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Sammanfattning 
 

 

 

Genom att bedriva och utföra en miljöutredning om sin verksamhet kan ett företag få en 
överblick och ett begrepp om den miljöpåverkan man ger upphov till. Det vill säga, genom 
miljöutredningen tydliggörs vilka av företagets aktiviteter som förorsakar en miljöpåverkan. En 
miljöutredning kan utföras i sin enkelhet då man endast tittar på den miljöpåverkan 
verksamheten bidrar till, eller så kan miljöutredningen ingå i en större miljöutvärdering. Vid en 
miljöutvärdering tittar man inte endast på vilken miljöpåverkan man bidrar till, utan man ser 
även efter hur dokumentationen ser ut samt vilket arbetssätt som bedrivs kring de 
miljösituationer och miljöaspekter som utredningen tagit fram. När det gäller miljöutredningar 
finns inget etablerat sätt att utföra en sådan på, varför det blir upp till det enskilda företaget att 
besluta om vilka faktorer man ska ta hänsyn till samt hur dessa faktorer ska bedömas. På samma 
sätt gäller att ingen etablerad miljöutvärderingsmall finns att tillgå då det kommer till att 
utvärdera sin miljöpåverkan. Det finns dock ett tillvägagångssätt, vilket på senare år använts 
mer och mer vid utredning av verksamheters miljöpåverkan. Denna metod är att man kopplar 
sin verksamhets aktiviteter till Sveriges 16 miljömål för att se hur många av dessa miljömål som 
aktiviteten kan påverka och/eller beröra negativt. 

Denna miljöutvärdering har tagit fram elva miljöaspekter för Sandå Sverige AB. Dessa elva 
miljöaspekter är indelade under fyra olika miljösituationer. Av de elva framtagna 
miljöaspekterna framkom genom miljöutredningen att sju av dessa kan betraktas kunna 
medföra en stor konsekvens på miljön. För de elva miljöaspekterna framtagna i 
miljöutredningen framtogs en utvärderingsmall, vilken genom en poängskala mäter det 
arbetssätt man bedriver vid de lokala verksamheterna för respektive miljöaspekt. En annan 
aspekt att bedöma vilken påverkan som miljöaspektens konsekvens kan föra med sig blev i 
denna rapport att ta hänsyn i vilken utsträckning som miljöaspekten förekommer i, det vill säga 
mäta frekvensen för att på så sätt bedöma miljöpåverkan som produkten av konsekvensen och 
frekvensen. På detta sätt framgick att av de elva miljöaspekterna kan fem beräknas medföra en 
risk för stor miljöpåverkan. 

Vid beslut om vilka åtgärder man bör ta för att minimera sin miljöpåverkan kan olika faktorer 
spela roll. En bra rekommendation är att satsa på de miljöaspekter som bedöms innebära en 
stor risk för miljöpåverkan. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till kan vara sådana 
miljöaspekter där man vet att man har stränga miljökrav på sig samt sådana miljöaspekter som 
kan innebära goda marknadsfördelar. Även är viktiga parametrar att ta till vara på sådana som 
väcker medarbetares intresse och engagemang. Med anledning av dessa parametrar blir 
rekommendationerna i denna rapport att Sandå Sverige AB bör ta i beaktning och införa mer 
gynnsamma arbetssätt kring tre av sina miljöaspekter. Dessa miljöaspekter är som följer: 

 Man bör sträva efter att minimera den volym färgrester som uppstår efter produktion, 
vilket skulle resultera i så väl en ekonomisk som miljömässig besparing. 
 

 Man bör införa en tydlig och gemensam avfallspolicy över hur det bör se ut vid 
avfallshanteringen samt vilka minimikrav som skall finnas angående avfallssortering 
och avfallsentreprenörer.  
 

 Man bör sträva efter att alla medarbetare arbetar efter att göra de mest miljöanpassade 
produktvalen. 
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Abstract 

 

 

 

By pursuing and performing an environmental valuation of a business, this could give the 
opportunity for the company to overlook and gain control over the environmental causes that 
can arise from the business production. The environmental valuation of the business will make 
it clear which of the activities of the company that can cause effects on the environment. In it’s 
elementariness, the valuation can only take consideration of the effects the activities may cause 
on the environment or the valuation could also be a part of an evaluation of the company’s 
effects of the environment. When performing an environmental evaluation you will not only 
look for the effects on the environment, but also the documentation and the mode of operation 
will be important parameters for the environmental aspects that the valuation will point at. Also 
important to state is that there are no established way of performing the valuation or the 
evaluation of the environmental aspects. This is why the company on its own has to take control 
and decide what variables you want to include in the valuation and in the evaluation. The last 
years though, it has been more common for companies to apply and combine the 16 
environmental goals of Sweden to the identified environmental aspects of the company.  

This environmental evaluation has identified eleven environmental aspects for Sandå Sverige 
AB. These environmental aspects have been classified under four different environmental 
situations. Of the eleven environmental aspects, seven of these are to be considerate to cause a 
large consequence on the environment. Further on, for the eleven environmental aspects that 
the valuation did identify, an evaluation grid was produced. With the evaluation grid the mode 
of operation that is being applied can be measured for each of the environmental aspects. 
Further on, another aspect of measuring the impact that the environmental aspect could cause 
was to considerate the frequency of it. According to that, the total environmental effects were 
calculated as the product of the consequence and the frequency. By this method, five of the 
eleven environmental aspects are to be considerate causing a large environmental effect. 

When deciding what action to take to reduce the company’s environmental effects, different 
factors play an important roll. A good recommendation is to work with the environmental 
aspects that are to be considerate causing a large environmental effect. Another important 
factor to take in hand is to considerate those environmental aspects which are connected and is 
affected by strong environmental laws as well as those environmental aspects that could bring 
the company good market shares along with the co-workers commitments. In order to the 
parameters stated here, the recommendation in this report will be that Sandå Sverige AB should 
considerate to work harder with three of the company’s environmental aspects. These three 
environmental aspects are as follows: 

 One should work for reducing the volume of left over paint from production, which 
would result in both financial as well as environmental benefits. 

 One should adopt a mutual policy regarding the waste handling, which would let the 
co-workers know the minimum requirement regarding the waste fractions and the 
garbage collector.   

 One should make it clear that all co-workers should always work for making the best 
choice of products regarding the environment. 
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1.   Inledning 
 

 

 

 

Miljön är ett område som blivit aktuellt inom näringslivet de senaste åren, vilket bland annat har 
visat sig genom att allt fler svenska företag arbetar med interna miljömål samt har infört 
miljöledningssystem för sin verksamhet (Svenskt Näringsliv, 2007). Motiv till varför många 
företag beslutat om att bedriva ett aktivt miljöarbete kan vara interna likaväl som externa. 
Interna motiv kan vara de ekonomiska vinster man har möjlighet att göra då 
resursförbrukningen används på ett sparsammare sätt vilket spar belastningen på miljön.  
Medarbetarnas driv och engagemang är andra interna motiv att ta till vara på (Sundelin & 

Söderberg, 2006). Externa motiv till ett aktivt miljöarbete kan vara att attrahera nya kunder, att 
öka sin trovärdighet på marknaden samt att använda miljöarbetet för sin PR-kommunikation. 
Ett bra miljöarbete kan även göra att lagstiftningar, både nuvarande liksom kommande, blir mer 
naturliga att ta till sig (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 09).   

 

1.1 Syfte och mål 
Syftet med rapporten är att utreda och utvärdera det miljöarbete som idag bedrivs inom Sandås 
måleriverksamhet. Detta ska sedan ligga till grund för hur miljöarbetet ska kunna tydliggöras 
inom verksamheten samt stärka Sandås profilering mot ett grönare måleri. 

