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Abstract  
To sort garbage and to recycle is beneficial to our environment. We extract natural resources in a way 

that is unsustainable for our planet due to increased consumption. Increased consumption also leads to 

increased waste. In Sweden, there is today an expanded system for sorting garbage and recycling, but 

there is also potential for increasing the degree of recycling. In order to achieve the adopted global and 

national environmental goals, a reduction from all sectors of society is needed. One of these sectors is 

the Swedish engineering industry. The purpose of this study is to investigate what factors that affect the 

degree of recycling among employees in an engineering industry and to examine the possible solutions 

available to increase recycling. The results show that gender, education and age are factors that 

influence. Women are more interested in improving the recycling and do not consider that they have the 

right opportunities to recycle, while men are not as interested in improvement as they think they have the 

right conditions to recycle. Those with an education level of more than 3 years at university or college 

have the most environmental behaviour but are worse at actually recycle. Those with 1-3 years at 

university or college are better at recycle and are more eager for improvement measures than other levels 

of education. The two younger age groups, 18-30 years and 31-40 years do not recycle to the greatest 

extent but are most keen to improve it.  

 

Keywords: Engineering industry, recycling, environmental behaviour, social roles, values. 
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Sammanfattning  
Att källsortera och återvinna medför vinster för vår miljö. Vi utvinner naturresurser på ett sätt som inte 

är hållbart för vår planet på grund av en ökad konsumtion. Ökad konsumtion leder också till ökat avfall. 

I Sverige finns idag ett utbyggt system för källsortering och återvinning, men det finns också potential 

för att öka graden av källsortering. För att uppnå de globala och nationella miljömål som antagits behövs 

en minskning från alla sektorer i samhället. En av de sektorerna är den svenska verkstadsindustrin. 

Syftet med denna undersökning är att undersöka vilka faktorer som påverkar graden av källsortering hos 

medarbetarna på en verkstadsindustri samt undersöka vilja möjliga lösningar det finns för att öka 

källsorteringen. Resultatet visar att kön, utbildning och ålder är faktorer som påverkar. Kvinnor är mer 

angelägna om att källsorteringen kan förbättras och anser att de inte har rätt möjligheter att källsortera 

medan männen inte är lika angelägna om förbättring då de tycker att de har rätt förutsättningar. De med 

utbildningsnivån mer än 3 år på universitet- eller högskola har mest miljömässigt beteende men är sämre 

på att faktiskt källsortera. De med 1-3 år på universitet eller högskola är inte bättre på att källsortera men 

är mer angelägna om förbättringsåtgärder än övriga utbildningsnivåer. De två yngre åldersgrupperna, 18-

30 år och 31-40 källsorterar inte i högst grad, men är mest angelägna om att förbättra källsorteringen.   

  

Nyckelord: Verkstadsindustri, källsortering, miljömässigt beteende, sociala roller, värderingar.  
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Förord  
Jag vill rikta ett stort tack till alla de respondenter på Volvo Construction Equipment i Arvika som har 

tagit sig tid att svara på min enkät, utan er hade inte detta arbete varit möjligt. Jag är väldigt tacksam 

över att ni varit så hjälpsamma och intresserade av att svara och för alla de bra svar jag fått in. Jag vill 

tacka de som ställt upp och pratat med mig om källsortering och jag vill speciellt tacka Lennart och Leif 

som tagit med mig ut i fabriken och visat mig runt och berättat mycket om hur källsorteringen fungerar. 

Hjärtligt tack till er båda.  

 

Ett extra stort tack vill jag rikta till Eva, miljösamordnare på Volvo i Arvika för att du tog emot mig, för 

att du har hjälpt mig med att få kontakter, för att du visat mig runt när jag inte hittat och framförallt för 

att du har varit så stöttande under arbetets gång och alltid funnits där att prata med och få hjälp utav.  

 

Jag vill också tacka min handledare Hilde Ibsen som också stöttat under arbetets gång, svarat snabbt på 

mina frågor och gett tips och råd.  
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1. Introduktion 
För att skydda vår planet från degradering och för hållbart användande av naturresurser har Förenta 

Nationernas [FN:s] generalförsamling år 2015 antagit 17 hållbarhetsmål med 169 delmål (United 

Nations General Assembly 2015). För varje år sedan år 2000 har utvinningen av naturresurser ökat för 

att kunna producera material som konsumeras. Det innebär en onödig belastning på miljöresurserna. År 

2017 var den globala materialförbrukningen 92,1 miljarder ton, vilket var en ökning med 254 procent 

jämfört med 1970 (United Nations, u.å). Även människans globala fotavtryck har ökat från 8,1 ton 

utvunna naturresurser per person för att tillse behov till nästan 12 ton per person. Vårt sätt att konsumera 

är inte hållbart för vår planet, vi konsumerar mer än vad vår planet klarar av (United Nations 

Development Programme [UNDP] 2015). Med konsumtion genereras även avfall, idag slängs 

tillexempel en tredjedel av den mat som produceras. Hur varor produceras och konsumeras behöver 

ändras för att uppnå en miljömässigt hållbar utveckling.   

 

Agenda 2030 för hållbar utveckling kallas de 17 mål som FN antog 2015. De mål som riktar sig mot 

avfall och förebyggande av avfall är mål 12 – Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

(FN:s generalförsamling 2015). I målet ingår att vi år 2030 ska ha uppnått hållbart användande och 

effektivt användande av naturresurser, halverat det globala matsvinnet per capita på detaljist- och 

konsumentnivå samt väsentligt minskat avfallet genom förebyggande åtgärder, reducering, återvinning 

och återanvändning (FN:s generalförsamling 2015). Även mål nummer 9 – hållbara industrier, 

innovationer och infrastruktur i agenda 2030 för hållbar utveckling är relevant då detta mål innebär att 

år 2030 ska effektivare resursanvändning införlivats i industrin, vilket i sin tur leder till minskad 

resursanvändning och minskat avfall (FN:s generalförsamling 2015). 

 

Att arbeta förebyggande mot avfall, öka återvinning och ha effektivare resursanvändning skulle också 

innebära att fler globala och nationella mål uppnås. Tillexempel mål nummer 13 i agenda 2030 för 

hållbar utveckling (FN:s generalförsamling 2015) som anger att vi ska bekämpa klimatförändringarna. 

Även Sveriges nationella mål om begränsad klimatpåverkan (Sveriges miljömål 2018) då 2 procent av 

Sveriges totala utsläpp av växthusgaser kommer ifrån avfallsbehandlingssektorn, den genererar 1,3 

miljoner ton koldioxidekvivalenter (Naturvårdsverket 2018a). 

 

Utöver agenda 2030 för hållbar utveckling har regeringen beslutat om nationella miljömål 

(Naturvårdsverket 2018a) som anger mål för Sveriges avfallshantering. God bebyggd miljö är det 

nationella mål som berör hållbar avfallshantering och avfallsförebyggande åtgärder. Målet anger att vi 

skall ha effektiv avfallshantering, förebygga avfall och, där avfall uppstår ska resurserna tas tillvara i så 
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hög utsträckning som möjligt. Avfallets påverkan och risk för människa och miljö ska också minimeras 

(Naturvårdsverket 2018a). 

 

I Sverige genererades år 2016 31,9 miljoner ton avfall och 2,4 miljoner ton farligt avfall 

(Naturvårdsverket 2018 b). Exklusive gruvavfallet beräknas avfall uppgå till 3,2 ton avfall per person 

och år respektive 238 kilogram farligt avfall per person och år. Mellan 2014 och 2016 gick trenden åt fel 

håll, det vill säga att avfallet ökade. Det ökade totalt sett med 3,8 miljoner ton (Naturvårdsverket 2018a), 

och med dagens förutsättningar väntas avfallet öka med ytterligare 33 % för icke-farligt avfall och 36 % 

för farligt avfall. Att göra mer med mindre heter Sveriges nationella avfallsplan och avfallsförebyggande 

program för åren 2018-2023. Denna är framtagen av naturvårdsverket (2018a) och är en del av att 

uppfylla vissa krav i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG samt även ett led i att nå målen 

i agenda 2030 för hållbar utveckling och de nationella miljömålen. Syftet med den nationella 

avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet är att beskriva landets arbete med att minska 

avfallet, minska de negativa effekter som avfall ger upphov till på människans hälsa och miljön, främja 

avfallshierarkin samt främja cirkulär ekonomi genom att bryta sambanden mellan ekonomisk tillväxt och 

miljö- och hälsopåverkan som uppstår i relation till avfall.  

 

Utöver de globala och nationella mål som finns förekommer en skatt på avfallsförbränning. Skatten på 

avfallsförbränning ska öka stegvis mellan åren 2020-2022 från 75 kr per ton avfall till 125 kr per ton 

avfall. Skatten syftar till att vara del i att nå de globala och nationella målen och bidra till att Sverige inte 

har några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 (Regeringskansliet 2019).  

 

För att uppnå målen i planen och programmet krävs en minskning av den totala avfallsmängden från alla 

sektorer och hushåll. En av de sektorer som berörs är verkstadsindustrin. År 2016 genererade 

verkstadsindustrin 777 000 ton avfall, varav 95 000 ton var farligt avfall (Naturvårdsverket 2018 b). Av 

de 777 000 ton avfall som genereras är 447 000 ton metallavfall. Detta är endast de metallavfall som 

genereras under produktionen, de avfall som genereras innan, vid framställning av metallen är betydligt 

högre. För framställning av metall och stål uppkommer 1,7 miljoner ton avfall.  

 

I Sverige idag finns ett utbyggt system för källsortering och återvinning. Ambell et al. (2010) menar att 

trots det finns betydande potential för ökad källsortering. Ur ett livscykelperspektiv finns med dagens 

avfallshanteringssystem nettovinster för miljön då det medför minskad miljöpåverkan från andra 

sektorer. Således kan denna negativa miljöpåverkan minska ytterligare vid ökad källsortering av 

material. Ambell et al. (2010) menar att det som ger största möjliga miljövinst per kiloton material är 

plastavfall samt pappers- och pappavfall, men även ökad återvinning av metall skulle ge tydliga 

miljövinster. Dock inte i lika stor utsträckning som för plast och papper. Idag källsorteras 800 kiloton 
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papper medan cirka 700 kiloton inte källsorteras från både hushåll och verksamheter. För metall 

källsorteras idag cirka 1200 kiloton medan cirka 200 kiloton inte källsorteras. Siffran för plast är att 200 

kiloton källsorteras medan cirka 400 kiloton inte källsorteras, se bilaga 1.  

 

Om källsorteringen fortsätter som vanligt, med ökande avfallsmängder utan ökad återvinning resulterar 

det i ökade mängder avfall som går till förbränning (Ambell et al. 2010). Ökar återvinningen är mängden 

avfall lika stor, men istället för att gå till förbränning ökar mängden avfall av papper, metall, plast med 

flera som går till återvinning, se bilaga 2. 

 

1.1 Bakgrund  

I kategorin verkstadsindustri ingår tillverkning av maskiner, motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 

(Naturvårdsverket 2018b). De största avfallsgrupperna inom denna kategori är metallavfall som 

genererar 447 000 ton/år, icke-brännbart avfall som genererar 91 000 ton/år, blandat avfall genererar 

63 000 ton/år och farligt avfall i form oljeavfall genererar 50 000 ton/år (Naturvårdsverket 2018b). 

Blandat avfall består till stor del av papper, plast och trä. Alltså sådant material som är återvinningsbart 

(Avfall Sverige 2009). Företag kan bidra till att minska mängden avfall som de genererar samt öka sin 

andel som går till återvinning och återanvändning för att vara med och bidra till att de nationella 

miljömålen uppfylls (Sveriges Miljömål 2017). Undersökningen kommer därav göras på en 

verkstadsindustri i Värmland.  

 

Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalkens 2 kap. 5 § 1. minska mängden avfall, 3. minska 

de negativa effekterna av avfall samt enligt 4. återvinna avfall. Miljöbalkens 15 kap. 10 § säger att den 

som är skyldig att vidta avfallsförebyggande åtgärder enligt 2 kap. 5 § och som är ansvarig för att 

avfallet blir behandlat ska se till att det enligt 1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning, 2. 

materialåtervinns, om det är lämpligare än 1, 3. Återvinns på annat sätt om det är lämpligare än 1 och 2, 

eller 4. Bortskaffas, om det är lämpligare än 1-3. Detta kallas enligt 15 kap. 10 § för avfallshierarkin och 

detta är en del av de krav som ställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG. I direktivet är 

dock förebyggande åtgärder det som ska vara först i prioritetsordningen.  

 

Verkstadsindustrin för undersökningen är Volvo Construction Equipment i Arvika (kallas i 

fortsättningen VCE). VCE Arvika är en del av Volvo group (Volvo Group 2018). Volvo Group anger i 

sin års- och hållbarhetsrapport 2018 att de skall främja cirkularitet och en cirkulär ekonomi. Att 

reducera, återanvända, återvinna och omarbeta material ingår i deras värdekedja (Volvo Group 2018). 

De anger även i sin miljöpolicy att de skall minimera resursanvändning, utsläpp, avfall och använda sitt 

inflytande för att leda förändring mot en cirkulär ekonomi (Volvo Group 2019). Vid ett samtal på ett 

möte med miljösamordnaren och chefen för avdelningen kommunikation och hållbarhet på VCE i 



 

 9 
 
 

Arvika uttryckte de en tro om att källsorteringen på fabriken kan öka samt bli bättre genom att rätt 

fraktioner sorteras och slängs i rätt kärl och att behov av en undersökning av detta fanns. En sådan 

undersökning är således förenlig med företagets hållbarhetsmål samt säkerställer att lagen efterlevs.  

 

VCE i Arvika arbetar utifrån avfallshierarkin, de arbetar i första hand med att förhindra avfall, sedan 

minska avfallet och det som blir kvar skall först och främst återanvändas och om inte det är möjligt helst 

materialåtervinnas. De brännbara fraktionerna går till energiåtervinning och viss del till deponering. 

Organisationens övergripande mål är också att alla fabriker skall vara deponifria 2030. För vissa 

fraktioner får fabriken betalt för att bli av med medan den får betala för att bli av med andra beskriver 

Leander1.  

 

År 2019 gick 14 ton farligt avfall och 304 ton annat material till förbränning med energiutvinning visar 

sammanställningen av avfall från VCE Arvika som Stena Recycling (2020) tillhandahållit. Det farliga 

avfallet som går till förbränning är bland annat sprayburkar, glykol, absorbenter med mera, det övriga 

materialet som går till förbränning är tillexempel brännbart verksamhetsavfall, målat och inte målat 

träavfall, plast och papper. För att bli av med detta avfall betalar fabriken nästan 340 000 kronor.  

 

Material som återvinns och som de får pengar för är järn och metaller, wellpapp och kontorspapper. 

Även mjukplast och färgad plast återvinns men genererar ingen inkomst. År 2019 uppgick järn- och 

metallavfallet till 1097 ton, wellpapp, kontorspapper och plast genererade 126 ton avfall. För detta fick 

fabriken nästan 1,7 miljoner kronor. Även för vissa fraktioner av farligt avfall får de betalt att bli av med 

men det mesta betalar de för att materialåtervinna. 305 ton farligt avfall genererades 2019, detta kostar 

cirka 244 000 kronor att skicka till återvinning. 9 ton avfall går till förbränning utan energiåtervinning 

vilket fabriken betalar 30 600 kr för att bli av med. Ytterligare 13 ton material av övrigt farligt avfall, 

elektronik och metaller återvinns och för detta betalar fabriken 15 300 kronor. Sådant som inte kan 

återvinnas eller förbrännas går till deponi, 2019 genererades nästan 29 ton avfall som gick till 

deponering (Stena Recycling 2020) 

 

Med övriga tjänster för tillexempel hyra och frakt betalar fabriken total för avfallshantering ungefär 

5800 kronor. 2019 betalades 287 178 kr för att bli av med brännbart avfall. För blandskrot av järn och 

metaller får de betalt 793 500 kronor (Stena Recycling 2020). Om koppar är rätt utsorterat och inte 

slängt i blandskrot ökar vinsten 32 gånger i jämförelse med om den slängs i blandskrot. 

 

 
1 Eva Leander, miljösamordnare på Volvo Construction Equipment Arvika. Presentation av Saftey Dojo (Information till 
nyanställda) 20 Januari 2020.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Denna undersökning syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar graden av källsortering hos 

medarbetarna på en svensk verkstadsindustri. Undersökningen syftar också till att undersöka vilka 

möjligheter det finns för att öka källsorteringen på en verkstadsindustri.  

  

• Vilka faktorer påverkar medarbetarnas grad av källsortering? 

• Vilka möjliga lösningar finns det för att öka källsorteringen på en svensk verkstadsindustri? 

 

1.3 Avgränsningar 
Undersökningen är avgränsad till en industri i Värmland, Volvo Construction Equipment i Arvika. Detta 

då det är en såpass stor industri med många olika avdelningar och därav skulle arbetet bli för stort om 

undersökningen genomfördes på fler verksamheter i förhållande till den tid som finns avsatt för 

undersökningen samt i förhållande till undersökningens storlek. Undersökningen avgränsas också till de 

material som finns med i källsorteringshandboken (Stena Metall 2007) för VCE Arvika då det är dessa 

material som medarbetarna kommer i kontakt med vid sin källsortering. Andra fraktioner så som massor 

i form av asfalt, betong, jord, sand med mera som uppstår vid projekt som ombyggnation avgränsas bort. 

Anledningen är att det delvis är svårt att undersöka med den valda metoden samt att det framförallt är 

den vardagliga källsorteringen som sker på medarbetarnivå som skall undersökas.  

