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The separation out of household waste at preschools in 
Umeå municipality 
 
Abstract 

It is of major importance with proper waste management to reduce the risk for toxic 
substances to affect environment and reducing the need for natural resources. Umeå 
municipality has developed a waste plan to reduce the impact on environment and human 
health. One of the goals was to fraction all garbage disposals until 2016 at the different 
administration in the municipality including the preschools. This study investigated pre-
conditions and the personals attitude for separate waste, awareness of the waste plane 
content and if either of these parameters may affect the amount of separated materials at 
nine selected pre-schools. Web-based surveys were distributed to the personal and 
observational studies were done at all included preschools. There were significant differences 
between preschools according to combustible waste, food waste and source-sorted material. 
It was no significant association between the amount of sorted garbage disposal and the 
attitude to fractionate, practical conditions and knowledge about the waste plan. Although, 
the study does not provide a general picture of all preschools in the municipality, the results 
indicate that better knowledge and information about the importance of separating waste 
and the waste plan are needed. It´s also necessary to clarify the responsibility between the 
various actors in order to improve the results over time. 
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Förord 
Examensarbete 15 hp är en avslutande del på Kandidatprogrammet i Miljö- och hälsoskydd 
vid Umeå universitet.  

Jag vill framför allt tacka personalen på de involverade förskolorna för de har tagit sig tiden 
att besvara på enkäter samt visat mig runt på respektive förkola. Även ett stort tack till 
VAKIN och RagnSells som försett mig med data, Maria Sandström på Umeå kommun som 
varit en stöttepelare under arbetets gång samt min handledare Caroline Blomquist vid Umeå 
universitet som hjälpt mig att fullborda arbetet. 
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1. Inledning och bakgrund 

Under 2015 beräknades en person i Sverige generera 478 kg hushållsavfall, vilket totalt 
motsvarande nära 5 000 000 ton hushållsavfall i hela landet (Avfall Sverige 2016). Ur 
miljösynpunkt är det viktigt med avfallshantering genom källsortering för att tillvarata 
ändliga resurser samt minska utsläppen av miljöfarliga ämnen som kan ha negativa 
effekter på människors hälsa och miljön (Bartelings och Sterner 1999). Genom att 
källsortera och därmed återvinna material, kan nya produkter produceras av det 
återvunna materialet och på så sätt minskas behovet av nya uttag av jordens resurser 
(Eriksson et al. 2016). För att minska förbrukningen av resurser samt avfallets 
miljöpåverkan är det är därför nödvändigt att utveckla avfallshantering globalt, men 
också på kommunal nivå för att få en hållbar samhällsutveckling (Ekvall och Malmheden 
2012). 

 
I miljöbalkens 15 kapitel 1 § definieras avfall som föremål alternativt ämnen en person eller 
verksamhet gör sig av med eller har skyldighet att göra sig av med. Till kategorin 
hushållsavfall räknas avfall från hushåll eller likvärdigt avfall från verksamheter, detta enligt 
15 kap. 3 § miljöbalken (SFS 1998:808). Hushållsavfall är enligt regeringens proposition 
(1997/98:45) sopor, köksavfall, slam, grovavfall som uttjänta möbler samt farligt avfall som 
batterier och läkemedel (Proposition 1997/98:45). Vad som klassas som avfall framgår i 
avfallsförordningen bilaga 4, där farligt avfall är markerat med en asterisk (SFS 2011:927). 
 

1.1 Nationell avfallsplan 
Enligt “Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om 
avfall och om upphävande av vissa direktiv”, ska samtliga medlemsländer i EU upprätta en 
nationell avfallsplan (Naturvårdsverket 2012). Naturvårdsverket är den myndighet som 
ansvarar för att upprätta den nationella avfallsplanen enligt 83 § avfallsförordningen (SFS 
2011:927). Den nuvarande avfallsplanen gäller t.o.m. 2017 och betonar vikten av 
avfallshantering och hushållning av resurser, i syfte att öka resurseffektiviteten samt minska 
spridningen av farliga ämnen (Naturvårdsverket 2012). 
 

1.2 Nationella miljökvalitetsmål 
Sverige riksdag tog 1999 beslut om miljökvalitetsmål, vars syfte är att fungera som riktlinjer 
för miljöarbetet i landet (Miljödepartementet 2012). Idag finns totalt 16 miljökvalitetsmål, 
varav 15 ska vara uppnådda till 2020 (Miljömålsrådet 2008), med undantag för målet 
“begränsad miljöpåverkan” som ska uppnås till 2050 (Naturvårdsverket 2012). De 
miljökvalitetsmål som berör avfallshanteringen är framför allt: “God bebyggd miljö”, “Giftfri 
miljö” samt “Begränsad klimatpåverkan”, vilka beskrivs närmare nedan.  

 

1.2.1 God bebyggd miljö 
Miljökvalitetsmålet “God bebyggd miljö” har Boverket som ansvarig myndighet (Boverket 
u.å.). I miljömålet sägs att alla typer av bebyggd miljö ska bidra till en god och hälsosam 
livsmiljö och medverka till en god regional och global miljö. Vidare sägs att lokalisering och 
utformning av byggnader och anläggningar ska göras på ett miljöanpassat sätt för att främja 
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser (Boverket 2007). 
 
1.2.2 Giftfri miljö 

Kemikalieinspektionen ansvarar för miljökvalitetsmålet “Giftfri miljö”, där åtgärderna 
syftar till att minska utsläppen av kemikalier som kan påverka människors hälsa och 
miljön negativt (Naturvårdsverket 2017). Målet påverkar avfallshantering och strävar 
efter att hantering, behandling och återvinning ska minska risken att farliga ämnen ska
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spridas till miljön. Det kan till exempel gälla rökgaser som bildas vid avfallsförbränning 
samt lakvatten som bildas vid deponier (Naturvårdsverket 2012).  

 
1.2.3 Begränsad klimatpåverkan 
Miljökvalitetsmålet “Begränsad klimatpåverkan” har Naturvårdsverket som ansvarig 
myndighet (Naturvårdsverket 2017). Syftet med målet är att minska utsläppen växthusgaser 
till atmosfären. Den uppskattade mängden växthusgaser som kommer från hantering av 
avfall är idag 8 %, där den största mängden av utsläppen är metan som bildas vid deponering 
av nedbrytbart avfall (Naturvårdsverket 2012). 
 

1.3 Lokala miljömål i Umeå kommun 
Förutom de nationella miljökvalitetsmål som tagits fram av riksdagen, har Umeå kommun 
formulerat lokala mål som ska fungera som riktlinjer för miljöarbetet i kommunen. De lokala 
miljömålen fungerar som ett komplement till de nationella målen (Umeå kommun u.å.). 
För att nå upp till de nationella miljökvalitetsmålen, har Umeå kommun tagit fram följande 
lokala mål när det gäller avfall: 

 Mängden avfall per invånare ska minimeras 
 Andelen farliga ämnen från hushållsavfall ska minimeras 
 Andelen återvunnet avfall ska öka 
 Hanteringen av avfall ska organiseras utifrån ett regionalt perspektiv (Umeå kommun 

u.å.) 
 

1.4 Umeå kommuns avfallsplan 
För att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen finns vissa skyldigheter hos kommunerna i 
Sverige, bland annat att upprätthålla en avfallsplan (Umeå kommun 2010a). Enligt 
miljöbalkens 15 kap. 41 § ska samtliga kommuner inneha en renhållningsordning 
innehållande bland annat en avfallsplan (SFS 1998:808). Umeå kommuns avfallsplan 
utformades av VAKIN (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB), stadsledningskontoret samt 
samhällsbyggnadskontoret och trädde i kraft 2010, senast reviderad 2014. I bilaga C i 
avfallsplanen framgår hur ansvaret är fördelat mellan olika aktörer (Umeå kommun 2010b), 
se figur 1. Avfallsplanen innehåller också avfallsmål som Umeå kommun har som målsättning 
att uppnå fram till 2020, samt delmål. Ett av delmålen är att “2016 källsorteras avfall i 
samtliga förpackningsfraktioner, matavfall och farligt avfall på samtliga kommunala 
förvaltningar och bolag”. 
 

 
Figur 1. Bilden beskriver ansvarsfördelningen mellan olika aktörer när det kommer till avfallshantering i Umeå 
kommun (Umeå kommun 2010b) 
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Avfallsmålet överensstämmer med miljöbalkens 2 kapitel 5 §, som föreskriver att 
verksamheter ska arbeta med att minska och sortera avfall samt 15 kap. 10 §, som beskriver 
avfallshierarkin där avfall i första hand ska återvinnas och som sista utväg ska bortskaffas 
(SFS 1998:808). Avfallshierarkin, också kallad avfallstrappan, brukar förklaras i fem steg: 
Minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och som sista utväg deponera 
(Naturvårdsverket 2012), se figur 2. 
 