För att uppnå detta syfte kommer rapporten att: 

 Utreda vilka miljösituationer som existerar inom Sandås måleriverksamhet 
 Utreda hur, var och varför dessa miljösituationer uppstår 
 Identifiera på vilket sätt miljösituationen har en negativ inverkan på miljön 
 Kartlägga på vilket sätt man hanterar dessa miljösituationer i dagsläget 
 Utforska vad man i dagsläget gör för att minimera miljöproblemen 
 Ta fram en utvärderingsmodell där man kan mäta hur väl miljöarbetet fungerar  
 Genomföra en kvalitativ undersökning med utvärderingsmodellen som bakgrund  
 Upprätta en manual för hur man kan angripa de identifierade miljöaspekterna 

 

1.2 Avgränsningar 
Rapporten kommer endast titta på det som ligger i Sandås händer, det vill säga endast sådana 
miljösituationer som Sandå bidrar till genom sin verksamhet och således inte sådana 
miljösituationer som uppstår vid produktframställning eller då avfallet är omhändertaget. 
Vidare kommer rapporten endast inkludera de miljösituationer som uppstår på grund av Sandås 
måleriverksamhet. Med måleriverksamhet avses i denna rapport inte rostskyddsmålning samt 
industrimålning.  

 

1.3 Bakgrund 
Sandå Sverige AB är miljö- och kvalitetscertifierat enligt den internationella 
miljöledningsstandarden ISO 14001 respektive den internationella kvalitetsledningsstandarden 
ISO 9001. Verksamheten har nu kommit till en punkt där man vill utveckla miljöarbetet, då man 
börjat inse fördelar med att profilera sig på ett miljöriktigt sätt. Varför man beslutat sig för att 
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göra en miljöprofilering ligger till stor del i viljan att vara tydliga i sitt miljöarbete både internt 
mot medarbetare så väl som externt mot kunder och beställare. Vidare i denna rapport kommer 
Sandå Sverige AB att benämnas som Sandå i den löpande texten. Det som menas med 
verksamheter i den löpande texten är de olika platskontoren. 

Miljöprofilering 
Miljöprofilering har blivit ett trendord som hörs allt mer. Men vad innebär egentligen 
miljöprofilering, och vad betyder det. Ett konkret svar på den frågan är svår att ge, då ordet inte 
har någon entydig definition. I sin enkelhet kan miljöprofilering menas med att företaget 
utvecklar sitt miljöarbete. Att införa miljöledningssystem kan vara ett sätt att miljöprofilera 
företaget. Ett annat kan vara att konkret förändra miljöarbetet och arbeta med frågan i ett 
långvarigt perspektiv. Även frågan om varför man gör en miljöprofilering kan ha olika svar. I och 
med att allt fler företag väljer att införa miljöledningssystem samt att kvalitetssäkra 
miljöledningssystemet mot standarder som ISO 14001, måste företag som vill visa sig vara 
miljöriktiga arbeta ännu hårdare med att reducera sin miljöpåverkan. 

I en artikel från Norrköpings Tidningar den 11/01-08 (Klinga, 2008) uttalar sig Christer Mård 
regionchef i Östergötland för Svenskt Näringsliv  

”Min bild är ändå att ditt företag måste ha en mycket bra miljöprofil om det ska 
överleva. Har du inte det så väljs du bort. Det märker företag idag och det kommer bli 
än mer tydligt i framtiden //…..// Folk kommer undvika företag som inte har en bra 
miljöpolicy. Kompetent arbetskraft kommer välja företag med bra miljöprofil.”  

Sedan 2002 utförs årligen en undersökning på uppdrag av Naturvårdsverket om allmänhetens 
syn på företagens klimatarbete. Hösten 2009 fastslog undersökningen (ARS Research AB, 2009), 
se figur 1, bland annat att 69% anser att man troligen eller absolut föredrar att köpa varor och 
tjänster av företag som arbetar föra att begränsa klimatförändringen. Undersökningen visade 
även att 81% troligen eller absolut kan tänka sig att betala något mer för en vara eller tjänst om 
man vet att företaget som producerat den arbetar för att begränsa klimatförändringen.  

      

Figur 1, Allmänhetens syn på företagens klimatarbete 

 

 

 

Andel som föredrar varor och tjänster 
från företag som arbetar för att 
begränsa klimatförändringen 

Ja, absolut 18%

ja, troligen 51%

Vet ej 4%

Nej, troligen inte 22%

Nej, absolut inte 6%

Andel som kan tänka sig att betala 
något mer för en vara eller tjänst om 
man vet att företaget som producerat 

den, arbetar för att begränsa 
klimatförändringen 

Ja, absolut 33%

Ja, troligen 48%

Vet ej 2%

Nej, troligen inte
11%

Nej, absolut inte 5%
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Miljöutredning 
Genom att utföra en miljöutredning kan verksamheten skaffa sig en uppdaterad och riktig bild 
av sitt miljöarbete. En miljöutredning kan även klargöra vilka miljösituationer och miljöaspekter 
som föreligger verksamheten.  

I denna rapport kommer följande ord och definitioner att användas: 

Miljösituation:  En övergripande situation genom vilken negativa miljöeffekter kan 
uppkomma1. 

Aktivitet:  Ett specifikt arbetsmoment som ger upphov till en miljösituation 

Miljöaspekt:  Delar av en organisations aktiviteter/verksamheter eller produkter eller 
tjänster som kan påverka miljön2 

Miljöledningssystem 
Att införa ett miljöledningssystem innebär att man skapar ett angreppssätt för att organisera 
miljöarbetet inom verksamheten. Miljöledningssystemet bör redogöra för hur miljöarbetet ska 
bedrivas och följas upp. Enligt rapporten Effektivare miljöledningssystem – en studie om brister, 
behov och möjligheter till förbättring (Axelsson, Almgren, & Hjelm, 2003, p. 19) ska ett effektivt 
miljöledningssystem innebära att:  

 Begränsa och förebygga miljöpåverkan 
 Säkerställa att lagar och andra miljökrav uppfylls 
 Bidra till att miljöprestandan förbättras över tiden 
 Bidra till att ett ekonomiskt resursslöseri undviks  
 Bidra till att stärka företagets varumärke 
 Bidra till att ge affärsmässiga konkurrensfördelar 

En kravstandard för miljöledningssystem är ISO 14001 vilken är en internationell standard för 
miljöledningssystem.  

Enligt Ulf Karlström (Karlström, 2006, p. 82) innebär införandet av ett miljöledningssystem inom 
en verksamhet att man systematiserar miljöarbetet, men det behöver inte spegla det faktumet 
att man faktiskt har ett bra miljöarbete. Vidare skriver Karlström att ledningssystemets 
standardisering av miljöarbetet kräver att man följer upp sitt miljöarbete inom vissa krav och 
normer, men det finns inga restriktioner eller krav om vilka mål man ska nå för att bibehålla sin 
certifiering, endast finns krav att man ska arbeta för en ständig förbättring av miljöarbetet. Som 
exempel finns inga specifika utsläppsgränser nämnda utan krav ställs istället att man ska arbeta 
med fortlöpande framsteg mot ett minskat utsläpp (Kemikalieinspektionen, 2007). 

Sandås verksamhet 
Informationen i detta avsnitt baserar sig dels på information från Sandås intranät och dels på 
kommunikation mellan Sandås kvalité- och miljöansvarige Andreas Nordstrand och författaren 
till denna rapport.  

