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SAMMANFATTNING 

Syftet med uppsatsen är att upplysa om vilka lagar och dokument som styr branschens 

verksamhet. De kan användas av yrkeslärare för att påverka hållbar utveckling och reducera 

miljöpåverkan inom resp. yrkesinriktning, samt vilka ytterligare krav det finns på eleven från 

de olika yrkesbranscherna som representeras i uppsatsen. En annan viktig fråga som också 

kommer att diskuteras är, hur hållbar utveckling förmedlas i undervisningen inom 

karaktärsämnen. 

 

Den löpande verksamheten gällande hållbar utveckling, miljömål, dokumentation och 

hantering av miljöfarligt material i inom Jönköpings region, för att se hur företagen arbetar 

med dessa frågor. Beskrivning av yrkesinriktningen och vilka krav som ställs på eleven. 

 

Förutsättningarna för genomförande av uppsatsen har respektive yrkeskategori, 

Byggprogrammet inriktning Måleri och Elprogrammet gjort en intervjustudie för att hitta 

lämpligt material till uppsatsen. Materialet har sedan bearbetats för att se hur branschen 

arbetar med miljöfrågor och hållbar utveckling, därefter redovisat vilka miljöcertifieringar, 

lagar och dokument för att se hur företagen arbetar med dessa frågor och hur budskapet kan 

förmedlas för att reducera miljöpåverkan i undervisning.  

 

I Lpf 94 sid 6 står följande ”Miljöperspektiv i undervisningen ska ge eleverna insikter så att 

de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt 

förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen bör belysa 

hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling.” 

 

Det som kommit fram i undersökningen är att yrkeslärare kan använda erfarenheten från 

yrkeslivet för att påverka elevernas medvetenhet och kunskaper om återvinning och hållbar 

utveckling. Tidigare fanns t.ex. Arbetsmiljö och säkerhet 50p som lästes på både Bygg- och 

Elprogrammet, och El-arbetsmiljö och säkerhet 100p med inriktningkurs på Elprogrammet. 

Då var det mycket enklare och bättre att kunna få med dessa kunskapsmål.  
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1. INTRODUKTION 

Undersökningen är riktad till att användas av yrkeslärare för att bli bättre på 

miljöhantering och dokumentation i undervisningen samt en återkoppling till hur 

branscherna arbetar idag med miljöfrågor, då många yrkeslärare inte aktivt arbetar i sin 

yrkeskategori. I uppsatsen finns två stycken olika yrkesinriktningar; Byggprogrammet 

inriktning måleri och Elprogrammet inriktning elteknik och automation.  

 

Det finns många gemensamma beröringspunkter när det gäller utbildningen till yrket, 

som började som rent fysiska arbeten har med teknikens framåtskridande förändrat 

kriterierna för vad man bör vara förberedd på för kommande arbetsliv. Svar på 

kunskaper om hållbar utveckling och återvinning är anpassade efter branschens gällande 

miljöcertifieringar och behov, har fokusen varit på hur elevernas medvetenhet för miljön 

genom hållbar utveckling och återvinning av material kan stärkas. 

 

En undersökning hos lokala företag har gjorts för att se vilka krav som gäller. Då 

gymnasieskolan har infört en ny reform, är det nödvändigt att beröra ämnet 

miljöpåverkan och återvinning. ”Kursen ARL 1201 skall ge kunskaper om lagar och 

bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet med inriktning mot valt verksamhetsområde. 

Kursen skall även ge förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och 

samhälle”(www.skolverket.se). 

 

Detta var ett ämne som berördes i utbildning till yrkeslärare. För yrkeslärare är det 

viktigt att hitta ett förhållningssätt, som kan bidra till hållbar utveckling och värna om 

miljön för kommande generationer. 

 

Uppsatsen börjar med att se hur branschorganisationer, konsulter och fabrikörer arbetar 

med att reducera miljöpåverkan och återvinning av material på ett bra alternativ, samt 

hur man kan bidra till att minska energi konsumtionen på ett effektivt sätt. Därefter 

kommer en redovisning om vilka lagar och dokument som styr den dagliga 

verksamheten inom yrkena. Sist en beskrivning av varje yrkesinriktning, hur 

http://www.skolverket.se/
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programstrukturen är uppbyggd och vilka krav som ställs på eleverna efter avslutad 

yrkes utbildning. Hållbar utveckling i undervisning, hur det kan öka eleverna förståelse 

för miljön och arbeta på ett bra och effektivt sätt.   

 

1.1 Problemformulering 

I uppsatsen finns olika yrkesinriktningar; Byggprogrammet med inriktning måleri och 

Elprogrammet med inriktning ellära. Det finns många gemensamma beröringspunkter 

när det gäller utbildningen till yrket. Yrken som började som rent fysiska arbeten har 

med teknikens framåtskridande förändrat kriterierna, vilka kunskaper man bör ha för att 

vara redo för arbetslivet. Ett ämne som var intressant i utbildningen till yrkeslärare är 

hållbar utveckling, hur detta förmedlas till eleverna, då detta ämne inte alltid tas på 

allvar.   

 

Gunnar Sundqvist beskriver att världen blir både sämre och bättre. Bättre på så vis att 

teknik och utbildning ökar, levnadslängden ökar, krigen minskar och får en mer 

demokratisk värld. Däremot läggs inte samma krut på en hållbar utveckling vad det 

gäller miljön. Det finns många forskare, som påstår att jorden mår sämre än vad många 

befarat. Detta i form av klimatförändringar, vattenbrist och sämre kvalité på det vatten 

som finns och en mer utarmad jord. Det borde vara en självklarhet att ta till vara på 

jordens resurser. Underligt nog finns det många, som fortfarande tär mer på jorden än 

vad som är nödvändigt för att kunna existera och fungera i samhället. Sundqvist 

beskriver att hållbar utveckling är komplext och att det handlar om demokratiska 

värderingar i teknik och utveckling. Miljön delas med alla, då det inte finns några 

statsgränser och där gemensamma konsumtionsmönster m.m. behövs (Sundqvist 2010). 

 

Båda är födda på 1970-talet och har fått erfarenheter av att inte alla i respektive 

branschen ser allvarligt på den miljöpåverkan, som arbetets följder ger. Allt för många 

hantverkare, som hanterar farligt avfall, förstår nog inte konsekvenserna av detta. Det 

finns vissa som har dåliga kunskaper om produkters miljöpåverkan och vissa tenderar 

till att göra på samma vis som de själva blivit förevisade av tidigare generationer. Det 
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kan betyda att ytterligare ett helt yrkesliv med mer miljöpåverkan än vad som är 

nödvändigt. 

 

Hur kan material valet påverka miljön, vad har funnits och vad finns i alla yrkets 

produkter och vad gör företagen för att uppnå en hållbar utveckling? Allt för många 

hantverkare nonchalerar yrkets miljöpåverkan, när det gäller strävan att använda 

alternativa produkter, som är miljömärkta och inte innehåller farliga ämnen. Vad har 

organiska produkter för effekter på miljön? Vad händer t.ex. vid tvättning av penslar 

och vattenburen färg, när restprodukterna kommer i kontakt med de kommunala 

avloppen? Hur många använder s.k. miljövagnar, som separerar färgen från vattnet, 

eller inte sorterar kabel och lysrör som innehåller kvicksilver i miljöstationer? 

 

Hur fungerar återvinningen i branscherna? Frågorna blir många, än i dag finns det 

många målare och elektriker, som litar fullt ut på den ”tysta kunskapen”. Det gäller vid 

bedömning av, till exempel hur mycket färg eller kabel, som går åt på ett objekt genom 

att bara ”titta”, i stället för att beräkna materialåtgången som verkligen behövs per 

objekt. Är materialen för billiga eller handlar det om ren okunskap, vilka konsekvenser 

miljön får ta i form av transporter och hantering i miljöstationer? Går det att reducera 

miljöpåverkan redan i projekteringsstadiet? Vilket ansvar tar branschen? Hur sker 

arbetet med dessa frågor?  Vilka lagar, förordningar och dokument styr den fortlöpande 

verksamheten? 

 

Vilka möjligheter finns att förmedla en hållbar utveckling för eleverna? Då detta ämne 

kan uppfattas som vagt finns det dock som examens mål för bygg – och 

anläggningsprogrammet Gy 11: ”Eleverna ska kunna välja, använda och vårda 

material, verktyg och maskiner med hänsyn till säkerhet samt miljö, kvalitet och 

ekonomi, både när det gäller produktion- livscykelkostnader. Utbildningen ska även 

utveckla elevernas förmåga att lösa problem i det dagliga arbetet och ta till vara 

erfarenheter av tidigare byggprojekt.” (www.skolverket.se) 

 

http://www.skolverket.se/
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Även om skolan använder gällande riktlinjer för att minska miljöpåverkan i 

undervisningen, finns en risk att eleven inte är medveten om vilka konsekvenser det blir 

för miljön, om en felaktig hantering av farligt avfall sker. Det finns också en risk att 

eleven under APU ´n får en handledare som inte tar det ansvar som krävs för att minska 

miljöpåverkan. Båda har beaktat att skillnaden är stor mellan individer ute i 

branscherna, hur just handledaren ser på hållbar utveckling. Detta skulle kunna leda till 

att lärlingen anammar ett felaktigt beteende från den som ska vara den kompetente. 

Vilket skulle kunna leda till att en person tär mer på jordens resurser än vad som är 

nödvändig för att kunna utföra yrket.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att se hur branscherna arbetar med att reducera 

miljöpåverkan och se möjligheten att belysa arbetet med hållbar utveckling i 

undervisningen, branscher avser företag med verksamhet inom elinstallation och måleri.  

Strukturen har varit en semistrukturerad intervjustudie bland platschefer, konsulter och 

yrkeskollegor i resp. bransch. Vägledning av frågorna har valts med utgångspunkt från 

Helena Tsagalids bok ”Därför fick jag bara Godkänt-: bedömning i karaktärsämnen på 

HR-programmet” (2008). 

 

Intervjustudien syftar även på hur viktigt det är, att arbeta för att följa lagar och 

förordningar som styr verksamheten. Följande frågeställning har varit huvudpunkten vid 

intervju tillfällena. 

 

 Hur arbetar branschen idag för att minska miljöpåverkan?  