 
Figur 2. Bilden beskriver de fem stegen i avfallshierarkin, också kallad avfallstrappan (Naturskyddsföreningen 
2015). 
 
Som tidigare nämnts, finns det i Umeå kommuns avfallsplan ett delmål att kommunala 
förvaltningar samt bolag ska källsortera alla fraktioner till 2016. I och med att det skett en 
omorganisation i Umeå kommun finns inte längre dessa förvaltningar, utan istället en 
tjänsteorganisation som är uppdelad i fem verksamhetsområden samt stödfunktioner (Umeå 
kommun 2010a, Umeå kommun 2017). De förskolor som har Umeå kommun som sin 
huvudman, hör till verksamhetsområde “Utbildning” och omfattas därför av delmålet 
gällande källsortering (Umeå kommun 2017). 
 

1.5 Syfte 
I den statistik som redovisats på Umeå kommuns intranät, har det visat sig finnas skillnader i 
mängden källsorterat material, matavfall samt brännbart avfall mellan olika förskolor. Syftet 
med denna studie var därför att undersöka vilka faktorer som underlättar respektive 
försvårar källsortering på några utvalda förskolor i Umeå kommun. De faktorer som 
undersöktes gällde praktiska förutsättningar beträffande lokaler och avstånd till 
soprum/kärlskåp, kunskap och motivation hos personalen samt ansvarsfördelning. 
 

1.6 Frågeställning 
 Finns det praktiska förutsättningar på förskolorna, t.ex. kärl, för att nå upp till 

delmålet i avfallsplanen gällande källsortering? 
 Påverkas mängden brännbart avfall (restavfall) och matavfall i VAKINs statistik samt 

källsorterat material i RagnSells statistik av följande: 
- Personalens kunskap/inställning till källsortering 
- Praktiska förutsättningar 
- Kännedomen om Umeå kommuns avfallsplan  
- Statistiken över källsorterat material på Umeå kommuns intranät 
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2. Material och metod 

Denna studie utgick från två olika undersökningar, en enkätundersökning samt en 
systematisk observation av verksamheterna. Resultatet från undersökningarna jämfördes 
med statistik från VAKIN (brännbart avfall och matavfall) samt från RagnSells (källsorterat 
material), över faktiska vägda vikter samt schablonvikter. Schablonvikter är i VAKINs 
statistik ett medelvärde från vägda vikter de 10 senaste månaderna och RagnSells 
schablonvikter är bestämda värden utifrån materialets vikt och kärlets storlek (Bilaga 1).  
 
Studien inkluderade nio förskolor och skrevs på uppdrag av Umeå kommun, vilket 
begränsade studien till verksamheter med Umeå kommun som huvudman. För att få så 
jämförbara resultat som möjligt erbjöds 12 förskolor med fyra avdelningar att ingå i 
undersökningen och därmed förutsattes att ha likartat antal barn och personal. Av dessa 
förskolor lämnade tre återbud. Av de återstående nio förskolorna var tanken att hälften skulle 
ha mottagningskök, d.v.s. att maten lagas i ett tillagningskök och sedan fraktas till förskolan. 
Den andra hälften skulle ha tillagningskök där maten lagas på plats på förskolan. Majoriteten 
av förskolor i Umeå kommun har tillagningskök och av de inkluderade förskolorna hade två 
mottagningskök och resterande tillagningskök. På samtliga förskolor skulle pedagoger och 
kökspersonal svara på en digital enkät gällande källsortering, matavfall samt brännbart avfall 
(restavfall), totalt behövdes över 30 enkätsvar för att få en normalfördelad grupp vilket ökar 
den statistiska säkerheten till arbetet. I resultatet kommer förskolorna redovisas som 
förskola A-I.  
 

2.1 Enkätundersökning 
Data som användes under studien, baserades på en kvantitativ enkätundersökning där 
kökspersonal och pedagoger på verksamheterna deltog. Enkäten var webbaserad och 
utformades med flervalsfrågor, som kompletterades med fritextfrågor (Bilaga 2). 
Enkätfrågorna behandlade kunskap/inställning till källsortering, praktiska förutsättningar, 
ansvarsfördelning samt kännedom om Umeå kommuns avfallsplan.  
 

2.2 Systematisk observation 
Genom systematisk observation vid besök på förskolorna, undersöktes vilka de praktiska 
förutsättningar var till att källsortera beträffande kärl för de olika förpackningsfraktionerna, 
utrymmen som soprum eller kärlskåp och möjlighet till att sortera inomhus. Observationerna 
utgick från en checklista (Bilaga 3) för att kunna göra en jämförelse mellan verksamheterna. 
 

2.3 Statistisk metod 
För att beräkna om det fanns några signifikanta skillnader mellan förskolorna och mängden 
avfall användes icke parat t-test där två sampel antog lika varians, med hjälp av 
dataprogrammet Excel. Signifikansnivån sattes till att motsvara 95 %. 
 

 

3. Resultat 

3.1 Enkätsvar samt observationer 
Totalt deltog nio förskolor i studien där pedagoger samt kökspersonal svarade på enkäten, 
vilket resulterade i 45 enkätsvar (Bilaga 4). Sammanlagt deltog 37 pedagoger, resterande var 
kökspersonal. Av de 45 svaren var det tre personer som inte hade angett vilken förskola de 
representerade och presenteras därför i enkätsammanställningen som anonyma. Från 
förskola E saknas svar från kökspersonal. Det framkom också att förskola D varit stäng p.g.a. 
renovering sedan november 2016 och därför är statistiken från denna verksamhet inte 
jämförbar, så i kommande beräkningar ingår inte förskola D.  
 
3.1.1 Inställning till källsortering 
Majoriteten av personalen (62%) vid förskolorna angav att källsortering på arbetsplatsen var 
mycket viktigt och ytterligare 36 % av personal tyckte det var viktigt, medan två procent 
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ansåg att det vara ganska oviktigt. Man kan dock inte urskilja någon tydlig koppling mellan 
inställning och mängden avfall. Samtlig personal på förskola A och H ansåg att källsortering 
var mycket viktigt medan en majoritet av personalen på förskolan B och C angav att det var 
viktigt och en statistisk jämförelse gjordes. Varken källsorterat material (P=0,68), brännbart 
avfall (P=0,95) eller matavfall (P=0,75) visade på någon signifikant skillnad, d.v.s. inställning 
till källsortering hade inte betydelse för mängden avfall. 
 
Orsaken till att vissa pedagoger valde att inte källsortera berodde på att de ansåg att ansvaret 
av sortering av matavfall borde ligga på kökspersonalen istället för pedagogerna, för att de 
skulle kunna prioritera sin tid på barnen. Som andra anledningar till varför man inte 
källsorterade angav man att det berodde på avsaknaden av kärl för vissa fraktioner, att tiden 
inte räckte till, för lite avfall av vissa fraktioner för att det skulle kännas meningsfullt att 
sortera samt att kärlen var dåligt utformade. 
 
Gällande attityden hos förskolepersonalen till att sortera i sitt egna hem hade 69 % svarat 
mycket viktigt, 27 % ganska viktigt och 4 % ganska oviktigt.  
 
3.1.2 Sorterade fraktioner 
Majoriteten av pedagogerna sorterade ut pappersförpackningar/wellpapp, 
plastförpackningar, tidningar och matavfall i verksamheten, men enbart hälften angav att de 
sortera glas- och metallförpackningar (Figur 3). Samtlig kökspersonal sorterade ofärgade 
glasförpackningar, pappersförpackningar/wellpapp samt plast- och metallförpackningar, alla 
utom en angav att de sorterade färgade glasförpackningar, tidningar/journaler samt 
matavfall. 
 

 
Figur 3. Diagrammet redovisar vilka olika fraktioner 37 pedagoger samt åtta kökspersonal sorterade i 
verksamheten eller i köket vid förskolor i Umeå kommun. 

Av både pedagoger och kökspersonal sorterade 73 % tidningar/journaler samt 69 % 
pappersförpackningar/wellpapp i fikarummet, vilka var de fraktioner som flest sorterade. De 
fraktioner som sorterades minst var metall- och glasförpackningar, 24 % respektive 28 % 
(Bilaga 5). 
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De fraktioner som sorterades i personalens hem var färgade- och ofärgade glasförpackningar 
(98 %), därefter pappersförpackningar (91 %). Matavfall var den fraktion som sorterades 
minst (71 %) (Bilaga 5). 
 
3.1.3 Praktiska förutsättningar inomhus respektive utomhus 
Generellt visade det sig att de praktiska förutsättningarna utomhus var bättre än inomhus. 
Endast förskola A angav att förutsättningarna var bra både utomhus och inomhus, men i en 
jämförelse med övriga förskolor visades ingen signifikant skillnad mellan mängden 
källsorterat material (P=0,14), brännbart avfall (P=0,13) eller matavfall (P=0,42). 
 