Sandå är ett hantverksföretag och bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom måleri där man 
finns inom områdena byggnadsmåleri, industrimålning samt rostskyddsmålning. Man är även 
verksam inom områdena golvläggning samt fasad. Visionen för företaget lyder ”Sandå skall vara 
det hantverksföretag som är känt för att vara lite bättre. Sandås kapacitet, kompetens och kvalitet 
skall generera en god lönsamhet över tiden”. Denna vision har man sammanfattat i en slogan som 
lyder ”Sandå – lite bättre hantverk”. Den direkta innebörden av Sandås vision och slogan 
beskrivs som ”Vårt mål är att våra intressenter ska anse oss vara det ledande företaget i 
branschen, den ytskiktsleverantör som är lite bättre än de andra. En Sandå-kund ska uppfatta oss 
som ett trovärdigt, ansvarstagande företag med tjänster av högsta kvalitet, skickliga och 

                                                        
1 Referens: Sandå Sverige AB 
2 Referens: Svensk Standard, 2004. I denna rapport syftar dock begreppet endast till en negativ påverkan 
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kundorienterade medarbetare samt med ett engagemang i miljö- och arbetsmiljöfrågor. Vi ska 
påverka våra kunder att välja tjänster med materialval som har minsta möjliga miljöpåverkan 
samt våra leverantörer att tillverka så miljöanpassade produkter som möjligt” 

Sandå är Sveriges största hantverksföretag. Man är ett tjänsteproducerande företag och bedriver 
således ingen produktproduktion. En stor del av materialåtgången för att bedriva verksamheten 
utgörs av målarfärg där de största inköpen görs från de ledande färgtillverkarna på marknaden. 
Ute i landet finns ca 70 platskontor uppdelade mellan Malmö i söder och Luleå i norr med 
huvudkontoret lokaliserat i Danderyd. Totalt arbetar ca 2200 personer inom verksamheten, 
vilket inkluderar både tjänstemän och hantverkare. Verksamheten har sin högsäsong på 
sommarhalvåret, under lågsäsong (vinterhalvåret) sjunker sysselsättning i företaget till ca 1800. 
Det område som sysselsätter flest medarbetare är Sandås måleriverksamhet. Kontoren ute i 
landet bedrivs i stort sett på egen basis. Från huvudkontoret ges bland annat riktlinjer för hur 
arbetet i miljö- och arbetsmiljöfrågor bör skötas, men platscheferna ute på platskontoren bär 
ansvaret för att dessa riktlinjer efterföljs. De drygt 70-tal måleriverksamheterna inom Sandå är 
av varierande storlekar. Varje verksamhet har en tillsatt platschef och hos de flesta 
verksamheter finns även projektledare anställda. Vanligen är det projektledaren som förmedlar 
projekt till hantverkarna, vilka allt som oftast befinner sig på projekt ute hos kunder och 
beställare. Måleriverksamheten vänder sig till såväl privata kunder som till offentliga beställare, 
vilket ger upphov till att projekten man tar sig an varierar från mindre till större. I stora projekt 
är det vanligt förekommande att man agerar som underentreprenör till större byggherrar.     

 

1.4 Metod 
För att ge en bakgrund till området utvärderingsarbete genomfördes en litteraturstudie på 
området. Beträffande det praktiska arbetet med att uppnå målen och syftet för rapporten 
utvecklades en metodik. Metodiken redogörs under kapitel 3 och består av tre delar vilka är: 

1. Utredning 
2. Utformning 
3. Evaluering 
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2.   Utvärderingsmodeller 
 

 

 

 

Syftet med denna litteraturstudie av utvärderingsmodeller är att skaffa en förståelse för hur 
arbetet med utvärderingsmetoder fungerar, samt om det finns någon befintlig 
utvärderingsmodell som med justeringar kan anpassas till Sandås behov för sin miljöutredning.  

För att uppfylla detta syfte kommer litteraturstudien besvara frågor som: 

 Hur gör man en utvärdering? 
 Hur och vad kan man utvärdera? 
 Vad är viktigt att tänka på vid utformningen av en utvärdering? 
 Vilka olika typer av grundläggande utvärderingsmodeller finns att tillgå? 
 Vilka typer av det mer konkreta slaget av utvärderingsmodeller som kan passa för en 

miljöutredning finns? 

 

2.1 Begrepp och definitioner om utvärdering 
Definitionen av utvärdering har ett antal olika betydelser beroende på vem man frågar. En 
definition av utvärdering är Att beskriva och värdera ett program. En annan lyder Att definiera, 
införskaffa och använda information för beslutsfattande (Jerkedal, 1999, p. 17). Jerkedal menar på 
att den sistnämnda definitionen härstammar från att många utvärderare har upplevt att deras 
utvärdering aldrig kommer till nytta eller användning. Vidare menar Jerkedal att en definition 
ska vara så pass generell som möjligt, varför hans definition på utvärdering blir den första 
definitionen som nämns i detta stycke, nämligen att en utvärdering är att beskriva och värdera 
ett program (Jerkedal, 1999, p. 19).  

Sandberg och Faugert antyder liksom Jerkedal att det finns olika definitioner på vad en 
utvärdering är beroende på vem man frågar. De använder sig av definitionen att en utvärdering 
är En systematisk undersökning av en aktivitets värde och betydelse. Vidare vill de jämföra sin 
definition med Scrivens (M. Scriven f. 1928), vars definition på utvärdering löd …the process of 
determining the merit, worth and value of things… (Sandberg & Faugert, 2007, p. 13) 

Scrivens själv beskriver sin definition av utvärdering som  

” The key sense of the term ’evaluation’ refers to the process of determining the 
merit, worth, or value of something or the product of that process. Terms used to 
refer to this process or part of it include: appraise, analyze, assess, critique, 
examine, grade, inspect, judge, rate, rank, review, study, test” 

 (Scrivens, 1991, p. 139)  

 

Två huvudsyften finns med att göra en utvärdering. Det ena är att ge feedback och/eller 
förbättra ett pågående projekt, vilket benämns som att man gör en formativ utvärdering. Man 
måste då ta hänsyn till olika faktorer, vilka kan vara de resurser som tillsats projektet samt 
tidsaspekten för utvärderingen (Sandberg & Faugert, 2007, p. 19). Det andra är att utvärdera ett 
avslutat projekt för att besluta om projektet, då det genomförs nästa gång, ska fortgå i sin 
nuvarande form, om man ska göra omstruktureringar eller om projektet bör läggas ner, vilket 
benämns som en summativ utvärdering (Jerkedal, 1999, p. 36).  
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Formativ utvärdering kan med fördel användas på ett pågående projekt för att bidra till en 
positiv förbättring av projektet medan summativ utvärdering med fördel kan användas på ett 
avslutat projekt till syfte för att göra en bedömning av hur projektet har gått (Jerkedal, 1999, p. 
79). Att definiera en utvärdering till att vara summativ och/eller formativ kan vara till hjälp då 
man definierar syftet med utvärderingen (Sandberg & Faugert, 2007, p. 20). Dessa två, formativ 
utvärdering och summativ utvärdering, är de två grundstommarna inom området utvärdering. 
De två utvärderingsbegreppen härstammar från Michael Scriven (tidigare nämnd) som på 1960-
talet formulerade funktionen med de två utvärderingsmetoderna (Jerkedal, 1999, p. 32). 

Jerkedal väljer dock att komplettera med två andra syften för utvärdering, nämligen med 
prognostisk utvärdering och utvärdering av implementering (Jerkedal, 1999, p. 36). Sandberg och 
Faugert delar Jerkedals komplettering prognostisk utvärdering men väljer istället att kalla en 
sådan utvärdering för ex-ante. Däremot tar de inte upp något om utvärdering av implementering 
utan tar upp ett annat syfte, nämligen mid-term evaluation (Sandberg & Faugert, 2007, p. 21). 