 Vilka lagar och dokument, som styr miljöarbetet i den löpande verksamheten? 

 Hur kan hållbar utveckling förmedlas i undervisningen inom karaktärsämnen? 
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1.3 Metod 

I problemformuleringen söks svar på många frågor, för en hållbar utveckling i våra 

branscher. Vi har sökt svar på dessa frågor genom en semistrukturerad intervjustudie 

där vi tagit hänsyn till om respondenterna försöker försköna deras målsättning för en 

hållbar utveckling. Information har erbjudits till respondenterna genom ett följebrev (se 

bilaga 1) där hänsyn tagits till informationskravet, samtyckeskravet, konfidetialitet och 

nyttjandekravet. Totalt har 10 stycken respondenter tillfrågats, samtliga var villiga och 

intresserade av att delta i undersökningen, vi var välkomna till resp. arbetsplats och 

kontor för intervjun. 

 

Före intervjuerna har information sökts på respondenternas hemsida, där det varit 

möjligt att ta del av deras målsättningar för en hållbar utveckling. Vilket också 

underlättade att vara väl förberedd inför intervjuerna. Resultatet från intervjuerna 

redovisas under kapitel 2-4. Vissa respondenters utsaga har citerats då de varit extra 

intressanta för rapporten, för att se hur slutanvändarna hanterar produkterna. 

 

Respondenterna i undersökningen har varit följande: 

 Företagare 

 Platschefer 

 Konsulter 

 Kollegor 

 

1.4 Disposition 

 Kapitel 1 berörings punkter är vilka yrkesbakgrunder som författarna har och 

vilka gemensamma nämnare som fört dem samman, och varför det är viktigt att 

värna om jordens resurser för att reducera miljöpåverkan. 

 



6 
 

 

 Kapitel 2 berörs hur bransch organisationer (intresseorganisationer för företag 

inom vald kategori), färg fabrikörer och konsulter arbetar för att ta ansvar över 

återvinning och använda miljövänliga produkter. 

 

 Kapitel 3 läggs tonvikten på lagar och dokument som styr den dagliga 

verksamheten för att inte bryta mot gällande miljölagstiftning och även hur man 

sorterar miljö farligt avfall. 

 

 Kapitel 4 beskriver program strukturen för Elprogrammet resp. 

Byggprogrammet, vilka förväntningar som finns på eleverna, men även 

förutsättningar att lyfta in miljö perspektiv i undervisningen. 

 

 Kapitel 5 redovisas resultat och slutsatser vad som kommit fram i uppsatsen, på 

ett objektivt och ett subjektivt sätt.   

 

 Kapitel 6 knyts säcken ihop med diskussion om vad företagen kan göra för 

miljön genom kompetensutveckling, skolans möjligheter och skyldigheter 

genom hållbar utveckling i undervisningen, temadagar, APU och studiebesök.  

 

 Kapitel 7-9 innehåller referenslista för uppsatsen, frågorna som användes i den 

semistrukturerade intervjun, och sist följebrevet som bifogades till 

respondenterna innan intervjun påbörjades.  
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2. ARBETET MED ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN 

Då mycket av arbetet för att minska miljöpåverkan inom vår yrkeskategori oftast är styrt 

av vad branschens och producenterna normer, påverkan från övriga samhället och vilka 

lagar som styr och teknikens framåtskridande. Det gäller att välja rätt material, rätt 

teknisk lösning, energieffektiv system typ KNX för att minska miljöpåverkan.  

I detta kapitel redovisas genom intervjuer och information hämtat från hemsidor, hur 

elbranschen arbetar med att minska miljöpåverkan med bl.a. hur ett inspirerande system 

för återvinning kan se ut, där företagen får återbäring för sina prestationer vid 

återvinning av kabelskrot. De får även årlig uppföljning av återvunnit material. 

 

Vilka visioner och målsättningar har fabrikörerna av framställandet och nyttjandet av 

produkter för måleriyrket? Hur har färgerna påverkat miljön historiskt och vilka 

konsekvenser får vi av organiska lösningsmedel som finns i färgerna. 

 

Nedan följer hur våra resp. branschorganisationer, konsulter arbetar och man kan välja 

ett bra miljöalternativ för att värna om miljön. 

   

2.1 Branschorganisationer 

Returledning AB Sverige: Bolag som samarbetar med Elektriska 

Installatörsorganisationen, EIO sedan 2012. Syftet med samarbetet är att hjälpa 

elteknikbranschen att bättre ta sitt miljö- och återvinningsansvar framförallt för 

kabelskrot. Ett nära samarbete kan nästan liknas vid ett samägande och fördelarna för 

EIO-medlemmarna är bland annat:  

 

 Enkelt system 

 Stödjer Ren Byggbransch 

 Oseriösa lösningar och aktörer försvinner 

 Koncentration på kärnverksamhet 

 Miljöinsats för framtiden 
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 Kontroll på återvinningen 

 Underlag för återvinnings/miljörapporter 

 Maximalt ekonomiskt utbyte 

 

EIO har tillsammans med Returledning i Sverige AB satt upp mål under verksamhets år 

2012 ska ”spara” koldioxid motsvarande 1350 bensindrivna bilar, eller en bil för 

vartannat medlemsföretag! 

   

Mängden kabel och ledningar som återvinns inom elteknikbranschen finns inte tidigare 

dokumenterat men med Returlednings nya återvinningssystem kommer medlemmen att 

få årliga uppföljningar av återvunnet material. Återvinning av kablar och ledningar 

kommer i största möjliga utsträckning att ske genom kabelgranulering i Sverige. 

Returledning har goda kontakter med de ledande återvinningsföretag i Sverige vilket 

säkrar rätt hantering såväl miljömässigt som ekonomiskt för dig som medlem. All 

logistik sker endast med miljöcertifierade transportörer. 

 

Fördelar med systemet 

Systemet bygger på att det ska vara väldigt enkelt för EIO:s  medlemmar att använda. 

Det innebär bland annat att man som medlem slipper att bli störd av olika icke seriösa 

”återvinnare”, som i vissa fall inte följer lagar och förordningar vad gäller sättet som 

kablarna återvinns. 

 

Alla medlemmar som anammar det nya systemet kommer också att få en professionell 

uppföljning av återvinningen, som i många fall kan användas för till exempel miljö- 

rapporter m.m. En annan stor fördel är att man faktiskt gör en insats för miljön och 

genom återvinningen ”sparar” för framtida generationer. www.returledning.se 

 

EIO: Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- 

och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Det finns 2 600 

medlemsföretag med sammanlagt 25 000 anställda, som omsätter 28 miljarder kronor. 

 

 

http://www.returledning.se/


9 
 

95 procent av EIO-företagen har färre än 25 anställda. Medlemsföretagen jobbar inom 

hela näringslivet, till exempel med industri, byggverksamhet inom tele, data och 

säkerhet. Konsumentmarknaden är ett annat intressant område. Bravida, YIT, NEA-

gruppen och Midroc Electro är några av de största medlemsföretagen. 

 

EIO:s huvudkontor finns i Stockholm, dessutom elva distriktskontor - uppdelade i fyra 

regioner - på tio orter runt om i Sverige. Sedan 1906 - alltså i över hundra år - har EIO 

arbetat med att stärka medlemsföretagens och elteknikbranschens konkurrenskraft. Det 

görs genom att driva frågor där EIO och medlemsföretagen gemensamt kan nå längre än 

vad en enskild medlem kan. EIO bedriver till exempel lobbyverksamhet och 

opinionsbildning och där organisationen är remissinstans i viktiga frågor som rör 

branschen. 

 

Som medlem i EIO finns hjälp att få information om samhällets alla regler, förordningar 

och bestämmelser, hjälper dig att anpassa dig till allt nytt som dyker upp inom 

elteknikbranschen. 

 

EIO:s vision och verksamhetsidé 

Vision:  

En attraktiv, stark och kompetent elteknikbransch. 

 

Verksamhetsidé: 

EIO: s uppdrag är att stärka medlemmarnas förutsättningar för framgångsrikt 

företagande och med aktivt samhällsansvar utveckla elteknikbranschen.  

Komma i gång med återvinning: Enkelt * Säkert * Lönsamt  

 

EIO-medlem får kostnadsfritt låna ett antal returledningssäckar. Enklast beställs 

returledningssäckar genom hemsidan, när registrering är gjord, levereras säckarna.    

När returledningssäcken är full så beställs hämtning (www.returledning.se/eio). 

 

http://www.returledning.se/eio
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Godkända transportörer kommer nu att hämta den fyllda säcken och transporterar den 

till en certifierad återvinnare för granulering. Vid hämtningen lämnas en ny 

returledningssäck till dig.  

 

Ersättning ges för material, som baseras på dagsaktuella metallers noteringar på LME, 

London Metal Exchange, samt dagsaktuell dollarkurs och metall innehåll i din 

återvunna kabel. Ersättningen sätts in på ditt företagskonto. Vid årets slut kommer en 

återvinningsrapport som visar de återvunna kvantiteterna under året 

(www.returledning.se/bestall-atervinningregistrering). 

 

2.2 Reducering av miljöpåverkan vid projekteringsstadiet 

 

Intervjun har skett med två stycken större elteknikkonsulter för att få större kunskap och 

insikt om hur påverkan av hållbar utveckling och reducering av miljöpåverkan redan i 

projekterings- och anbudsförfarandet. Dessa går sedan vidare till lokala elteknikers 

företag t.ex. Bravida, YIT, Elajo etc. för beräkning av anbud. Sammanfattning av 

resultatet av intervjun nedan. Företagen och intervju personerna har även garanterats 

källskydd och anonymitet, vilket var villkoret för intervjun. 

 

En svårighet, som de ser är, att de själva inte är slutanvändare. De skriver bara ram- 

beskrivningarna för uppdraget på beställarens krav, men självklart uppfyller de gällande 

lagstiftning. Gemensamt för konsulter och elinstallationsföretag är införandet av KNX, 

ett intelligent kommunicerande, energieffektivt system för att minska och optimera 

energiåtgången.  

 

 Hur arbetar ni förebyggande för att minska miljöpåverkan? 

 Företaget arbetar med en miljöpolicy, väljer material och tjänster med begränsad 

miljöpåverkan. Strävar efter att konstruera tekniska lösningar utifrån sunda 

miljövärderingar och hållbar utveckling. 