Vid observationen visade det sig att förutsättningarna för källsortering inomhus var näst 
intill densamma på samtliga förskolor. Kartong, plast, hushållsavfall samt matavfall 
förvarades för det mesta i utrymmet under diskbänken, där det dock var begränsat med 
utrymme. Därför önskades samtliga förskolor, utom förskola A, bättre och uppmärkta kärl 
som skulle placeras på fler ställen i verksamheten. Detta ansåg man skulle underlätta 
förutsättningarna att källsortera och ur en pedagogisk synvinkel vara ett bra 
inlärningstillfälle för barnen. På varje avdelning fanns ett rum där barnen pysslade och där 
fanns också lådor avsedda för pappersåtervinning. Glas- och metallförpackningar förekom 
främst i köket och på grund av bland annat barnens säkerhet ville personalen inte heller 
sortera dessa material på avdelningarna. 
 
Inget av köken hade specifika kärl avsedda för källsorterat material. Kökspersonalen hade 
istället en egen ordning för att inte blanda ihop de olika materialen. Oftast placerades det 
som skulle källsorteras vid ytterdörren i köket och kökspersonalen tog sedan ut det till 
kärlskåp/soprum i mån av tid. 
 
Av de undersökta förskolorna hade förskola A, C, E, F, G och H tillgång till kärlskåp, 
resterande sorterade sitt avfall i soprum. Kärlskåp kan användas istället för soprum och 
innehåller kärl för avfall/sorterat material (Anderzén och Hellström 2011). På förskola A, B, 
D och E ansåg de flesta i personalen att möjligheterna till källsortering i soprum/kärlskåp var 
god. Övriga förskolor angav flera förbättringsåtgärder, t.ex. oftare tömning, närmare 
placering av kärlen, fler kärl samt att dörrarna till kärlskåpen skulle vara lättare att öppna (se 
bilaga 4). 
 
Vid observationen framkom att samtliga förskolor hade tillgång till kärl avsedda för glas-, 
metall-, pappers- och plastförpackningar, tidningar/journaler samt matavfall i kärlskåp 
alternativt soprum, förutom förskola G som saknade kärl för matavfall. Det visade sig också 
att förskola C, E och H som förväntades sortera sitt avfall i kärlskåp, hade vissa kärlskåp som 
inte innehöll något kärl. Personalen föreslog fler kärl för pappersförpackningar/wellpapp, då 
dessa kärl oftast är de som blir fyllda först. Att kärlen blev fyllda kunde enligt viss personal 
leda till att pappersförpackningar/wellpapp istället slängdes i kärlen för brännbart avfall. 
Hos de förskolor som hade soprum upplevdes antalet kärl som tillräckligt, förutom på 
förskola B där man önskade sig fler kärl för pappersförpackningar/wellpapp och att det i 
soprummet fanns utrymme för ytterligare kärl. 
 
Samtliga kärlskåp samt kärlen som var placerade i soprum var tydligt uppmärkta med vilken 
fraktion de var avsedda för. Avståndet till soprum/kärlskåp uppskattades som längst vara 30 
meter från förskolan och bedömdes därför inte påverka möjligheterna att källsortera. 
Förskola G och H hade möjlighet att sortera farligt avfall i ett av sina kärlskåp, liksom 
förskola D som hade sina kärl för farligt avfall i sitt soprum. Förskola A sorterade batterier i 
en batteriholk intill kärlskåpen. Resterande förskolor förvarade sitt farliga avfall inne på 
förskolan och hur det farliga avfallet sedan hanterades var olika för respektive förskola. På de 
förskolor som inte hade tillgång till speciella kärl avsedda för farligt avfall kunde personal 
själva ta med farligt avfall som batterier och/eller glödlampor till närmaste 
återvinningsstation/återvinningscentral eller lämna över det till vaktmästaren. 
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3.1.4 Information och kommunikation 
På förskola A, D, E, F, G och I visste samtliga eller majoriteten av personalen var de kunde 
lämna synpunkter/förbättringsförslag angående källsortering i arbetet. Bland personalen på 
de övriga förskolorna visste majoriteten av personalen inte vem de skulle vända sig till. 
 
På alla förskolor tyckte samtliga eller de flesta av personalen att de visste vilka kärl som 
källsorterat material skulle placeras i. Majoriteten av personalen på förskola A, B, E, F, G och 
H ansåg att informationen om i vilka kärl som källsorterat material skulle placeras i var 
tillräckligt, bland de övriga förskolorna ansåg de flesta i personalen att informationen delvis 
räckte till. Frågan var inte specificerad om informationen gällde inomhus eller utomhus. 
 
All personal hade dock inte kunskap om vilka sorteringsfraktioner som det faktiskt fanns kärl 
för i kärlskåp/soprum, vilket framkom vid observationen. 
 
3.1.5 Ansvarsrutiner för tömning 
Vem som hade ansvar för att transportera källsorterat material från verksamhet/kök till 
kärlskåp/soprum, skiljde sig mellan förskolorna. På förskola B och E hade pedagogerna en 
delad uppfattning om ansvar på avdelningarna. I köket hade en och samma person ansvaret, 
förutom på förskola F och I där kökspersonalen angav att den som såg att något kärl var fullt, 
tog materialet till kärlskåp/soprum.  
 
Vad gällde transporten av källsorterat material från fikarummet, hade personalen på förskola 
A, C och E olika uppfattningar om vem som hade ansvaret. Drygt 50 % svarade att det fanns 
en ansvarsfördelning, detta kunde t.ex. vara den som stängde förskolan för kvällen eller att 
avdelningarna hade vecko-/månadsvis ansvar. Enligt resterande 50 % var det den som såg att 
något kärl började bli fullt som tog materialet till kärlskåp/soprum. På de övriga förskolorna 
hade personalen en mer gemensam uppfattning beträffande ansvarsfördelningen i 
fikarummet. 
 
3.1.6 Kännedom om Umeå kommuns avfallsplan samt statistik över källsorterat 
material 
Av de 45 personer som svarade på enkäten var det nio som angav att de kände till Umeå 
kommuns avfallsplan. Av de övriga var det 21 som svarade delvis samt 15 som inte alls kände 
till avfallsplanen. Kännedom om kommunens avfallsplan påverkade inte mängden 
källsorterat material (P=0,38), brännbart avfall (P=0,36) eller matavfall (P=0,82), enligt en 
statistisk jämförelse mellan de förskolor som kände till planen och inte. Personalen som 
kände till avfallsplanen ansåg att planens inverkan på dennes arbete var att påpeka vikten av 
allas bidrag till en förbättrad miljö i kommunen genom att källsortera. Att som personal 
tänka och agera utifrån ett hållbarhetsperspektiv ansågs bidra till kunskapsöverföring till 
förskolebarnen och att göra dem delaktiga i miljöarbetet (Bilaga 4). 
 
Den statistik över källsorterat material som finns presenterad på Umeå kommuns intranät 
hade 25 % av kökspersonalen samt 30 % av pedagogerna tagit del av. På förskola A, G, H och 
I hade ingen av de svarande tagit del av statistiken och det fanns ingen signifikant koppling 
mellan kännedom om statistiken på nätet och mängden avfall (källsorterat material 
(P=0,94), brännbart avfall (P=0,76) och matavfall (P=0,25). 
 
3.2 Avfallsmängder från första kvartalet 2017 
Nedan redovisas en inventering av vägda vikter inklusive schablonvikter av källsorterat 
material, matavfall och brännbart avfall för första kvartalet 2017, utförda av RagnSells samt 
VAKIN. 
 
3.2.1 Brännbart avfall, matavfall samt källsorterat material 
Mängden brännbart avfall skilde sig mellan de olika förskolorna (Figur 4). För att statistiskt 
säkerställa en skillnad gjordes ett t-test där förskolorna med mest brännbart avfall (A, C, F 
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och G) jämfördes med de med minst brännbart avfall (B, E, G och I). Här visade det sig 
finnas en signifikant skillnad (P=0,007). Mellan förskola A och H, de med mest respektive 
minst brännbart avfall, var skillnaden 860 kg. 
 
 

 
Figur 4. I diagrammet redovisas mängden brännbart avfall för samtliga förskolor från perioden 2017-01-01 - 
2017-03-31. 
 