En utvärdering som görs innan projektet har startats benämns som prognostisk utvärdering 
(Jerkedal, 1999, p. 37) eller som ex-ante (Sandberg & Faugert, 2007, pp. 20-21). Som båda 
benämningarna antyder görs en sådan utvärdering innan projektet dras igång. Varför en sådan 
utvärdering görs kan vara för att man önskar garantera att projektet är möjligt att realisera samt 
att det verkligen ska eller kan ge ett relevant bidrag eller effekt (Sandberg & Faugert, 2007, pp. 
20-21). En utvärdering som görs under det pågående införandet av ett projekt benämns som 
mid-term evalution. Här har man har gått förbi planeringsstadiet i projektet, men man har ännu 
inte fullt ut implementerat projektet ute i verksamheten. Man har då fortfarande chansen att 
göra förbättringar och ändringar innan projektet drar igång (Sandberg & Faugert, 2007, p. 21). 
För att se vilken genomslagskraft ett projekt haft gör man en så kallad utvärdering av 
implementering. Man kan då till exempel göra en utvärdering innan projektet drar igång för att 
sedan göra samma utvärdering efter projektets genomförande (Jerkedal, 1999, pp. 38-39). 

 

2.2 Vad och hur kan man utvärdera? 
För att fatta beslutet om vilken utvärderingsmodell som är lämplig att använda i det enskilda 
fallet är frågor som varför, vad och vilka viktiga att räta ut. Man bör också göra sig en uppfattning 
om hur utvärderingen ska gå till samt vad man ska använda resultatet till för att få en klar bild 
över på vilket sätt man ska lägga upp arbetet med utvärderingen (Sandberg & Faugert, 2007, p. 
63). Andra viktiga aspekter att ta till vara på vid en utformning av en utvärdering är mot vilka 
kriterier utvärderingen görs, hur utformningen av utvärderingen ser ut samt vem som utför 
utvärderingen (Karlsson O. , 1999). Man bör även ha med aspekter som vilka grupper som ska 
belysas i utvärderingen, vilka tillgängliga metoder och tekniker som finns samt vilken typ av 
data man är intresserad av (Jerkedal, 1999, p. 79). 

Utvärdering sker inom många olika områden. Av den orsaken har det tillkommit 
utvärderingsmodeller som lämpar sig olika bra för olika branscher. En frekvent förekommande 
form av utvärdering är den då deltagarna uppmanas svara på ett antal frågor. Här utvärderas då 
vanligen vad deltagarna har för inställningar och/eller uppfattningar om det som skall besvaras. 
Exempel på var man hittar sådana utvärderingar är inom utbildningsvärlden. Om man inom 
utbildningsvärlden är mer intresserad av att få fram åsikter hos deltagarna i utvärderingen 
strävar man inom den ekonomiska världen att mäta vilket ekonomiskt resultat som uppnåtts och 
vilken nytta ett projekt eller olika alternativ har legat till grunden för. Man kan också utvärdera 
hur väl ett projekt har fallit ut. Sådana utvärderingsmetoder ser man vanligen hos 
beteendevetare. En annan utvärderingsmodell är att man iakttar och tyder hur ett projekt har 
utförts, vilket ger upphov till en förståelse om hur och varför projektet blev som det blev 
(Jerkedal, 1999, p. 79).   

När det kommer till datainsamlandet av det material och den information som ligger till 
bakgrund för utvärderingen samt det datainsamlandet som utvärderingen behöver få in för att 
kunna leverera ett resultat, finns olika metoder att använda sig av. Några av dessa är att studera 
befintliga dokument och annat material, utföra intervjuer med berörda parter, göra 
observationer samt samla in enkätsvar. Som utvärderare är det en bra start att börja med att se 
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efter vad som redan finns dokumenterat på området, men här gäller det att inte låsa fast sig i 
gamla tankemönster och lösningar. För att skapa sig en djupare förståelse för sitt 
utredningsområde kan en god idé vara att göra observationer på plats. Observationerna kan till 
exempel innebära att vara med på möten, studera arbetsprocesser samt att bara iaktta hur det 
dagliga arbetet bedrivs.  (Wisén & Lindblom, 1999, pp. 150-158).  

 

2.3 Grundläggande utvärderingsmodeller  
Beroende på vad intentionen är med utvärderingen finns olika typer av grundläggande 
utvärderingsmodeller, nedanstående delkapitel beskriver fyra vanligt förekommande modeller.   

Mål- och resultatmodeller 
En målbaserad utvärdering värderar hur väl ett projekt har uppnått sitt ursprungliga syfte. I de 
fall då man tittar på oväntade effekter som uppkommit från projektet går detta under namnet 
Goal free evalution (Jerkedal, 1999, pp. 53-54). 

Vedung beskriver denna modell i två steg, se figur 2, nedan. Det första steget är att undersöka 
hur väl utgången av projektet stämmer överens med de uppsatta målen medan det andra steget 
består av att se på vilket sätt själva målsatsningen gett upphov till att de uppsatta målen 
uppnåtts (Vedung, 2009).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, Målmodell (Vedung, 2009, p. 93) Egen tolkning 

 

Processmodeller 
Karakteristiskt för en processmodell är att den värderar alla delar av en 
implementeringsprocess, från början till slut. Med en processmodell tittar man inte på det 
uppnådda resultatet, utan här är det själva processen som utvärderas (Jerkedal, 1999, p. 55). Vid 
processmodeller är det vanligt att man söker efter svårigheter och problem med anledning av att 
kunna minimera eller avlägsna dessa samt att sedan hitta vilka orsaker som ligger bakom de 
funna problemen. Då processmodellerna inte går in på att mäta uppnådda resultat är en vanlig 
fortsättning på en sådan modell att göra en mål- resultatutvärdering (Vedung, 2009, p. 76). 

Aktörsmodeller 
Aktörsmodellerna skiljer sig från både mål- och resultatmodellerna genom att de inte fokuserar 
på uppsatta bedömningsgrunder, utan att aktörsmodellernas bedömningsgrunder härstammar 
från berörda deltagare. Utvärderingarna kan göras genom att man undersöker deltagarnas 
inställning till ett projekt (Vedung, 2009, p. 91). 

Mål Resultat 

Steg 1: Hur väl stämmer de uppnådda 
resultaten med de uppsatta målen? 

Steg 2: Vilket samband finns mellan de uppsatta 
målen och det uppnådda resultaten? 
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Ekonomiska modeller 
De ekonomiska modellerna är de enda utvärderingsmodellerna som tar hänsyn även till 
kostnader. Vanligen utvärderas då olika val med anledning av att jämföra den ekonomiska 
vinningen med den ekonomiska kostnaden (Jerkedal, 1999, pp. 53-54). 

 

2.4 Konkreta utvärderingsmodeller 
Under litteratursökningen inför denna rapport har inte någon konkret utvärderingsmetod som 
inkluderar miljöarbetet för måleri kommits över. Däremot finns två utvärderingsmodeller som 
har stått som förlaga till den utvärderingsmodell som tagits fram i denna rapport. Dessa två är 
SIQ-modellen samt en hållbarhetsanalys från Global Responsibility. 

SIQ-modellen 

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling (www.siq.se) har utvecklat en utvärderingsmodell, SIQ-
modellen, som ska ge företag insikt i hur man kan planera det strategiska arbetet och skapa ett 
effektivt ledningssystem. Denna utvärderingsmodell är till för att hjälpa företag och 
verksamheter att förbättras och genom att använda metoden kan ett företag självutvärdera sin 
verksamhet. Modellen använder sig av fyra fundamentala frågeställningar som tillsammans 
skapar en systematik. Dessa frågeställningar är; 

1. Hur gör vi för att…. 
2. I vilken omfattning tillämpas de valda arbetssätten? 
3. Vilket resultat leder det till? 
4. Hur gör vi för att utvärdera och förbättra det vi gör?  