 

 

 

http://www.returledning.se/bestall-atervinningregistrering
http://www.returledning.se/bestall-atervinningregistrering
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 Hur begränsar ni uppkomsten av avfall och att det lämnas till återvinning? 

 Uppkomsten av avfall är svår att påverka i det föreskrivande ledet. Därför ligger 

tonvikten på att se till att det avfall som uppkommer ska omhändertas på riktigt sätt. 

Detta skrivs in som krav i handlingar och dokumentation för att detta ska kunna 

uppfyllas. 

 

 Ge konkreta exempel på när ni följer miljöskyddslagar. 

 Väljer konstruktioner som uppfyller krav på energieffektivitet. Material som används 

ska inte vara miljöfarliga när detta kan undvikas. 

 

 Hur försöker ni hushålla med resurser och energi? 

 Med kompetensutveckling som stärker förmågan att välja energi och miljöeffektiva 

produkter och produktionssätt. Eftersträvar att fler och fler använder 

installationssystem typ KNX , vilket är ett kommunicerande system med optimering av 

värme, kyla och belysningssystem för att minska energi åtgången. 

 

 Vilka produkter strävar ni efter att minska användning av? 

 Produkter med stort klimat- eller miljöpåverkan undviks. Exempelvis bly, kvicksilver 

och energikrävande metaller. 

 På vilka sätt informerar ni de anställda om miljöledningssystemet och 

förbättringsarbetet?  

 Vid ledningens uppföljning och vid interna projekteringsmöten. 

 

2.3 KNX - Ett klimatsmart system 

KNX-system är ett system som kan integrera olika funktioner i offentliga fastigheter 

och industrier. Systemet kodar av olika enheter eller apparater i t.ex. ventilation, klimat, 

larm/övervakning, och belysningsanläggningar, men det är även möjligt att övervaka 

markiser i kontorslokaler för att få ett bra ljusflöde under dagen. 

 

Komponenterna kommunicerar med 

varandra genom IP/Ethernet, radiovågor, 

tvinnad parkablar eller strömkablar. All 
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kommunikation sker via trådlös överföring, trådbundet system eller en kombination. 

Anläggningen består av aktörer eller sensorer. Aktörer tar emot signalerna och sedan 

utför handlingarna medan sensorer, apparaterna skickar signalerna från exempelvis 

rörelsedetektor, solgivare eller tryckknappar. Funktionerna som används i ett KNX-

system kontra en traditionell el-installation blir kabelmängden ofantligt stor och 

brandrisken öka avsevärt i detta sammanhang (ibid). 

 

Ett KNX-system är användarvänligt för anläggningsinnehavaren, vilket innebär att det 

är enkelt att göra ändringar och tillägg i systemet utan att kostnaden skjuter i höjden.  

Det är också ett sätt att reducera kostnader på komponenter, som i vanliga fall har hög 

energiförbrukning. T.ex. reglera så att de utrymmen, som inte används för tillfället, får 

lägre rumstemperatur för lägre förbrukning, eller alternativt reglera luftkonditioneringen 

via tidkanaler när konferensen börjar. Det är ett öppet system vilket innebär att antalet 

kompatibla produkter från olika tillverkare kan integreras i systemet.  För tillfället finns 

det över 110 europatillverkare som är med i EIBA, där de arbetar tillsammans för att 

utveckla systemet i gemensam standard (ibid). 

 

Hur integreras det i bostäder? 

Integrera ett KNX-system i en ny bostad eller lägenhet är i nuläget dyrt, men priserna 

pressas från leverantörerna hela tiden. Kostanden för komponenter och givare etc. är 

ofta dubbelt så höga gentemot traditionella installationsprodukter. 

Installationskostnaden är dyrare och priset blir högre om ytligare funktioner läggs till i 

anbudsfasen. Investeringskostnaden är fördelat 25 %.  installation, resterande 75 % är 

driftkostnader. Det är där KNX-systemet sparar in pengarna gentemot ett traditionellt 

system.  

 

Fördelen med KNX kablaget är inte lika omfattande.  I systemet är det komponenter 

som kommunicerar med varandra, trådlöst eller med kablar eller en kombination. 

Kablaget som används är två trådiga, par tvinnade kablar som installeras via en buss- 

slinga, d.v.s. inkoppling av komponenter på samma kabelslinga. Det minskar också 

brandrisken och underlättar vid en komplettering av anläggningen.  
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Hur lönsamt är det att ha KNX i huset och hur utbrett är det? 

Modern teknik, som installeras, ska vara klimatsmart. Produkterna har låg energi- 

förbrukning. Men det som har mest betydelse är hur man integrerar systemet i 

anläggningen. Traditionella elinstallationer inom bostäder reglerar endast kraft och 

belysning som används för tillfället genom vanliga strömbrytare. KNX systemet 

reglerar oftast hela rum med en knapptryckning, men oönskade funktioner kan uppstå 

vid t.ex. enbart en aktor för hela badrummet.  Då kanske värmegolvet eller 

handdukstorkaren går igång helt i onödan, när den inte används eller tvärt om 

värmegolvet bryts när det behövs. Fördelen är när man punktmarkerar värme och kyla 

till enskilda rum och släcker alla andra rum automatiskt när det inte används. Vid 

planering av anläggningen och integrerar systemet på ett bra sätt är KNX energisnålare 

än en vanlig installation och bidrar till minska energi- och miljöpåverkan (ibid). 

 

I Sverige har KNX inte slagit igenom på marknaden som i andra länder. Världsledande 

är Tyskland, som har kommit långt och har den största försäljningen av produkter även 

utanför landet. Jämförelsen med Norden leder Norge med 5 euro per capita, jämfört 

med Sveriges 0,5 euro per capita. Sverige är dock på uppsving och försäljningen ökade 

med 20 % under 2011. Det är den största uppgången någonsin för KNX-system. Många 

företag introducerar också på KNX nu när efterfrågan ökat markant och de ser 

fördelarna med systemet. En väl genomtänkt och planerad anläggning sänker 

energiförbrukning-och uppvärmningskostnader avsevärt. (Se diagram 1) 

 

Diagram 1 (www.abb.com). 
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Det finns också en annan synvinkel på besparingen. Jämförelse mellan två liknade. Det 

som har KNX-system installerat blir mer attraktivt vid försäljning och får ett högre 

försäljningsvärde. Modern teknik lockar. Ett optimerat system bidrar till energieffektiv 

uppvärmning och miljömässig hållbar miljöpåverkan och även minskade 

energikostnader. 

 

Hur ser utvecklingen ut? 

Ju fler moderna och exklusiva bostäder som byggs, desto mer KNX system 

introduceras. Under tidigt 90-tal var det EIB i Tyskland som utvecklade KNX och 

samtidigt som det utvecklades ett liknande system i Frankrike. Därför skapades en 

öppen standard, som kunde hantera båda systemen, och därefter har utvecklingen 

fortskridit. Priserna är fortfarande marknadsmässiga höga, men man kan se en 

utveckling som pekar på att prisbilden sjunker. Det blir också fler företag som utbildar 

någon eller några anställda, som blir certifierade som KNX-installatörer. Detta för att 

efterfrågan stiger och att företaget ska kunna erbjuda kunden modern teknik och hög 

teknisk kompetens. 

 

I maj 1999 startades KNX association. Den finns även på svensk översättning. Där 

erbjuds hjälp med att sälja licenser till programmering och att hjälpa företag och 

privatpersoner med support på olika problem som kan uppstå. De marknadsför också 

KNX med hjälp av att dem godkända företag som blir licensierade och som finns med 

på deras lista över certifierade företag. Det är inte bara företag utan även t.ex. 

universitet som bedriver forskning om ämnet som kan bli godkända. Det kan vara olika 

inriktningar såsom ventilation, larm och övervakning eller energibesparing. I hela 

världen finns det över 30 000 företag eller liknande som blivit godkända i 75 länder.   

 

Källa: (ibid).  
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2.4 Målerifabrikörerna. 

Information har hämtats från hemsidor och intervjuer gällande färghistorik, utsläpp av 

flyktiga organiska ämnen, kommunala föreskrifter för hantering av återvinning- farligt 

avfall. Informationen har granskats källkritiskt. 

 

Hos de större fabrikörerna av produkter för måleriyrket pågår ständiga förbättringar för 

en hållbar utveckling, och de har olika visioner kring miljön i alla led från leverantörer 

till entreprenörer. Gemensamt är att ett miljödatablad finns att tillgå på alla produkter. 

Detta delas ut i butikerna vid förfrågan, eller kan hämtas via hemsida. Där finns 

informationen angående certifiering enligt ISO 9000/14000-serien, miljömärkningar, 

innehållsförteckning, lagring och avfallshantering beskrivna.  

 

Gemensam målsättning kring organiska lösningsmedel är att det ska bort från 

marknaden inom en snar framtid. Dessa färger finns fortfarande kvar hos några 

färgleverantörer då vattenburna färger inte är lika bra enligt vad en respondent 

uttrycker, till exempel vid målning av järn och fönster. En av de större 

färgleverantörena har dock plockat bort dessa färger från sortimentet. De leverantörer 

som fortfarande har kvar produkterna har informerat personalen om att de i första hand 

ska rekommendera vattenburna alternativ.  

 

Producenternas målsättning, som framgår tydligt på hemsidor, är att intensifiera arbetet 

med att öka antalet produkter med miljömärkning. En av de större fabrikörerna kan 

erbjuda ett sortiment, ett så kallat ”grönt rum”, det vill säga material från spackel till 

vägg- och snickerifärger, där alla produkterna är Svanen-märkta. Utomhusfärger med 

miljömärkning går att hitta hos de större producenterna, även om detta utbud inte är lika 

utbrett ännu.  

 

Man poängtera att alla Svanen-märkta produkter inte heller, liksom alla andra färger, 

ska komma ut i de kommunala avloppen, då även dessa innehåller kemikalier och bidrar 

till surt vatten. När penslar och rullar tvättas ur ska en miljövagn användas för att 

separera färgen från vattnet. Finns ingen sådan att tillgå ska det förorenade vattnet 

lämnas till en miljöstation.   
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Gemensamt för dessa fabrikörer som granskats är att de har ett nära samarbete med 

företag som BASTA, REPA och FTI. 