Av de nio förskolor som inkluderades i studien, hade åtta möjlighet att sortera matavfall. 
Förskola G hade inte tillgång till kärl avsedda för matavfall och slängde därför matavfall i 
kärlen för brännbart avfall. För att statistiskt säkerställa att det fanns en skillnad mellan 
förskolorna med mest respektive minst matavfall, jämfördes förskola C, E och H med 
förskola A, B, och I. Skillnaden visade sig vara signifikant (P=0,01). Förskola I hade minst 
mängd matavfall under den undersökta perioden med 222 kg och förskola C störst mängd 
med 574 kg (Figur 4). Dock så fanns ingen signifikant skillnad mellan I (0,074) och övriga 
förskolor. 
 
Beträffande brännbart avfall fanns en signifikant skillnad (P=0,018) mellan förskolorna med 
mottagningskök (B och H), som hade en mindre mängd brännbart avfall jämfört med 
förskolorna med tillagningskök. Det fanns dock ingen signifikant skillnad när man jämförde 
den totala mängden matavfall (P=0,69) (Figur 5) och källsorterat material (P=0,52) (Figur 
6). 
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Figur 5. I diagrammet redovisas mängden matavfall för samtliga förskolor från perioden 2017-01-01 - 2017-03-
31, förskola G hade inte tillgång till att sortera matavfall. 
 
Det var en signifikant skillnad (P=0,0005) mellan förskolorna med mest (A, C, F & H) 
respektive minst (B, E, G & I) källsorterat material.  
 

 
Figur 6. I diagrammet redovisas den totala mängden avfall där samtliga sorteringsfraktioner är inräknade, 
förutom farligt avfall samt grovavfall. Vikterna avser perioden 2017-01-01 - 2017-03-31. 
 
 

4. Diskussion 

4.1 Enkätstudie samt observationer 
Majoriteten av personalen tyckte att källsortering var mycket viktigt både på arbetet och 
hemma, vilket borde innebära att de har kännedom om källsorterings betydelse för 
människors hälsa och miljön. Detta antagande stärks också utifrån att källsorteringen ansågs 
av många pedagoger vara viktig ur ett pedagogiskt perspektiv att förmedla miljökunskap till 
barnen genom praktisk handling.  
 
Personal som ansåg att källsortering inte var mycket viktigt, prioriterade andra 
arbetsuppgifter på grund av tidsbrist eller ansåg att förutsättningarna för att källsortera var 
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bristfälliga på grund av dåliga kärl eller att kärl saknades för vissa fraktioner. Det fanns också 
anledning att tro att de som inte tyckte källsortering var mycket viktigt saknade tillräckligt 
med kunskap i frågan, vilket då också innebar att de inte kunde agera som bra förebilder 
inför barnen. Detta borde kunna förbättras genom tydligare ansvarsfördelning och rutiner 
vilket borde vara tidsbesparande, samt genom förbättrade praktiska förutsättningar vad 
gäller kärl och utrymmen. Utbildning om vikten av att källsortera är också av stor betydelse 
för att arbetet ska prioriteras.  
 
Gällande vad personalen hade möjlighet till att sortera i verksamheten/köket, kan svaren 
från denna fråga vara missvisande mellan förskolorna eftersom vissa har svarat utifrån 
möjligheterna att källsortera inomhus och andra utifrån vilka fraktioner som går att sortera 
utomhus i kärlskåp/soprum. Anledningen till att fraktionen glas och metall är så liten kan 
dels bero på att det inte förekommer så mycket på avdelningarna eller att vissa i personalen 
inte kände till att förutsättningar fanns att sortera dessa. Också här blir det tydligt att det är 
viktigt med information eftersom en andel av de tillfrågade inte kände till att de hade kärl för 
glas och metall, vilket med stor sannolikhet kan ha påverkat mängden av dessa fraktioner.  
 
Förutsättningarna inomhus kan antas ha en inverkan på mängden sorterat material och där 
förbättrad märkning av kärlen inne på avdelningarna/köken skulle kunna förtydliga och 
förenkla arbetet med källsortering vid ett flertal av förskolorna. Det borde finnas en 
gemensamt framtagen design för kärl i exempelvis olika färger eller symboler för respektive 
fraktion som kan användas både i förskola och skola. Detta skulle underlätta både för 
personal, förskolebarn och elever att lätt kunna känna igen kärlen och därmed sortera rätt. 
Arbete för att ta fram ett avtal för avrop av lämpliga kärl för sortering inomhus och 
standardiserad märkning av kärl pågår inom kommunen (Sandström muntl.). 
  
I fikarummen sorterade majoriteten av personalen tidningar samt pappersförpackningar/ 
wellpapp. Många ansåg att behovet av en brun påse avsedd för matavfall var litet, då 
personalen äter med barnen och det därför inte förekommer någon betydande mängd 
matavfall i fikarummet. För att minska risken att matavfall hamnar i det brännbara avfallet 
vore det ändå lämpligt med möjlighet att sortera matavfall fikarummen. Samma sak gäller 
möjligheten att sortera plastförpackningar då det förekommer att personalen ibland tar med 
egen mat/fika. 
 
Vad beträffar förutsättningarna utomhus så hade samtliga förskolor tillgång till kärl för att 
sortera glas-, metall-, pappers- och plastförpackningar, tidningar/journaler samt matavfall i 
kärlskåp/soprum, förutom förskola G som inte hade kärl avsedda för matavfall. Detta borde 
därför inte ha någon negativ inverkan på mängden sorterat material.  
 
Förskolor som hade kärlskåp men där kärl saknades, önskade sig fler kärl att sortera 
kartong/wellpapp i, eftersom detta är den fraktion som kräver mest utrymme. Flera förskolor 
uttryckte också en önskan att kunna sortera farligt avfall, men kärl/kärlskåp saknades i 
många fall. På vissa av förskolorna transporterades farligt avfall av personalen själv, vilket 
strider mot avfallsförordningen då det inte är tillåtet att transportera farligt avfall utan att 
anmäla detta till länsstyrelsen (SFS 2011:927). Under observationerna framkom också att 
många i personalen ansåg att det hade för lite kunskap om hur farligt avfall ska tas om hand. 
Kärl för farligt avfall borde därför prioriteras både med avseende på angelägenheten att 
sortera denna fraktioner av miljöskäl, men också för att minska arbetsbelastningen för 
personalen. Umeå kommun arbetar just nu med att förse verksamheter med kärl för farligt 
avfall, därför bör majoriteten av förskolorna ha tillgång till sådana efter sommaren 2017 
(Sandström muntl.). 
 
Samtliga kärl i kärlskåp/soprum var bra uppmärkta så personalen visste var de skulle lägga 
det sorterade materialet, brännbart avfall samt matavfall. Kunskapen om vilka kärl som 
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fanns avsedda för att sortera respektive fraktion var dock bristande och här måste till 
ytterligare information.  
 
På majoriteten av förskolorna visste personalen vem de skulle vända sig till med synpunkter 
om källsorteringen, dock hade personalen på förskola B och C bristande kännedom. Om 
personalens synpunkter inte efterfrågas, kan de uppfatta arbetet med källsortering som 
mindre viktigt då de inte känner sig involverade i att förbättra miljöarbetet på förskolan. 
Därför skulle en motiverande faktor kunna vara att informera personalen om deras möjlighet 
att lämna synpunkter och förbättringsförslag. 
 
Enligt “Föreskrifter för avfallshantering i Umeå kommun”, antagen av fullmäktige 2016-11-
28, sägs i 7 § att “Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig 
omfattning informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om 
gällande regler för avfallshantering” (Umeå kommun 20016). Här finns det anledning att 
förtydliga gränsdragningen mellan vad som är fastighetsinnehavarens respektive 
nyttjanderättsinnehavarens ansvar. Bättre rutiner och ansvarsfördelning behövs också inom 
verksamheten, både för att få tömningen av kärl att fungera men också för att spara tid.  
 
Av personalen angav 20 % att de kände till avfallsplanen och dess avfallsmål, övriga 80 % 
kände endast till den delvis eller inte alls. Utifrån vad personalen svarat gällande vad 
avfallsplanen betydde i hens arbete, kan man dra slutsatsen att även om personalen var 
medvetna om att Umeå kommun har en avfallsplan så visste man inte alltid om innebörden 
av denna. Här man kan därför fundera på varför personalen inte är mer insatt i vad 
avfallsplanen betyder för deras arbete samt vem/vilka som har ansvaret att förmedla denna 
information till personalen för att få dem att kunna jobba mot ett gemensamt mål. En 
förutsättning för att avfallsmålen ska kunna nås är bland annat att personalen vet att den 
finns. I avfallsplanens bilaga C (Umeå kommun 2010b) och på Umeå kommuns intranät 
finns information om vilka aktör som ansvarar för vad i avfallskedjan. Trots det finns det 
väldigt lite kännedom på förskolorna i studien om ansvarsfördelningen mellan de olika 
aktörerna och också gränsdragningen mellan. Detta försvårar arbetet och tar också tid att 
reda ut vem som har det faktiska ansvaret. Det är av ytterst stor vikt att informationen når ut 
till alla berörda och här behövs flera olika spridningsvägar. Om ansvaret är tydligt fördelat, 
finns det också bättre förutsättningar för att följa upp och förbättra, som en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet.  
 