 

1.4 Uppsatsens struktur   

Uppsatsen första avsnitt presenterar en inledning som beskriver de globala målen i förhållande till 

arbetet. Vidare beskrivs bakgrunden som tydliggör det område undersökningen sker utifrån. Efter det 

presenteras uppsatsens syfte och frågeställning som undersökningen avser besvara. I avsnitt två 

presenteras teori och tidigare forskning. Syftet med detta avsnitt är att stärka resultaten som presenterats 

genom generalisering av resultaten till den valda teorin som skall lyfta fram allmängiltiga aspekter 

(Esaiasson et al. 2017) alternativt förkasta teorin då den inte är applicerbar. Med hjälp av tidigare 

forskning kan resultaten diskuteras huruvida de stämmer överens eller inte.  

 

I det tredje avsnittet presenteras de metoder och material som legat till grund för forskningsprocessen, 

och som används för att samla in data och analysera datamaterial. Detta följs av ett avsnitt där resultaten 

som framkommit genom metoden för datainsamling och analys presenteras. Syftet med detta avsnitt är 

att visa vad undersökningen faktiskt kommit fram till och detta skall sedan användas för att besvara 

frågeställningen. Resultaten diskuteras sedan i relation till tidigare forskning och teori under avsnitt fem. 

Avslutningsvis presenteras de viktigaste slutsatserna av arbetet baserat på frågeställning och förslag på 

vidare forskning ges.  
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2. Teori och tidigare forskning  
 

2.1 Miljömässigt beteende och transformerande ledarskap  

 

Genom sökning i Scopus, som är en vetenskaplig databas Karlstads Universitet tillhandahåller 

påträffades ingen tidigare forskning om källsortering på industrier. Exempel på ord för att söka tidigare 

forskning var ”recycling” and ”industry”, ”recycling” or ”waste management” and ”industry” or 

”industries”. Dessa gav inga träffar som var relevanta för mig. Då breddades sökningen till ”recycling” 

or ”waste management” and ”employees” and ”barriers” som gav intressanta träffar som var relevanta 

för studien. Dessa handlar om miljömässigt beteende över lag på företag och organisationer och hur 

ledarskap påverkar medarbetarna.  

 

För att uppnå miljömässig hållbarhet i företag och organisationer krävs engagemang från medarbetare 

och att de förespråkar miljömässig hållbarhet (Graves och Sarkis 2018). Detta behöver gå hand i hand 

med ny hållbar teknologi och nya hållbara processer. Deras aktiva engagemang är en nödvändighet för 

ett lyckat integrerande av hållbara processer (Yuriev et al. 2018). Detta baseras på Jabbour och de Sousa 

Jabbour (2016) som undersökt hur en grön personalavdelning (GHRM) kan inverka på en grön Supply 

Chain Management (GSCM). Personalavdelning kan ha positiv påverkan på SCM och författarna menar 

därför att även GHRM kan ha en positiv inverkan på GSCM. Att bygga en bro mellan dessa är 

nödvändigt för att uppnå en mer hållbar organisation (Jabbour och de Sousa Jabbour 2016).  

 

Miljömässigt beteende – på engelska kallat pro-environmental behavior – definieras som ”en bred 

uppsättning av miljömässigt ansvarsfulla aktiviteter såsom lärande om miljön, utveckla och applicera 

idéer om reducering av företagets påverkan på miljön, utveckla gröna processer och produkter, 

återvinna, återanvända och ifrågasätta metoder som skadar miljön” (Graves et al. 2013, p. 81: egen 

översättning). Ett ledarskap där miljömässig transformation är i centrum främjar även medarbetarnas 

miljömässiga beteende. Att beskriva en framtid där företagets aktiviteter är hållbara och att vara 

optimistiska om en hållbar framtid inbringar inspiration hos medarbetarna (Graves och Sarkis 2018). 

Hållbart ledarskap inger optimism hos medarbetarna om att deras handlingar påverkar och gör skillnad 

för miljön och genom detta framkallar motivation att agera på ett miljömässigt hållbart vis.  

 

Enkla miljömässiga beteenden såsom källsortering, stänga av ljus och elektronik eller dricka från 

återanvändbara material är inte effektivt uttryckta i miljöledningssystem. Dessa aktiviteter kan uppfattas 

av individer som obetydliga, varpå de inte utför dem. Dock tenderar de att ha stor effekt över lag på ett 

företags miljömässiga presterande (Yuriev et al. 2018). Kontexten som utspelar sig påverkar också 
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medarbetarnas beteende. Detta baseras på att de källsorterar och vidtar energibesparande beteende i 

hemmet högre utsträckning än på arbetsplatsen för samma medarbetare. Detta kan influeras av monetära 

kostnader som de påverkas av hemma men inte på sin arbetsplats.  

 

Ytterligare barriärer för medarbetare att handla miljömässigt på arbetsplatsen baserat på personliga 

hinder är dess attityd till miljöaktiviteter. Här spelar moralisk skyldighet in, oro för naturen och 

personliga värderingar. Dessa verkar annorlunda för individer i hemmet och på arbetet (Yuriev et al. 

2018). Beteendet är kopplat till känslor av själveffektivitet, medvetenhet och kunskap. Deras tidigare 

erfarenheter och vanor påverkar viljan att utföra miljöaktiviteter och ändra beteende på arbetsplatsen 

(Yuriev et al. 2018). Sociala normer och organisationen påverkar även medarbetarnas personliga hinder 

för att utföra miljöaktiviteter. Hur de sociala normerna upplevs och hur den interna kulturen inom 

företaget är speglar medarbetarnas vilja att agera miljömässigt. Grön intern kultur, sociala normer och 

attityder till miljömässigt hållbart beteendet påverkar alltså medarbetarnas miljöaktiviteter (Yuriev et al. 

2018). Organisationen i sin helhet kan därav utgöra hinder för medarbetarna att utföra miljöaktiviteter. 

Dessa hinder utgörs av företags värderingar, saknas miljömässiga värderingar och miljömässig kultur i 

företaget återspeglar det medarbetarnas beteende (Yuriev et al. 2018). När företag är kända för att ha 

miljömässiga värderingar tenderar medarbetare att agera mer ansvarsfullt.  

 

Värderingar beskriv som en individs uppfattningar om accepterade eller önskade beteenden och normer 

(Graves och sarkis 2018; Linnenluecke och Griffiths 2010). Attityder, känslor och beteenden drivs av 

värderingar och dessa tenderar att hålla över tid och situationer (Graves och Sarkis 2018). 

Organisationskultur beskrivs på flertal olika vis, gemensamt för beskrivningarna är att de handlar om 

delade uppfattningar om vad som är accepterat för beteendet, normer, värderingar, ideologier, meningar, 

förståelse eller övertygelser (Linnenluecke och Griffiths 2010). Organisationskultur menar Jabbour och 

de Sousa Jabbour (2016) är den viktigaste och mest relevanta faktorn för individer när en hållbar 

organisation skapas då företagskultur och policys från HR är en viktig faktor för att organisationen ska 

ha en framgångsrik strategi för materialflödet i företaget (supply chain management). Författarna menar 

att detta också är viktigt för att uppnå en hållbar organisation. Lokala beteenden och normer på 

arbetsplatsen formas ofta av medarbetarnas förman/handledare/närmsta chef (Yuriev et al. 2018). 

 

I vilken mån organisationen ger utrymme för att uttrycka sig själv miljövänligt påverkar medarbetarnas 

beteende (Yuriev et al. 2018). De rätta förutsättningarna måste finnas för att kunna agera på sin moral 

och ha kontroll över sitt miljömässiga beteende. Hur chefer och toppchefer agerar är också en 

organisatorisk faktor som påverkar en medarbetares miljömässiga beteende. Gröna aktiviteter från dem 

påverkar medarbetare att göra detsamma. Saknas detta hindras medarbetarnas vilja att lägga fram nya 
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idéer och utföra miljövänliga beteenden (Yuriev et al. 2018). Organisationens interna resurser påverkar 

också i vilken mån miljömässiga aktiviteter kan utföras.  

 

Även Kim et al. (2015) menar att ”gröna ledare” skall ge vägledning för att utveckla medarbetarnas inre 

motivation som är relaterad till miljövänligt beteende. Detta medför ökad känsla hos dem att lösa 

miljömässiga utmaningar. Kim et al. (2015) menar också att det finns generationsmässig skillnad, där 

generationen 1982-nu är mer benägna att integrera miljöfrågor i deras beteende och arbete. Deras 

resultat tyder dock på att de viktigaste för att influera medarbetares beteende gällande miljö är samspelet 

mellan inre motivation, yttre motivation, miljöhänsyn och själveffektivitet. Finns inre motivation, yttre 

motivation, miljöhänsyn och en känsla av att beteendet är effektivt för dem själva ökar de miljövänliga 

beteendet (Kim et al. 2015).  

 

Triguero et al. (2016) menar dock att äldre människor är mer benägna att källsortera, genererar mindre 

avfall och konsumerar ”grönt”. Å andra sidan beror det inte på att de är mer miljövänliga eller har ett 

miljömässigt beteende utan det beror på en mer sparsam livsstil. Yngre har ett miljövänligare beteende 

men är mer benägna att spara energi och vatten framför att källsortera och generera mindre avfall. 

Benägenhet att källsortera ökar med ökad ålder. Triguero et al. (2016) menar också att kön kan påverka i 

hur stor utsträckning en individ källsorterar. Sannolikheten att kvinnor källsorterar verkar större än män. 

Detta är dock omstritt då många studier inte visar signifikant skillnad mellan könen i fråga om 

källsortering. Kvinnor är dock mer benägna att betala för att kasta sitt avfall, det verkar bero på att 

kvinnor visar mer miljöansvar än män.  

 

Studier visar ofta att det finns ett samband mellan personer med högre utbildning och miljöhänsyn 

(Meyer 2015), dock är detta ifrågasatt då det kan finnas andra variabler som påverkar såsom inkomst 

och social klass (Meyer 2015; Triguero et al. 2016). Flertal studier visar att högre utbildning står i 

relation med högre miljöhänsyn, tillexempel visar många studier att de med högre utbildning är mer 

benägna att källsortera (Meyer 2015), men det finns också studier som visar att det inte finns något 

samband mellan högre utbildning och mer miljövänligt beteende. Meyers (2015) egna studie har funnit 

bevis på en kausal effekt av högre utbildning och ökad omfattning av personers miljövänliga beteende. 

Det beror enligt Meyer (2015) på att betydelsen av miljöfrågor ökar personligen för dem med högre 

utbildning och de upplever att miljöfrågor har en större direkt påverkan på deras liv. Att separera avfall 

för återvinning är en miljöaktivitet som ökar med högre utbildning. 
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2.2 Social Role Theory  

Social role theory är en teori som utvecklades under 80-talet som en könsrelaterad teori (Dulin 2007). 

Teorin fokuserar på interaktioner bland och mellan individer, grupper samhället och ekonomiska system 

och som utvecklats i sociala system som människan lever i.  

 

Social Role Theory teori lyfter att det finns två biologiska kön – på engelska sex –, kvinna och man 

(Dulin 2007). Det finns också genus – på engelska gender – och det är de som allmänt tilldelas manligt 

och kvinnligt kategoriskt från människa och samhälle. Att kön och gender även har den engelska 

beteckningen här beror på att de engelska orden gender och sex båda kan översättas till det svenska ordet 

kön men att de här används olika och det är viktigt att poängtera. Det finns enligt teorin även det som 

kallas för könsroller, detta beskrivs som de sociala roller som utses för män och kvinnor av samhället. 

Sista termen är könsstereotyper och det beskrivs som vad människor tror män och kvinnor har för 

stereotyper och som leder till könsstereotyper (Dulin 2007). Dessa skillnader görs för att beteckna flera 

skillnader än endast de biologiska. En av grundarna – Eagly – gjorde detta då det inte finns någon tydlig 

konsensus om orsakerna till könsskillnader. Syftet med teorin var till en början att undersöka om det var 

biologiska eller sociala faktorer som bestämde vårt beteende (Dulin 2007). 

 

Teorin använder ett strukturellt tillvägagångssätt (Dulin 2007), med det menas att strukturella 

påtryckningar har resulterat i att kvinnor och män beter sig olika. Familj, organisationer och samhällen 

är exempel på dessa strukturella påtryckningar. Detta leder till en uppfattad social roll hos människor 

baserat på kön. Dessa formar stereotypa könsroller baserat på sociala normer – alltså delade 

förväntningar på lämpliga egenskaper eller beteenden – som gäller för människor i olika kategorier eller 

sociala positioner (Dulin 2007). 

 

Skillnader och likheter mellan könen i beteende återspeglar övertygelser om könsroller och det resulterar 

i människors uppfattning om sociala roller för män och kvinnor i samhället där de lever (Eagly och 

Wood 2012). Könsroller uppstår när män och kvinnor observeras, så också deras beteende. Resultatet 

blir då att män och kvinnor anses ha olika attribut som är specifika för respektive kön och dess 

könsroller. Denna distribution av olika sociala roller för män och kvinnor beror på utvecklingen av 

fysiska könsskillnader som finns mellan män och kvinnor och som leder till att vissa aktiviteter utförs 

mer effektivt av det ena könet (Eagly och Wood 2012). 

 

Dessa förstärks av att människor i det dagliga livet uppfyller dessa könsroller genom att anta specifika 

roller som tillexempel förälder eller anställd (Eagly och Wood 2012). Könsrollerna tycks spegla de 

medfödda attributen menar Eagly och Wood (2012), de verkar naturligt och är oundvikliga. Samtidigt 

som människor konstruerar könsroller utifrån kulturella och miljömässiga förhållanden utifrån 
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övertygelser verkar de inneboende egenskaperna för män och kvinnor stabilt i samhället (Eagly och 

Wood 2012).  

 

Det finns två dimensioner som män och kvinnor kan delas in i, agentiska och kommunala – på engelska 

agentic and communal – baserat på människors generella uppfattningar (Eagly och Wood 2012). 

Agentiska egenskaper beskriv som dominanta, självhävdande, konkurrenskraftiga och självutvidgande 

(Eagly och Wood 2012; Dulin 2007). Dessa tillskrivs män i större utsträckning än kvinnor. Kvinnor 

tillskrivs den kommunala egenskapen, vilket innebär ett beteende som är vänskapligt, osjälviskt, 

omtänksamt, känslomässigt uttrycksfullt och att vara på god fot med andra. Samhället har således skapat 

olika förväntningar på män och kvinnor och dessa formar i sin tur roller då människan tenderar att göra 

och leva upp till vad som förväntas av dem samt agera utifrån vad dessa roller innebär (Eagly och Wood 

2012). Utifrån teorin är hypotesen att kvinnor är mer angelägna om att källsortera då de är osjälviska och 

mer omtänksamma även för miljön.  

 

Teorin har använts i flertal olika studier som teoretiskt ramverk, däribland för studier om aggression, 

ledarstilar, hjälpbeteende etiskt beslutsfattande, idrott och emotionell sårbarhet (Dulin 2007), de flesta 

studierna upprätthåller teorin.  Kritik finns dock mot teorin i form av att den inte längre är relevant i 

dagens kultur. Det finns studier som motbevisar teorin, denna studie påvisade att det inte fanns någon 

skillnad mellan män och kvinnor i altruistiskt beteende. Dock skulle det kunna bero på att roller visat sig 

vara dynamiska, då teorin har använts i studier för att undersöka detta. Undersökningen gick ut på att 

testa om könsstereotyper var dynamiska i arbetet. När kvinnor utvecklas i arbetet tenderar stereotyper att 

förändras eller försvinna. Dessutom har synen på kvinnliga ledare undersökts, där mer traditionella 

stereotyper dömde kvinnor i ledande roller hårdare än individer vars attityd till kvinnor var mindre 

stereotypisk (Dulin 2007). Vilket också speglar att roller är dynamiska.  

 

Således är teorin relevant i den mån att undersökningen kan finna andra sociala roller som är mer 

relevanta i dagens samhälle, alternativt att det både finns könsroller men också andra sociala roller.  

 

 

 

 

 

 



 

 16 
 
 

3. Metod och material 
Här beskrivs den metod som använts för att samla in datamaterial till uppsatsens undersökning, vilket 

urval som använts samt vilken metod som används för analys av materialet. Den valda metoden för 

insamling av data är enkäter och den valda metoden för analys är korstabeller. Detta avsnitt syftar till att 

höja reliabiliteten och transparensen i uppsatsen. Med ett utförligt förklarat metodavsnitt kan studien 

genomföras av andra som vill undersöka detsamma, antingen på en liknande sektor eller för att 

undersöka hur andra sektorer förhåller sig till samma fråga.  

 

3.1 Metod  

 

3.1.1 Gruppadministrerade enkäter 

Enkäter som metod för datainsamling är fördelaktigt när stor mängd data skall samlas in från en stor 

grupp. Det är en kostnadseffektiv metod att samla in datamaterial på (Wagner et al. 2012). I denna 

undersökning används så kallade gruppadministrerade enkäter. Gruppadministrerade enkäter innebär att 

en grupp respondenter förs samman vid ett tillfälle och genomför enkäten (Wagner et al. 2012). 

 

Gruppadministrerade enkäter är fördelaktig vid insamling av data från bland annat stora företag, 

universitet eller skolor (Wagner et al. 2012). Fördel med denna typ av enkätundersökning är att den ger 

högt svarsantal bland dem som medverkar samt att om de finns frågor bland respondenterna kan de få 

klarhet direkt på plats. Det är också ett bekvämt tillvägagångssätt att samla in data på från ett antal 

respondenter samtidigt (Wagner et al. 2012).  