Utvärderingsmodellen ger poäng mellan 0-1000 och resulterar i sju så kallade kvalitetsnivåer 
där över 901 poäng eller över ger den högsta kvalitetsnivån (SIQ - Institutet för 

Kvalitetsutveckling, 2010). 

Global Responsibility - Hållbarhetsanalys 

Global Responsibility (www.global-responsibility.com) är ett företag som utvecklat verktyg som 
analyserar verksamheters styrkor och svagheter. Genom detta verktyg kan man peka på var 
förbättringsåtgärder är lämpliga att införa. Verktyget har tre fokusområden med undergrupper. 
Fokusområdena samt exempel på undergrupper listas nedan; 

1. Strategiskt fokus  - Mål, Mät/nyckeltal, Resurshantering 
2. Operativt fokus  - Inköp, Planering av åtagande, Tjänst-/produktutveckling 
3. Uppföljningsfokus - Ständiga förbättringar, Korrigerande åtgärder, Avvikelser 

Inom fokusområdenas undergrupper svarar den som nyttjar verktyget på ett antal frågor som 
besvaras med Ja eller Nej (Global-Responsibility, n.d.).  

 

 

 

 

 

 

http://www.siq.se/
http://www.global-responsibility.com/
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3. Metodik  
 

 

 

 

Metodiken för utvärderingsprocessen har tagits fram i syfte om att Sandå i framtiden skall kunna 
genomföra likande förfaranden och består, som tidigare nämnts, av tre delar vilka är Utredning, 
Utformning samt Evaluering. För att ge en överskådlig blick över utvärderingsprocessens 
metodik presenteras nedan i figur 3 en illustration av förloppet. Illustrationen visar på hur 
utredningen har legat till grund för utformning av en utvärderingsmodell som används i 
evalueringen. 

 

Figur 3, Utvärderingsprocess – Metodik 

 

3.1 Utredning 
Varför en utredning gjordes var med avsikten om att införskaffa en bakgrund till hur arbetet 
kring det aktuella området har bedrivits tidigare samt vilka problem som företaget berörs av och 
står inför. Vidare var avsikten med utredningen att få en förståelse för den ”kulturkompetens” 
som råder inom företaget. Målet med den inledande utredningen var att ta fram de 
miljösituationer och miljöaspekter som Sandås måleriverksamhet står inför för att sedan ha 
detta som underlag inför utformningen av en utvärderingsmodell.  

Utredningen bestod av fem delar vilka är: 

1. Datainsamling  – Dokumentgranskning, samtal och observationer 
2. Identifiering  – Sandås in- och utflöden av energi och material 
3. Kartläggning  – Sandås miljösituationer 
4. Workshop  – Sandås aktiviteter 
5. Klassificering  – Iordningställande av Sandås miljösituationer och miljöaspekter 

Arbetet med utredningen kommer att redogöras under kapitel 4. 

 

 

Utredning 
• Bakgrund 
• "Kultur-

kompetens" 

Utformning 
• Standard-

mall 
• Gradering 

Evaluering 
• Med-       

verkande 
• Upplägg 
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3.2 Utformning 
Målet med att utforma en utvärderingsmodell var att tillhandahålla en standardmodell som dels 
graderar de olika miljösituationerna och miljöaspekterna utifrån sin påverkan och dels graderar 
hur väl verksamheternas arbetssätt inom denna domän faller ut. 

Utformningen bestod av två delar vilka är: 

1. Bedömning  – Konsekvens samt miljöpåverkan av miljöaspekter  
2. Värdering  – Arbetssätt med miljöaspekter  

Utformningen av utvärderingsmodellen togs fram med åtanke att resultatet skulle kunna 
bedömas med hjälp av en poängskala. Att kunna bedöma resultatet med en poängskala var en 
önskan från Sandås sida, då man har förhoppningar om att kunna bedriva och genomföra 
utvärderingen kontinuerligt inom verksamheten. Arbetet med utformningen kommer att 
redogöras under kapitel 5. 

 

3.3 Evaluering 
Avsikten med evalueringen var att erhålla ett adekvat begreppsätt om hur man arbetar i frågor 
kring de framtagna miljösituationerna och miljöaspekterna. Detta uppnåddes genom att välja ut 
lämpliga verksamheter till att delta samt genom att göra ett lämpligt upplägg med 
utvärderingsmodellen som bakgrund. Evalueringen redogörs under kapitel 5.5. 

Evalueringen bestod av två delar, vilka är: 

1. Samtal   – Med utvärderingsmodellen som bakgrund 
2. Iakttagelser  – Platskontor 
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4.  Utredning 
 

 

 

 

Att utföra en miljöutredning innebär enligt Karlström (Karlström, 2006, p. 84) att man ges en 
möjlighet att identifiera den miljöpåverkan företaget bidrar till. Exempel på vad som kan tas upp 
i en miljöutredning är enligt Karlström en beskrivning av verksamheten, på vilket sätt 
verksamhetens miljöpåverkan inverkar på miljön samt vilka faktorer som bidrar till 
miljöpåverkan.  

Arbetsprocessens gång vid utredningen av Sandås miljösituationer och miljöaspekter ses 
illustrerat i figur 4. 

 

Figur 4, Arbetsprocess - Utredning 

4.1 Datainsamling – Dokumentgranskning, samtal och observationer 
Utredningen påbörjades med att undersöka hur måleriverksamheten bedrivs. Detta gjordes 
informellt genom samtal med medarbetare, observationer på platskontor och projekt samt 
övergripande dokumentgranskning av dokument som är inkluderade i Sandås 
verksamhetssystem. Delar av resultatet av Sandås verksamhet finns redovisat under kapitel 1. 

Befintligt miljöarbete inom verksamheten  
April 2002 erhöll Sandå miljöcertifiering enligt kravstandarden ISO 14001 samt 
kvalitetscertifiering enligt kravstandarden ISO 9001. De två certifieringarna gäller för 
huvudkontoret samt verksamheterna ute i landet med undantag för några av dotterbolagen. 
Konkreta miljösatsningar man gjort från huvudkontorets sida är att ha som mål att låta samtliga 
anställda ta del av en Eco-drivingutbildning samt att införa avtal med ”grön-el” på platskontoren.  

De miljösituationer man tidigare identifierat samt bedömt inom verksamheten finns redovisat 
nedan i tabell 1. Miljösituationerna har då bedömts genom att ta hänsyn till storleken (Liten 
1p/Stor 5p), varaktigheten (Kort 1p/Lång 3p) samt utbredningen (Lokal 1p/Global 3p). Dessa 
poäng har sedan summerats och resulterar i en poängsumma som kan variera mellan 3, 5, 7, 9 
respektive 11 poäng, som i sin tur resulterar i en totalbedömning (Sandå Sverige AB, n.d.a). 
Denna bedömning slår fast att Sandå har fyra betydande miljösituationer och sex 
miljösituationer som inte är av betydande grad. Tilläggas ska att de tio miljösituationerna 
inkluderar hela Sandås verksamhet och berör således inte endast måleriverksamheten. 
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Miljösituation Poängsumma Totalbedömning 
1. Förbrukning av vatten 5  Ingen betydande miljösituation 
2. Energiförbrukning 7  Ingen betydande miljösituation 
3. Förbrukning av icke förnyelsebara råvaror 11  Betydande miljösituation 
4. Förbrukning av förnyelsebara råvaror 5  Inte betydande miljösituation 
5. Hantering av farliga kemikalier 11  Betydande miljösituation 
6. Lösningsmedelsburen färg, utsläpp till luft 11  Betydande miljösituation 
7. Utsläpp av föroreningar till avlopp 5  Ingen betydande miljösituation 
8. Avfall från emballage och täckmaterial 7  Ingen betydande miljösituation 
9. Transporter 11  Betydande miljösituation 
10. Förbrukning av kontorsmaterial 7  Ingen betydande miljösituation 

Tabell 1, Tidigare identifierade och bedömda miljösituationer Referens: (Sandå Sverige AB, n.d.b) 

För de miljösituationer som tas upp i tabell 1 ovan finns miljöinstruktioner att tillgå i Sandås 
verksamhetssystem (Sandå Sverige AB, n.d.c). Instruktionerna beskriver vilket arbetssätt man 
ska förhålla sig till, men de lämnar mycket öppet för den enskilda verksamheten att besluta om. 
De identifierade miljösituationerna med dess bedömningar och instruktioner är de 
miljödokument man upprättat från huvudkontorets sida då det gäller företagets miljöpåverkan. 