När det kommer till delmålet i avfallsplanen, att samtliga kommunala förvaltningar samt 
bolag skulle sortera samtliga fraktioner till 2016, har detta inte uppfyllts. I nuläget har 
samtliga av de undersökta förskolorna tillgång till kärl för att sortera samtliga 
förpackningsfraktioner utomhus men inte utomhus. Kärl avsedda för matavfall saknades 
dock på förskola G och kärl för farligt avfall saknades på flertalet förskolor. För att säkerställa 
att ett arbete pågår med att uppfylla delmålet, skulle det behöva utvärderas kontinuerligt så 
att eventuella förbättringsåtgärder kan sättas in i tid. 
 
Ett fåtal av personalen kände till statistiken om källsorterat material på Umeå kommuns 
intranät. Om fler tog del av statistiken skulle detta kunna leda till att personalen känner sig 
motiverad till att källsortera. I statistiken framgår bland annat mycket material förskolan har 
sparat och bidragit till under ett års tid, exempelvis hur många cyklar som kan tillverkas av 
de sorterade metallförpackningarna och siffrorna är presenterade på ett mycket pedagogiskt 
sätt. Här skulle man kunna önska att det fanns liknande statistik som synliggjorde 
utvecklingen på respektive enhet över tid. 
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4.2 Avfallsmängder första kvartalet 2017 
Det fanns en signifikant skillnad beträffande brännbart avfall, matavfall samt källsorterat 
material när man jämförde förskolor med mest respektive minst mängd. Vad skillnaden i 
mängden brännbart avfall kan bero på är om de med stor mängd istället för att sortera 
slänger sitt avfall i kärlen avsedda för brännbart avfall, alternativt att antalet blöjbarn är 
större på dessa förskolor vilket ökar mängden brännbart avfall. Varför tillagningskök hade en 
signifikant större mängd brännbart avfall än mottagningskök bör undersökas vidare. Den 
signifikanta skillnaden av matavfall kan förklaras genom att mängden tillagad mat inte 
anpassas till för dagen aktuella antalet portioner, samtidigt som en mindre mängd matavfall 
kan bero på att matavfall istället slängs i kärlen för brännbart avfall. En liten mängd 
källsorterat avfall kan också bero på att material som skulle sorteras istället slängs i kärlen 
för brännbart avfall, eller att det helt enkelt förekommer lite material att källsortera på 
förskolan. 
 
De förskolor med störst mängd källsorterat material var förskola A och C. Även om mängden 
källsorterat material var ungefär densamma hos dessa två förskolor, fanns vissa olikheter när 
det kom till mängden matavfall samt brännbart avfall. Förskola A hade en mindre mängd 
matavfall men samtidigt en större mängd brännbart avfall än förskola C som hade en större 
mängd matavfall men är också bland förskolorna med störst mängd brännbart avfall. Att 
förskola A har en liten mängd matavfall kan bero på två anledningar, antingen att matavfall 
slängs i brännbart avfall istället för i de bruna påsarna avsedda för matavfall eller att det helt 
enkelt förekommer lite matsvinn på förskolan. När det kommer till förskola C som är den 
förskola med störst mängd matavfall kan man fundera på hur mängden kan bli så stor som 
574 kg på tre månader. En anledning till detta kan vara att mängden tillagad mat inte 
anpassas till hur mycket mat barnen äter och därför slängs stora mängder mat. Vad den stora 
mängden brännbart avfall beror på kan vara att material som egentligen skulle källsorteras 
istället slängs i kärlen för brännbart avfall. Eftersom förskola C inte verkar sortera mindre av 
någon fraktion jämfört med andra förskolor, kan man tänka sig att det förekommer fler 
blöjbarn vilket resulterar i en större mängd brännbart avfall. 
 
Enligt en tidigare svensk studie kom man fram till att mottagningskök genererade 42 % mer 
matavfall än ett tillagningskök, i och med att man i ett tillagningskök enklare kan anpassa 
mängden mat till förskolebarnen (Björkman et. al 2017). I den här studien av förskolor i 
Umeå kommun, återfanns dock ingen signifikant skillnad mellan de olika urvalsgrupperna. 
Förskola H var en av två förskolor med mottagningskök samt en av de förskolor med störst 
mängd matavfall, samtidigt som förskola B som också hade mottagningskök, var bland de 
med minst mängd matavfall. Den stora mängden matavfall kan ha sin grund i att förskolan 
tar emot för stora mängder tillagad mat jämfört med antalet förskolebarn, vilket i sin tur kan 
bero på rutiner kring inrapportering av sjuka och lediga barn. 
 
Samtliga förskolor är i dagsläget med i ett matsvinnsprojekt som tagits fram av 
Måltidsservice på Umeå kommun för att minska mängden matavfall. Projektet går bland 
annat ut på att kökspersonalen ska väga det matavfall som uppkommer i köket för att kunna 
mäta förändringar (Johansson 2016). På förskola A, C och H som enligt VAKINS statistik var 
de förskolor med störst mängd matavfall, genererade samtliga över 500 kg det första 
kvartalet 2017. Enligt svinnprojektets mätresultat som Måltidsservice har tagit fram, var dock 
vikterna betydligt lägre är de som VAKIN hade angett (Nilsson muntl.). Här måste det alltså 
undersökas ytterligare vilka vikter som faktiskt gäller. Om matavfallet var betydligt mindre i 
Måltidsservices resultat jämfört med VAKINs, måste det betyda att den största mängden 
matavfall kommer från avdelningarna, vars matavfall inte vägs i Måltidsservices projekt. Att 
bara avdelningarna skulle generera en så stor mängd matavfall verkar dock orimligt då 
mängden till störst del endast brukar bestå av tallriksskrap samt fruktskal. 
 
Som ett exempel skulle förskola C skulle utifrån VAKINs statistik från första kvartalet, 
generera 2,3 ton matavfall under ett år. Om den stora mängden matavfall beror på antalet 
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portioner inte är anpassad till närvarande barn den aktuella dagen, betyder detta en extra 
kostnad för den överblivna maten, pengar som skulle kunna användas till annat i 
verksamheten. Förutom en extra kostnad, medför matavfall även en ökad belastning på 
klimatet i och med produktion, transport, tillagning mm. Att slänga mat är inte heller etiskt 
försvarbart med tanke på att många människor på planeten saknar mat. För att minska 
mängden matavfall föreslås en samverkan mellan förskolans pedagoger och ledare, 
kökspersonal, Måltidsservice och kanske också vårdnadshavare. 
 
4.3 Metoddiskussion 
För att få svar på frågeställningarna valdes en enkätundersökning för att samla in data, vilken 
sedan följde upp med observationer på respektive förskola. Enkäten kunde dock förbättras 
genom bättre formulerade frågor samt mer specifika svarsalternativ. Man kunde önskat att 
svarsfrekvensen från respektive förskola varit densamma för då skulle detta underlätta 
jämförelserna mellan förskolorna. I resultaten var det olika många svarande från de olika 
förskolorna vilket kan leda till att förskolor med få svarande inte representerar hela 
personalen. Att det var få punkter i checklistan till observationerna var bra då tiden på 
förskolorna var begränsad i och med den höga arbetsbelastningen. 
  
Det är svårt att generalisera resultaten för hela Umeå Kommun eftersom det var ett för litet 
antal förskolor som deltog i undersökningen. 
  

  

5. Slutsats 

I denna studie kunde man inte statistiskt säkerställa att mängden avfall påverkades av 
personalens kunskap/inställning till källsortering, praktiska förutsättningar eller 
kännedomen om Umeå kommuns avfallsplan och statistiken över källsorterat material på 
Umeå kommuns intranät. Trots detta uppmärksammades möjliga förbättringsåtgärder hos 
de nio förskolor som ingick i studien för att nå delmålet i avfallsplanen gällande att kunna 
sortera alla fraktioner, bland annat att se över rutiner/ansvarsfördelning samt placera ut 
uppmärkta kärl inomhus (Bilaga 6). 
 
I de besök som gjordes på förskolorna verkade det i det stora hela finnas ett stort intresse och 
vilja för att kunna källsortera rätt, vilket verkar lovande inför framtiden för att kunna nå 
miljömålen God bebyggd miljö, Giftfri miljö samt Begränsad klimatpåverkan. 
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Bilaga 1. Statistik från VAKIN (restavfall och matavfall) samt från RagnSells (källsorterat 
material), över faktiska vägda vikter samt schablonvikter. 
 