 

Nackdelar med gruppadministrerade enkäter är att det är svårt att samla rätt respondenter på rätt tid och 

plats samtidigt (Wagner et al. 2012), resultaten är ofta inte generaliserbara på hela populationen då 

urvalet vanligen inte är representativt. Svaren skall bearbetas för hand, vilket är tidskrävande och kan 

leda till bearbetningsfel. Att respondenterna oroar sig för att deras handstil skall härleda svaren till dem 

är också en nackdel som kan påverka svaren.  

 

Vid intervjuer är en nackdel att forskaren som undersöker är närvarande vid genomförandet. Detta kan 

även påverka vid gruppadministrerade enkäter och är ytterligare en nackdel då det kan leda till att någon 

svarar opartiskt då de vill svara utifrån vad som är socialt accepterat och/eller vad de tror att forskaren 

vill att de ska svara (Wagner et al. 2012). Vid en intervju är det viktigt att vara i respondentens naturliga 

miljö.  
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3.1.2 Utformning av enkät 

En effektiv utformning av ett frågeformulär kan vara tidskrävande. Det finns vissa delar som bör vara 

med menar Wagner et al. (2012). Dessa är att frågeformuläret bör ha en titel för att introducera 

deltagaren till ämnet och en inledning som beskriver syftet med undersökningen och som beskriver hur 

sekretess och anonymitet säkerställs. Vidare bör formatet på frågorna tänkas över noga så att de är 

tydliga, likaså längden på frågeformuläret. För långa enkäter tenderar att minska svarsfrekvensen. 

Endast nödvändiga frågor bör vara med. Det är även bra att få råd från en expert efter det att 

frågeformuläret är utformat (Wagner et al. 2012).  

 

I ett frågeformulär kan öppna eller slutna frågor användas (Wagner et al. 2012). Öppna frågor ger 

respondenten frihet att ge ett eget svara med egna ord medan slutna frågor ger respondenten en lista av 

alternativ att välja mellan. Öppna frågor används för att identifiera problem eller undersöka ämnen på 

djupet. Resultatet av slutna frågor är mer konsekventa och enklare att analysera statistiskt. Nackdelen är 

att respondenterna har mindre frihet att ge sin synvinkel och kan bli frustrerade (Wagner et al. 2012).  

 

Enkäten är utformad på ett sådant sätt att den skall vara enkel att förstå och gå snabbt att svara på då 

utbildningsnivåer varierar samt att vissa avdelningar har ont om tid då de följer tidsscheman i arbetet. 

Enkäten har en titel, beskrivning av syfte och ett avsnitt om samtycke och GDPR innan frågorna tar vid, 

se bilaga 3. Enkäten består till största del av slutna frågor men med alternativ att svara med egna ord om 

inget av svaren passar respondenten på vissa. Även sista frågan är helt öppen för att kunna fånga in 

sådant medarbetarna reflekterat över, samt för att de inte ska känna någon frustration om enkäten inte 

passar dem. Enkäterna kommer testas på en liten grupp respondenter för att hitta brister som jag som 

skapare inte tänkt på. Att skapa enkäten har skett i flera steg. Det började med öppna och slutna frågor. 

Enkäten omarbetades till en som enbart bestod av stängda frågor, men med en sista öppen fråga och på 

några frågor adderades en sista öppen del kallad ”annat” där det kändes nödvändigt. Där kunde de själva 

lägga till om det exempelvis var en fraktion av något material som de saknade men som jag inte hade 

med som alternativ att kryssa.   

 

Ett första exemplar gjordes som sedan skickades för konstruktiv kritik till miljösamordnaren på fabriken 

samt besöks- och kommunikationskoordinatorn. De testade enkäten och gav konstruktiv kritik. Enkäten 

omarbetades något, flera frågor slogs samman då de gav samma effekt. Sedan skickades enkäten tillbaka 

och de läste igenom, en fråga till adderades efter andra omgången konstruktiv kritik. Sedan testades 

enkäten på fyra testpersoner. Några alternativ togs bort på en fråga och små ändringar i utformning och 

språk gjordes. Efter det fanns en färdig enkät. Enkäten svarar fortfarande på frågeställningen efter 

omarbetning, de ändringar som blev var framförallt för att effektivisera samt passa metod för analys. 
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Enkäten är i pappersformat då det inte finns tillgång för respondenterna att sitta vid en dator och svara 

under mötena.  

 

3.1.3 Genomförande av gruppadministrerad enkät 

Enkäten delades ut under ungefär tre veckor vid morgon- eller veckomöten i fabriken. Vid mötena 

användes kläder som tillhandahållits av fabriken. Innan enkäten delades ut presenterades syfte, GDPR 

och samtycke, ärlighet, vad som i studien menas med källsortering, ID kopplat till enkät samt att det går 

bra att ställa frågor. En guide som användes vid mötena finns i bilaga 4. Denna följdes inte ordagrant 

varje gång men vid i princip alla tillfällen presenterades alla områden som ovan nämnt.  

 

Innan respondenterna svarar på enkäten får de ta del av ett informationsbrev som utgör första sidan av 

enkäten. I detta informationsbrev beskrivs studiens syfte samt samtycke och GDPR. Samtycke och 

GDPR beskriver respondenternas rättigheter, att deras personuppgifter behandlas utifrån GDPR, hur 

deras personuppgifter lagras samt hur länge de lagras. Kontaktuppgifter till mig samt handledaren för 

arbetet finns på informationsbladet. Det finns även en box de behöver kryssa i som innebär att de 

samtycker till att personuppgifterna behandlas.  

 

Vid varje möte jag deltog vid fördes anteckningar om hur jag presenterade enkäten, om någon del 

missades och om det var några frågor från respondenterna. Anledningen till dokumentationen var ifall 

vissa respondenter fick mer hjälp än andra och att det i sådant fall skulle kunna påverka resultatet. De 

två frågor som uppkom var huruvida de fick kryssa i en eller flera samt om fråga åtta skulle hoppas över.  

 

För att minska risken för att medarbetarna inte svarar ärligt förklarar jag att syftet med enkäten är att 

kunna öka källsorteringen samt underlätta för dem när de källsorterar på arbetsplatsen, så det är viktiga 

att de är så ärliga som möjligt för att rätt åtgärder ska kunna införas. Jag betonar även att det endast är 

jag som kommer läsa de enskilda svaren så att de inte skall vara rädda för att svara något som de tror kan 

vara känsligt då det inte är någon annan som får ta del av de enskilda svaren.  

 

Vid ett tillfälle gjordes ett försök att gå i fabriken och fråga om några ville svara. Jag insåg snabbt att 

detta inte var ett hållbart sätt att samla in datamaterial på då det vid varje möte kändes stressat och delar 

av min guide missades. Det som missades var att förklara vad som i studien menas med källsortering. 

Därav uteslöts denna metod. Från detta tillfälle samlades fyra svar in som kommer användas även om de 

inte fått samma bakgrundsinformation.  

 

Då flertal medarbetare har tidsscheman de arbetar efter har enkäten behövts lämnas ut till dem vid 

mötena för att sedan samlas in dagen efter. Detta har gjorts vid två tillfällen. Vid de två tillfällena 
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svarade i princip alla respondenter som fick en enkät. Vid ett tredje tillfället lämnades ca 30 enkäter ut 

till avdelningens teamledare och 18 svar tillhandahölls. De som fått enkäten av sin teamledare har inte 

fått någon presentation av syfte eller övrigt som finns i guiden vilket de övriga respondenterna fått. Dock 

står det mesta och det viktigaste på försättsbladet med titel, syfte, samtycke och GDPR.  

 

Detta var inte en optimal lösning eftersom jag inte kan garantera att den som samlar in enkäterna inte 

läser dem och att jag därav inte kan garantera det jag säger inledningsvis om att ingen annan får läsa. 

Enkäterna anger dock inga namn eller andra personuppgifter och det krävs således mycket för att de 

skall kunna kopplas till personerna som svarat. För de två första tillfällena lämnades enkäterna på ett 

bord hos deras teamledare och inte direkt till en person vilket också försvårar att spåra en viss enkät till 

en viss person. Dessa kommer tas med i studien då det var ett stort antal svar som samlades in.  

 

3.1.4 Urval  

För att kunna genomföra enkätundersökningen behövs ett urval av personer som skall delta. Först 

bestäms den grupp av människor som undersökningen skall uttala sig om, kallad populationen 

(Esaiasson et al. 2012). Vidare kommer ett icke sannolikhetsurval att göras av populationen då det inte 

är möjligt i förhållande till denna studies omfång att göra ett totalurval. Totalurval innebär att alla i 

populationen svarar på enkätundersökningen, vilket inte är möjligt då det är 835 stycken medarbetare på 

fabriken beskriver Sundbäck2. Det skulle bli för stort datamaterial att samla in och analysera. 

 

Ett slumpmässigt sannolikhetsurval är också ett möjligt urval men inte för denna undersökning. Ett 

slumpmässigt sannolikhetsurval innebär att alla individer i populationen har lika stor chans att svara. 

Detta urval resulterar i hög generaliserbarhet då alla typer av människor svarar (Esaiasson et al. 2017). 

För detta urval läggs alla analysenheter av populationen i ett datorprogram som sedan drar ett antal 

enheter (Esaiasson et al. 2012). För detta urval skulle alla behöva vara beredda att svara, vilket inte är 

möjligt i den valda populationen.  

 

De icke sannolikhetsurval som används för denna studie är första-bästa urval, också kallat 

bekvämlighetsurval (vilket de kommer kallas i denna studie). För denna typ av urval används dem som 

är enklast att få tag i utan någon bestämd urvalsram. Det finns dock ett antal nackdelar med denna typ av 

urval. Bekvämlighetsurval tenderar att vara dåliga ur generaliseringssynpunkt då urvalen riskerar att inte 

vara representativa för populationen (Esaiasson et al. 2017). De som ställer upp tenderar att ha högre 

utbildning, högre social klass, vara mer sociala och intelligenta (Wagner et al. 2012).  

 

 
2 Sandra Sundbäck, Chef för avd. hållbarhet och kommunikation Volvo Construction Equipment Arvika. Möte 21 november 
2019.  
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I detta fall är populationen medarbetarna på Volvo Construction Equipment i Arvika. 

Frågeundersökningen kommer att ske vid olika typer av möten då det är vid dem medarbetarna kan 

avsätta tid för att svara, och därför används bekvämlighetsurval. Alla har inte samma möjlighet att svara 

på enkäten, därav kan inte ett slumpmässigt sannolikhetsurval eller totalurval genomföras. Att 

genomföra enkäterna på flertal olika möten innebär också att alla avdelningar får möjlighet att delta och 

att jag får in enkäter från samtliga avdelningar.  

 

För att göra urvalet representativt trots bekvämlighetsurval samlas enkäter in från samtliga avdelningar. 

Från varje avdelning ska minst 20 enkäter samlas in. På så vis får jag fångat upp ett visst antal på varje 

avdelning och resultatet blir representativt i högre utsträckning eftersom alla avdelningar har ingått och 

jag kan relatera urvalet till den valda populationen. Det utgör även mer än 10 procent av samtliga som 

arbetar på fabriken. Således har flertal grupper med olika bakgrund fått möjlighet att delta på sina villkor 

och under sina omständigheter.  

 

I enkätundersökningen deltog 129 personer. Ett visst bortfall av enkäter finns då totalt 160 enkäter har 

delats ut, dock har vissa valt att inte lämna tillbaka den utgivna enkäten. Urvalet följer till stor del antalet 

medarbetare på de olika avdelningarna, se figur 4. Det som skiljer är avdelningarna montering och 

underhåll, där antal respondenter inte följer storleken på avdelningen. Av de 835 medarbetarna är 12 

procent kvinnor. 3  

Figur 4. Antal respondenter i undersökningen respektive antal medarbetare per avdelning. (Figur av 

Isabella Sahlbom). Källa på antalet medarbetare kommer från HR avdelningen på VCE Arvika.  

 

 
3 Ibid  
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3.1.5 Datahantering  

Ett stort material data har tillhandahållits. Data ska registreras för hand från papper till en Excel fil. Den 

mänskliga faktorn kan därav ställa till problem genom att enkätsvar förs in fel, eller att en hel enkät förs 

in på fel rad. För att minska risken för detta tilldelades varje enkät ett nummer, det fungerar som ett ID 

för enkäten och även respondenterna får ett nummer ifall de har frågor om sina svar i enkäten. Varje 

enkätsvar i Excel filen har först ett ID nummer som även står på enkäten. Således kan svaren 

dubbelkollas och jag kan gå tillbaka i efterhand och jämföra pappersenkät med svaren i Excel om något 

inte verkar stämma.   

 
Data har även bearbetats för att kunna analyseras med den valda metoden i statistikprogrammet SPSS. 

Innan svaren fördes in i filen har de kodats om till siffror. De olika avdelningarna tilldelades siffran 1-5, 

samma gäller för anställningstid, ålder, kön och utbildning, se tabell 1. Flersvarsfrågor tilldelades 

bokstäver, t.ex 4 a, 4 b, 4 c och 4 d. Hade a och b angetts gavs dessa en 1a, som menar att respondenten 

angett detta svar medan c och d fick en 0a, vilket innebär att respondenten inte angett det som svar.  

Förklaring Frågor 

och svar Fråga 1  Fråga 2 Fråga 3 

 

Vilken avdelning 

arbetar du på? 

Hur länge har du arbetat på 

VCE Arvika? 

Källsorterar du på din 

arbetsplats? 

Kod: 1=Detaljtillverkning  1= 0-5 år 1 = Ja, allt 

 
2= Montering  2= 5-10 år 2 = Ja, det mesta 

 
3= Underhåll 3= 10-20 år  3 = Ja, en del 

 
4= Logistik 4= mer än 20 år 4 = Nej 

 
5= Övrigt avd. 

  
Tabell 1. Kodning av svarsalternativ. (Tabell av Isabella Sahlbom) 

 

3.1.6 Ostrukturerade intervjuer  

Vid behov har informella samtal förekommit, dessa kan liknas med ostrukturerade intervjuer. 

Ostrukturerade intervjuer innebär att forskaren inte har en guide med frågor denna följer utan intervjun 

är fri (Bryman 2018). Intervjun är formell då det finns en schemalagd tid då intervjun/samtalet ska ta 

plats (Wagner et al. 2012). Forskaren kan ha hjälp av ett PM med teman för intervjun (Bryman 2018) 

alternativt en plan i tanke gällande fokus och mål för intervjun som guidar (Wagner et al. 2012). Det 

finns inga krav på att forskaren ska ställa frågor utan intervjupersonen kan tala fritt. Följdfrågor kan 

ställas om forskaren anser det nödvändigt. Bryman (2018) menar att ostrukturerade intervjuer kan likna 

vanliga samtal då de är så pass fria. Ostrukturerade intervjuer ingår i kvalitativa metoder. I kvalitativ 

forskning är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkt. Intervjun i kvalitativ forskning kan även 
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röra sig i olika riktning då det ger kunskap om vad intervjupersonen anser vara relevant och av vikt 

(Bryman 2018).  

 

Utöver enkäterna har ostrukturerade intervjuer förekommit som komplement till enkäterna, dessa kallas 

informella samtal. Dessa samtal har arrangerats av miljösamordnaren på fabriken. Flertal informella 

samtal har förekommit vid olika tillfällen. Dessa tillfällen har varit den 21/1-2020, 3/2-2020, 4/2-2020, 

5/2-2020 och 11/2-2020. Dessa samtal varade mellan 10 minuter och 30 minuter. Dessa samtal 

dokumenterades i form av text och stödord och sammanfattades efter samtalet i en renskriven text. 

 

Samtalen har varit i fabriken, antingen har vi vandrat runt och de har fått visa och berätta alternativt har 

samtalen varit på olika kontor. Vid två tillfällen fick jag följa med dem när de tömde kärl och de 

berättade hur många kärl som tömdes, vilka problem de såg, vart det ansåg problemen var som störst, 

olika orsaker de trodde till problemen med mera. Andra samtal har tagit plats på kontor eller en annan 

bestämd plats i fabriken. Med dem som deltog i informella samtal byttes kontaktuppgifter ifall vidare 

frågor dök upp. Någon har kommit på fler saker de vill berätta och då har de kontaktat mig och någon 

gång hade jag en följdfråga och då tog jag kontakt med den personen.  

 

3.2 Material  

 

3.2.1 Metod för analys  

I analysen vill jag undersöka om det finns några samband mellan fenomen, i detta fall olika variabler och 

hur de påverkar graden av källsortering samt hur andra variabler påverkar, tillexempel om avdelning 

påverkar vetskapen om källsorteringshandboken. Därav är en tvåvariabelsanalys lämplig (Esaiasson et 

al. 2012). En tvåvariabelsanalys används för att beskriva huruvida det finns samband mellan två 

fenomen och om sambanden går i en förväntad riktning, att studera förhållandet mellan två variabler. 

Tvåvariabelsanalys används för att undersöka och dra slutsatser om och hur X påverkar vår beroende 

variabel Y. Variablerna som används i undersökningen befinner sig på ordinal- och nominalskalenivå. 

Nominalskala används för att klassificera och ordinalskala används för att rangordna (Esaiasson et al. 

2012). Exempel på användning av nominalskala är när respondenterna klassificeras beroende på 

avdelning den arbetar på. Exempel på ordinalskala är när respondenten anger i vilken grad de 

källsorterar.  