 

 BASTA: I BASTAs databas finns bygg- och anläggningsprodukter som klarar 

BASTA-systemets krav på kemiskt innehåll. Med dessa produkter kan alla 

tillsammans bygga på ett ansvarsfullt sätt (www.bastaonline.se).  

 

 REPA: Erbjuder alla företag tillgång till det rikstäckande återvinningssystemet av 

förpackningar. För företag finns möjlighet till anslutning av REPA och på så sätt 

fullgöra sitt producentansvar (www.repa.se). 

 

 FTI: Uppgiften är att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i 

Sverige. Det finns ett rikstäckande insamlingssystem med 5 800 

återvinningsstationer (www.ftiab.se). 

 

 

Olika miljömärkningar som finns på färgleverantörenas produkter  

 

FSC (stewardship concil) är en internationell organisation som arbetar för miljöanpassat 

och socialt ansvarstagande i skog och mark. Deras syfte är att värna om skog och klimat 

genom rekommendationer och även att ta hänsyn till befolkning kring skog och mark 

(www.fcs.org).  

 

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Genom att köpa varor märkta med Svanen 

bidrar till att påverka miljön och klimat på bästa möjliga vis. Deras krav skärps 

fortlöpande, vilket betyder att bara de bästa produkterna inom en viss kategori uppfyller 

kraven. 

 

 

EU Ecolabel är Europas motsvarighet till Svanen och ställer krav på produkternas 

funktionsinnehåll och avfallshantering. http://www.svanen.se/EU-Ecolabel/ 

http://www.bastaonline.se/
http://www.fcs.org/
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ISO 9000/14001 är certifikat för alla organisationer inom kvalité- och miljöarbete där 

vissa krav ska uppfyllas och ständigt förbättras (www.isofakta.se).  

 

2.5 Färghistorik 

Linoljefärgen innehöll bindemedlet blyvitt ända fram till början av 1800-talet. Blyvitt 

framställdes av metallen bly, som är en tungmetall och är giftig. Blyvitt ersattes därefter 

av ett miljövänligt alternativ (titandioxid). 

 

Linoljefärgen framställdes uteslutande fram till mitten av 1930-talet med naturliga 

råvaror, som målarna blandade själva. Recept på linoljefärg: linolja, titandioxid, zinkvitt 

och en del andra färgpigment för varierade nyanser. I vissa fall kunde de använda 

balsamterpentin som lösningsmedel, vilket också var en naturprodukt. Nackdelen med 

linoljefärgen var att den torkade väldigt långsamt, vilket skapade problem för målarna, 

som ofta arbetade på ackord och då inte kunde slutföra ett objekt på grund av den långa 

torktiden för färgen. 

  

Då linoljan började ransoneras under andra världskriget var producenterna tvungna att 

ersätta linoljan som bindemedel med hartsolja, även känt som alkydolja. Det är en 

syntetisk produkt som framställs genom upphettning av produkter som t.ex. glycerin 

ftalsyra, tall koda, linolja och rapsolja, vilket gav en hård glasartad harts. Genomslaget 

av alkydoljan kom först efter andra världskriget. Det blev en succé, när det gäller snabb 

torkning. Den blev mer lätthanterlig och målaren kunde stryka på nästa lager färg redan 

dagen efter. Den gav även ett bättre slutresultat utan att vara flammig när den torkat och 

ytan blev hårdare. Nackdelen för miljön var snart ett faktum när färgtillverkarna började 

blanda organiska lösningsmedel i färgerna, vilket började göras flitigt på 1950-talet för 

att påskynda torkprocessen ytterligare i alkydoljefärgen.  

 

 

Dessa lättflyktiga lösningsmedel är ett hot för miljön och har använts flitigt under över 

ett halvt sekel. Fram tills 1980-talet användes dessa färger på nästan allt som målades 

både in och utvändigt. Krav från fackligt håll kom dock 1986 om att inte några målare 

http://www.isofakta.se/
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skulle behöva arbeta med lösningsmedelsburen färg inomhus, förutom” vissa 

undantag”.  

 

Därför är det viktigt att göra alla användare uppmärksamma på dess effekter på miljön. 

Många färgfabrikanter har fortfarande ett visst utbud av dessa färger, dock arbetar de 

större fabrikörerna med målsättningen att helt utesluta dessa produkter inom en snar 

framtid och en del har redan nått detta mål (www.malareforbundet.se/historik, 

www.wibofarg.se/Linoljefarg/Linoljehistoria-nyaste.htm). 

 

Lösningsmedel är skadliga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön. Flyktiga organiska ämnen eller VOC (Volatile organic 

compounds) är föreningar som förångas vid användning av färger, särskilt med 

organiska lösningsmedel. (Se Diagram 2 översiktskarta utsläpp av flyktiga organiska 

lösningsmedel och Diagram 3 sid 18 fördelningskarta över Sverige) Detta gör att det 

bildas marknära ozon, vilket är luftföroreningar, som också är cancerogena. 

(Naturvårdsverkets Handbok 2007:2 Utgåva 1)   

 

I VOC kan följande direktiv läsas. ”Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater 

är parter i protokollet till 1979 års konvention1 om långväga gränsöverskridande 

luftföroreningar som rör en begränsning av utsläppen av flyktiga organiska föreningar i 

syfte att minska de gränsöverskridande flödena från de där av följande sekundära 

fotokemiska oxidanterna för att skydda människors hälsa och miljön mot 

skadeverkningar.” 

 

”Föroreningar förorsakade av flyktiga organiska föreningar i en medlemsstat påverkar 

ofta luft och vatten i andra medlemsstater. I enlighet med artikel 130r i fördraget om 

upprättandet av Europeiska gemenskapen är åtgärder på gemenskapsnivå nödvändiga. 

Den betydande förekomsten av höga troposfäriska ozonkoncentrationer de senaste åren 

har utlöst en utbredd oro för verkningarna på folkhälsan och miljön.” 

 

”Det krävs därför förebyggande åtgärder för att skydda folkhälsan och miljön mot 

verkningarna av särskilt skadliga utsläpp från användning av organiska lösningsmedel, 

http://www.wibofarg.se/Linoljefarg/Linoljehistoria-nyaste.htm
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och för att garantera medborgarna rätten till en ren och hälsosam miljö.” 

 

”Utsläpp av organiska föreningar kan undvikas eller minskas i många verksamheter 

och anläggningar eftersom potentiellt mindre skadliga ersättningsämnen är tillgängliga 

eller kommer att bli tillgängliga inom de närmaste åren. Om lämpliga ersättningar inte 

finns att tillgå, bör andra tekniska åtgärder vidtas för att minska utsläpp i miljön i den 

utsträckningen är ekonomiskt och tekniskt möjligt” (www.ec.europa.eu/environment). 

 

 

2.6 Utsläpp av flyktiga organiska ämnen 

Diagram 2 

 

(www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=82&pl=107-02) 

 

 

 

 

 

 

x 1000 ton 

http://www.ec.europa.eu/environment
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=82&pl=1
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Översikts karta över fördelningen i Sverige av organiska utsläpp (Se diagram 3) 

Diagram 3 

 

 

(www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=82&pl=1). 

I diagram 3 redovisas det totala utsläppet av flyktiga organiska ämnen 2008 i de olika 

länen. Skillnader mellan utsläppsmängderna beror till stor del av folkmängden på grund 

av mer transporter och användning av lösningsmedel. Industrier har en påverkan av 

utsläppen i vissa län. Även skogsbruket kan bidra till att utsläppen ökar, främst från 

maskiner vid gallring och avverkning.  

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=82&pl=1
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2.7 Tungmetaller 

Metaller finns naturligt på jorden och de flesta har goda egenskaper i alla levande 

organismer. Dock finns en del tungmetaller som bly, kadmium och kvicksilver som i 

höga halter är skadliga.  

Tungmetallen bly har använts i stor utsträckning i måleriyrket i de flesta färger från 

18oo-talet fram till 1970-talet då den förbjöds som ingrediens i alla färger. Den har även 

förekommit hos elektrikerna som hölje i kablar och ledningar, metallen är 

motståndskraftig mot ström. Bly finns i många slags elektriska och elektroniska 

komponenter till exempel bildrör och glödlampor. 

 Metallen sprids lätt vid förbränning och felaktig hantering ”Det är viktigt att 

tungmetallerna samlas in och hanteras i slutna system så att de inte sprids i naturen” 

(Sundqvist 2010, s.44 ). Metall kan lagras och blir kvar i alla levande vävnader under 

lång tid. Den orsakar blyförgiftning i för höga halter vilket innebär skador på njurar, 

nervsystem, hjärta, kärlsystem och fortplantningsförmågan. (Sundqvist 2010, 

www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=3445). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=3445
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3. LAGAR OCH DOKUMENT SOM STYR MILJÖARBETET 

I detta kapitel redovisas kortfattat vilka dokument som styr företagens dagliga 

verksamhet för att ta sitt ansvar för att minska miljöpåverkan, följa gällande 

miljölagstiftning för att undvika rättsliga efterspel. Allt material är en sammanställning 

av resultatet vid intervjutillfällena som gjorts vid besök hos lokala företag inom 

Jönköpings region. Vi har även fått ta del av företagens olika miljöplaner, hur det 

fortlöpande arbetet ute på byggplats skall fortskrida samt garanterat att  bevara 

källskydd och anonymitet.  

 

Erfarenheten visar att det förekommer stora brister gällande hantering och återvinning 

av material på många arbetsplatser, men ju mer dokumentation det finns tillgängligt 

gällande entreprenader blir företagen mer upplysta att följa lagar och standard. Det blir 

väldigt kostsamt att bryta mot regler när arbetsmiljöverket gör inspektioner och 

upptäcker brister eller saknaden av arbetsmiljöplaner. Här nedan följer tre aktuella fall 

som företag brutit mot arbetsmiljön och saknande av arbetsmiljöplan. Det kommer 

troligtvis bli dryga böter när fallen avgjorts i domstol vid fällande dom.  