Vikter 2017-01-01 - 2017-03-31 
Brännbart 
kg 

Matavfall 
kg 

Förskola A 1694,00 326,00 
Förskola B 995,00 399,50 
Förskola C 1459,00 574,00 
Förskola D 524,50 207,50 
Förskola E 1191,00 563,00 
Förskola F 1347,00 424,00 
Förskola G 1538,50  

Förskola H 834,00 545,00 

Förskola I 1198,00 222,00 
 

Uppdragsställe Material         Kvantitet      Enhet 
Förskola A Glasförpackningar, färgat 9,00 Kg 
 Glasförpackningar, ofärgat 13,00 Kg 
 Metallförpackningar 27,00 Kg 
 Pappersförpackningar och Well 523,40 Kg 
 Plastförpackningar, hårda & mjuka 20,00 Kg 
Förskola B Glasförpackningar, färgat 61,10 Kg 
 Glasförpackningar, ofärgat 66,10 Kg 
 Metallförpackningar 13,00 Kg 
 Pappersförpackningar och Well 143,80 Kg 
 Plastförpackningar, hårda & mjuka 23,00 Kg 

Förskola C Tidningar/Journaler 107,00 Kg 
 Glasförpackningar, färgat 75,10 Kg 
 Glasförpackningar, ofärgat 72,10 Kg 
 Metallförpackningar 33,00 Kg 
 Pappersförpackningar och Well 429,00 Kg 
 Plastförpackningar, hårda & mjuka 31,00 Kg 
Förskola D Tidningar/Journaler 308,00 Kg 
 Glasförpackningar, färgat 22,00 Kg 
 Glasförpackningar, ofärgat 19,00 Kg 
 Metallförpackningar 18,40 Kg 
 Pappersförpackningar och Well 329,20 Kg 
 Plastförpackningar, hårda & mjuka 20,60 Kg 
 Tidningar/Journaler 57,60 Kg 
Förskola E Metallförpackningar 16,00 Kg 
 Pappersförpackningar och Well 313,00 Kg 
 Plastförpackningar, hårda & mjuka 25,00 Kg 
 Tidningar/Journaler 188,00 Kg 
Förskola F Glasförpackningar, färgat 12,00 Kg 
 Metallförpackningar 17,00 Kg 
 Pappersförpackningar och Well 610,20 Kg 
 Plastförpackningar, hårda & mjuka 22,00 Kg 



 

 

 Tidningar/Journaler 214,00 Kg 

Förskola G Glasförpackningar, färgat 74,10 Kg 
 Glasförpackningar, ofärgat 76,10 Kg 
 Metallförpackningar 8,00 Kg 
 Pappersförpackningar och Well 281,40 Kg 
 Plastförpackningar, hårda & mjuka 15,00 Kg 
 Tidningar/Journaler 151,20 Kg 
Förskola H Glasförpackningar, färgat 71,10 Kg 
 Glasförpackningar, ofärgat 88,10 Kg 
 Metallförpackningar 28,00 Kg 
 Pappersförpackningar och Well 495,40 Kg 
 Plastförpackningar, hårda & mjuka 18,00 Kg 
 Tidningar/Journaler 116,40 Kg 

Förskola I Glasförpackningar, färgat 63,10 Kg 
 Glasförpackningar, ofärgat 63,10 Kg 
 Metallförpackningar 41,20 Kg 
 Pappersförpackningar och Well 169,60 Kg 
 Plastförpackningar, hårda & mjuka 44,40 Kg 
 Tidningar/Journaler 115,00 Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2. Enkätfrågor till personalen på förskolorna  
 
Förskolans namn: _____________ 
 
Arbetsuppgift: 
☐ Måltidspersonal  ☐ Pedagog 
 
Vilka av nedanstående fraktioner sorterar du i köket 
(måltidspersonal)/verksamheten (pedagoger)?  
☐ Matavfall   

☐ Plast    

☐ Kartong   

☐ Papper   

☐ Metall   

☐ Färgat glas   

☐ Ofärgat glas 
 
Vilka av nedanstående fraktioner sorterar du i lunch/fikarummet?  
☐ Matavfall   

☐ Plast    

☐ Kartong   

☐ Papper   

☐ Metall   

☐ Färgat glas   

☐ Ofärgat glas 
 
Tycker du att det är viktigt att källsortera på din arbetsplats? 
☐ Mycket viktigt ☐ Viktigt ☐ Ganska oviktigt ☐ Oviktigt 
  
Om du väljer att inte källsortera alla fraktioner på ditt arbete, varför? 
Du kan kryssa i flera alternativ.  
☐ För långt till möjligheten att källsortera 

☐ Placeringen är opraktisk 

☐ Kärl saknas för vissa fraktioner 

☐ Kärlen är inte tillräckligt användbara/dåligt utformade 

☐ Bristande information 

☐ För lite tid 

☐ För lite avfall i vissa fraktioner 

☐ Känns inte meningsfullt 
 
Annat: ___________________ 
 
 
Vilka förutsättningar inomhus skulle underlätta för dig att källsortera mer? 
 
_______________________________________________________________ 
 
Vilka förutsättningar utomhus (soprum/kärlskåp) skulle underlätta för dig att 
källsortera mer? 
 
_______________________________________________________________ 
 



 

 

Vet du vem du ska vända dig till om du har synpunkter/förbättringsförslag 
angående källsortering på arbetet? 
☐ Ja   ☐ Nej 
 
Vet du i vilket kärl du ska lägga det du ska sortera? 
☐ Ja  ☐ Oftast  ☐ Nej 
 
Finns det tillräckligt med information på din arbetsplats gällande i vilka kärl 
källsorterat material ska placeras i? 
☐ Ja  ☐ Delvis  ☐ Nej 
 
Vem har ansvar att se till att källsorterat material från fikarummet når 
soprum/kärlskåp? 

☐ Veckoansvar ☐ En och samma person har ständigt ansvar ☐ Den som ser att det börjar 
bli fullt tar källsorterat material till soprum/kärlskåp 
☐ Annat ____________________________________ 
 
Vem har ansvar att se till att källsorterat material från köket 
(måltidspersonel)/verksamheten (pedagoger) når soprum/kärlskåp? 
☐ Veckoansvar ☐ En och samma person har ständigt ansvar ☐ Den som ser att det börjar 

bli fullt tar källsorterat material till soprum/kärlskåp 
☐ Annat ____________________________________ 
 
Av nedanstående fraktioner vilka sorterar du hemma? 
☐ Matavfall   

☐ Plast    

☐ Kartong   

☐ Papper   

☐ Metall   

☐ Färgat glas   

☐ Ofärgat glas 
 
Tycker du att det är viktigt att källsortera hemma? 
☐ Mycket viktigt ☐ Viktigt ☐ Ganska oviktigt ☐ Oviktigt 
 
Känner du till att Umeå kommun har en avfallsplan med avfallsmål? 
☐ Ja  ☐ Delvis  ☐ Nej 
Om ja, vet du vad den innebär i ditt arbete? 
☐ Vet ej 

☐ Den innebär: ____________________________________ 
 
Känner du till att det finns statistik över mängd källsorterat material på 
intranätet? 
☐ Ja  ☐ Nej 
 
Är det något du vill lyfta eller tillägga när det gäller källsortering på förskolan? 
 
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3. Checklista observation 
 

Har de möjlighet till att sortera följande inomhus: 
I köket/verksamheten    I lunch/fikarummet 
☐ Matavfall   ☐ Matavfall 

☐ Plast   ☐ Plast 

☐ Kartong   ☐ Kartong 

☐ Papper   ☐ Papper 

☐ Metall   ☐ Metall 

☐ Färgat glas  ☐ Färgat glas 

☐ Ofärgat glas  ☐ Ofärgat glas 
 
 
Vilka av följande fraktioner går att sortera i soprummet? 
☐ Matavfall 

☐ Plast 

☐ Kartong 

☐ Papper 

☐ Metall 

☐ Färgat glas 

☐ Ofärgat glas 
 
 
Hur långt är det från förskolan till soprum/kärlskåp? 
 
______________________________________________________ 

 

 
Hur ser utrymmet ut i soprum- Finns det plats för fler kärl eller är det fullt? 
 
______________________________________________________ 

 
 

Finns det tydliga hänvisningar till vad som ska sorteras var, inomhus och 
utomhus? 
 
______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4. Sammanställning enkät 
 

 

Svarande 
Hur viktigt med källsortering på 

arbetsplats 

 
Pedagog Kökspers. 