 

Korstabeller är det tillvägagångssätt som används för att analysera datamaterialet. Korstabeller 

(engelska: cross tabulation) är användbara vid analys av olika kombinationer av variablerna (Esaiasson 

et al. 2012). En analys med hjälp av korstabell kan redovisa frekvensen för hur många personer som 

förts till de olika cellerna i korstabellen, kallat absoluta tal. Med utgångspunkt i de absoluta talen kan 
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olika typer av procent räknas ut, kallat radprocent, kolumnprocent och totalprocent. Radprocent beräknar 

de summerade marginalerna radvis och summerar till 100 procent för varje rad i korstabellen medan 

kolumnprocent beräknar de summerade marginalerna kolumnvis och summerar kolumnerna till 100 

procent. Totalprocent beräknar samtliga analysenheter, den visar hur stor andel av de samtliga 

analysenheter som förts till respektive cell i korstabellen (Esaiasson et al. 2012).  

 

I denna undersökning är radprocent samt kolumnprocent det mest lämpliga för att undersöka de olika 

variablernas påverkan. För att skapa korstabeller används programmet SPSS, se figur 5.  
Källsortering arb. * Anställningstid Crosstabulation 

 

Anställningstid Total 

0-5 år 5-10 år 10-20 år  

Mer än 20 

år  

Källsortering arb. Allt Count 5 10 13 14 42 

% within Källsortering arb. 11,9% 23,8% 31,0% 33,3% 100,0% 

% within Anställningstid 29,4% 38,5% 30,2% 32,6% 32,6% 

Det 

mesta  

Count 11 13 24 29 77 

% within Källsortering arb. 14,3% 16,9% 31,2% 37,7% 100,0% 

% within Anställningstid 64,7% 50,0% 55,8% 67,4% 59,7% 

En del  Count 1 3 6 0 10 

% within Källsortering arb. 10,0% 30,0% 60,0% 0,0% 100,0% 

% within Anställningstid 5,9% 11,5% 14,0% 0,0% 7,8% 

Total Count 17 26 43 43 129 

% within Källsortering arb. 13,2% 20,2% 33,3% 33,3% 100,0% 

% within Anställningstid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Figur 5. Utskrift av korstabell från SPSS. (Figur av Isabella Sahlbom) 

 

Med variablerna källsortering på arbetsplatsen och anställningstid. Denna korstabell visar både 

radprocent – % within källsortering arb. – och kolumnprocent – % within anställningstid. Här undersöks 

graden av källsortering i förhållande till hur länge respondenterna varit anställda. För denna fråga kan 

både radprocent och kolumnprocent vara av intresse för att undersöka hur graden av källsortering ser ut 

inom en viss anställningstid (kolumnprocent) samt hur källsortering ser ut mellan olika anställningstider 

(radprocent).  
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4. Resultat 
Nedan beskrivs de resultat som framkommit genom korstabellsanalyser av enkätsvar och det 

kompletteras ibland med resultat från informella samtal. Informella samtal har även resulterat i 

information om källsortering i nuläget tillsammans med litteratur från företaget.  

 

4.1 Nuvarande källsortering  
Problem som framkommit vid de informella samtalen är att papper, plast och wellpapp ofta sorteras fel, 

de slängs vanligen i kärl för brännbart. Pappersmuggar anger de också är ett stort problem, dessa hittas i 

alla olika kärl, ofta i kärl för metall eller plast. Ytterligare ett problem de uppger är att fraktioner inte 

sorteras ut om de sitter samman. Tillexempel när varor eller delar anländer i lådor till fabriken och är 

packade med plast i lådan, då tas varan/delen ut och både kartongen och plasten slängs i samma kärl, 

vanligen brännbart.  

 

Vid nyanställning ska en utbildning genomföras, kallad Saftey Dojo anger det interna dokumentet 

Miljöutbildning och intern miljöinformation (Leander 2019). Närmsta chef ansvarar för att medarbetarna 

genomgår utbildningen. Utbildningsunderlaget i Saftey Dojo ansvarar dock avdelningscheferna på 

”Communication and Sustainability” och ”HR, Helth and Saftey” för. Detta är en del av 

miljöledningssystemet ISO 14001:2004 som företaget är certifierade enligt (Leander 2019). Saftey Dojo 

har ett avsnitt om källsortering som alla medarbetare ska ha tagit del av. I detta avsnitt presenteras olika 

kategorier av avfall och de olika kategorierna av avfall har olika färg, där kärlen är färgade beroende på 

kategori, se tabell 2.  

Färg för kategorin Avfallskategori I denna fraktion ingår b.la.: 

Orange Brännbart Kaffemuggar, textil, plast m. 

tunn oljehinna, slipband, 

hårdplast, 

Vit Mjukplast Transportfilm, plastpåsar, 

plastsäckar (transparanta), 

bubbelfilm 

Blå Wellpapp Kartong, wellpapp, 

mellanläggsskivor av well 

Ljusgrå 

 

Blandskrot Järnskrot, tomma färgburkar, 

tomma plåtfat, komplext 

skrot, emballageplåt 
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Svart Stålband Stålband, 

stålblandsklämmor, 

emballagetråd 

Mörkgrå Svetstrådrullar Svetstrådrullar, överbliven 

svetstråd 

Gul Farligt avfall Absorbenter med olja, 

glykol, diesel, använd absol, 

trasor m. färgavfall, 

absorbenter innehållande 

syra, färgfilter och burkar, 

fasta brandfarliga färgrester, 

sprayburkar 

Grön Grön station Utplacerade för att samla in 

miljöstörande eller farliga 

ämnen. T.ex batterier och 

glödlampor. 

Tabell 2. Baserad på källsorteringshandbok VCE Arvika (Stena Metall 2007). (Tabell av Isabella 

Sahlbom) 

 

Utöver dessa kategorier finns även fraktioner och källsorteringskärl för deponi, hushållsavfall, 

kontorspapper, sekretesspapper, stoft från filter, träavfall, aluminiumspån, aluminiumskrot stycke, 

blandkabel, bronsspån, el-avfall, elmotorer, grovplåt, grovplåt (mindre bitar), kopparspån, kopparskrot 

stycke, mässingspån, mässingskrot stycke,  smidesspånskrot, stoft från bläster, svetsslagg, tomma 

plåtfat, absorbenter, blyackumulatorer, elektronikskrot, emulsioner, färg, isocyanater, lysrör, 

lågenergilampor, oljefilter, transformatorer och stansskott (Stena metall 2007). 

 

Utbildningsmaterialet är övergripande och inte detaljerat, det beskriver inte hur ovan nämnda fraktioner 

ska källsorteras. Vid kärlen ska det finnas dekaler i samma färg som kärlen och större kärl ska vara 

uppmärkta med en beskrivning om vad som får slängas i respektive kärl beskriver utbildningsmaterialet. 

Dock framkommer det vid de informella samtalen att flera kärl saknar märkning och att det ibland är 

otydlighet i vad som får slängas i respektive kärl.  

 

4.2 Respondentbakgrund  

Det finns fem olika avdelningar i enkätundersökningen, dessa är detaljtillverkning, montering, 

underhåll, logistik och övriga avdelningar. På detaljtillverkning har majoriteten av respondenterna 
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gymnasial utbildning, 96 procent, se tabell 3. Resterande har grundskoleutbildning, 4 procent. Alla 

respondenter från detaljtillverkningen är män. Största delen respondenter tillhör åldersgruppen 41-50 år, 

35 procent eller åldersgruppen 51-65 år, 38,5 procent. 50 procent av respondenterna har varit anställda i 

mer än 20 år, 31 procent har varit anställda i 10-20 år. På montering har också majoriteten av 

respondenterna gymnasial utbildning, 90,5 procent, 9,5 procent har 1-3 års universitet- eller 

högskoleutbildning, se tabell 3. 19 procent av respondenterna på monteringen är kvinnor och 81 procent 

är män. Åldern varierar något, 27 procent är 18-30 år, 36 procent är 31-40 år, 27 procent är 41-50 år och 

9 procent är 51-65 år. De flesta respondenterna på monteringen har varit anställda i 5-10 år, 41 procent, 

eller 10-20 år, 36 procent. 18 procent har varit anställda 0-5 år.  

Avdelning Anställningstid  Ålder Kön Utbildning 

Detaljtillverkning 31 % 10-20 år  

50 % mer än 20 år 

 

35 % 41-50 år 

38,5 % 51-65 år 

 

100 % Män 4 % Grundskola  

96 % Gymnasial 

 

Montering  18 % 0-5 år 

41 % 5-10 år 

36 % 10-20 år 

27 % 18-30 år 

36 % 31-40 år 

27 % 41-50 år 

81 % Män 

19 % Kvinnor 

90,5 % Gymnasial 

9,5 % 1-3 års 

universitet/högskola 

Tabell 3. Respondentbakgrund detaljtillverkning och montering. (Tabell av Isabella Sahlbom)  

 

På underhåll har 77 procent av respondenterna gymnasial utbildning, 14 procent har 1-3 år universitet- 

eller högskoleutbildning, 6 procent mer än 3 årig universitet- eller högskoleutbildning, se tabell 4. 8,6 

procent av respondenterna på underhåll är kvinnor, 85,7 procent är män och 5,7 procent har ej velat 

uppge. De flesta är 51-65 år, 40,5 procent, 32,4 procent är 41-50 år och åldersgrupp 31-40 år och 18-30 

år är 13,5 procent vardera. De flesta har också varit anställda i mer än 20 år, 40,5 procent. 32,4 procent 

har varit anställda 10-20 år, 19 procent har varit anställda i 5-10 år. På avdelning logistik har 23 procent 

av respondenterna grundskoleutbildning, 68 procent gymnasial utbildning och 9 procent 1-3 år 

universitet- eller högskoleutbildning, se tabell 4. På denna avdelning är 18 procent kvinnor, 73 procent 

män, 4,5 procent som inte vill uppge och 4,5 procent som definierar sig som annat. Åldersgruppen 18-30 

och 31-40 är 17,4 procent vardera, 30,4 procent av respondenterna är i åldersgruppen 41-50 år och 34,8 

procent är 51-65 år. Flest har varit anställda 10-20 år, 39 procent. 0-5 år och 5-10 år är 17,4 procent 

respondenter i vardera grupp och 26 procent av respondenterna har varit anställda i mer än 20 år.  

Avdelning Anställningstid  Ålder  Kön  Utbildning 

Underhåll 19 % 5-10 år 

32,4 % 10-20 år 

40,5 % mer än 20 

år 

13,5 % 18-30 år 

13,5 % 31-40 år 

32,4 % 41-50 år 

40,5 % 51-65 år 

85,7 % Män  

8,6 % Kvinnor 

5,7 % Vill ej 

uppge 

77 % Gymnasial 

14 % 1-3 års 

universitet/högskola 
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 6 % mer än 3 år 

universitet/högskola 

Logistik  17,4 % 0-5 år  

17,4 % 5-10 år 

39 % 10-20 år  

26 % mer än 20 år 

17,4 % 18-30 år 

17,4 % 31.40 år 

30,4 % 41-50 år 

34,8 % 51-65 år 

73 % Män 

18 % Kvinnor  

4,5 % Vill ej 

uppge 

4,5 % Annat  

23 % Grundskola 

68 % Gymnasial 

9 % 1-3 års 

universitet/högskola 

Tabell 4. Respondentbakgrund underhåll och logistik. (Tabell av Isabella Sahlbom) 

 

På övriga avdelningar har 55 procent gymnasial utbildning, 20 procent 1-3 år universitet- eller 

högskoleutbildning, 20 procent har mer än 3 årig universitet- eller högskoleutbildning, se tabell 5. 20 

procent av respondenterna på avdelningen är kvinnor, 80 procent är män. Stor del av respondenterna på 

avdelningen är 51-65 år, 48 procent. 24 procent är 41-50 år, 19 procent är 31-40 år och 9 procent är 18-

30 år. Anställningstid på avdelningen varierar något mer än på övriga. 24 procent har varit anställda 0-5 

år, 9,5 procent har varit anställda 5-10 år, 28,5 procent har varit anställda 10-20 år och 38 procent har 

varit anställda i mer än 20 år.  

Avdelning Anställningstid  Ålder Kön  Utbildning 

Övriga 

avdelningar  

24 % 0-5 år 

9,5 % 5-10 år  

28,5 % 10-20 år 

38 % mer än 20 år 

9 % 18-30 år 

19 % 31-40 år 

24% 41-50 år 

48 % 51-65 år 

 

80 % Män  

20 % Kvinnor 

 

55 % Gymnasial 

20 % 1-3 år 

universitet/högskola 

20 % mer än 3 år 

universitet/högskola 

Tabell 5. Respondentbakgrund övriga avdelningar. (Tabell av Isabella Sahlbom) 

 

Kvinnor är i större utsträckning nyanställda i jämförelse med männen. 40 procent av kvinnorna har varit 

anställda 0-5 år medan den siffran för männen är 9 procent. 40 procent av männen har istället varit 

anställda i mer än 20 år. Den vanligaste anställningstiden för både män och kvinnor är 5-10 år och 10-20 

år, ungefär 50 procent av både de kvinnliga och manliga respondenterna befinner sig i någon av de 

åldersgrupperna. Majoriteten av medarbetarna befinner sig i åldersspannet 51-65 år, se figur 6.  
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Figur 6. Utskrift från SPSS. Åldersfördelning på industrin. Count är antal personer. Stapel 1 

representerar åldersgruppen 18-30 år. Stapel 2 representerar åldersgruppen 31-40 år. Stapel 3 

representerar åldersgruppen 41-50 år och stapel 4 representerar åldersgruppen 51-65 år. (Av Isabella 

Sahlbom). 

 

4.3 Grad av källsortering  

Alla respondenter källsorterar i någon utsträckning, det är ingen som uppgett att de inte källsorterar. På 

varje avdelning uppger 30-36 procent att de källsorterar allt. De som uppger att de källsorterar det mesta 

är något fler, mellan 52-65 procent. Medan de som uppger att de endast källsorterar en del är färre, 3,8-

17 procent, se figur 7. Hur avdelningarna upplever att de har förutsättningar för att källsortera skiljer sig 

något från graden av källsortering. Mellan 59-76 procent anger att de har rätt förutsättningar att 

källsortera på de olika avdelningarna. 17-36 procent anser att de har någorlunda förutsättningar att 

källsortera och 0-9 procent anser att de inte har rätt förutsättningar att källsortera. Den avdelning där 

fler respondenter angett att de endast källsorterar en del – 17,4 procent – har även i högst grad – 9 

procent – angett att de inte har rätt förutsättningar att källsortera.  
 

Källsortering arbetsplats. * Avdelning Crosstabulation 

 

Avdelning 

Total 

Detaljtill- 

verkning Montering Underhåll Logistik 

Övrig 

avd. 

Källsortering 

arbetsplats 

Allt Count 8 8 12 7 7 42 

% within 

Avdelning 

30,8% 36,4% 32,4% 30,4% 33,3% 32,6% 

Det 

mesta 

Count 17 13 22 12 13 77 

% within 

Avdelning 

65,4% 59,1% 59,5% 52,2% 61,9% 59,7% 

En del  Count 1 1 3 4 1 10 
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% within 

Avdelning 

3,8% 4,5% 8,1% 17,4% 4,8% 7,8% 

Total Count 26 22 37 23 21 129 

% within 

Avdelning 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Figur 7. Utskrift av korstabell från SPSS med variablerna källsortering på arbetsplats och avdelning. (Av 

Isabella Sahlbom).  

 

Att respondenterna har rätt förutsättningar att källsortera bekräftas även vid de informella samtalen, vid 

dessa framkommer att medarbetarna har rätt förutsättningar att källsortera men att efterlevnad av 

källsorteringen brister. Både tid och möjlighet till källsortering finns.  

 

De respondenterna med utbildningsnivån mer än 3 år universitet- eller högskoleutbildning anger med 

majoritet att de källsorterar det mesta, 83 procent. Vilket är cirka 20 procents skillnad mot övriga 

utbildningsnivåer, där 46-61 procent svarade att de källsorterar det mesta. Andelen som angett att de 

endast källsorterar en del bland de med mer än tre år på högskola universitet är noll medan den siffran 

för de med 1-3 år med universitet- eller högskoleutbildning är 23 procent och 25 procent för de med 

grundskoleutbildning, se bilaga 5. Dock upplever alla likvärdiga förutsättningar för att källsortera, 

majoriteten för alla utbildningsnivåer anger att de har rätt förutsättningar att källsortera.  

 

Majoriteten – cirka 70 procent – i åldersspannen 18-30 år och 51-65 år anger att de källsorterar det mesta 

och färre källsorterar allt – 21 och 31 procent – respektive en del – 5 och 2 procent –. För åldersspannen 

31-40 år och 41-50 är fördelningen av i vilken grad de källsorterar något mer spridd. Större delen av 

respondenterna för åldersspannen 31-40 år och 41-50 år anger också att de källsorterar det mesta – 50 

procent – därav är andelen som källsorterar allt – 36 och 38 procent – respektive en del – 11 och 13 

procent – större.  

 

För de olika åldersgrupperna anger den största delen respondenter att de källsorterar det mesta. Således 

borde de önska bättre förutsättningar för att källsortera, något de inte gör då största delen respondenter 

inom de olika åldersgrupperna – 69 procent totalt för alla åldersgrupper – angett att de har rätt 

förutsättningar att källsortera medan ytterst få – 3 procent totalt – angett att de inte har rätt 

förutsättningar att källsortera.   

 

Kvinnor som respondenter för enkäten är underrepresenterade, 15 kvinnor gentemot 103 män, se figur 8. 

122 svar är giltiga, vilket är 94,6 procent. En liten skillnad mellan könen kan uppfattas. Kvinnorna har 

angett att de i lägre utsträckning källsorterar allt – 26,7 procent – medan 34 procent av männen har 

angett att de att de källsorterar allt. 66,7 procent av kvinnorna har angett att de källsorterar det mesta 
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respektive 58,3 procent för männen. De som angett att de endast källsorterar en del är 6,7 procent för 

kvinnorna respektive 7,8 procent för männen.  