 

Syftet med nyhet citaten är att belysa och lyfta sammanhanget hur viktigt det är att följa 

gällande miljölagstiftning som styr verksamheten. Tre aktuella fall i Småland: 

 

”Fem byggbolag åtals anmäls, Arbetsmiljöverket i Växjö anmäler fem byggbolag till 

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Malmö/Jönköping. De saknade 

arbetsmiljöplan för arbetet dem utförde, uppger Arbetet.”     

                                               

”Vid en inspektion den 15 maj upptäckte Arbetsmiljöverket stora brister i arbetsmiljön 

hos ett företag som renoverade tak på en byggnad i Elmiaområdet. Företagets 

arbetsmiljöplan hade uppenbara brister. Arbetet avbröts omedelbart av 

Arbetsmiljöverket som även upprättade en anmälan om brott enligt arbetsmiljölagen” 

(www.jnytt.se). 

 

”I Jönköping anmäls även betydligt fler brott där företag slarvar med miljökontroll och 

information, eller där de helt och hållet saknar tillstånd för till exempel behandling av 

kemikalier och andra farliga ämnen” (www.jnytt.se) 

http://www.jnytt.se/
http://www.jnytt.se/nyhet/48722/manga-miljobrott-i-jonkopings-lan
http://www.jnytt.se/
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3.1 Eltekniks företag 

EIO anslutna företag: ”En av de viktigaste delarna i att skapa bättre arbetsmiljö är att 

utbilda i riskhantering och säkerhetsbedömning. Inom till exempel byggbranschen har 

man satsat stort på ett ökat riskmedvetande och att nå ut med information även till 

utländsk arbetskraft. Det är viktigt att alla arbetstagare och företag känner till och 

följer gällande regler. (www.eio.se/Media/Nyheter/Sidor/arbetsmiljosamhallsfraga.aspx). 

 

Alla medlemsföretag arbetar efter ett antal olika miljö- och kvalitetsplaner när det gäller 

entreprenadhandlingar och i stor mån på servicearbeten inom industrin. Redovisar kort 

de viktigaste delarna i varje plan som framkommit vid intervjutillfällena med resp. 

platschefer inom Jönköpings region. Totalt tre stycken, har garanterat fullständigt 

källskydd för mina respondenter, om dem inte av någon anledning följer gällande 

ellagstiftning och för ev. rättsliga påföljder om det uppdagas. 

 

Syftet med redovisningen är att visa hur eltekniksföretagen arbetar, vilka lagar och 

dokument som styr verksamheten för att minska miljöpåverkan och att ta sitt ansvar för 

avfallshantering och farligt gods. Ett stort problem för företagen är att arbete sker på så 

många olika arbetsplatser och miljöer, i vissa fall måste den lokala arbetsplatsens 

miljödokument följas i stället för elföretagets policy.  

 

Ur den synvinkeln är det jätte viktigt att allt arbete finns dokumenterat för att inte bryta 

mot lagar, förordningar, lokala företags miljö policy, för att inte bli skadestånds 

skyldiga. Nedan följer punkter ur de viktigaste dokumenten, planerna som styr den 

dagliga verksamheten för eltekniks företag. Allt material och tabeller är egenskapade, 

som resultat vid intervjutillfällen ur förtagarnas miljö- och verksamhetsplaner.  

 

Källsorteringsplan: Dokument som påvisar hur avfall ska hanteras och sorteras för att 

uppfylla gällande miljölagstiftning ute på arbetsplatser. (Se tabell 1) Tabellen nedan är 

checklista för att underlätta sorteringen av olika typer av material för återvinning. 

 

 

 

http://www.eio.se/Media/Nyheter/Sidor/arbetsmiljosamhallsfraga.aspx
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Tabell 1  

 

Typ av avfall  Sopor Käll-

sortering 

Farligt 

avfall 

Ansvarig 

Hushållsavfall Komposterbart X    

 Övrigt X    

Grön Station Kontorsavfall X    

Papper Kontorspapper  X   

 Tidningar  X   

 Pappersförpackningar  X   

 Wellpapp  X   

Plast Hård  X   

 Mjuk  X   

 Frigolit  X   

 Hårda plaströr  X   

Glas Färgat  X   

 Ofärgat  X   

Metaller Metall burkar  X   

 Lim- och färgburkar   X   

 Koppar  X   

 Aluminium  X   

 Rostfritt stål  X   

Elektronik   X X  

Kablar Cu + plast  X   

 Al + plast  X   

 Cu + Al + plast  X   

 Cu + plast  X   

 Gummikablar  X   

 Telekablar  X   

Lysrör Lysrör – 60 cm  X X  

 Lysrör – 120 cm  X X  

 Lysrör – 150 cm  X X  
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Typ av avfall  Sopor Käll-

sortering 

Farligt 

avfall 

Ansvarig 

 Lågenergilampor  X X  

      

Batterier Fordonsbatterier   X  

 Småbatterier   X  

Komplext skrot Gamla armaturer  X   

 Demonterat material  X   

Kabeltrummor   X  Hela trummor åter till 

leverantören 

Lastpallar   X  Hela lastpallar åter till 

leverantören 

      

 

 

Miljöplan: Är uppdelad i 9 delar 

 Företagsledningens ansvar: Samordningsansvarig-Miljöansvarig 

 

 Projektorganisation: Projektansvarig-Ansvarig arbetsledare-Ledande montör 

 

 Allmänt: I denna miljöplan redovisas i korthet hur arbetet med miljösäkring vid 

utförande av projekt är upplagt. Som grund för miljöarbetet finns de krav som 

kunden redovisat i förfrågningsunderlaget. 

 

 Information: Projektansvarig informerar arbetslaget om specifika förhållanden 

gällande miljöfrågor för respektive projekt. Informationen sker muntligen i 

samband med att elektrikern kommer till arbetsplatsen vid första tillfället. Därefter 

sker den löpande under projektets gång av den ledande montören. 

 

 Inköp och materialval: Inköp av material sker främst från utvalda leverantörer, som 

avtal finns tecknat med.  I första hand väljs miljöanpassade alternativ. Utöver detta 

sker inköp i enlighet med kundens krav.  
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 Avfallshantering: Avfall som uppstår vid installationsarbetet källsorteras enligt 

beställarens krav. Vid behov upprättas källsorteringsplan. Farligt avfall som kan 

uppstå vid rivning hanteras enligt gällande lagstiftning. Entreprenör har anmält 

transport av farligt avfall i samtliga län, där verksamhet pågår. 

 

 Lagstiftning: En genomgång av aktuell lagstiftning, som är aktuell för respektive 

projekt, görs av projektansvarig i startskedet. Vid behov meddelas montörerna om 

specifika krav i aktuellt projekt. 

 

 Uppföljning: Projektansvarig följer upp att miljöarbetet utförts i enlighet med 

gällande lagstiftning och kundens krav i samband med avslutning av projekt. 

 

 ISO 14001: Elentreprenör har ett miljöledningssystem uppbyggt enligt ISO 14001. 

Miljöpolicy, miljömål och övrig information om miljöarbetet erhålls vid förfrågan. 

 

Rivningsplan: Uppdelat i 7 delar samt sammanställning avfall vid rivning 

 Företagsledningens ansvar: Samordningsansvarig-Rivningsansvarig 

 

 Projektorganisation: Projektansvarig-Ansvarig arbetsledare-Ledande montör 

 

 Allmänt: I denna rivningsplan redovisas i korthet hur arbetet med rivning och 

demontering vid utförande av projekt är upplagt. Som grund för rivningsplanen 

finns de krav som kunden redovisat i förfrågningsunderlaget. 

 

 Information: Projektansvarig informerar arbetslaget om specifika förhållanden 

gällande rivnings- och demonteringsfrågor för detta projekt. Informationen sker 

muntligen i samband med att elektrikern kommer till arbetsplatsen vid första 

tillfället Därefter sker den löpande under projektets gång av den ledande montören. 

 

 Avfalls och restprodukthantering: Avfall och restprodukter som uppstår vid 

rivnings- och installationsarbetet källsorteras enligt beställarens krav. Vid behov 

upprättas källsorteringsplan. Farligt avfall som kan uppstå vid rivning hanteras 
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enligt gällande lagstiftning. Elentreprenör har anmält transport av farligt avfall i 

samtliga län där verksamhet finns. 

 

 Lagstiftning: En genomgång av aktuell lagstiftning, som är aktuell för respektive 

projekt, görs av projektansvarig i startskedet. Vid behov meddelas montörerna om 

specifika krav i aktuellt projekt. 

 

 Uppföljning: Projektansvarig följer upp att rivningsarbetet utförts i enlighet med 

gällande lagstiftning och kundens krav i samband med avslutning av projekt. 

 

Transportdokument farligt avfall: Blankett som underlättar transport av miljöfarligt 

avfall (Se tabell 2). Det ska innehålla t.ex. ljuskällor + antal, Omhändertaget 

köldmedium + typ + mängd kg, Blybatterier + antal, Nikel-Kadium batterier + antal. För 

transport av ljuskällor ska transportdokument upprättas.  

 

 

Tabell 2 

 

 

Typ av avfall Kvantitet Hantering/ 

Omhändertagande 

Ansvarig 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    



28 
 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Kvalitetsplan: Uppdelad i 10 delar. 

 Företagsledningens ansvar: Samordningsansvar-Kvalitetsansvarig 

 

 Projektorganisation: Uppdelad i 8st ansvarsdelar, så som projekt, kvalitet, 

tidsplanering, materielplan, dokumentation, inköp, arbetsledare, ledande montör. 

 

 Kvalitetssystem: Bygger på arbete med kvalitetsplaner och kontrollprogram, vilka 

är specifika för varje enskilt uppdrag. Genom att arbeta med dessa 

kvalitetsdokument säkerställs, att varje installationsuppdrag utförs på ett sätt så att 

egna krav, standarder och inte minst kundkraven uppfylls. 

 

 Projektgenomgång: Inför varje förestående uppdrag genomförs projekt genomgång 

med berörda parter. Kvalitetsplanen, arbetshandlingar, resurser, behov, metoder och 

tidsplaner mm belyses vid varje projektgenomgång. Genomgångarna ska resultera i 

att all nödvändig information klargjorts och överförs till berörda insatser. 

  

 Arbetsgången för projektgenomgång i detta projekt är följande: 

Etableringsgenomgång mellan platschef och ledandemontör. Teknisk 

utförandegenomgång mellan konstruktör, arbetsledning och ledande montör. 