Mycket 
viktigt Viktigt 

Ganska 
oviktigt Oviktigt 

Förskola A 
 

1 1 
   Förskola A 1 

 
1 

   Förskola B 1 
 

1 
   Förskola B 1 

 
1 

   Förskola B 1 
  

1 
  Förskola B 1 

  

1 
  Förskola B 1 

  

1 
  Förskola B 1 

 
1 

   Förskola B 1 
  

1 
  Förskola B 

 
1 

 
1 

  Förskola C 1 
  

1 
  Förskola C 1 

  

1 
  Förskola C 1 

  

1 
  Förskola C 

 
1 1 

   Förskola D 1 
 

1 
   Förskola D 

 
1 1 

   Förskola E 1 
  

1 
  Förskola E 1 

 
1 

   Förskola E 1 
  

1 
  Förskola E 1 

 
1 

   Förskola E 1 
  

1 
  Förskola E 1 

 
1 

   Förskola E 1 
 

1 
   Förskola E 1 

 
1 

   Förskola E 1 
 

1 
   Förskola F 1 

 
1 

   Förskola F 1 
  

1 
  Förskola F 

 
1 1 

   Förskola G 1 
 

1 
   Förskola G 1 

 
1 

   Förskola G 1 
  

1 
  Förskola G 1 

 
1 

   Förskola G 1 
 

1 
   Förskola G 

 
1 

 
1 

  Förskola H 1 
 

1 
   Förskola H 1 

 
1 

   Förskola H 
 

1 1 
   Förskola I 1 

   

1 
 Förskola I 1 

  

1 
  

 



 

 

Förskola I 1 
 

1 
   Förskola I 1 

 
1 

   Förskola I 
 

1 1 
   Anonym 1 

 
1 

   Anonym 1 
 

1 
   Anonym 1 

 
1 

   

 

37 8 29 15 1 0 
 

 

Varför inte källsortera på arbetsplatsen 

 
text 

Förskola A 
 Förskola A 
 Förskola B 
 Förskola B För lite avfall i vissa fraktioner 

Förskola B 
Kärlen inte tillräckligt användbara/dåligt utformade,för lite avfall i vissa 
fraktioner 

Förskola B För lite tid 
Förskola B Kärl saknas för vissa fraktioner, för lite tid 

Förskola B 
Kärlen är inte tillräckligt användbara/dåligt utformade, dåligt utformade, 
för lite avfall i vissa fraktioner/kärl saknas för vissa fraktioner 

Förskola B För lite avfall i vissa fraktioner, för lite tid 

Förskola B 
Placeringen är opraktisk, kärlen är inte tillräckligt användbara/dåligt 
utformade 

Förskola C 
Kärlen är inte tillräckligt användbara/dåligt utformade, placeringen är 
opraktisk, för lite tid 

Förskola C Kärl saknas för vissa fraktioner, för lite tid 
Förskola C Avståndet till källsorteringen är för långt, för lite tid, inte min arbetsuppgift 
Förskola C 

 Förskola D 
 Förskola D 
 Förskola E 
 Förskola E 
 Förskola E För lite tid 

Förskola E 
 Förskola E 
 Förskola E 
 Förskola E 
 Förskola E 
 Förskola E 
 Förskola F 
 

Förskola F 
Avståndet till källsorteringen är för långt, för lite tid, för lite avfall i vissa 
fraktioner 

Förskola F 
 Förskola G 
 Förskola G För lite tid 

Förskola G Kärl saknas för vissa fraktioner 



 

 

Förskola G 
 Förskola G Kärl saknas för vissa fraktioner 

Förskola G För lite tid 
Förskola H För lite tid, för lite avfall i vissa fraktioner 
Förskola H 

 Förskola H För lite avfall i vissa fraktioner 
Förskola I För lite tid 
Förskola I 

 Förskola I För lite tid 
Förskola I Kärl saknas för vissa fraktioner, för lite tid 
Förskola I För lite tid 
Anonym Kärl saknas för vissa fraktioner 
Anonym För lite tid 

Anonym För lite avfall i vissa fraktioner, för lite tid 
 

 

Vilka förutsättningar inne skulle underlätta 

 
text 

Förskola A Bra som det är 
Förskola A Bra behållare för sorteringen vilket vi redan har. 
Förskola B Anser att jag har det jag behöver 
Förskola B Sopsorteringshinkar 
Förskola B Tydliga kärl och utrymme 
Förskola B Bättre struktur och plats för allt.  
Förskola B Bra uppmärkta kärl 
Förskola B Kärl och plats för dessa. 

Förskola B 
Att kärlen tömdes. Att det fanns anpassade kärl att återvinna i som ryms i 
skåpet. 

Förskola B 
 

Förskola C 
Tiden är begränsad för sådant. Vi har inga speciella kärl inomhus för 
sortering. 

Förskola C 
 Förskola C 
 Förskola C Allt är bra 

Förskola D 
 

Förskola D 
Kanske om man hade olika plast backar för alla olika sorteringar men har 
dåligt med plats för sådant 

Förskola E 
 Förskola E Bättre kärl under diskbänken med tydlig information vad som ska läggas. 

Förskola E Tid 
Förskola E Passande kärl/tunnor 
Förskola E 

 Förskola E Bättre förvaring att sortera i 
Förskola E Bättre sorteringskärl 
Förskola E Bra källsorteringskärl 

Förskola E 
Likvärdiga kärl på alla avdelningar och som följer barnen även när de 
börjar förskoleklass 



 

 

Förskola F 
 Förskola F Att ha sorteringen närmare. 

Förskola F Vi är nöjda 
Förskola G Att det finns ordentliga källsorteringskärl 
Förskola G Riktiga kärl 

Förskola G 
Att det finns plats för de olika delarna att sortera. Och bra grejer att 
sortera i. 

Förskola G Bra kärl 
Förskola G Bruna påsar för matavfall 
Förskola G 

 Förskola H Ordentliga förvaringsställen och förvaringslådor 
Förskola H 

 Förskola H Mer plats att lägga kartong, plast osv på tills jag har tid att gå med det.  

Förskola I Mer tid 
Förskola I 

 Förskola I Bättre sorteringskärl 
Förskola I Fler kärl 

Förskola I 
 Anonym Bra med att ha speciella matavfallspåsar 

Anonym 
 Anonym Tid för att rengöra plastförpackningarna (lunchlådor) 

 

 

Vilka förutsättningar ute skulle underlätta 

 
text 

Förskola A Bra som det är  

Förskola A 
Att det finns många, nära till förskolan att barnen kan vara 
delaktiga som vi jobbar med dagligen. 

Förskola B Anser att jag har det jag behöver 
Förskola B Bra som det är 
Förskola B 

 Förskola B Att allt finns i soprummet.  
Förskola B 

 Förskola B 
 Förskola B 
 Förskola B Kärl till även lampor, batterier. Större kärl till kartong. 

Förskola C 

Vi måste byta skor för att plumsa i snö och slask. Bära ut tunga 
blöjpåsar och blöta och kladdiga papperspåsar med matavfall 
när det är som minst personal. Ytterdörren är låst så man får 
inte glömma att ta med sig taggen. Sedan ska man rengöra 
kärlet som man bar i. Det vore enklare om soptunnan fanns i 
direkt anslutning till ytterdörren och att man kunde öppna 
locket uppifrån. Speciell personal vore bra. 

Förskola C 
 Förskola C Närmare får lyfta för mycket för högt. 

Förskola C 
Att sopkärlen oftare ska tommas att det ska rymmas med nya 
sopor 



 

 

Förskola D 
 Förskola D Tycker det är bra som det är där inne 

Förskola E 
 Förskola E Vi har bra kärlskåp 

Förskola E Fortsatt bra tillgänglighet och avstånd 
Förskola E 

 Förskola E 
 Förskola E Det är bra som det är 

Förskola E Inget, tycker att förutsättningarna är bra..  
Förskola E Del för lampor, batteri 
Förskola E Vi har allt 
Förskola F 

 Förskola F Att ha sorteringen närmare. 

Förskola F 
 Förskola G Att alla olika kärl FINNS där 

Förskola G 
 Förskola G Jag tycker vi har bra grejer nu men det behöver bli fler. 

Förskola G 
 Förskola G Flera källsorteringskärl 

Förskola G 
 Förskola H 
 Förskola H Vissa sopkärlsdörrar är helt ommöjliga att låsa upp,jättetröga. 

Förskola H Lättare att öppna dörrarna 
Förskola I Mer tid 
Förskola I 

 Förskola I 
 Förskola I 
 Förskola I 
 Anonym Möjlighet med att ha speciella kärl för färgat och ofärgat glas. 

Anonym 
 

Anonym 

Det som gör att det är mera bökigt, och tar längre tid är att 
kärlen står inlåsta, men det måste vara så för att kärlen ska 
stå"ifred". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kännedom om var 
lämna synpunkter/ 
förbättringsförslag 

Kännedom vilket kärl 
sorterat material ska 

placeras i 

Tillräckligt med 
information om placering 
av källsorterat material på 

arbetsplats? 