 
Figur 8. Utskrift från SPSS. Count är antalet personer. Stapel 1 representerar antalet kvinnor, stapel två 

antalet män, stapel tre är de som definierar sig som annat och stapel fyra antalet som ej velat uppge. (Av 

Isabella Sahlbom).  

 

Kvinnorna har i högre utsträckning än männen angett att de saknar rätt förutsättningar att källsortera, 

både helt eller endast delvis. Hälften av kvinnorna anser att de har rätt förutsättningar att källsortera på 

sin arbetsplats medan hälften angett att de helt eller delvis saknar rätt förutsättningar för att källsortera 

på sin arbetsplats, se bilaga 6. Majoriteten av männen har dock angett att de har rätt förutsättningar att 

källsortera på sin arbetsplats, endast 28 procent har angett att de helt eller delvis saknar förutsättningar 

att källsortera.  

 

Det finns även ett antal som valt att inte uppge kön samt definierar sig som annat. Hälften av dessa har 

uppgett att de källsorterar allt medan andra hälften uppgett att de källsorterar det mesta. Dock anger 

majoriteten att de har rätt förutsättningar att källsortera på sin arbetsplats.  

 

Hur respondenterna källsorterar hemma påverkar hur de källsorterar på arbetsplatsen. Majoriteten – 62 

procent – av de som källsorterar allt hemma källsorterar även allt på arbetsplatsen. Av dem som 

källsorterar allt hemma är det endast 7 procent som anger att de källsorterar en del på arbetsplatsen. 

Majoriteten – 69 procent – av de som källsorterar det mesta hemma anger att de källsorterar det mesta på 

arbetsplatsen. Det som skiljer sig är att de som endast källsorterar en del eller inte alls i hemmet ändå 

anger att de källsorterar det mesta på arbetsplatsen. 70 procent av de som angett att de källsorterar en del 
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hemma anger att de källsorterar det mesta på arbetsplatsen. Av de som inte källsorterar alls hemma 

anger ändå 58 procent att de källsorterar det mesta på arbetsplatsen.  

 

4.4 Kunskap  

Saftey Dojo anger att det finns en källsorteringshandbok. Källsorteringshandboken beskriver hur 

medarbetarna ska sortera de olika fraktionerna på fabriken. Källsorteringshandboken hittar medarbetarna 

på företagets intranät. Undersökningen visar dock att ytterst få personer har läst 

källsorteringshandboken, 5,5 procent av respondenterna har läst den. 39 procent av respondenterna vet 

att källsorteringshandboken finns medan 55,5 procent av medarbetarna inte vet att den finns. 

Fördelningen av vetskapen om källsorteringshandboken mellan avdelningarna är jämn, mellan 32-52 

procent på avdelningarna vet att källsorteringshandboken finns, mellan 0-13 procent på avdelningarna 

har läst källsorteringshandboken och mellan 43-62 procent på avdelningarna har inte vetskap om att 

källsorteringshandboken finns.  

 

Detta styrks vid informella samtal, medarbetarna får för lite information om källsortering anger de samt 

att utbildningen i Saftey Dojo inte är tillräcklig. ”Viljan kommer när man förstår” sade en vid ett 

informellt samtal. Tid och möjlighet till källsortering finns men problemet och svårigheterna med 

källsortering är att få alla att bry sig lika mycket och göra samma sak. Det är en stor variation av åldrar 

och människor på avdelningarna och alla kanske inte förstår varför de ska källsortera alternativt har det 

inte gjort det tidigare eller så har de inte kommit in i det ännu. Det finns också de som bryr sig och 

försöker. Ett förslag var att tala mer om källsortering och vikten av det vid större möten som de har med 

medarbetarna på de olika avdelningar.  

 

På respektive avdelning har respondenterna i majoritet – 60 procent – angivit att det är dem själva som 

ansvarar för att källsortering efterlevs. Ett antal respondenter har även angivit att de inte vet vem som 

ansvarar för att källsortering efterlevs, dessa utgör 24 procent från samtliga avdelningar. Det finns även 

ett 10 procentigt bortfall av respondenter för frågan, se figur 9. Det beror inte på att de inte angett någon 

ansvarig utan det beror på att de angett flera svarsalternativ, vilket inte var möjligt i frågan. Den 

vanligaste kombinationen när en respondent angett flera svarsalternativ var att de ansvariga var jag och 

mina närmsta arbetskollegor och närmsta chef.  
Case Processing Summary 

 

 

Giltiga svar Saknade svar Total 

N Percent N Percent N Percent 

Avdelning * Ansvar källsortering 115 89,1% 14 10,9% 129 100,0% 

Figur 9. Utskrift från korstabell i SPSS, antal giltiga svar samt antal saknade svar för variablerna 

avdelning och ansvar källsortering. (Av Isabella Sahlbom) 
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4.5 Orsak till källsortering 

Den största orsaken till att medarbetarna källsorterar uppger de vara då det ingår i ordinarie 

arbetsuppgifter. Dock stämmer inte det för dem som har studerat mer än 3 år på universitet eller 

högskola. Det är endast 6 respondenter som uppgett denna utbildningsnivå, men de är också eniga om att 

de inte källsorterar på grund av att de ingår i ordinarie arbetsuppgifter. De gör det på grund av att det 

tänker på klimatet och miljön. Av dessa är 33,3 procent kvinnor och 66,7 procent män. Detta gör även de 

med lägre utbildning, dock inte med lika stor majoritet som de med universitets eller högskoleutbildning 

på mer än 3 år gör – 83 procent –. För övriga utbildningsnivåer anger 31-37,5 procent att de källsorterar 

för klimatet och miljöns skull. Det är också något fler kvinnor än män som angett att de källsorterar för 

klimatet och miljöns skull, 53 procent för kvinnor respektive 33 procent för männen.  

 

När det gäller ålder är det de äldsta, 51-65 år som angett att de källsorterar för klimatet och miljöns skull 

i störst utsträckning. De yngsta, 18-30 år är de som i näst högst utsträckning anger att de källsorterar för 

klimatet och miljöns skull. Dock endast med 2 procent mer än de som är mellan 31-40 år och 41-50 år. 

Anställningstid verkar också påverka i vilken grad de källsorterar för klimatet och miljöns skull. Det är 

nämligen så att de som arbetat längst, mer än 20 år som är mer angelägna om att källsortera för klimatet 

och miljöns skull, stor del av dem är också 51-65 år. De som varit anställda i 10-20 år uppger att de är 

näst mest angelägna om att källsortera efter de som varit anställda i mer än 20 år. För denna grupp 

varierar åldersgrupperna, men 18-30 år utgör endast 2,3 procent. Därefter sker dock en vändning. Då är 

det dem som varit anställda en kortare tid, 0-5 år som är mer angelägna om att källsortera än de som 

varit anställda i 5-10 år. Stor del av de som varit anställda 0-5 år är 18-30 år, 60 procent, resterande är 

41-50 år eller 51-65 år.  

 

Större delen av de som varit anställda i 5-10 år arbetar på avdelning montering. Denna avdelning har 

också angett att de källsorterar för klimatet och miljöns skull i lägre utsträckning – 18,2 procent – 

jämfört med övriga avdelningar där lägsta siffran är 28 procent. På avdelning montering finns 41 procent 

av de i anställningstid 5-10 år. På denna avdelning är det vanligaste åldersspannen 31-40 år och 41-50 

år. Det är även dessa två åldersgrupper som är minst benägna om att källsortera för klimatet och miljöns 

skull. 

 

4.6 Förbättringsåtgärder  

Det respondenterna anser kan bli bättre är framförallt fler olika källsorteringskärl. Det är i synnerhet 

avdelning detaljtillverkning, montering och övriga avdelningar som anger att fler olika 

källsorteringskärl är en förbättringsåtgärd. På dessa avdelningar är det 27 procent, 32 procent respektive 

33 procent som angett att de tycker fler olika källsorteringskärl är en viktig förbättringsåtgärd. 

Avdelning montering och övriga avdelningar har även angett att de tycker en viktig förbättringsåtgärd är 
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att det är närmre till källsorteringskärl. 32 procent på avdelning montering har angett att de anser detta 

som en förbättringsåtgärd respektive 29 procent på övriga avdelningar. Kommentarer från 

respondenterna på avdelningen montering lyder ”Fler kärl på fler olika platser” och ” Idag använder vi 

blåa hinkar till både brännbart och mjukplast. Förslag: byt färg på hinken för mjukplast till vit för att 

tydliggöra vart man skall källsortera respektive avfall”, de har även angett fler olika förbättringsåtgärder 

jämfört med övriga avdelningar. I de informella samtalen är meningarna delade huruvida fler olika kärl 

behövs, en person har angett att denna anser att fler kärl behövs medan två andra anser att alla 

källsorteringskärl medarbetarna behöver finns.  

 

Sett utifrån perspektivet åldersgrupp är meningarna om fler olika källsorteringskärl lika. Totalt sett är 

det 23,3 procent som angett att fler olika källsorteringskärl behövs. Mellan de olika åldersgrupperna 

varierar detta mellan 18 och 35 procent, se bilaga 7. Förbättringsåtgärden närmre till källsorteringskärl 

är viktigare ju yngre respondenten är. 32 procent av respondenterna i åldersgruppen 18-30 anser att det 

kan bli bättre medan endast 9 procent av respondenterna i åldersgruppen 51-65 år anser att avstånd till 

olika kärl kan bli bättre, se bilaga 8. Detta mönster gäller även för anställningstid, de som varit anställda 

0-5 år har i högre utsträckning – 29,4 procent – än de som varit anställda i mer än 20 år angett att de 

anser att närmre till källsorteringskärl är en förbättringsåtgärd, 7 procent av de som varit anställda mer 

än 20 år har angett närmre till källsorteringskärl som förbättringsåtgärd. Antalet som anser det vara en 

förbättringsåtgärd minskar ju längre anställningstiden är, 23 procent för de som varit anställda 5-10 år 

och 20 procent för de som varit anställda 10-20 år.  

 

För åldersgruppen 51-65 år är det de två förbättringsåtgärder som flest respondenter ändå anser vara 

viktigast. Det är ingen annan åtgärd som de har angett vara viktigare än fler olika källsorteringskärl och 

närmre till källsorteringskärl. De i åldersgruppen 18-30 är, förutom de två tidigare 

förbättringsåtgärderna, även mer angelägna om fler andra förbättringsåtgärder i högre utsträckning än de 

övriga åldersgrupperna. 16 procent av de i den åldersgruppen vill tillexempel ha förbättringsåtgärden 

källsorteringsstation med många olika kärl på samma ställe. De som är i åldersgruppen 18-30 år och 31-

40 år har i högre utsträckning än de andra två åldersgrupper angett en eller flera förbättringsåtgärder.   

 

Det finns även skillnad i hur män och kvinnor har svarat, se figur 10. 40 procent av kvinnorna har angett 

fler olika källsorteringskärl som en förbättringsåtgärd medan 21 procent av männen har angett fler olika 

källsorteringskärl som förbättringsåtgärd. Än större skillnad är det för förbättringsåtgärden närmre till 

källsorteringskärl, 53 procent av de kvinnliga respondenterna har angett att de ser detta alternativ som 

en förbättringsåtgärd medan endast 14 procent av männen har angett det som förbättringsåtgärd. 
 

Case Processing Summary 
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Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Kön * Fler olika källsorteringskärl 122 94,6% 7 5,4% 129 100,0% 

Kön * Närmre till källsorteringskärl 122 94,6% 7 5,4% 129 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Utskrift från korstabell i SPSS. Kön i förhållande till variablerna fler olika källsorteringskärl 

och närmre till källsorteringskärl. Ovan, antalet giltiga och saknade svar för korstabellerna. (Av Isabella 

Sahlbom). 

 

Totalt sett har de kvinnliga respondenterna även angett flera förbättringsåtgärder än männen. 40 procent 

av kvinnorna har angett att de inte tycker att några förbättringsåtgärder alls behövs medan den siffran är 

68 procent för männen.  

 

Även skillnader för olika utbildningsnivåer finns för de båda förbättringsåtgärderna. De med 1-3 år 

universitet- eller högskoleutbildning och de med mer än 3 årig universitets- eller högskoleutbildning har 

angett i högre utsträckning än de med gymnasial utbildning att de båda förbättringsåtgärderna är viktiga. 

25 procent av de med grundskoleutbildning har angett att de anser fler olika källsorteringskärl som en 

förbättringsåtgärd. De med 1-3 år universitets- eller högskoleutbildning är den grupp som angett flest 

olika förbättringsförslag, 38,5 procent av respondenterna i denna grupp har angett att de inte krävs några 

förbättringar medan denna summa för de andra utbildningsnivåerna är 62 procent och uppåt. 61,5 
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procent av de med 1-3 år universitets- eller högskoleutbildning har således angett att ett eller flera 

förbättringsförslag är viktiga medan den siffran är 38 procent för övriga utbildningsnivåer.  

 

4.7 Saknade källsorteringskärl  

De källsorteringskärl som respondenterna angett saknas är framförallt kärl för pantburkar och glas. En 

respondent har i en kommentar angett att de idag slänger glas i kärl för deponi. På montering har 36 

procent angett att de saknar kärl för pantburkar. På de andra avdelningarna har 10-17 procent angett att 

de saknar kärl för pantburkar. Glas är den fraktion som respondenterna på de flesta avdelningarna i 

störst utsträckning har angett att de saknar. Störst behov verkar det vara på detaljtillverkningen, 42 

procent har där angett att de saknar källsorteringskärl för fraktionen glas. På underhåll är siffran 32, på 

logistik är siffran 26 procent, på montering är siffran 23 procent och på övriga avdelningar är siffran 5 

procent.  

 

För övriga kärl varierar behoven beroende på avdelning. Detaljtillverkning har i högre utsträckning – 12 

procent – än resterande avdelningar angett att de saknar kärl för kontorspapper. På avdelning montering 

har 18 procent av respondenterna angett att de saknar kärl för mässing och koppar, även 13,5 procent på 

underhåll saknar kärl för koppar. 14 procent av respondenterna på montering har även angett att de 

saknar kärl för elektronikskrot. Sprayburkar har 4,5 procent av respondenterna på montering angett vara 

ett kärl som saknas. På denna avdelning framgår det dock av de informella samtalen att det finns brist på 

dessa kärl. Sprayburkarna ska medarbetarna samla i hinkar och sedan tömma när de blir fulla i ett kärl 

för sprayburkar. Dock brister detta och de hamnar ofta i fel kärl.  

 

Absorbenter innehållande syra har 27 procent av respondenterna på underhåll angett att de saknar. 

Ofärgad mjukplast anser sig cirka 10 procent på varje avdelning sakna, undantag är logistik där ingen 

respondent uppgett att de saknar kärl för ofärgad mjukplast. Kommentarer från respondenterna om vad 

de saknar är följande; matavfall på riktigt, aluminium saknar några på underhåll samt 

pappersförpackningar. Matavfall hamnar ibland i brännbart om det är så att matavfallet slängs i en 

plastpåse trots att kärlet är avsatt för matavfall.  

 

Åldersgruppen 18-30 år är de som i störst utsträckning – 37 procent – angett att de saknar kärl för 

pantburkar medan de angett i lägst utsträckning att de saknar kärl för glas i förhållande till de övriga 

åldersgrupperna. Åldersgrupperna 18-30 år och 31-40 år anger även fler antal olika källsorteringskärl de 

saknar jämfört med övriga två åldersgrupper. Kvinnor har i högre utsträckning än män angett att de 

saknar olika kärl. Undantagsfall är för absorbenter innehållande syra och glas. De med högre utbildning 

anger också i högre utsträckning att de saknar ett flertal kärl. För stor del av svarsalternativen syns en 

markant skillnad mellan de som har gått 1-3 år på universitet/högskola jämfört med de som har 
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gymnasial utbildning, se bilaga 9. Denna skillnad finns också mellan de med 1-3 år på 

universitet/högskola och de med mer än 3 år på universitet/högskola, men inte lika markant. De med mer 

än 3 år på högskola/universitet är något mindre angelägna om att de saknar flertal olika kärl, mellan 7-30 

procent.  
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5. Diskussion  
 

5.1 Metoddiskussion   

Det finns både för och nackdelar med den valda metoden. För att kunna få ta del av de flestas synpunkter 

är enkäter den mest lämpliga metod då det är såpass många avdelningar som intervjuer hade behövt 

genomföras på och det hade lett till större tidsåtgång för både mig som undersöker samt de som arbetar 

och inte har möjlighet att avvara den tiden. Dessutom är det grundläggande orsaker och faktorer till 

varför de inte källsorterar i högre utsträckning och vilka faktorer som påverkar graden av källsortering 

som ska undersökas och inte några djupgående analyser av beteendet till källsortering, därav är enkäter 

en lämplig metod.  

 

Den valda urvalsmetoden av respondenter tenderar att vara dålig ut generaliseringssynpunkt (Esaiasson 

et al. 2017), för att få ett representativt urval för populationen har ett visst antal enkäter (minst 20) 

samlats in från varje avdelning. Då har alla avdelningar haft möjlighet att delta och resultatet blir 

generaliserbart för fabriken. Att de har skett vid olika typer av möten innebär att alla som varit där 

deltagit, på dessa möten är alla i den arbetsgruppen med. Det är således människor från olika 

utbildningsnivåer, sociala grupper, kön och arbetstitlar som deltagit (Wagner et al. 2012).  En nackdel 

har varit att få från avdelningen montering har svarat i förhållande till avdelningens storlek. För högre 

generaliserbarhet hade antalet respondenter behövt följa antalet medarbetare per avdelning procentuellt, 

se figur 4. Det är också från denna avdelning det mesta av bortfallet av enkäter är. Vilket tyder på att 

färre tenderar att svara när de inte genomförs i grupp och att jag är närvarande.  