 

4.2 Identifiering – Sandås in- och utflöden av energi och material 
Att starta ett arbete med att identifiera olika in- och utflöden i ett system är en modell som 
används inom många områden. Detta skapar en översiktlig bild över hur systemet man 
analyserar ser ut. Metoden används bland annat inom kemin då man räknar på massflöden till 
och från ett system samt inom biologin då man tittar på upptag och utsöndring från kroppen. 
Likaså kan man se ett företag som ett system med inflöden och utflöden.  

För att få fram vilka miljöpåverkningar som måleriverksamheten kan ge upphov till initierades 
arbetet med att identifiera Sandås in- och utflöden, vilket redogörs i figur 5 nedanför.  

 

Figur 5 Identifiering – Sandås in- och utflöden 

Sandå är, som tidigare nämnts, ett tjänsteföretag där man tillhandahåller tjänster inom 
hantverksområdet. Måleriverksamheten har således ingen produktion av produkter. Däremot 
använder man dagligen produkter och material i form av exempelvis färg, spackel, täckpapper 
etc.  Även används dagligen produkter och material som toners och papper samt energi och 
vatten för att bedriva kontorsverksamheten ute på platskontoren. Avfall uppstår dels från 
platskontoren i form av förbrukat kontorsmaterial, gamla toners etc. och dels från 
tjänsteproduktionen där avfall som färgburkar, färgrester, förbrukat täckpapper etc. uppstår. 
Transporter har arrangerats in i både in- och utflödet då transporter är den förbindande faktorn 
mellan projekten och kontorsverksamheterna. Man kan tänka sig att transporter kan infalla 
under kategorin Utsläpp, men utsläpp i denna mening rör sig om annat utsläpp än från 
transporter, nämligen dels sådant utsläpp som sker genom organiska lösningsmedel som kan 
finnas i målarfärger och dels det utsläpp som sker till avlopp samt till mark och vatten.   
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4.3 Kartläggning – Sandås miljösituationer 
Efter det första steget i arbetsprocess Utredning kartlades de inventerade in- och utflödena till 
att vara mer precisa genom att arrangeras in i grupper, vilket åskådliggörs nedan i figur 6. 
Genom att arrangera in miljösituationerna i grupper åstadkoms fyra huvudgrupperingar vilka 
är; Förbrukning, Utsläpp, Avfall samt Transporter. Informationen nedan om de kartlagda 
miljösituationerna baserar sig delvis från information från Sandås verksamhetssystem (Sandå 

Sverige AB, n.d.b) 

 

Figur 6, Kartläggning – Sandås miljösituationer 

Med gruppen Förbrukning menas sådant som verksamheterna använder sig av för att bedriva 
dels sin kontorsverksamhet och dels sina projekt, det vill säga; vatten, energi, material samt 
kemikalier. Gruppen Utsläpp inkluderar de utsläpp som verksamheterna kan tänkas ge upphov 
till, det vill säga; till luft, till mark och vatten samt till avlopp. Slutligen avslutas grupperingen 
med grupperna Avfall samt Transporter. Dessa grupper inkluderar allt avfall som uppstår på 
grund av verksamheterna respektive alla transporter som sker inom verksamheterna samt de 
transporter som sker till och från projekt. 

Vidare arbete med kartläggningen av miljösituationerna innebar att ställa upp en förteckning 
över Hur miljösituationen uppstår, Var miljösituationen sker samt Varför miljösituationen sker. 
Definitioner av frågeställningarna åskådliggörs i tabell 2. Denna förteckning fylldes sedan i 
under arbetsprocess Workshop, vilket redogörs under kapitel 4.4.  

Vad Hur Var Varför 

Vilken miljösituation 
avses? 

På vilket sätt kan 
miljösituationen ske? 
(Aktivitet) 

Projekt (hos kund 
eller beställare) 

Platskontor  Vilka är 
faktorerna/orsakerna till 
att aktiviteten sker? 

Tabell 2, Förteckning – Vad, Hur, Var, Varför 

 

Utsläpp till luft 
Genom sin måleriverksamhet köper Sandå in stora mängder målarfärg. På senare år har 
färgproducenterna succesivt gått mer och mer över till att tillverka vattenbaserade färgsystem 
istället för lösningsmedelsbaserade färgsystem.  Trots detta finns lösningsmedelsbaserade 
färgsystem fortfarande kvar, främst gällande färg för utomhusbruk. Färger och andra produkter 
innehållande organiska lösningsmedel släpper ifrån sig flyktiga organiska ämnen (VOC – Volatile 
Organic Compounds). Även färger som är vattenbaserade innehåller ofta en mindre mängd 
lösningsmedel. Kemikalieinspektionen har siffror gällande inomhusfärger vilka visar på att år 
2008 kom en tredjedel av det totala VOC utsläppet från vattenbaserade produkter 
(Kemikalieinspektionen, 2008). Utsläpp av VOC bidrar till bildning av marknära ozon. Detta sker 
genom att VOC reagerar med kväveföreningar (NOx) under inverkan av solljus. Till marknära 
ozon räknas det ozon som finns vid jordytan upp till 1000 meters höjd. Det marknära ozonet 
bidrar till skador hos både människor och växter. Hos människor kan det ge upphov till att 
irritera slemhinnor och lungor. Hos växter kan det marknära ozonet störa betydelsefulla 
funktioner i cellerna (Karlsson & Svenson, 2003). 
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Utsläpp till mark och vatten 
Som nämns i stycket ovan har användandet av VOC i färger och andra produkter minskat de 
senaste åren och idag är en stor del av färgproducenternas sortiment vattenbaserat, det vill säga 
man använder vatten som lösningsmedel. Dock innehåller färgerna vanligen fortfarande ämnen 
som är skadliga för miljön. Vilken skada detta utgör är beroende på ämnet eller ämnena tillsatta 
till färgen och dess koncentration samt dess egenskap eller egenskaper. Samtidigt är en del av 
det färgsortiment som verksamheterna använder fortfarande lösningsmedelsbaserat då man i 
dagsläget inte helt frångått lösningsmedelsbaserade färger. 

Utsläpp till avlopp 
Genom sin producerande verksamhet uppstår en mängd målarverktyg som penslar och rollers 
vilka behövs rengöras för att de ska kunna återanvändas och inte kasseras. Även uppstår 
färgrester som blir över från produktion. Att hälla ut eller skölja ner produkter så som målarfärg 
innebär svårigheter för kommunens reningsverk (och enskilda avlopp) att hantera dessa 
utsläpp, vilket kan medföra att ämnena i produkten som kommit ner i avloppet kommer ut i 
kretsloppet (Länsstyrelsen i Jämtlands län). Enkelt kan man säga att reningen av avloppsvattnet i 
reningsverken går i tre steg: Mekanisk rening, Biologisk rening samt Kemisk rening. I den 
biologiska reningen använder man sig av mikroorganismer för att bli av med så kallat 
syreförbrukande material (Biochemical Oxygen Demand –BOD). I detta reningssteg tar man även 
bort kvävet i avloppsvattnet med hjälp av bakterier (Avgifta avloppet). Risken med att skölja ner 
färg i avloppet är att vissa ämnen i färgen kan bidra till att den biologiska reningen i 
reningsverken slås ut. Detta i sin tur betyder att denna process inte fungerar i reningsverket 
vilket kan orsaka att orenat vatten förs ut i kretsloppet (VASYD, 2010). 