Genomgång med samtliga berörda av upprättad kvalitetsplan. 
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 Dokumentstyrning: Alla dokument rörande uppdraget märks med ankomstdagens 

datum innan de kopieras och/eller distribueras. Dokument, såsom ritningar och 

övriga uppdaterade kvalitetsdokument, distribueras enligt en upprättad 

distributionslista. 

 

 Inköp: Varan specificeras med erfordliga uppgifter. Leveranstid och leveranssätt 

anges alltid. Beställning anger även krav på leverans av dokumentation i form av 

provningsintyg, drift- och skötselinstruktioner etc. Huvuddelen av materialen köps 

in med ALEM 95 som leveransbestämmelser. 

 

 Kontroll av köpta produkter: När det inköpta materialet levererats utförs 

mottagningskontroll för att säkerställa att specificerad kvalitet och kvantitet 

levererats. Utförd kontroll dokumenteras genom att montörslaget signerar den 

följesedel som medföljer godset. Därefter skickas följesedeln till ansvarig 

arbetsledare som följer upp att levererat material överensstämmer med det som 

beställts. Eventuella felaktigheter anmäls till leverantören. Material som inte 

godkänts vid ankomstkontroll märks och förvaras på särskild plats. 

 

 Kontroll och provning: De kontrollplaner som upprättats ligger tillsammans med 

beställarens krav och gällande föreskrifter till grund för de kontroller som skall 

utföras. Kontrollerna utförs av montör under uppdragets gång. Resultat noteras i 

dokument, som signeras och dateras av montörerna. 

 

 Avvikelser: När avvikelse från ursprungliga installationslösningen uppdagas 

åtgärdas de avvikelser som upptäckts. I de fall avvikelsen är av svårare art 

informeras beställare, och om avvikelsen godtas eller om en justering skall göras. 

Avvikelser dokumenteras genom avvikelserapport.  

  

 Funktionskontroll – Provningar: Sammanställning över funktionskontroller och 

provningar som är aktuella i projektet bifogas. Montörer och montageledare har 

provningsprotokoll som anpassas till projektets till hjälp. Här dokumenteras de 

kontroller och provningar som har utförts. 
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Uppföljningar och förbättringar: 

 Kundtillfredsställelse: Kundnöjdheten följs upp efter respektive entreprenad över 

50 000 samt genom årlig uppföljning av servicekunder. Resultatet rapporteras till 

kvalitetsutvecklare. 

 

 Processer: Uppföljning av processer görs årligen inför ledningens genomgång. 

Detta genomförs av kvalitetsutvecklare och valda medarbetare. Utifrån resultatet 

beslutas om åtgärder och tillvägagångssätt för genomförande.  

 

 Leverantörer: Leverantörerna och samarbetet med dem bevakas löpande av 

platschef. Inköp/produktionsutveckling och information om samarbetet hämtas från 

platschefer/avdelningschefer/arbetsledare samt respektive ansvarig. Leverantörerna 

hanteras även på ledningens genomgång. Här fattas beslut om eventuella ökade 

krav, som ska ställas på leverantörer och vem som är ansvarig för detta.  

 

 Analys av information: Den information som framgår av uppföljning ska årligen, 

inför ledningens genomgång, analyseras av kvalitetsutvecklare. Utifrån resultatet 

föreslås åtgärder och förbättringar. Beslut fattas efter ledningens genomgång. 

Analys av förbättringsarbetet är ett redskap för att systematiskt följa upp de brister 

som upptäcks i verksamheten och medför att företaget inte lever upp till fastställda 

krav och målsättningar. Hanteringen innebär identifiering av brister, kontroll av 

korrigerande åtgärder och även beaktar behovet av förändringar.  

 

”Elentreprenör bedriver även ett förebyggande arbete med att eliminera eventuella 

avvikelser genom att: Granska och utvärdera konstruktionsarbete, ta till vara på 

initiativ från medarbetare. Följa upp mötesprotokoll analysera verksamheten och dess 

processer” (www.eio.se). 
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3.2  Måleri företagen  

Intervjuer av representanter för två stycken måleriföretag i Jönköping för att få större 

kunskap och insikt om hur man kan påverka hållbar utveckling och reducera 

miljöpåverkan redan i projekteringsstadiet.  

 

 Hur arbetar ni förebyggande för att minska miljöpåverkan? 

Företaget är ISO 14001 certifierade och beställer endast av grossister och leverantörer 

med gällande certifieringen. Uppskattar rätt mängd material, miljövänliga alternativ 

och med högsta kvalité´. 

 

Använder endast produkter som är miljömärkta i den mån det är möjligt. Sorterar papp, 

plast och metall i rätta återvinningssystem.  

 

 Hur begränsar ni uppkomsten av avfall och att det lämnas till återvinning? 

Rätt mängd material till varje arbetsplats. När det gäller färg som är bruten, 

återanvänds den om det finns möjlighet. All överbliven färg sorteras och lämnas till 

miljöstation. Täckpapp, täck plast och allt emballage sorteras efter kommunens 

föreskrifter för återvinning. 

 

När det gäller bruten färg finns instruktioner för de anställda hur de räknar ut mängden 

färg väl. All neutral färg, spackel och lim ställs på lagret för att användas till andra 

objekt. Det finns företagskort till sorter gårdar i Jönköping, där överblivet material kan 

lämnas för återvinning. 

 

 Ge konkreta exempel på när ni följer miljöskyddslagar. 

99 % vattenburen färg används och har sedan början av 2000-talet finns en miljövagn, 

som anställda kan tvätta sina verktyg i för minsta möjliga belastning i det kommunala 

avloppet. 

 

Det finns företagskort på sorter gården för att kunna återvinna. Företaget stävar också 

efter att inte använda färger som är lösningsmedelsburna. 
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 Hur försöker ni hushålla med resurser och energi? 

Planering. Efter hand byts ut servicebilarna mot snålare dieselbilar.    

 

Det finns ett lager som de anställda träffas över en kopp kaffe, där finns alla de 

nödvändigaste material för måleriarbeten, för att minska antal resor till grossister.     

 

 Vilka produkter strävar ni efter att minska användning av? 

Lösningsmedel, ammoniak och alkaliska tvättmedel. 

 

Lösningsmedel. 

 

 På vilka sätt informerar ni de anställda om miljöledningssystemet och 

förbättringsarbetet?  

Företaget utbildar och motiverar anställda att utföra sina uppgifter på ett miljömässigt 

ansvarsfullt sätt som möjligt, vilket ingår i ISO certifiering. 

 

Dagligen träffas de anställda på kontoret över en kopp kaffe, där information ges om 

nyheter och förändringar. 

 

3.3 Avfalls hantering 

Verksamhetsutövarens skyldigheter 

Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövaren 

 Ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten, 

 Hantera avfall så att människors hälsa eller miljön inte tar skada, 

 Sträva efter att minska avfallsmängder, 

 Se till att avfall återanvänds och återvinns, 

 Kontrollera att entreprenörerna som hanterar avfallet har de tillstånd som krävs, 

 Lämna hushållsavfall till renhållaren.  

(www.jonkoping.se/download/18.2b6fbe9513784929097146b/Avfall+i+verksamheter.p

df. Sid 2). 

 

 

http://www.jonkoping.se/download/18.2b6fbe9513784929097146b/Avfall+i+verksamheter.pdf
http://www.jonkoping.se/download/18.2b6fbe9513784929097146b/Avfall+i+verksamheter.pdf
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Avfall 

Avfall är enligt miljöbalken ”Med avfall avses varje föremål eller ämne som 

innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med” 

(www.jonkoping.se/download/18.2b6fbe9513784929097146b/Avfall+i+verksamheter.p

df.). Allt avfall ska klassas med koder, och av koden ska det framgå om avfallet är 

farligt. 

 

Brännbart avfall: Avfall som brinner utan tillskott av energi. Vid denna process 

återvinns energin ur avfallet. Exempel: Trä och plast. 

 

Organiskt avfall: Avfall med innehåll av organiskt kol. Exempel: Livsmedels- och  

trädgårdsavfall. 

 

Deponirest: Övrigt avfall som inte går att bränna, återvinna eller kompostera. Exempel: 

Gips, speglar och porslin.  

 

Farligt avfall: Kännetecknas av avfall, som är skadliga för miljö och hälsa. Exempel: 

Färg, lösningsmedel, kemikalier och oljor 

 

El avfall: Förbrukad utrustning som fungerar/fungerade med el och batteri. Exempel 

Tv-apparater, datorer, glödlampor. 

 

Återanvändning: Föremål som kan användas igen. Exempel: Lastpallar och maskinell 

utrustning. 

 

Återvinning: Av material. Exempel: Metall och glas. 

 

Producentansvarsavfall: Producenter av varor har skyldighet att upplysa om 

insamlingsplats av varan kostnadsfritt. Exempel: Förpackningar, returpapper, 

elektroniska och elektriska produkter, däck, glödlampor och batterier. 

 

 

http://www.jonkoping.se/download/18.2b6fbe9513784929097146b/Avfall+i+verksamheter.pdf
http://www.jonkoping.se/download/18.2b6fbe9513784929097146b/Avfall+i+verksamheter.pdf
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3.4 Miljömål Jönköpings län 

Myndigheters syn på återvinning och hållbar utveckling   

Naturvårdsverkets syn på hållbar utveckling 

”Ett samspel mellan tre delar, hållbar utveckling handlar inte bara om en god miljö, 

utan växer fram i samspelet mellan tre ömsesidigt beroende delar – ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet. Det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte 

får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. 

Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi 

långsiktigt investerar i dessa resurser”(www.naturvårdsverket.se) 

 

Miljömål för Jönköpings län i samordnande med Länsstyrelsen.  

 Begränsad klimatpåverkan  

 Frisk luft  

 Bara naturlig försurning  

 Giftfri miljö  

 Skyddande ozonskikt  

 Säker strålmiljö  

 Ingen övergödning  

 Levande sjöar och vattendrag  

 Grundvatten av god kvalitet   

 Hav i balans samt levande kust och skärgård  

 Myllrande våtmarker  

 Levande skogar  

 Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö  

 God bebyggd miljö  

 Ett rikt växt- och djurliv    

   

(www.lansstyrelsen.se/JONKOPING/SV/MILJO-OCH 

KLIMAT/MILJOMAL/Pages/default.aspx). 