 

En begränsning för arbetets pålitlighet och reliabilitet är att undersökningen endast är gjord på en enda 

organisation som utgör populationen för undersökningen. För att kunna säga något om verksamheter 

inom verkstadsindustrin hade fler sådana verksamheter behövt ingå i undersökningen och vara en del av 

populationen. Det är svårt att dra en generell slutsats om alla verksamheter inom verkstadsindustrin. 

Dock är resultatet pålitligt för fabriken då alla avdelningar har fått möjlighet att delta samt att flera olika 

utbildningsnivåer, åldrar och kön har fått delta. 

 

Ytterligare en begränsning med arbetet är att undersökningen har relativt få respondenter, vilket leder till 

att vissa svar procentuellt uppfattas som mycket men antalet respondenter är få. Exempel på detta är när 

16 procent i åldersgruppen 18-30 har angett att de vill ha källsorteringsstation med många olika kärl på 

samma ställe, 2 respondenter utgör de 16 procenten. Hade antalet respondenter i åldersgruppen varit fler 

kunde resultatet blivit annat och hade resultatet inte blivit annorlunda hade svaret haft högre 

trovärdighet.  
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Åtgärder för att minska riskerna som nämns i avsnitt 3.1.1 har vidtagits. Eftersom enkäten består av 

slutna frågor behöver inte deltagarna oroa sig över att deras handstil skall avslöja vem de är, om de inte 

skriver själva på den sista öppna frågan. Dock samlas ett stort antal enkäter in samtidigt och de är 

stängda så jag inte ser sista frågan när de lämnas in, chansen att jag ska kunna spåra eller känna igen en 

handstil är såldes ytterst liten.  

 

För att minska risken för bias var jag alltid klädd som de i fabriken vid mötena, då skulle jag bli mer 

som en av dem istället för någon som endast var där för att genomföra en undersökning. Eftersom 

undersökningen genomfördes vid deras veckomöten ute i fabriken befann vi oss alltid i deras naturliga 

miljö. Det går dock inte att utesluta att de till viss del kan inkomma svar som inte är helt opartiska och 

det har funnits i åtanke vid analys och diskussion. Att vissa enkäter samlades in av teamledaren och inte 

mig kan ha påverkat ärligheten i respondenternas svar. Risken finns att de svarat mindre ärligt än om jag 

hade samlat in dem på plats utan att ha teamledaren som mellanhand då de är rädda att dessa ska kolla 

vad de svarat.  

 

Frågorna som respondenterna ställde när de svarade på enkäten är inga frågor jag anser kan påverka 

resultatet av hur respondenterna svarar.  

 

Riskerna som kan uppstå vid databearbetning försökte motverkas genom att endast ett antal enkäter 

fördes in samtidigt så att inte koncentrationen blir allt för bristfällig och noggrannheten hålls hög samt 

att när en enkät förts in i Excel dubbelkollas det som förts in med det som står i enkäten. Detta börjades 

med efter att fyra eller fem enkäter förts in då jag insåg hur enkelt det var att det blev fel. De första 

raderna dubbelkollades då också. Dock finns risken för bearbetningsfel ändå eftersom det är många 

siffror och rader med svar, även om dessa har försökt att minimeras.  

 

5.2 Påverkansfaktorer  

Undersökningen visar att det finns olika faktorer som påverkar i vilken grad 

respondenterna/medarbetarna källsorterar samt hur de tänker kring källsortering.  

 

Medarbetarna har fått information om källsortering och har möjligheter att källsortera. Trots det finns 

problem med källsortering och det finns möjlighet att öka graden av källsortering. Framförallt öka 

källsortering av fraktionerna papper, plast och wellpapp samt minska andelen brännbart. Alla 

respondenter uppger att de källsorterar i någon utsträckning. Fler anger att de har rätt förutsättningar att 

källsortera i förhållande till hur många som källsorterar allt. Dessa borde gå hand i hand, andelen som 

källsorterar allt har rätt förutsättningar att källsortera medan de som endast källsorterar en del borde ange 
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att de har någorlunda förutsättningar. Vilket inte är fallet, utan fler borde ha angett att de endast har 

någorlunda förutsättningar att källsortera.  

 

5.2.1 Kön  

Kön är en faktor där det skiljer i hur kvinnor och män tänker kring källsortering på arbetsplatsen. Vid en 

första anblick verkar kvinnorna sämre på att källsortera, vilket skulle kunna vara fallet då könens 

påverkan på källsortering är ett omstritt ämne (Triguero et al. 2016). De kvinnliga respondenterna anger 

att de källsorterar i lägre utsträckning än männen, kvinnorna har dock också angett att de saknar rätt 

förutsättningar att källsortera i högre utsträckning än männen. Kvinnorna källsorterar i lägre utsträckning 

men det beror inte på att de är sämre på att källsortera utan det beror på att de anser att de saknar rätt 

förutsättningar att källsortera allt. Kvinnorna källsorterar det mesta på grund av att de saknar rätt 

förutsättningar, inte för att de inte vill källsortera. Detta stämmer överens med Triguero et al. (2016) som 

menar att kvinnor är mer benägna att källsortera samt att kvinnor känner mer miljöansvar än män, vilket 

kan vara en bidragande faktor till att kvinnorna i högre utsträckning anger att de saknar förutsättningar 

att källsortera.  

 

Att kvinnor har angett att de källsorterar för klimatet och miljöns skull i högre utsträckning än vad 

männen har stärker också tron om att kvinnor känner mer miljöansvar än män (Triguero et al. 2016). Att 

kvinnor verkar känna mer miljöansvar än män kan bero på de generella uppfattningarna om kvinnors 

egenskaper, de är osjälviska, omtänksamma och känslomässigt uttrycksfulla (Eagly och Wood 2012; 

Dulin 2007), medan de generella egenskaperna hos män uppfattas som dominanta, självhävdande och 

konkurrenskraftiga. Vilket resulterar i att kvinnor är mer angelägna om att värna miljön, utifrån 

strukturella påtryckningar från organisationen och samhället (Dulin 2007). 

 

Kvinnorna är även mer angelägna om att källsorteringen kan förbättras. De är fler kvinnor procentuellt 

som vill ha en eller flera förbättringsåtgärder än männen. De har även procentuellt, i högre utsträckning 

än männen angett att de saknar ett eller flera källsorteringskärl.  

 

Två olika könsroller har här bildats som är skapade utifrån könsstereotyper (Dulin 2007). Kvinnor är 

osjälviska och omtänksamma (Dulin 2007), de bryr sig om miljön. För männen är inte miljön av samma 

vikt då de istället vill visa sig dominanta med mindre känslor över för att känna miljöansvar som 

samhället och organisationen främjar. Kvinnorna förväntas känna större ansvar för miljön. Vilket 

resulterar i att de lever upp till sina förväntade roller och agerar utefter det (Eagly och Wood 2012). 

Således är resultatet inte oväntat.   
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Teorin om könsstereotyper och sociala roller lyfter fram att de är dynamiska och att kvinnor tenderar att 

förändra stereotyp när de utvecklas i arbetet (Dulin 2007). Kvinnorna arbetar på en mansdominerad 

fabrik. Större delen har arbetat i mer än 5 år på fabriken, vilket kan innebära att deras könsroller är mer 

dynamiska och inte längre förhåller sig till kvinnliga könsroller i samma utsträckning som de flertalet 

nyanställda kvinnorna på fabriken. Således skulle det vara intressant att undersöka hur anställningstiden 

påverkar kvinnornas grad av källsortering. Förändras den med tiden, ju längre de arbetar bland männen 

eller tenderar de att hålla i sina värderingar? Dessvärre begränsas undersökningen här av den valda 

analysmetoden som endast analyserar två variabler.   

 

5.2.2 Utbildning  

Även utbildningsnivå påverkar graden av källsortering. De med högst utbildning verkar sämre på att 

källsortera än övriga då majoriteten av dessa endast källsorterar en del men ändå uppger att de har rätt 

förutsättningar att källsortera. Har respondenterna rätt förutsättningar att källsortera borde de således 

källsortera allt. Dock anger de med högst utbildning – mer än tre år universitet- eller högskoleutbildning 

samt de med 1-3 år universitet- eller högskoleutbildning att det är viktigare med förbättringsåtgärder i 

högre utsträckning. Likväl är det inte de med högst utbildning som är mest angelägna om fler 

förbättringsåtgärder utan det är de med 1-3 årig högskole- eller universitetsutbildning. De med högre 

utbildning bör vara mer angelägna om att öka förutsättningarna för att källsortera då de har ett mer 

miljövänligt beteende och visar mer miljöhänsyn (Meyer 2015) samt att de är mer benägna att separera 

avfall och återvinna.   

 

De med utbildningsnivån mer än tre år på universitet eller högskola är dock mer angelägen att källsortera 

för klimatet och miljöns skull, det är den största orsaken till att de källsorterar medan den största orsaken 

till att de övriga utbildningsnivåerna källsorterar är för att de ingår i ordinarie arbetsuppgifter. Kön 

verkar inte påverka denna grupp då 66,7 procent av respondenterna är män. Istället verkar högre 

utbildning medföra ett mer miljövänligt tänkande, men inte ett beteende som främjar miljöaktiviteter 

såsom att förbättra källsorteringen eftersom majoriteten angett att de källsorterar det mesta, har rätt 

förutsättningar samt är mindre angelägna om förbättringsåtgärder och fler källsorteringskärl än de med 

1-3 år universitet- eller högskoleutbildning. Således stämmer resultatet inte överens med Meyer (2015) 

som menar att både miljövänligt beteende och miljöaktiviteter främjas av högre utbildning. I denna 

undersökning är det endast det miljövänliga beteendet som verkar främjas av högre utbildning, men inte 

miljöaktiviteter så som källsortering.   

 

Utbildningsnivån som är mest angelägna om att öka källsorteringen är de med 1-3 år universitet- eller 

högskoleutbildning. Dessa har angett att de har rätt förutsättningar, dock är de större andel än för övriga 

utbildningsnivåer som angett att de endast källsorterar en del. De är även mer angelägna om 
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förbättringsåtgärder samt att de saknar olika kärl för fraktioner. Även de med grundskoleutbildning 

anger i lika stor utsträckning att de endast källsorterar en del, samt att de är angelägna om 

förbättringsåtgärden fler olika källsorteringskärl. De med grundskoleutbildning har dock inte angett att 

de saknar kärl i samma utsträckning som de med 1-3 år universitets- eller högskoleutbildning vilket 

innebär att de med 1-3 år universitets- eller högskoleutbildning är de som är mest angelägna om att öka 

källsortering.  

 

5.2.3 Ålder  

Ålder verkar också påverka graden av källsortering. Viss skillnad i hur de olika åldersspannen anger att 

de källsorterar finns, men som för ovan nämnda faktorer anger ändå majoriteten att de har rätt 

förutsättningar att källsortera oavsett åldersspann. Vilket inte stämmer överens med graden av 

källsortering. De yngre, 18-30 år och de äldre, 51-65 år kan således ses som att de är sämre på att 

källsortera eftersom majoriteten källsorterar det mesta, men tycker att de har rätt förutsättningar. De som 

är äldre anger också i lägre utsträckning procentuellt att de önskar förbättringsåtgärder jämfört med de 

övriga åldersgrupperna. Att de yngre inte är lika angelägna om att källsortera går i led med Triguero et 

al. (2016) som menar att yngre har ett mer miljömässigt beteende i fråga om energi- och vattensparande 

åtgärder men att de inte är lika intresserade av att källsortera och generera mindre avfall.  

 

Att de äldre, 51-65 år, inte är lika angelägna om att källsortera stämmer dock inte överens med Triguero 

et al. (2016) då hon menar att källsortering ökar med ålder samt att de äldre idag är mer benägna av att 

källsortera samt generera mindre avfall på grund av en mer sparsam livsstil. Denna åldersgrupp är även 

den största, se figur 6. De skulle således kunna vara så att deras tankar angående källsortering påverkar 

jargongen och skapar strukturella påtryckningar, vilket resulterar i dynamiska roller (Dulin 2007) som 

influerar andra åldersgrupper.  

 

Åldersgruppen 51-65 år källsorterar inte på grund av ett mer miljömässigt beteende (Triguero et al. 

2016), dock har relativt stor del äldre angett att de källsorterar för klimatet och miljöns skull och det är 

den åldersgrupp som i störst grad angett att de källsorterar för klimatet och miljöns skull. Dessa har på 

fabriken ett mer miljövänligt beteende än övriga åldersgrupper. Den generationsmässiga skillnad som 

finns mellan generation 1982-nu och tidigare generation (Kim et al. 2015) finns inte heller på fabriken 

utan hade en sådan generationsmässig skillnad funnits skulle åldersgrupperna 18-30 år och 31-40 år 

angett att de källsorterar för klimatet och miljöns skull medan åldersgrupperna 41-50 år och 51-65 år 

skulle angett att de källsorterar men inte för klimatet och miljöns skull i samma utsträckning som de två 

yngre åldersgrupperna.  
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Den yngsta åldersgruppen – 18-30 år – är de som i näst högst utsträckning angett att de källsorterar för 

klimatet och miljöns skull, de borde vara den åldersgrupp som är mest angelägna om att källsortera då de 

är mer benägna att integrera miljöfrågor både i beteendet och arbetet (Kim et al. 2015). Dock bygger 

detta på olika motivationsfaktorer såsom inre och yttre motivation, miljöhänsyn och själveffektivitet 

(Kim et al. 2015). Eftersom åldersgruppen 18-30 år är den minsta kan beteendet påverkas av andra 

åldersgrupper. Samt att andra sociala roller har skapats (Dulin 2007) där klimat och miljö inte är en 

viktig aspekt, deras motivationsfaktorer minskar och det är inte längre en viktig fråga för dem. Sociala 

normer och organisationen i sig påverkar medarbetarnas miljömässiga beteende (Yuriev et al. 2018). 

 

En viss skillnad mellan generationer (Kim et al. 2015) kan dock ses i fråga om förbättringsåtgärden 

närmre till källsorteringskärl. Ju yngre respondenterna är desto viktigare är det att ha närmre till 

källsorteringskärl. Således kan de innebära att ju yngre de är desto lättare ska det vara att källsortera, 

medan detta inte är lika viktigt för de som är äldre utan för de som är äldre är den sparsamma livsstilen 

fast i minnet (Triguero et al. 2016), de är vana med en mer sparsam livsstil och kan anstränga sig något 

mer för att ta sig till olika källsorteringskärl. Generationsskillnaden märks även på antalet 

förbättringsåtgärder då de två yngre åldersgrupperna har angett fler olika förbättringsåtgärder jämfört 

med vad de två äldre generationerna har.  

 

Det finns vissa generationsskillnader men det stämmer inte för miljömässigt beteende då de äldre på 

fabriken har mest miljövänligt beteende. De yngre har angett att de är sämre på att källsortera allt, men 

också angett mer förbättringsförslag än de äldre som också var sämre på att källsortera. De yngre verkar 

mer benägna om att förbättra källsorteringen än de äldre, vilket till viss del inte stämmer överens med 

Triguero et al. (2016) som menar att äldre är bättre på att källsortera. Dock är yngre mer miljömedvetna 

(Triguero et al. 2016; Kim et al. 2015) och även om de inte uttrycker det i undersökningen skulle det 

kunna bero på ett miljövänligt beteende som påverkar att de vill förbättra förutsättningarna för att 

källsortera.  

 

Alltså, även om de yngre – 18-30 år – inte uttryckligen i enkäten anger att de källsorterar för klimatet 

och miljöns skull verkar de angelägna om förbättringar. Med fler i den åldersgruppen kunde resultatet 

sett annorlunda ut, med fler förbättringsåtgärder och fler som uttrycker förbättringsåtgärder. De skulle 

således kunna påverka övriga och bidra till andra strukturella påtryckningar (Dulin 2007).  

 

5.2.4 Anställningstid 

En påverkande faktor, som verkar gå hand i hand med ålder är anställningstid. De som varit anställda 

längst är mest angelägna om att källsortera för klimatet och miljöns skull och stor del av dem är i 
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åldersgruppen 51-65 år. Därefter är det de som varit anställda 10 till 20 år, alltså näst längst som är mest 

angelägna om att källsortera för miljöns skull och sedan de som varit anställda kortast tid, 0-5 år som är 

tredje mest angelägna om att källsortera för klimatet och miljöns skull. Att de som varit anställda 0-5 år 

är mer angelägna om att källsortera än de som varit anställda 5-10 år speglar också ålderns påverkan. 

Detta då de som arbetat 5-10 år till stor del består av de åldersgrupper som är minst benägna om att 

källsortera för klimatet och miljöns skull. En stor del arbetar även på en specifik avdelning, vilket 

diskuteras i nästa avsnitt.  

 

Åter handlar det om ålder och miljömässigt beteende. Har företaget en inverkan på hur medarbetarna 

tänker kring klimat och miljö? Grön intern kultur är viktig för att medarbetarna ska agera ansvarsfullt 

mot miljön (Yuriev et al. 2018), men värderingar tenderar att hålla sig över tid (Graves och Sarkis 2018). 

Således kan en grön intern kultur ha påverkat de som arbetat länge och de har sakta ändrat sina 

värderingar, de blir mer socialt accepterat att bry sig om miljön. Att de som arbetat 0-5 år bryr sig mer 

om miljön än de som arbetat 5-10 år kan bero på att de är fler yngre bland de som arbetat 0-5 år och 

yngre tenderar att ha ett mer miljövänligt beteende (Triguero et al. 2016; Kim et al. 2015).  