Energiförbrukning 
Sandå är, som tidigare nämnts, ett tjänsteproducerande företag. Verksamheterna bedriver 
därmed ingen produktion av produkter och därigenom behövs en relativt liten förbrukning av 
energi för att bedriva produktion. Energi förbrukas på platskontoren, samt ute på projekt där 
den nyttjas dels för att driva hjälpmedelsverktyg som bland annat spackelsprutor och 
slipmaskiner och dels för belysning. Till projekt, främst lägenhetsunderhållning, för man 
vanligen med sig egna lampor. 

Energi kan produceras på en mängd olika sätt som genom vindkraft, vattenkraft, solenergi, 
kärnkraft, kolkraft, olja, naturgas, de tre sistnämnda benämns som fossila bränslen. Grön el 
benämns som sådan el producerat från förnyelsebara källor som vindkraft och vattenkraft och 
biobränsle. Länge har det industriella samhället varit uppbyggd av icke förnyelsebara 
energikällor som kolkraft och olja. Ett viktigt steg mot ett mer hållbart samhälle har varit, och är 
fortfarande, att bryta beroendet av dessa energikällor. I Sverige uppskattar man att landets 
totala energiförbrukning består 30 % av förnyelsebar energi (Naturvårdsverket, 2010a). Genom 
användandet av fossila bränslen bidrar detta till utsläpp av skadliga gaser som CO2, SO2 och NOx. 
Dessa gaser orsakar även försurning på mark och vatten samt negativa hälsoeffekter på 
människa och djur (Naturvådsverket, 2010b).  

Vattenförbrukning 
I Sandås verksamhet förbrukas vatten för bland annat tvätt av verktyg, fasader och tak. På vissa 
kontor finns duschrum tillgängliga för hantverkare, men inte på alla ställen. I Sverige finns stora 
tillgångar av sötvatten, men det är inget argument för att bedriva en för hög förbrukning av 
vatten. Detta då det erfordras energi för vattenförbrukningen. Enligt uppgifter från 
Världsnaturfonden förbrukades år 2000 i Sverige 11 % av sötvattnet till sektorn 
byggverksamhet och service (Världsnaturfonden WWF, n.d.).  

Kemikalieförbrukning 
Kemikalier finns tillgängliga överallt på marknaden. Rapporter kommer så gott som dagligen om 
larm gällande kemikalieutsläpp och kemikalier som finns i vår vardag. Dagens Nyheter 
publicerade den 20 oktober 2010 en artikel baserad på en studie som visar att risken för 
allergier hos barn har ökat och där en orsak till detta anses vara några av de ämnen som finns i 
vattenbaserad inomhusfärg (Nilsson & Örstadius, 2010). Genom den frekventa förbrukningen av 
målarfärg köper verksamheterna in stora volymer kemikalier, största delen av dessa är inte 
klassade som miljöfarliga, men bär heller inte någon miljömärkning. Under de senare åren har 
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en rad miljömärkningar uppkommit på marknaden. Miljömärkningar som är aktuella för de 
produkter som Sandås måleriverksamhet förbrukar är Svanen och EU Ecolabel. Dessa brukar 
benämnas som positiv miljömärkning, med det menas att produkterna ska klara vissa uppsatta 
kriterier som i sin tur är olika för olika produktgrupper. Positiv miljömärkning kännetecknas 
också av att märkningen är frivillig (Naturvårdsverket, 2010c). 

Materialförbrukning 
Inom verksamheten förbrukas täckpapper, målarfärg, penslar, material etc. samt material för att 
bedriva den dagliga kontorsverksamheten. Genom förbrukning av material och produkter vilka 
är miljömärkta (se stycket ovan) kan bättre och skonsammare produktval utifrån ett 
miljöperspektiv göras. Vanligen har varje målare rätt att ta ut målarverktyg (penslar och rollers) 
för ett totalbelopp av 1500 kr/år. Miljöpåverkan av materialförbrukning sker i princip under 
hela materialets livstid, vilket brukar benämnas som From cradle to grave, Sv. Från vagga till 
grav. Vad som menas är att miljöpåverkan sker från och med råvaruframställning vidare till 
materialtillverkan samt användningstiden och slutar efter avfallet, med alla transportled 
inkluderade. För att minska miljöpåverkan av materialförbrukning samt gå mot en mer hållbar 
konsumtion antog EU en gemensam handlingsplan år 2008. Denna handlingsplan utgörs av; 

 Smartare konsumtion och bättre produkter 
 Resurssnål produktion 
 Globala marknader  

Ett utdrag av åtgärder som ingår i EUs handlingsplan är; Översyn av EU:s miljömärke samt att 
Presentera ett meddelande om grön offentlig upphandling (Naturvårdsverket, 2010d). 

Avfall 
Verksamheterna producerar avfall i form av färgburkar, färgrester, täckpapper kontorsmaterial 
etc. Vanligt är att man har en avfallsstation vid platskontoret och att avfallsentreprenörer sedan 
hämtar avfallet för vidare behandling. Definitionen av avfall återfinns i miljöbalken 15 kap 
paragraf 1 och lyder som följer:  

”Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en 
avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig 
att göra sig av med. ” 

EU har beslutat om en avfallshierarki som finns illustrerad i figur 7 nedan:

 

Figur 7, EUs avfallshierarki3 

Som figur 7 ovan illustrerar bör förebyggandet av avfall komma i första hand, därefter följer 
återanvändning och materialåtervinning för att slutligen avslutas med annan återvinning och 
bortskaffande. Genom förbränning erhåller man energiinnehållet i avfallet. Detta energiinnehåll 
kan sedan användas för till exempel uppvärmning eller kan omvandlas till elektricitet 

                                                        
3 (Naturvårdsverket, 2010e) - Egen tolkning 
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(Naturvårdsverket, 2009). Den negativa aspekten av avfallsförbränning är emissionerna som 
uppstår. De främsta emissionerna är koldioxid samt vattenånga (Avfall Sverige, 2010).  

Färgrester och farligt avfall 

Farligt avfall definieras i Avfallsförordning (2001:1063) så som: 

 ”I denna förordning avses med farligt avfall: sådant avfall som är markerat med 
asterisk (*) i bilaga 2 till denna förordning. En förteckning över vilket avfall som här 
till varje kategori finns i bilaga 2 till denna förordning” 

Förenklat går det att säga att farligt avfall är sådant avfall som på något sätt innehåller 
substanser som är irriterande och hälsoskadliga, explosiva, brandfarliga eller kraftigt 
oxiderande samt om de kan utsöndra giftiga gaser eller på annat sätt negativt kan påverka olika 
miljöfaktorer (Stockholmsregionens Avfallsråd, 07). Enligt definitionerna från Avfallsförordningen 
klassas den större delen av de flytande färgresterna som Sandås måleriverksamhet nyttjar inte 
till denna kategori.  Produkter klassas även som miljöfarliga då de är giftiga för människa eller 
miljö. Många av dessa produkter har någon sorts märkning av farosymboler. Det kan dock vara 
så att produkten hör till faroklassen miljöfarlig trots att farosymbol ej är skyldig att redovisas på 
förpackningen (Christiansson, 2008). Det finns två sätt för att destruera de flytande färgresterna, 
förbränningen eller frysning. Vid förbränning upphettas färgresterna till 850 °C (minst) i en 
förbränningsanläggning. Med den andra metoden fryses de flytande färgresterna ned till -180 °C 
med hjälp av flytande kväve, så kallad kryoteknik (Avfall Sverige, n.d.). 