På denna webbadress finns information om hur målen ska nås, och hur miljön mår 

(www.miljomal.nu/Miljomalen/Uppfoljning/). 

http://www.naturvårdsverket.se/
http://www.lansstyrelsen.se/JONKOPING/SV/MILJO-OCH%20KLIMAT/MILJOMAL/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/JONKOPING/SV/MILJO-OCH%20KLIMAT/MILJOMAL/Pages/default.aspx
http://www.miljomal.nu/Miljomalen/Uppfoljning/
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4. HÅLLBARUTVECKLING I UNDERVISNINGEN 

4.1 Elprogrammet 

I början av 1900-talet användes elektricitet endast för belysning. Idag är såväl 

arbetsplatser som hem helt elektrifierade. Även om principerna för installationsarbetet 

består påverkas innehållet i ämnet ständigt av att nya produkter, nya material och att nya 

konstruktioner utvecklas. Elektronikområdet utvecklas också snabbt med s.k. 

intelligenta installationssystem både i hem- och industrimiljö, som ökar snabbt i 

omfattning. 

Elprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete med elinstallationer 

samt till att ge tekniska och teoretiska kunskaper inom områdena automation, 

datorteknik och elektronik. Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt 

lärande i arbetslivet. De elever som börjar el-utbildning efter hösten 2007 omfattas av 

de nya branschkraven. Förändringar som gjorts är att kursen elinstallation grundkurs 

flyttas från baskravet till att bli en rekommenderad kurs. Kursen kraftelektronikkretsar 

har lagts in i baskravet eftersom den numera är ett förkunskapskrav för att läsa allmän 

behörighet. Endast ett certifikat, "Elektriker", kommer att utfärdas i och med de nya 

branschkraven. Syftet med branschkraven är att få en hög elsäkerhetsteknisk nivå, bred 

grundläggande yrkeskompetens, samt anställningsbarhet hos elinstallationsföretag men 

även att eleven får kunskap om samhällets normer, lagar och hur man hanterar resurser 

för att minska miljöpåverkan. 

 

Förutsättningarna att bli anställningsbar som lärling i ett elteknikföretag, som arbetar 

under installationsavtalet krävs att man har slutbetyg från nationellt elprogram. Lägst 

betyg godkänd, G i samtliga kurser i baskravet, de rekommenderade kurserna från 

branschen, samtliga kärnämnen, projektarbete. Godkänt resultat i "Elsäkerhetsprovet" 

och ”Skötsel av elanläggning” som genomförs i samband med ECY Cup.  Efter 1600 

timmars godkänd lärlingstid utfärdas "Certifikat för elektriker” efter prövning av 

Elbranschens centrala yrkesnämnd (www.ecy.com).  

 

http://www.ecy.com/


36 
 

Inför GY 11 är El och energiprogrammet är ett nytt yrkesprogram. Det är ett program 

med tydliga inriktningar och yrkesutgångar. Målen är att öka kompetensens hos 

eleverna och tydliga branschkrav. Den nya gymnasieskolan har fokus på kunskap att 

elever ska nå målen. Eleverna ska bli bättre rustade för fortsatta studier och för 

arbetslivet och även miljöfrågor prioriteras ”Utbildningen ska därför utveckla 

elevernas förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder, ge service och att skickligt 

utföra arbete både på företag och i människors hem. Inom branscherna är både 

storföretag och enpersonsföretag vanliga. Utbildningen ska därför ge kunskaper om 

företagandets villkor, ekonomi samt direkt och indirekt miljöpåverkan. 

Arbetsmiljöfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador 

och för att främja god hälsa” (www.skolverket.se).  

 

Några förändringar: 

 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan 

 Förändrad programstruktur 

 Tydlig skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande 

 Ny betygsskala med fler betygssteg 

 Lärlingsutbildning  

 Ökat inflytande från näringslivet på yrkesutbildningen 

 Entreprenörskap 

 

4.2 Byggprogrammet Måleri 

Måleriyrket har i alla tider varit till för att skapa skönhet och även för att skydda mot 

väder och vind. Detta har bidragit till att färgleverantörena experimenterat med olika 

innehåll i färg och de produkter som behövs för att ge ett långvarigt skydd och bra slut- 

resultat. Måleriyrket har dessvärre haft en stor negativ miljöpåverkan genom 

århundraden genom olika tillsatser i många produkter. Detta gäller vid framställningen 

av färger, rengöring av verktyg, avfall och vid transporter. Även allt eftersom färgen 

mer och mer övergått till att vara vattenspädbar, har den haft en viss miljöpåverkan, då 

http://www.skolverket.se/


37 
 

många tvättat målarverktygen i tvättställ och restprodukterna spolats direkt ut i 

avloppet. Färg som hamnar i avloppsvattnet bidrar till surt vatten och naturen har svårt 

att bryta ner vissa av dessa kemikalier, som finns i färgerna. 

Byggnadsmåleri är ett av programmen inom bygg- och anläggningsprogrammet på 2500 

poäng. En del av examensmålen för utbildningen är att ha kunskaper om bland annat 

”ett miljömässigt hållbart byggande, eftersom till exempel val av metoder och material 

får konsekvenser för samhällets infrastruktur och miljön. Det betyder att utbildningen 

ska utveckla elevens förmåga att göra medvetna val för en hållbar utveckling”  

( www.skolverket.se).  

 

När eleven lämnar programmet efter att nått examensmålen omvandlas poängen till 

timmar. Vilket blir en del av den fortsatta utbildningen till ett gesällbrev som är 

obligatoriskt för målaren. Gesällbrevet avläggs mellan 5950-6800 utbildningstimmar 

och gesällen ska då klara att utföra dessa sju moment: 

 

 Målning av snickerier inklusive fönster.  

 Målning av tak och vägg.  

 Uppsättning och behandling av väv.  

 Tapetsering.  

 Våtrumsmålning.  

 Bredspackling och målning av mur.  

 Mått- och mängdberäkning.  

 

Gesällbrevet utförs på tid och kvalitén bedöms på en skala mellan 1-5 där 5 är högsta 

betyg. En miljöaspekt finns numera då målaren ska behärska att beräkna area på ytor 

och volym på materialen för att reducera miljöpåverkan.  

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
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Några förändringar: 

 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan 

 Förändrad programstruktur 

 Tydlig skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande 

 Ny betygsskala med fler betygssteg 

 Lärlingsutbildning  

 Ökat inflytande från näringslivet på yrkesutbildningen 

 Entreprenörskap 

 

4.3 Måleri arbeten för en hållbar utveckling 

Tips vid målningsarbeten 

De flesta produkter som målaren använder och hanterar är farligt avfall. Därför ska 

överblivet material hanteras och lämnas till en återvinningscentral. Alla typer av färger, 

lacker, lasyrer, oljor, tvättmedel och lösningsmedel är farligt avfall. De större 

fabrikörerna har ett miljödatablad att tillgå om alla produkter och om hur återvinning 

ska ske. 

 

Vid rengöring av penslar och rullar ska dessa inte tvättas rakt ut i det kommunala 

avloppet, vilket bidrar till att kemikalier kommer ut och skadar miljön. Istället ska detta 

vatten lämnas till miljöstation. Större seriösa måleriföretag, som värnar om miljön 

använder s.k. miljö vagn, där de kan tvätta ur verktygen som använts med vattenburen 

färg. Färgerna separeras från vattnet som är så gott som rent när det släpps ut. 

 

Gör så här vid målning 

Välj i första hand vattenburenfärg vilka är bäst för både miljö, hälsa och kvalité.  Välj 

miljömärkta alternativ som de större fabrikörerna kan erbjuda, där det ställs höga krav 

på innehållet. Det finns till och med som en helhet från grund till färdigställning av ett 

rum invändigt. Utvändigt finns en del miljömärkta produkter.    
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 Vid målning med vattenspädbara färger plasts verktyg in för att stänga ut syre, 

vilket gör att verktygen håller flera veckor för att kunna användas om och om igen. 

Behövs verktygen tvättas ur ska det förorenade vattnet lämnas till en miljöstation. 

Detta gäller om det inte finns eller har tillgång till en miljövagn, som separerar 

färgen från vattnet innan det släpps ut i avloppet. Dessa miljövagnar finns hos 

seriösa färgfabrikörer och måleriföretag.  

 

 Vid målning med lösningsmedelsburna färger ställs verktygen i vatten, då det 

förhindrar att färgen torkar. Verktygen kan sedan användas flera gånger. När 

tvättning av färg från verktyg sker i lösningsmedel, går detta att återanvända gång 

på gång. Färgresterna separeras och sjunker till botten vilket gör att lösningsmedlet 

kan användas om och om igen. Det förorenade lösningsmedlet med färgrester som 

är kvar på botten lämnas till miljöstation. 

 

 Lämna in alla överblivna färg, spackel och lim rester till en miljöstation. 

 

 Återvinn alla färg, lim och spackelburkar när de är tomma och rena. 
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5. RESULTAT OCH SLUTSATSER 

 

Utbildning inom respektive yrkesinriktningar har en gedigen historia, där man kan följa 

utvecklingen från industrialiseringen fram till dagens moderna tekniska samhälle. Sedan 

1994 har utbildningen styrts av Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), där 

fokus ligger på att lära ut och frambringa möjligheter för eleven att utvecklas. 

 

På tidigare yrkesutbildningar var inriktningen mer praktisk och därmed riktad mot ett 

specifikt yrke. Eleven läste inga kärnämnen. Det var en renodlad praktisk utbildning 

mot arbetslivet. Lgy 70 införde kärnämnen, vilket innebar att eleverna inte behövde ha 

någon praktisk erfarenhet innan de påbörjade utbildning.  

 

I och med ovanstående förändringar behöver eleverna mer kunskap om hållbar 

utveckling. Vissa arbetsuppgifter, som tidigare inte varit självklara, kommer att utföras 

av alla typer av yrkesgrupper. Detta krävs vidareutbildning för att bli ännu bättre på 

hållbar utveckling.   