 

Närmre till källsorteringskärl är viktigare för de som varit anställda 0-5 år i förhållande till de som varit 

anställda mer än 20 år. De som varit anställda 0-5 år består som nämnt ovan till större del av de i 

åldersgruppen 18-30 år och de är, som nämnt i tidigare avsnitt mer miljövänliga till beteendet (Triguero 

et al. 2016). Anställningstid verkar således påverka individers värderingar. De som varit anställda i 0-5 

år har värdering att närhet till kärl är viktig medan de som varit anställda mer än 20 år inte har dessa 

värderingar. Sociala roller uppstår när beteenden studeras (Eagly och Wood 2012), författarna menar 

också att utveckling av könsroller beror på fysiska skillnader som resulterar i att en aktivitet utförs mer 

effektivt av det ena könet. I detta fall innebär det dock att det finns sociala roller som uppstår efter en tid 

av studerande. Eftersom dessa värderingar verkar förändras ju längre tid en respondent varit anställd. De 

som arbetat 0-5 år studerar de som arbetat längre och med tiden påverkas dessas värderingar och så 

också de sociala rollerna från nyanställd till erfaren medarbetare.  

 

5.2.5 Avdelning  

Hur respondenterna på de olika avdelningarna uppger att de källsorterar är relativt likvärdig, majoriteten 

menar att de sorterar det mesta samt att de har rätt förutsättningar att källsortera. En avdelning som 

sticker ut är logistik, på denna avdelning är det fler respondenter som uppger att de bara källsorterar en 

del, samt fler respondenter som angett att de inte har rätt förutsättningar att källsortera rätt. En anledning 

till detta kan vara att det är relativt stor andel kvinnor på avdelningen, och kvinnor verkar som ovan 

nämnt mer benägna att källsortera (Triguero et al. 2016). Dock har de inte varit lika angelägna om att 

ange förbättringsåtgärder eller kärl de saknar. De är lika angelägna som övriga avdelningar om att de 
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saknar kärl för källsortering. Således är inte kvinnor den enda orsaken till att de angett att de har sämre 

förutsättningar att källsortera då de var mer benägna att ange förbättringsåtgärder. De är heller inte fler 

med högre utbildning, däremot några i åldersgruppen 18-30 och kortare anställningstid, 0-5 år. Dock 

finns det inga tydligt utmärkande faktorer om varför de bara källsorterar en del samt i högre utsträckning 

än de andra avdelningarna anger att de inte har rätt förutsättning att källsortera.  

 

De respondenter som varit anställda 5-10 år arbetar till stor del på avdelning montering, på denna 

avdelning är respondenterna också mindre benägna att källsortera för klimatet och miljöns skull. 

Monteringen består till stor del också av de två åldersgrupper som är minst benägna om att källsortera 

för klimatet och miljöns skull. Denna avdelning är således den avdelning där respondenterna har minst 

miljövänligt beteende. Att dessa två åldersgrupper är i majoritet kan påverka de övriga respondenterna 

från den yngre åldersgruppen och den äldre till en viss social roll då roller enligt Dulin (2007) är 

dynamiska.  

 

Även om ett flertal på monteringen är yngre och deras beteende är mer miljövänligt kan olika sociala 

roller ha skapats (Dulin 2007), de som är yngre har arbetat kortare tid och är färre till antal. De 

värderingar som styr organisationskulturen på avdelningen (Linnenluecke och Griffiths 2010) kan vara 

den från de som arbetat längre och är äldre. På denna avdelning är värderingar om klimat och miljö inte 

ett accepterat beteende, varpå dynamiska sociala roller skapas (Dulin 2007) bland medarbetarna på 

avdelningen. Dock skulle avsaknaden av miljömässigt beteende även kunna bero på ledarskapet på 

avdelningen och hur denna influerar medarbetarna då lokala beteenden och normer ofta formas av just 

medarbetarnas närmsta chef (Yuriev et al. 2018).   

 

Montering är däremot en av de avdelningar som är mest angelägen om förbättringsåtgärder. De är även 

de respondenter som skriftligt har gett förslag på förbättringsåtgärder i enkäten. De har alltså inte ett 

miljövänligt beteende, men är intresserade av förbättringar. En anledning till det kan vara att 19 procent 

av respondenterna på montering är kvinnor, dessa har i högre utsträckning än männen angett fler 

förbättringsåtgärder och är mer benägna att se en eller flera förbättringsåtgärder. Det kan också bero på 

att fler i den yngre åldersgruppen, 18-30 år, arbetar här jämfört med övriga avdelningar. Dessa är också 

mer intresserade av förbättringar än övriga åldersgrupper. Resultatet är liknande för kärl som 

respondenterna saknar, montering har i högre utsträckning angett att de saknar källsorteringskärl för 

olika fraktioner. Även här är kvinnor mer benägna att ange fler kärl de saknar än män och yngre mer 

benägna än äldre likaså.  
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De resterande avdelningarna, detaljtillverkning, underhåll och övriga avdelningar är relativt lika i 

förhållande till varandra. Viss variation bland medarbetarna finns men de källsorterar i ungefär samma 

grad och anger i ungefär samma utsträckning att de har rätt förutsättningar att källsortera.  

 

5.3 Ökad källsortering 
Det finns förbättringsåtgärder fabriken kan genomföra för att öka sin källsortering ytterligare då 

majoriteten, oavsett hur variablerna vrids och vänds mot varandra i slutändan alltid resulterar i att 

respondenterna angett att de källsorterar det mesta men också att de har rätt förutsättningar. För fabriken 

skulle nyttan med ökad källsortering vara ekonomiska fördelar då de minskar mängden brännbart avfall, 

vilket de betalar för att bli av med. De kommer även påverkas av den nya skatten på avfallsförbränning. 

Om de minskar mängden brännbart avfall blir inte kostnaden lika hög för den nya skatten. Ökad 

källsortering på fabriken skulle också medföra miljövinster samt minskade utsläpp av växthusgaser. Att 

förbättra graden av källsortering ytterligare skulle även resultera i att de tar ett aktivt deltagande i att 

uppnå målen i agenda 2030 för hållbar utveckling samt även det nationella miljömålet god bebyggd 

miljö (Naturvårdsverket 2018a). Ökad källsortering skulle också främja företagets måluppfyllelse som 

består av cirkularitet, återvinning (Volvo Group 2018), minska resursanvändning, avfall och utsläpp 

(Volvo Group 2019) samt att vara deponifria 2030.  

 

5.3.1 Förbättringsåtgärder 

För att uppnå miljömässig hållbarhet krävs mer engagemang från medarbetarna (Graves och Sarkis 

2018). Eftersom största delen av respondenterna tycker att de har rätt förutsättningar, men att många 

ändå bara källsorterar det mesta finns brister i beteenden och ett bredare engagemang från medarbetarna 

på fabriken behövs för att öka källsorteringen. Sociala normer och den interna kulturen speglar 

medarbetarnas förmåga och vilja att utföra miljöaktiviteter (Yuriev et al. 2018). Den sociala normen och 

interna kulturen på fabriken verkar vara att de källsortera det mesta och det är gott nog, de behöver inte 

ändra några förutsättningar utan förutsättningarna är bra som de är. Det är dessa värderingar som styr 

organisationskulturen.  

 

Olika sociala roller verkar finns, både könsroller och sociala roller på olika avdelningar. Dessa tenderar 

att levas upp till av människor och de agerar utifrån vad som förväntas av dem (Eagly och Wood 2012). 

Dessa roller är baserade på sociala normer (Dulin 2007), på en arbetsplats formas lokala normer ofta av 

närmsta chef (Yuriev et al. 2018). Så för att öka källsorteringen och uppnå miljömässig hållbarhet krävs 

inte bara engagemang från medarbetarna utan även från ledare och chefer. Grönt ledarskap med 

miljömässig transformation samt vägledning och motivation från ledare utvecklar och främjar 

medarbetarnas miljömässiga beteende (Graves och Sarkis 2018; Kim et al. 2015). Det är också viktigt att 
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alla chefer, även toppchefer agerar miljömässigt hållbart och främjar miljöaktiviteter eftersom gröna 

aktiviteter från dem influerar medarbetarna att göra detsamma (Yuriev et al. 2018).  

 

Med miljömässigt hållbart ledarskap främjas en känsla hos medarbetarna att kunna lösa miljömässiga 

utmaningar (Kim et al. 2015). Att se till att säkerställa att ledarskapet i hela organisationen är 

miljömässigt hållbart är således en förbättringsåtgärd som kan öka källsorteringen och övriga 

miljöaktiviteter på fabriken.  

 

Utöver miljömässigt hållbart ledarskap är företagets värderingar och organisationskultur något som 

påverkar medarbetarnas miljöbeteenden. Saknas miljömässiga värderingar och miljömässig kultur 

speglas det i medarbetarnas beteende och när företag är kända för att ha miljömässiga värderingar 

tenderarar medarbetarna att agera miljömässigt ansvarsfullt. (Yuriev et al. 2018). För att öka 

källsorteringen är en förbättringsåtgärd en gemensam miljömässigt hållbar organisationskultur. 

Beteenden som att källsortera och släcka ljuset kan ses som enkla, men uttrycks inte effektivt nog i 

miljöledningssystem. Detta har stor effekt på företags miljömässiga presterande menar Yuriev et al. 

(2018), men de uppfattas dock som obetydliga för enskilda individer. Därför är det viktig med en 

organisationskultur som främjar miljömässiga värderingar och uttrycker dem tydligt för att medarbetarna 

också ska uttrycka ett miljömässigt beteende. En tydlig och klar vision med vad företaget vill uppnå 

genom ökad källsortering kan också vara en åtgärd som inspirerar medarbetarna då det miljömässiga 

beteendet inspireras hos medarbetarna om en optimistisk framtid beskrivs och om framtiden beskrivs 

som hållbar (Graves och Sarkis 2018).  

 

Eftersom medarbetarnas personliga beteenden också påverkar dess attityd till miljöaktiviteter och hur de 

handlar på arbetsplatsen baserat på kunskap, medvetenhet och själveffektivitet (Yuriev et al. 2018) är det 

viktigt att öka kunskapen hos medarbetarna. Väldigt få av respondenterna har läst 

källsorteringshandboken, majoriteten känner inte till att den finns. Att öka kunskapen om hur 

källsortering ska ske inger också ökad medvetenhet om källsortering då de kan göra medvetna val. 

Medarbetarna kan, med den kunskap de haft trott att de agerat rätt. Därav anser de inte att de behöver 

bättre förutsättningar även om de inte källsorterar allt. Den utbildning de får är inte tillräcklig för att 

kunna göra medvetna val.  

 

I undersökningen har medarbetarna fått möjlighet att själva ta upp tankar och synpunkter de ansett vara 

viktiga, se bilaga 3, fråga 18. Att ge utrymme för medarbetarna att själva kunna föra fram nya idéer 

påverkar också deras miljömässigt hållbara beteende (Yuriev et al. 2018), att fortsättningsvis i processen 

ge dem utrymme att framföra idéer och utföra miljöaktiviteter är viktigt för att de ska känna sig hörda 

och engagerade. Medarbetarnas egna synpunkter och tankar var; fler kärl på fler olika platser, byta färg 
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på hink för mjukplast till vit för att tydliggöra vart man ska källsortera respektive avfall då hinken idag 

har samma färg som brännbart, information om källsortering vid större möten på avdelningarna, glas 

slängs i deponi. För att uppnå målet om att vara deponifria är det viktigt att införa ett kärl för deponi, 

kärl för pant verkar också vara viktigt för många medarbetare.  

 

5.3.2 Attityder och beteenden  

Yuriev et al. (2018) menar att attityd till miljöaktiviteter verkar annorlunda för individer beroende på om 

de är i hemmet eller på arbetsplatsen, att medarbetarna skulle källsortera mer i hemmet än på 

arbetsplatsen. Detta stämmer dock inte för respondenterna i denna undersökning. Det finns de som inte 

källsorterar alls i hemmet, men källsorterar på arbetsplatsen. Ett citat från de informella samtalen var 

”viljan kommer när man förstår”. Att öka kunskapen och medvetenheten skulle således också kunna 

vara en faktor till att öka källsorteringen i hemmen hos medarbetarna. På arbetsplatsen källsorterar 

medarbetarna för att de ingår i arbetsuppgifterna, men genom att inkludera källsortering vid större möten 

på avdelningarna – vilket var ett förslag vid informella samtal – kan förståelse för varför det ska 

källsortera ökas och de känner viljan att källsortera även i hemmet.  

 

I vilken grad de olika avdelningarna källsorterar är relativt likvärdig, allt sorteras av 30-36 procent, de 

mesta av 52-65 procent och en del av 4-17 procent. Jabbour och de Sousa Jabbour (2016) menar att 

avdelningar påverkar varandra. En hållbar personalavdelning kan ha positiv påverkan på avdelning för 

materialflödet. Eftersom det finns olika roller och värderingar på företaget kan det vara svårt att 

implementera en lösning för alla, men för att påverka varandra mellan avdelningarna kan någon typ av 

diskussion mellan dem vara fördelaktig för att öka källsorteringen. Ett förslag kan vara ett 

källsorteringsråd, där medarbetare från olika avdelningar samlas och diskuterar hur de gör, delar vad 

som fungerar och inte. På så sätt kan avdelningarna inspirera och påverka varandra att bli mer hållbara 

(Jabbour och de Sousa Jabbour 2016). Medarbetarna får utrymme att uttrycka sig och påverka beteende 

(Yuriev et al. 2018), sociala normer och värderingar delas också i större utsträckning och kan skapa en 

mer miljömässigt hållbar organisationskultur (Jabbour och de Sousa Jabbour 2016). Andra värderingar 

och beteenden observeras och kan påverka de strukturella påtryckningarna som skapat de värderingar 

och de sociala rollerna som finns på de olika avdelningarna (Dulin 2007). 

 

På de flesta avdelningar har respondenterna angivit dem själva och de närmsta arbetskollegorna som 

ansvarar för att källsortering efterlevs, alternativt att de inte vet vem som ansvarar för att källsortering 

efterleves. Med de rådande värderingar som finns, att källsortera det mesta och det är bra nog gör att de 

också endast ser till att det är så källsorteringen efterlevs. Det skulle således behövas en ansvarig för att 

källsorteringen efterlevs, som har kunskapen och som kan få de övriga medarbetarna engagerade 

(Yuriev et al. 2018: Graves och Sarkis 2018).  Ett flertal tyckte också att de var dem och de närmsta 



 

 48 
 
 

arbetskollegorna samt närmsta chef som ansvarade för att källsortering efterlevs, alternativt kan närmsta 

chef ansvara för att öka och förbättra källsorteringen i sin arbetsgrupp. Finns det en ansvarig vet 

medarbetarna också vem de ska vända sig till vid frågor och funderingar.  
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6. Slutsats  
 

Detta avsnitt innehåller de viktigaste slutsatserna från arbetet samt svarar på de två frågeställningarna: 

vilka faktorer påverkar medarbetarnas grad av källsortering? Och vilka möjliga lösningar finns det för att 

öka källsorteringen på en svensk verkstadsindustri? 

 

Den faktor som tydligast påverkar medarbetarnas grad av källsortering är kön. Kvinnorna anger att de är 

sämre på att källsortera men också att de saknar de rätta förutsättningarna att källsortera i högre grad än 

vad männen gör. De är också mer angelägna om förbättringsåtgärder och att det saknar fler kärl. De 

visar också att det finns två olika könsroller på fabriken i fråga om källsortering. Kvinnorna bryr sig 

också mer om klimat och miljö och det är den största orsaken till att de källsorterar medan det inte är det 

för männen.  

 

Utbildning påverkar graden av källsortering. De som har högst utbildning, mer än 3 år på universitet- 

eller högskola är de som har mest miljömässigt beteende, men det är inte de som är mest angelägna om 

att källsortera. De som har 1-3 år universitet- eller högskoleutbildning är de som är mest angelägna om 

att förbättra källsorteringen trots att de inte anger att de bryr sig lika mycket om klimat och miljö utan de 

källsorterar på grund av att de ingår i ordinarie arbetsuppgifter.  

 

Den två yngre åldersgrupperna, 18-30 år och 31-40 år är de åldersgrupper som är mest angelägna om 

förbättringsåtgärder och saknar flera kärl, men de källsorterar i olika grad. Ålder verkar påverka i vilken 

grad medarbetarna anser sig källsortera. 18-30 år och 51-65 år är sämre på att källsortera medan 31-40 

och 41-50 år anger att de är bättre på att källsortera allt, men också fler som endast källsorterar en del. 

Majoriteten anser sig ha rätt förutsättningar. Vilket innebär att de som är 18-30 och 31-40 inte är bäst på 

att källsortera, dock är mest angelägna om förändring. Anställningstid verkar gå hand i hand med ålder 

eller vice versa, alltså att anställningstiden påverkar graden av källsortering i åldersgrupperna.  

 

Möjliga lösningar för att öka källsorteringen på en svensk verkstadsindustri skulle kunna vara följande:  

 

• Öka engagemanget hos medarbetarna 

• Miljövänligt beteende ska vara den sociala normen och värderingen 

• Gemensam miljömässigt hållbar organisationskultur med en tydlig vision för källsorteringsarbetet 

• Att alla, ledare, chefer och toppchefer engagerar sig i miljön och främjar miljöaktiviteter 

• Öka kunskapen om källsortering och förståelsen om varför de ska källsortera – ”Viljan kommer när alla 

förstår” (Citat från informella samtal)  

• Att medarbetarna inkluderas i det fortsatta arbetet med att öka källsorteringen 
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Intressant vidare forskning skulle vara att genomföra undersökningen på flera liknande industrier för att 

kunna dra generella slutsatser om hela den svenska verkstadsindustrin för att kunna ge generella förslag 

på möjliga lösningar för att öka källsorteringen på ett sätt som passar flera svenska verkstadsindustrier.  