 
Ja Nej Ja Oftast Nej Ja Delvis Nej 

Förskola A 1 
 

1 
  

1 
  Förskola A 1 

 
1 

  

1 
  Förskola B 1 

 
1 

  

1 
  Förskola B 

 
1 1 

  

1 
  Förskola B 

 
1 1 

  

1 
  Förskola B 

 
1 

 
1 

  

1 
 Förskola B 

 
1 

 
1 

 
1 

  Förskola B 1 
 

1 
  

1 
  Förskola B 1 

 
1 

  

1 
  Förskola B 

 
1 

 
1 

  

1 
 Förskola C 1 

 
1 

   

1 
 Förskola C 

 
1 1 

   

1 
 Förskola C 

 
1 1 

  

1 
  Förskola C 

 
1 1 

   

1 
 Förskola D 1 

 
1 

   

1 
 Förskola D 1 

 
1 

   

1 
 Förskola E 1 

 
1 

  

1 
  Förskola E 1 

 
1 

  

1 
  Förskola E 1 

  

1 
 

1 
  Förskola E 1 

 
1 

  

1 
  Förskola E 1 

 
1 

  

1 
  Förskola E 1 

 
1 

  

1 
  Förskola E 1 

 
1 

   

1 
 Förskola E 1 

  

1 
  

1 
 Förskola E 1 

 
1 

  

1 
  Förskola F 1 

 
1 

  

1 
  Förskola F 

 
1 

 
1 

 
1 

  Förskola F 1 
 

1 
  

1 
  Förskola G 

 
1 1 

  

1 
  Förskola G 

 
1 1 

  

1 
  Förskola G 1 

 
1 

   

1 
 Förskola G 1 

    

1 
  Förskola G 1 

 
1 

  

1 
  Förskola G 1 

 
1 

  

1 
  Förskola H 

 
1 1 

  

1 
  Förskola H 

 
1 

 
1 

 
1 

  Förskola H 
 

1 1 
  

1 
  



 

 

Förskola I 
 

1 
 

1 
  

1 
 Förskola I 1 

 
1 

   

1 
 Förskola I 

 
1 

 
1 

  

1 
 Förskola I 1 

 
1 

  

1 
  Förskola I 1 

 
1 

  

1 
  Anonym 1 

 
1 

  

1 
  Anonym 

   

1 
 

1 
  Anonym 1 

 
1 

  

1 
  

 

28 16 34 10 0 32 13 0 
 

 

 

 

Ansvar att ta 
källsorterat 

material från 
fikarum 

Ansvar att ta 
källsorterat 

material kök/ 
verksamhet 

 

Ansvar 
finns 

Den 
som 

det att 
det 

börjar 
bli fullt 

Ansvar 
finns 

Den 
som ser 
att det 
börjar 
bli fullt 

Förskola A 1 
 

1 
 Förskola A 

 
1 1 

 Förskola B 1 
  

1 

Förskola B 1 
 

1 
 Förskola B 1 

  

1 
Förskola B 1 

  

1 
Förskola B 

 
1 1 

 Förskola B 1 
  

1 
Förskola B 1 

  

1 
Förskola B 

 
1 1 

 Förskola C 1 
 

1 
 Förskola C 

 
1 1 

 Förskola C 
 

1 1 
 Förskola C 1 

 
1 

 Förskola D 1 
 

1 
 Förskola D 1 

 
1 

 Förskola E 1 
  

1 
Förskola E 

 
1 1 

 Förskola E 
 

1 
  Förskola E 

 
1 1 

 Förskola E 1 
 

1 
 Förskola E 1 

  

1 
Förskola E 1 

  

1 
Förskola E 

 
1 

  Förskola E 1 
 

1 
 



 

 

Förskola F 
 

1 1 
 Förskola F 1 

  

1 
Förskola F 1 

  

1 
Förskola G 1 

  

1 
Förskola G 1 

 
1 

 Förskola G 1 
  

1 
Förskola G 1 

  

1 
Förskola G 1 

  

1 
Förskola G 1 

 
1 

 Förskola H 
 

1 
 

1 
Förskola H 

 
1 

 
1 

Förskola H 
  

1 
 Förskola I 

 
1 

 
1 

Förskola I 
 

1 
 

1 
Förskola I 

   

1 
Förskola I 

 
1 1 

 Förskola I 1 
  

1 
Anonym 1 

 
1 

 Anonym 
 

1 
 

1 
Anonym 

    

 

26 16 21 22 
 

 

Hur viktigt med källsortering hemma Kännedom avfallsplan 
Kännedom 

statistik 

 

Mycket 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Ganska 
oviktigt Oviktigt Ja Delvis Nej Ja Nej 

Förskola A 1 
     

1 
 

1 
Förskola A 1 

    

1 
  

1 
Förskola B 1 

     

1 1 
 Förskola B 1 

   

1 
   

1 
Förskola B 1 

    

1 
 

1 
 Förskola B 

 
1 

  

1 
  

1 
 Förskola B 

  

1 
  

1 
 

1 
 Förskola B 1 

    

1 
  

1 
Förskola B 

 
1 

    

1 
 

1 
Förskola B 

 
1 

    

1 
 

1 
Förskola C 

 
1 

   

1 
 

1 
 Förskola C 1 

    

1 
  

1 
Förskola C 1 

     

1 1 
 Förskola C 1 

    

1 
  

1 
Förskola D 1 

   

1 
   

1 
Förskola D 1 

    

1 
 

1 
 Förskola E 1 

    

1 
  

1 
Förskola E 1 

   

1 
  

1 
 Förskola E 

 
1 

    

1 
 

1 
Förskola E 1 

    

1 
  

1 



 

 

Förskola E 
  

1 
   

1 
 

1 

Förskola E 1 
    

1 
 

1 
 Förskola E 1 

   

1 
  

1 
 Förskola E 1 

    

1 
  

1 
Förskola E 1 

   

1 
  

1 
 Förskola F 1 

     

1 
 

1 
Förskola F 

 
1 

    

1 
 

1 
Förskola F 1 

    

1 
 

1 
 Förskola G 1 

     

1 
 

1 
Förskola G 

 
1 

   

1 
  

1 
Förskola G 

 
1 

   

1 
  

1 
Förskola G 1 

    

1 
  

1 
Förskola G 1 

   

1 
   

1 

Förskola G 
 

1 
  

1 
   

1 
Förskola H 1 

    

1 
  

1 
Förskola H 

 
1 

    

1 
 

1 
Förskola H 

 
1 

    

1 
 

1 
Förskola I 1 

    

1 
  

1 
Förskola I 

 
1 

    

1 
 

1 
Förskola I 1 

    

1 
  

1 
Förskola I 1 

     

1 
 

1 
Förskola I 1 

    

1 
  

1 
Anonym 1 

   

1 
   

1 
Anonym 1 

    

1 
  

1 
Anonym 1 

     

1 1 
 

 

31 12 2 
 

9 21 15 13 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 5. Figurer över sortering i fikarum samt hemma 
 

 
Sortering fikarum 
 

 
Sortering hemma 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 6. Förbättringsåtgärder 
 
 

 För att skapa en bättre kännedom om avfallsplanen och vem som har ansvar för 
respektive del i avfallskedjan, behövs bättre spridning av information, t ex statistiken 
på Intranätet.  

 Det behövs en bättre dialog med verksamheten. För att höja motivationen, bör 
personalen också bli mer involverad i den information som finns gällande 
källsortering samt i att förbättra miljöarbetet. 

 För att skapa en större förståelse för vikten av källsortering föreslås mer utbildning 
för förskolepersonal inklusive förskolechefer. 

 På respektive enhet behövs i flera fall fler kärl och bättre uppmärkta kärl inomhus. 
Gärna samma utformning för både förskola och skola så att barnen, eleverna och 
personalen lätt ska känna igen kärlen för respektive fraktion. 

 I enlighet med avfallsplanen borde mängden brännbart avfall kunna minskas om man 
fick bättre förutsättningar och kunskap om källsortering. 

 Mängden matavfall är i vissa fall mycket stor och här måste rutinerna ses över och 
avfallsmängden minimeras. Här föreslås en samverkan mellan förskolans pedagoger 
och ledare, kökspersonal, Måltidsservice och kanske också vårdnadshavare. 

 Ett tillagningskök borde rimligtvis ha en större mängd sorterat material, eftersom 
man exempelvis tar emot råvaror i förpackningar. Så var dock inte fallet i denna 
studie. Varför mängden matavfall inte skiljer sig mellan mottagningskök och 
tillagningskök borde utredas, likaså varför mängden brännbart avfall skiljde sig 
signifikant mellan de två urvalsgrupperna. 

 Bättre rutiner/ansvarsfördelning behövs, både för att få tömningen av kärl att fungera 
men också för att spara tid.  
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