 

En svårighet när det gäller medvetenheten av elevernas miljökunskaper på 

yrkesprogrammen är, som tidigare beskrevs, att den mestadels sker av handledare ute på 

praktikplatserna. Många arbetsplatser har någon form av sorteringsstationer, men när 

det gäller att handleda elever hur man sorterar olika material tar man inte så stor hänsyn 

till om handledaren är lämplig eller har kunskaper att handleda och ge elever kunskaper 

om hållbar utveckling. De flesta handledare ute i verksamheterna är mycket dåligt 

insatta i kursplanerna och vilka mål som ska uppfyllas av eleverna.  

 

Lärare på yrkesprogrammen kan man uppleva att det skiljer mycket i vilken syn 

handledaren har på elevernas kunskaper. Vissa har krav på att eleverna ska vara mer 

eller mindre klara för arbete redan på första praktikperioden i tredje årskursen medan 

andra ser samtliga praktikperioder som lärotillfällen. Som ansvarig lärare är det inte 

självklart att man når fram och får gehör för vad kursplanerna innehåller och vad som är 

viktigt i kunskaps förmedling. 
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Vid en jämförelse av kursplanerna från 30 år tillbaka, d.v.s. Lgy 70 till Lpf 94 och 

blickar fram mot Gy11 framstår det som att det finns en tanke att återgå till en mer styrd 

kursplan. Det är mer uttalade uppnående mål i de olika kurserna i Lgy 70 och i Gy11 än 

i Lpf 94. Gy 11 fokuserar mer på att de praktiska utbildningarna faktiskt ska vara 

praktiska. Fokus på studiemål för eleven har ändrats och elevens möjlighet att gå direkt 

ut i arbetslivet efter avslutade studier förbättras. Programmålet för yrkesprogrammen i 

Gy 11 understryker vikten av att eleven får en yrkesutbildning där den praktiska delen 

av undervisningen banar för yrken med god kompetens. 

 

Som lärare på yrkesprogram upplevs det svårt att ge en så bra information om hållbar 

utveckling, då detta inte prioriteras. Det som i första hand är elevens praktiska kunskap, 

oavsett styrdokument, så är det svårt att skapa realistiska förutsättningar gentemot 

verkligheten. Möjligheten är att låta eleverna träna på skolan med viss sortering vid 

lämpliga stationer, som är specifika för skolmiljön.  

 

Vägledning i, hur man kan utveckla elevernas kunskaper om hållbar utveckling har 

stärks. Arbetet med att kunna ge en tydligare bild i var svårigheterna ligger, för att göra 

att alla individer måste ta sitt ansvar för miljön ligger framför oss. Det är många faktorer 

som spelar in: tillgång på bra praktikplatser, handledarens kunskaper och förmåga att 

leda eleven framåt i utveckling mot sitt framtida yrke. Det är även viktigt att 

handledaren kan sätta ord på varför man gör detta ute på arbetsplatserna på konstruktivt 

sätt. Här ligger ett stort ansvar hos läraren att kunna förmedla till handledare ute på 

praktikplatsen vad eleven behöver få insyn i. 

 

Hållbar utveckling är ett aktuellt ämne och Gunnar Sundqvist beskriver detta genom att 

betona vikten av människans ansvarstagande för att kommande generationer ska kunna 

få ta del av jordens resurser. Allt för många tär fortfarande mer på jorden mer än vad 

som är nödvändigt för att kunna fungera i samhället, delas också miljön med alla och 

det finns inte heller några statsgränser (Sundqvist, 2010).  
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I projekt har bransch företrädare och fabrikör som arbetar för en hållbar utveckling 

intervjuats. Resultatet var att fabrikörerna arbetar ständigt med för bättringar och olika 

visioner kring detta ämne. Branscherna har en positiv syn på att minska yrkenas 

miljöpåverkan på bästa vis. Däremot är tendensen att företagarna litar helt på att de 

anställda sköter hanteringen av farligt avfall och återvinning på egen hand.  

 

Många företagare förutsätter att de allra flesta medarbetarna har kunskaper om hur vissa 

produkter ska hanteras och hur material ska återvinnas för minsta möjliga 

miljöpåverkan. Av egen erfarenhet ute på arbetsplatser i respektive branscher iakttagit 

hur vissa kollegor inte tar detta ämne på allvar och tenderar att göra som de alltid har 

gjort. De har själva blivit förevisade av tidigare generationer hur man hanterat farligt 

avfall och slängt material.  

 

Tidigare generationer hade förmodligen inga krav eller kunskap om hur de skulle 

hantera olika material och vad de innehöll, eller vad det kan ha för konsekvenser för 

miljön och levande organismer. En annan aspekt av varför vissa medarbetare slarvar 

med hanteringen av material, skulle kunna vara att många hantverkare arbetar på 

ackord. Då vissa kollegor anser att det inte ingår i deras arbete att sortera material, då 

det tar längre tid än att slänga allt i samma säck eller container. Vilket de själva skulle 

tjäna några kronor på, och miljön får betala ett högre pris än vad som är nödvändigt. 
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6. Diskussion 

 

I företagarnas ansvar borde kompetensutveckling vara en del av deras miljöpolicy för en 

hållbar utveckling, då det fortfarande finns medarbetare på företagen som slarvar för 

egen vinning. En miljöansvarig på varje företag skulle förmodligen minska slarvet 

bland medarbetarna, och öka efterfrågan av företaget bland miljömedvetna kunder.  

 

Mycket tyder på att det är viktigt att få in medvetenhet om produktinnehåll och vilka 

konsekvenser det kan blir för miljön. Även hur och varför material ska återvinnas för att 

naturen inte är en outsinlig källa. Eftersom många yrkesmän och yrkeskvinnor arbetar 

med frihet under ansvar med hanteringen av farligt avfall och hur materialen ska 

återvinnas, bör detta vara en del av undervisningen i tidigt skede i yrkesutbildningen för 

att öka medvetenheten om hållbar utveckling, bl.a. introducering av miljövagn för 

tvättning och rengöring av verktyg.  Även att det är en kostnad för skolan, innebär det 

ett mer ansvarstagande för miljön. Skolan ska ligga i framkant när ett nytt system ska 

introduceras, vilket även borde gälla alla företag inom måleribranschen, vilket framkom 

i undersökning att alla företag inte använde miljövagn. 

 

Hållbar utveckling i undervisningen: Svårigheten i nuläget är att kunskapsnivån i 

kursplaner kan uppfattas som vaga, då det inte är direkt specificerat vilka enskilda 

förmågor som ska beaktas för att möta branschens miljökrav. Ämnes integrering är en 

del av GY11, då i huvudsak matematik och svenska. Där skulle även naturkunskap vara 

en lika viktig del att integrera i undervisningen då hela bygg och elbranschen hanterar 

giftiga material och farligt avfall, också för att öka medvetenheten om återvinning då 

dessa branscher omsätter stora mängder material. Ett samarbete med dessa ämneslärare 

skulle vara en tillgång för både eleven och yrkesläraren för att utveckla kunskapsnivån 

av hållbar utveckling men även integrering av matematik för att utveckla sina kunskaper 

att beräkna material åtgång.  

 

Temadagar: Kring hållbar utveckling skulle kunna vara ett bra alternativ för att öka 

medvetenheten av detta ämnesområde 
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APU: Samla information under elevens femton veckors APU hur praktikföretaget 

arbetar för en hållbar utveckling. Denna information skall sedan sammanställas, 

dokumenteras och redovisas för klasskamraterna och ett underlag för kommande 

gymnasiearbete som avslutas i årskurs 3. 

 

Studiebesök: På t.ex. Torsvik i Jönköping där eleven kan se hur brännbart material 

används för energi till att bl.a. fjärrvärme för hushåll och industrier.  

Elektronik återvinning i hovslätt i Jönköping för att se hur sanering av miljöfarliga 

komponenter och återvinning går till. Reningsverket Simsholmen Jönköping hur de 

renar avloppsvattnet, som sedan blir till bl.a. biogas. Vattenverket Häggeberg hur 

processen till rent vatten i våra kranar går till.   
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BILAGA 1 

Intervjufrågor till el-och måleribranschen  

 

 Hur arbetar ni förebyggande för att minska miljöpåverkan? 

 

 Hur begränsar ni uppkomsten av avfall och att det lämnas till återvinning? 

 

 Ge konkreta exempel på när ni följer miljöskyddslagar. 

 

 Hur försöker ni hushålla med resurser och energi? 

 

 Vilka produkter strävar ni efter att minska användning av? 

 

 På vilka sätt informerar ni de anställda om miljöledningssystemet och 

förbättringsarbetet?  
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     Växjö 2012-05-03 

Hej! 

Vi är två studenter som läser Yrkeslärarutbildningen på Linnéuniversitetet. I 

examensarbete ingår det att utföra ett projektarbete om ”Hur reduceras 

miljöpåverkan inom utbildning och yrkesliv.” 

 

Undersökningen är inom elinstallation resp. måleri och hur man arbetar med dessa 

frågor. Ämnet har valts, då en arbetar som yrkeslärare och en har som målsättning i 

framtiden att göra detta, det finns svårigheter att förmedla kunskaper i ämnet.  

 

Syftet med undersökningen är att se hur hållbar utveckling kan förmedlas i 

undervisningen inom karaktärsämnen. För att undersöka detta görs en intervjustudie 

med branschföreträdare. Representanter kommer att intervjuas vid ett tillfälle, 

vilket beräknas att ta ca en timme. Om önskemål finns kommer man att få 

möjlighet att läsa intervjuutskriften innan materialet publiceras. Materialet kommer 

att redovisas i en projektrapport, som även den kommer att ges möjlighet att ta del 

av. Rapporten är tänkt att kunna läsas av yrkeslärare inom yrkeslärarprogram. 

 

Syftet med en mer ingående intervju med företrädare är att få en djupare förståelse 

av hur man upplever och beskriver reducering av miljöpåverkan och hållbar 

utveckling. Förhoppning är att även den som blir intervjuad ska ha nytta av 

intervjun för egen reflektion och återkoppling av verksamheten.  

 

Samtliga deltagare kommer att vara anonyma och uppgifterna kommer att 

behandlas konfidentiellt hed hänsyn till samtyckeskravet.  Deltagandet i studien är 

helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. Vid frågor går det bra att kontakta 

någon av studenter nedan.  
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