 

En ytterligare vidare forskning som vore intressant att göra är en flervariabelsanalys för att undersöka 

hur kvinnliga könsroller påverkas av anställningstiden och andra faktorer. Denna undersökning 

begränsar detta då den endast analyserar två variabler men med flervariabelsanalys skulle grad av 

källsortering kunna undersökas i förhållande till kön och anställningstid. En sådan undersökning skulle 

kunna stärka teorin på två sätt, antingen då könsroller faktiskt är dynamiska eller att de gäller i sin 

ursprungliga form.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 51 
 
 

Referenser  
Avfall Sverige (2009). Inventering av återvinningsbart materialverksamhetsavfall – förstudie. 

[Elektronisk]. Tillgänglig:  

https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news_pi1%5Bcontroller

%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1535&cHash=

5719b2c6c79f598bf35f58e027d0666e [2020-02-24].  

 

Ambell, C., Björklund, A., Söderman Ljunggren M. (2010) Potential för ökad materialåtervinning av 

hushållsavfall och industriavfall. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:379944/FULLTEXT01.pdf [2020-01-06] 

 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (Upplaga 3). Stockholm: Liber. 

 

Dulin, M. (2007). A Lesson on Social Role Theory:An Example of Human Behavior in the Social 

Environment Theory. Advances in Social Work, 8 (1), 104-112. DOI: 10.18060/134 

 

Eagly, A., Wood, W., (2012). Social role theory. Handbook of theories in social psychology. 2. 458-476. 
10.4135/9781446249222.n49. 

 
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/98/EG av den 19 november 2008 om 

avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 10) 
 
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (red.) (2012). Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. (4., [rev.] uppl.) Stockholm: Norstedts juridik. 
 
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Towns, A.E. & Wängnerud, L. (2017). Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad. (Femte upplagan). Stockholm: Wolters 
Kluwer. 

 
FN:s generalförsamling (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development.  
 
Graves, L.M., Sarkis, J., Zhu, Q., (2013). How transformational leadership and employee motivation 

combine to predict employee proenvironmental behaviors in China. Journal of Environmental 
Psychology 35, p. 81-91. 

 
Graves, L.M., Sarkis, J., (2018). The role of employees’ leadership perceptions, values, and motivation 

in employees’ proenvironmental behaviors. Journal of Cleaner Production 196, p. 576-587.  
 
Jabbour, C.K.C., de Sousa Jabbour, A.B.L., (2016). Green human resource management and green 

supply chain management: linking two emerging agendas. Journal of Cleaner Production 112, 
p. 1824-1833. 

 



 

 52 
 
 

Kim, S-H., Kim, M., Han, H-S., Holland, S., (2015). The determinants of hospitality employees’ pro-
environmental behaviors: The moderating role of generational differences. International 
Journal of Hospitality Management 52, p. 56-67. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.09.013 

 
Leander, E., (2019). Miljöutbildning och intern miljöinformation. Internt dokument från Volvo 

Construction Equipment Arvika.  
 
Meyer, A., (2015). Does education increase pro-environmental behavior? Evidence from Europe. 

Ecological Economics 116, p. 108-121. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.04.018 
 
Naturvårdsverket (2018a). Att göra mer med mindre: Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande 

program 2018-2023. Rapport 6857. Naturvårdsverket: Stockholm  
 
Naturvårdsverket (2018b). Avfall i Sverige 2016. Rapport 6839. Naturvårdsverket: Stockholm 
 
Regeringskansliet (2019). Skatt på avfallsförbränning införs under 2020. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/skatt-pa-avfallsforbranning-infors-
under-2020/ [2020-02-19].  

 
SFS 1998:808 Miljöbalken. 
 
Stena Metall (2007). Källsorteringshandbok Volvo Construction Equipment, ARVIKA. 

Källsorteringshanbok Arvikafabriken. Version 5. 
 
Stena Recycling (2020). Sammanställning: Avfall från VCE Arvika 2019. Intern Excel fil från VCE 

Arvika.  
 
Sveriges Miljömål (2017). God bebygd miljö – saker företag kan göra. [Elektronisk]. Tillgänglig:  

http://www.sverigesmiljomal.se/stod-och-rad-i-miljoarbetet/god-bebyggd-miljo----saker-
foretag-kan-gora/ [2020-02-04] 

 
Sveriges miljömål (2018). Begränsad klimatpåverkan. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/ [2020-02-19]. 
 
Triguero, A., Álvarez-Aledo, C., Cuerva, M.C., (2016). Factors influencing willingness to accept 

different waste management policies: empirical evidence from the European Union. Journal of 
Cleaner Production 138, p. 38-46 

 
United Nations (u.å). Sustainable Development Goal 12. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12 [2020-03-13].  
 
United Nations Development Programme [UNDP] (2015). 12 Hållbar konsumtion och produktion. 

[Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-12-hallbar-
konsumtion-och-produktion/ [2020-03-13]. 

 
Volvo Group (2018). Annual and Sustainability report 2018: Driving prosperity. AB Volvo (publ). 
Volvo Group (2019). Volvo Group Environmental Policy.  Corporate Legal, AA14200 
 
Volvo (2020). WELCOME TO VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT IN ARVIKA. [Elektronisk]. 

Tillgänglig:  https://www.volvoce.com/global/en/this-is-volvo-ce/corporate-information/our-
locations/arvika/ [2020-02-04] 

 
Wagner, C., Kawulich, B.B. & Garner, M. (red.) (2012). Doing social research: a global context. 

Berkshire: McGraw-Hill Higher Education 



 

 53 
 
 

 
Yuriev, A., Boiral, O., Francoeur, V., Paillé, P., (2018). Overcoming the barriers to pro-environmental 

behaviors in the workplace: A systematic review. Journal of Cleaner Production 182, p. 379-394 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 54 
 
 

Bilaga 1 – Källsorterat och inte källsorterat material.

  
(Källa:  Ambell et al. 2010 s. 21.) 

Mängd av materialfraktioner år 2006. ”Hushållsavfall och liknande avfall” samlas in från både hushåll, 

industrier och annan verksamhet. ”Blandade ej differentierade material” samlas in från endast industrier 

och verksamheter. Källsorterat innebär mängden källsorterat från både kategorierna hushållsavfall samt 

industri och verksamhet. Figur 1 visar i kiloton vilka förbättringsmöjligheter det finns för de olika 

fraktioner som Ambell et al. (2010) studerat.   
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Bilaga 2 – Scenarion nuläge, business as usual och ökad återvinning  

Figur 2. (Källa Ambell et al. 2010 s. 23.) 

I figur 2 presenteras olika scenarier av avfallsflöden, ”nuläge” är densamma som figur 1 och visar 

nuläget av avfallsflöden för år 2006. Den vita stapeln presenterar avfallsflöden för ”2030 Business-as-

usual” och den gråa stapeln presenterar avfallsflöden för ”2030 ökad återvinning”. Avfallsmängderna 

totalt för de båda scenarierna 2030 är desamma, men fördelas olika mellan kategorierna (Ambell et al. 

2010). Det innebär att med scenariot ”2030 ökad återvinning” ökas mängden papper i kiloton medan 

mängden blandade ej differentierade material minskar i kiloton, samma förändring gäller de övriga 

materialen. Mängden metall, plast, glas och gips ökar också medan hushållsavfall och liknande avfall 

samt blandade ej differentierade avfall minskar.  
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Bilaga 3 – enkät 

Källsortering på Volvo Construction Equipment Arvika   

 
Syftet med denna enkät är att undersöka hur källsorteringen fungerar på VCE i Arvika, om det finns möjlighet att 
öka källsorteringen samt undersöka om det finns möjlighet till förbättring och förenkling av källsortering för 
medarbetarna.  
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Kryssa i det alternativ som stämmer bäst  
 

1. Vilken avdelning arbetar du på?   
Detaljtillverkning 
Montering 
Underhåll 
Logistik 
Övrigt avd.  

 
2. Hur länge har du arbetat på VCE Arvika? 

0-5 år 
5-10 år 
10-20 år 
mer än 20 år   

 
3. Källsorterar du på din arbetsplats? 

Ja, allt 
Ja, det mesta 
Ja, en del 
Nej 
 

4. Om ja på föregående fråga, varför källsorterar du på din arbetsplats? 
Det ingår i ordinarie arbetsuppgifter 
Det är direktiv från överordnad 
Jag gör det för klimatet och miljöns skull  
Jag gör det på rutin 
Annat:  
 
 

5. Källsorterar du hemma? 
Ja, allt 
Ja, det mesta 
Ja, en del 
Nej 
 

6. Har du rätt förutsättningar på din arbetsplats för att källsortera rätt? 
Ja 
Någorlunda 
Nej 
 

7. Om någorlunda eller nej på föregående fråga, vad anser du kan bli bättre? (Kryssa i de alternativ som 
stämmer för dig)  
Fler olika källsorteringskärl 
Närmare till källsorteringskärl 
Mer tid till källsortering 
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Större källsorteringskärl 
Källsorteringskärl utan lock 
Bättre märkning av kärl i form av text 
Bättre märkning av kärl i form av bilder 
Snyggare källsorteringskärl 
Källsorteringsstation med många olika kärl på samma ställe 
Motivation från kollegor och/eller närmsta chef 
Mer kunskap om hur man källsorterar rätt 
Andra förbättringsförslag:  
 
 
 
 

 
 

8. Om Nej på fråga 3 men Ja på fråga 6, varför källsorterar du inte på arbetsplatsen? (Hoppa över om du 
svarat Ja på fråga 3) 
Det ingår inte i mina ordinarie arbetsuppgifter 
Jag har gjort så mycket för det här företaget och får ingenting tillbaka, tänker inte göra något utöver det 
jag blivit anställd att göra 
Jag bryr mig inte om klimat och miljö 
Motivation från kollegor, chefer och ledning finns inte 
Annat:  
 

 
9. Vilka källsorteringskärl saknar du på din arbetsplats? (Kryssa i de alternativ som stämmer för dig) 

Brännbart avfall 
Blandskrot 
Ofärgad mjukplast 
Wellpapp 
Kontorspapper 
Förpackningspapper/Kartong 
Pantburkar 
Glas 
Metall 
Mässing 
Koppar 
Matavfall 
Absorbenter 
Absorbenter innehållande syra 
Elektronikskrot 
Småbatterier 
Sprayburkar 
Annat:  
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10. Har du fått information om källsorteringshandboken (finns i cOMMon på Violin)?  
Ja, jag vet att den finns 
Ja, jag har läst den 
Nej 

 
11. Har du fått information från din närmaste chef om vart matavfall ska slängas?   

Ja 
Jag har fått information men inte från närmaste chefen 
Nej  

 
12. Finns det någon på er avdelning som ansvarar för hantering av farligt avfall?  

Det finns en ansvarig 
Det är allas ansvar 
Vet ej 
 

13. Vem ser till att källsortering på din arbetsplats efterlevs?  
Jag och mina arbetskamrater 
Närmaste chef 
Annan personal  
Vet ej  
Ingen 
 

14. Vet du vem du skall vända dig till vid frågor/funderingar gällande källsortering?  
Ja 
Nej  
 

15. Hur gammal är du? 
18-30 år  
31-40 år 
41-50 år 
51-65 år  

 
16. Kön  

Kvinna 
Man 
Annat 
Vill ej uppge 

 
17. Vilken utbildning har du?  

Grundskola 0-9 år 
Gymnasieutbildning 
Universitet/högskola 1-3 år 
Universitet/högskola mer än 3 år 
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18. Övriga tankar eller synpunkter som du anser är viktiga att ta upp:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stort tack för att du har tagit dig tid att svara på mina frågor!  
Vid frågor eller funderingar tveka inte på att höra av dig till mig. 
Vänliga hälsningar, Isabella Sahlbom, isabella.sahlbom@volvo.com 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga 4 – Guide  
Syftet med enkäten är att undersöka hur källsorteringen på fabriken kan ökas och förenklas så att det 

skall vara lätt för er att göra rätt, underlätta för er.  

 

GDPR & samtycke, För att era svar ska vara giltiga för mig att använda i min studie är det viktigt att ni 

läser igenom första sidan så att ni vet vilka rättigheter ni har och sedan är det viktigt att ni kryssar i 

boxen under och ger ert samtycke.  

 

Ärlighet, Var så ärliga ni kan. Ingen annan än jag kommer ta del av det in svarar, inte heller på något sätt 

få tillgång till enskilda svar. Både ni och övriga kan få ta del av resultatet när de sammanställts och 

analyserats. Inga enskilda svar kommer hängas ut.  

 

Källsortering, med källsortering menar jag i detta fall att sortera ut olika material du använder och slänga 

i rätt kärl så långt det är möjligt med de förutsättningar du har.  

 

Frågor, ställ gärna frågor om ni har några, jag är här för att hjälpa er.  

 

ID, lappen på ovansidan är er om ni har frågor till mig. Det finns också ett nummer på vilket fungerar 

som ett ID för er till er enkät. 

 

Jag vill innan ni börjar tacka för att jag får tid att vara här och tacka för att ni tar er tid att svara, tack!  
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Bilaga 5 – Källsortering på arbetsplats * Utbildning 
 

 

Case Processing Summary 

 

 

 

 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Källsortering arb. * Utbildning 122 94,6% 7 5,4% 129 100,0% 

 

Källsortering arb. * Utbildning Crosstabulation 

 

Utbildning 

Total Grundskola 

Gymnasie- 

utbildning 

Universitet/hög-

skola 1-3 år 

Universitet/ 

högskola mer 

än 3 år 

Källsortering 

arb. 

Allt Count 2 33 4 1 40 

% within Utbildning 25,0% 34,7% 30,8% 16,7% 32,8% 

Det 

mesta 

Count 4 58 6 5 73 

% within Utbildning 50,0% 61,1% 46,2% 83,3% 59,8% 

En del Count 2 4 3 0 9 

% within Utbildning 25,0% 4,2% 23,1% 0,0% 7,4% 

Total Count 8 95 13 6 122 

% within Utbildning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 
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Bilaga 6 – Förutsättning att källsortera * Kön 
Case Processing Summary 

 

Cases 

 

 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Förutsättning att källsortera * 

Kön 

122 94,6% 7 5,4% 129 100,0% 

Förutsättning att källsortera * Kön Crosstabulation 

 

Kön 

Total Kvinna Man Annat 

Vill ej 

uppge 

Förutsättning att 

källsortera 

Ja Count 8 74 0 3 85 

% within Kön 53,3% 71,8% 0,0% 100,0% 69,7% 

Någorlunda Count 5 27 1 0 33 

% within Kön 33,3% 26,2% 100,0% 0,0% 27,0% 

Nej Count 2 2 0 0 4 

% within Kön 13,3% 1,9% 0,0% 0,0% 3,3% 

Total Count 15 103 1 3 122 

% within Kön 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 
 
 
 

 64 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 7 – Ålder * Fler olika källsorteringskärl 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Ålder * Fler olika källsorteringskärl 129 100,0% 0 0,0% 129 100,0% 

Ålder * Fler olika källsorteringskärl  Crosstabulation 

 

Fler olika källsorteringskärl 

Total Nej Ja 

Ålder 18-30 Count 15 4 19 

% within Ålder 78,9% 21,1% 100,0% 

31-40 Count 17 9 26 

% within Ålder 65,4% 34,6% 100,0% 

41-50 Count 30 9 39 

% within Ålder 76,9% 23,1% 100,0% 

51-65 Count 37 8 45 

% within Ålder 82,2% 17,8% 100,0% 

Total Count 99 30 129 

% within Ålder 76,7% 23,3% 100,0% 
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Bilaga 8 – Ålder * Närmre till källsorteringskärl 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

 

Ålder * Närmre till 

källsorteringskärl 

129 100,0% 0 0,0% 129 100,0% 

Ålder * Närmre till källsorteringskärl  Crosstabulation 

 

Närmre till källsorteringskärl 

Total 0 1 

Ålder 1 Count 13 6 19 

% within Ålder 68,4% 31,6% 100,0% 

2 Count 19 7 26 

% within Ålder 73,1% 26,9% 100,0% 

3 Count 33 6 39 

% within Ålder 84,6% 15,4% 100,0% 

4 Count 41 4 45 

% within Ålder 91,1% 8,9% 100,0% 

Total Count 106 23 129 

% within Ålder 82,2% 17,8% 100,0% 
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Bilaga 9 – Utbildning * Saknar ofärgad mjukplast 
Case Processing Summary 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Utbildning * 

Saknar 

ofärgad 

mjukplast 

122 94,6% 7 5,4% 129 100,0% 

Utbildning * Saknar ofärgad mjukplast 

 

Ofärgad mjukplast 

Total Nej Ja 

Utbildning Grundskola 

0-9 år 

Count 8 0 8 

% within Utbildning 100,0% 0,0% 100,0% 

Gymnasie- 

utbildning 

Count 87 8 95 

% within Utbildning 91,6% 8,4% 100,0% 

Universitet/hög-

skola 1-3 år 

Count 8 5 13 

% within Utbildning 61,5% 38,5% 100,0% 

Universitet/hög-

skola mer än 3 år 

Count 5 1 6 

% within Utbildning 83,3% 16,7% 100,0% 

Total Count 108 14 122 

% within Utbildning 88,5% 11,5% 100,0% 

 


