701 ,105 

avgranktot ,332 ,207 ,251 1,606 ,125 

Finansiering 1,787 5,497 ,067 ,325 ,749 

högamål ,979 5,374 ,047 ,182 ,857 

a. Dependent Variable: totåtervinning 

 

Modell 6 utan Malta: 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 43,922 8,530  5,149 ,000 

Tagtillbaka -4,552 6,691 -,138 -,680 ,505 

BNP ,017 ,044 ,076 ,400 ,694 

Befolkning ,037 ,018 ,374 2,060 ,053 

År ,713 ,419 ,329 1,701 ,105 



49 

 

avgranktot ,332 ,207 ,251 1,606 ,125 

Finansiering 1,787 5,497 ,067 ,325 ,749 

högamål ,979 5,374 ,047 ,182 ,857 

a. Dependent Variable: totåtervinning 

 

 

 

 

 

Beroende variabel glasåtervinning 

Modell 1 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 52,923 8,088  6,543 ,000 

frivilligpant 13,527 16,674 ,153 ,811 ,425 

obli.lag 30,350 11,947 ,480 2,540 ,018 

a. Dependent Variable: glas 

Modell 1 utan danmark o malta 
 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 56,850 5,947  9,559 ,000 

obli.lag 17,330 8,821 ,402 1,965 ,062 

frivilligpant 9,600 11,894 ,165 ,807 ,428 

a. Dependent Variable: glas 

 

 

Modell 2 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 26,900 12,715  2,116 ,045 

obli.lag 22,747 10,635 ,359 2,139 ,043 

frivilligpant -3,512 15,267 -,040 -,230 ,820 

Befolkning -,026 ,020 -,203 -1,284 ,212 

BNP ,354 ,112 ,509 3,149 ,004 

a. Dependent Variable: glas 

 

Modell 2 utan utan danmark o malta 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 26,896 7,825  3,437 ,002 

obli.lag 15,385 6,568 ,357 2,342 ,029 

frivilligpant 1,035 9,280 ,018 ,112 ,912 

Befolkning ,054 ,029 ,275 1,840 ,080 

BNP ,250 ,071 ,545 3,506 ,002 

a. Dependent Variable: glas 

 
 

 

Modell 3 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 9,467 12,555  ,754 ,458 

obli.lag 24,001 9,075 ,379 2,645 ,014 

frivilligpant 10,995 12,499 ,124 ,880 ,388 

År 4,017 ,868 ,631 4,626 ,000 

Befolkning -,002 ,018 -,015 -,107 ,916 

a. Dependent Variable: glas 



51 

 

 

Modell 3 utan danmark o malta 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 16,504 9,379  1,760 ,093 

obli.lag 18,613 6,283 ,432 2,962 ,007 

frivilligpant 11,355 8,479 ,196 1,339 ,195 

Befolkning ,083 ,027 ,423 3,076 ,006 

År 2,544 ,664 ,525 3,831 ,001 

a. Dependent Variable: glas 

 

 

Modell 4 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 12,625 9,332  1,353 ,192 

obli.lag 5,478 8,470 ,089 ,647 ,526 

frivilligpant -12,573 11,035 -,156 -1,139 ,269 

BNP ,327 ,093 ,486 3,500 ,002 

Befolkning ,043 ,037 ,151 1,142 ,267 

glasavg ,377 ,079 ,622 4,770 ,000 

a. Dependent Variable: glas 

 

Modell 4 utan utan danmark o malta:  

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 26,802 10,268  2,610 ,018 

obli.lag 11,369 7,984 ,265 1,424 ,172 
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frivilligpant 1,560 11,535 ,029 ,135 ,894 

Befolkning ,069 ,035 ,366 1,969 ,065 

BNP ,216 ,096 ,474 2,258 ,037 

glasavg ,043 ,157 ,055 ,272 ,789 

a. Dependent Variable: glas 

 

 

Modell 5 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 33,939 11,456  2,962 ,007 

BNP ,284 ,104 ,409 2,730 ,012 

Befolkning -,030 ,018 -,239 -1,645 ,113 

högaglasmål 28,598 9,911 ,432 2,885 ,008 

a. Dependent Variable: glas 

Modell 5 utan danmark o malta 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 32,329 7,383  4,379 ,000 

Befolkning ,038 ,029 ,193 1,302 ,207 

BNP ,228 ,068 ,499 3,364 ,003 

högaglasmål 15,670 6,667 ,345 2,351 ,028 

a. Dependent Variable: glas 

 

 

Modell 6 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 12,042 9,768  1,233 ,231 

Befolkning ,094 ,033 ,333 2,819 ,010 
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glasavg ,291 ,078 ,480 3,727 ,001 

År 2,542 ,787 ,418 3,229 ,004 

a. Dependent Variable: glas 

 

Modell 6 utan danmark o malta 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 25,762 10,166  2,534 ,020 

Befolkning ,101 ,030 ,531 3,388 ,003 

År 1,993 ,730 ,427 2,730 ,013 

glasavg ,033 ,122 ,042 ,267 ,792 

a. Dependent Variable: glas 

 

 

 

Beroende variabel plaståtervinning 

 

Modell 1 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 30,892 2,780  11,111 ,000 

frivilligpant -1,142 5,732 -,037 -,199 ,844 

obli.lag 9,780 4,107 ,447 2,381 ,025 

a. Dependent Variable: plast 

 

 

Modell 2 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 31,170 4,991  6,245 ,000 

frivilligpant -1,020 6,125 -,033 -,166 ,869 

obli.lag 9,823 4,238 ,449 2,318 ,029 

BNP -,003 ,046 -,013 -,068 ,947 

a. Dependent Variable: plast 

 

 

 

Modell 3 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 33,419 5,195  6,433 ,000 

frivilligpant -1,009 5,814 -,033 -,174 ,864 

obli.lag 10,135 4,207 ,464 2,409 ,024 

År -,231 ,400 -,105 -,579 ,568 

a. Dependent Variable: plast 

 

 

 

Modell 4 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
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1 

(Constant) 31,228 3,385  9,227 ,000 

frivilligpant -1,311 5,920 -,043 -,222 ,827 

obli.lag 9,625 4,275 ,440 2,252 ,034 

Befolkning -,001 ,008 -,034 -,181 ,858 

a. Dependent Variable: plast 

 

 

Modell 5 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 25,182 6,690  3,764 ,002 

frivilligpant -2,966 5,249 -,144 -,565 ,580 

obli.lag 4,364 4,471 ,253 ,976 ,344 

plastmål ,263 ,269 ,239 ,977 ,343 

a. Dependent Variable: plast 

 

 

Modell 6 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 31,969 3,102  10,308 ,000 

frivilligpant -1,518 6,069 -,051 -,250 ,805 

obli.lag 10,150 4,721 ,458 2,150 ,043 

plastavg -,002 ,006 -,088 -,440 ,664 

 