Transporter 
För att möjliggöra att verksamheten ska kunna bedrivas är transporter nödvändigt. Transporter 
sker främst i form av att medarbetare ska kunna ta sig mellan projekt och platskontor samt för 
att material ska vara möjligt att få på plats och för att avfall ska borttransporteras. Från 
huvudkontoret har man satt upp riktlinjer som säger att det finns fyra modeller av dieseldrivna 
tjänstebilar att välja bland samt går det att välja på en modell som kan drivas med både bensin 
och gas. Gällande vilka servicebilar som ska nyttjas finns inga riktlinjer uppsatta (Sandå Sverige 

AB, 2009). 

Transporter ger upphov till växthusgaser så som CO2, (koldioxid), CH4 (metan) och N2O 
(dikväveoxid) samt andra gaser så som NOx (kväveoxider), CO (kolmonoxid), VOC-föreningar 
samt SO2 (svavledioxid) (Naturvårdsverket, 2010f). Växthusgaser ger upphov till den så kallade 
växthuseffekten, vilken är en essentiell process för att liv ska vara möjligt på jorden. 
Medeltemperaturen på jorden är idag 15 °C. Utan växthuseffekten beräknar man att jordens 
medeltemperatur skulle vara -18 °C (Finlands miljöcentral, 2009). En förenklad beskrivning av 
växthuseffektens princip är sådan att solens strålar värmer upp jordytan. Samtidigt sänder den 
uppvärmda jordytan ifrån sig värmestrålning och det är här växthusgaserna i atmosfären spelar 
sin roll. De förhindrar att en del att den värmestrålning som jordytan sänder ifrån sig försvinner 
ut från atmosfären. Istället emitterar växthusgaserna tillbaka en del av denna strålning till 
jordytan (SMHI, 2009). En för hög koncentration av växthusgaser i atmosfären leder till att mer 
av värmestrålningen emitteras tillbaka till jordytan vilket leder till temperaturhöjningar. 

 

4.4 Workshop – Sandås aktiviteter 
I de fall då utvärderingen görs av en extern utvärderare kan det vara till stor fördel att nyttja 
medarbetares kunskaper om hur verksamheten bedrivs. En god blandning av en arbetsgrupp 
består medarbetare som kommer från olika yrkesområden och bakgrunder. Dessa kan bidra till 
att den externe utvärderaren får en ”kulturkompetens” om hur företagets aktiviteter fungerar 
(Jerkedal, 1999, p. 83).  

Det fjärde steget i arbetsprocess Utredning var att sammankalla en grupp med gedigen kunskap 
om företaget till att delta i en workshop på Sandås huvudkontor. Förhoppningen var att gruppen 
tillsammans skulle ta fram de specifika aktiviteter som förekommer inom måleriverksamheten 
och som bidrar till en negativ miljöpåverkan. Deltagarna i workshopen fick ta del av de 
miljösituationer som redovisas i kapitel 4.3 och därefter nämna aktiviteter som förekommer 
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inom verksamheterna. Dessa aktiviteter klassificerades in under respektive miljöaspekt i enighet 
med tabell 2 som ses i kapitel 4.3. Sammanlagd bedömdes 34 aktiviteter som förekommer inom 
verksamheten kunna bidra till en negativ miljöpåverkan. För varje förekommande aktivitet 
benämndes även om de förekommer på platskontoren och/eller ute på projekt samt orsaken till 
varför aktiviteten sker. Orsaker till att aktiviteten sker kan vara att det är på grund av krav, 
tradition, tidsaspekt, okunskap, misskötsel, olyckshändelse samt att aktiviteten är nödvändig. 
Med nödvändigt menas sådana aktiviteter som är oundvikliga att avstå ifrån för att projekt och 
den dagliga kontorsverksamheten ska bedrivas. Miljösituationen Transporter togs ej upp under 
workshopen då det inte är några specifika aktiviteter som förekommer för denna miljösituation.  

Sammanställning av workshopens resultat finns redovisat i bilaga 1, Workshop – Utfall  

 

4.5 Klassificering – Iordningställande av miljösituationer och miljöaspekter 
Från utfallet av workshopen minimerades antalet aktiviteter genom att grupperas in i större 
samt mer övergripande miljöaspekter. Detta gjordes med anledning av att inte gå in för mycket 
på detaljstyrning utan att istället fokusera på en allomfattande inkludering. Till exempel delades 
olika avfallsfraktioner (som kan ses i bilaga 1, Workshop – Utfall) in till att bli Färgrester samt 
Övrigt avfall. Nedan i tabell 3 ses klassificeringen av miljösituationerna respektive 
miljöaspekterna. 

Miljösituationer Miljöaspekt 
Avfallshantering Färgrester4 

Övrigt avfall 
Transporter Tjänsteresor 

Logistik 
Resursförbrukning och inköp Vatten 

Energi 
Kontorsmaterial 
Målarmaterial 

Färger, kemikalier och andra produkter Produktval 
Hantering 
Förvaring 

                                Tabell 3, Klassificering av miljösituationer och miljöaspekter 

 

För att ge läsaren en möjlighet till att skapa sig en förståelse för vad de iordningställda 
miljösituationerna och miljöaspekterna innefattar kommer detta att klargöras i nedanstående 
text. 

Avfallshantering 

Med Avfallshantering menas allt det avfall som uppstår till följd av produktion samt 
kontorsverksamhet. Färgrester inkluderar alla de färgrester som uppstår på grund av att färg 
blir över från projekt samt den färg som ej kan användas på grund av att hållbarheten gått 
förlorad. Det vill säga all den färg som verksamheten på något sätt måste göra sig av med. Med 
Övrigt avfall åsyftas allt annat avfall än färgrester.  

Transporter 

Med Transporter menas alla de transporter som på något sätt sker inom eller in och ut från 
verksamheten. Tjänsteresor inkluderar alla transporter som sker med tjänstebilar samt 
servicebilar samt även sådana tjänsteresor som görs med till exempel flyg och tåg. Logistik 
inkluderar dels sådana transporter som görs av leverantörers leveranser till och från 
verksamheten på grund av materallämning och dels den planeringen som avgör vilka 
hantverkare som ska vara på vilket projekt. 

 

                                                        
4 Inkluderar både flytande färgrester som klassas som farligt avfall och flytande färgrester som ej klassas som farligt 
avfall 
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Resursförbrukning och inköp 

Med Resursförbrukning och inköp menas den förbrukning och det inköp av material och energi 
åtgår för att bedriva verksamheten. För Vatten och Energi behövs ingen närmare förklaring. 
Kontorsmaterial inkluderar allt det material som köps in och förbrukas på platskontoret medan 
Målarmaterial inkluderar allt det material, med undantag för färger, kemikalier och andra 
produkter, som åtgår för att bedriva produktion. 

Färger, kemikalier och andra produkter 

Med Färger, kemikalier och andra produkter menas sådant som behövs för att bedriva 
produktion. Produktval inkluderar vilka omständigheter man tar hänsyn till då man gör sina 
produktval. Hantering inkluderar den hantering man bedriver runt sina produkter och Förvaring 
inkluderar det sättet man förvarar sina produkter på. 
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5.  Utformning 
 

 

 

 

Med arbetsprocessen Utredning som bakgrund påbörjades arbetet med att ta fram en 
utvärderingsmodell som bedömer miljöaspekterna framtagna i kapitel 4.5 samt värderar det 
aktiva miljöarbetet med dessa. De miljöaspekter som identifierats i den första arbetsprocessen 
Utredning har identifierats vara mer eller mindre rådande för Sandå. För att få en uppfattning 
om vilka av dessa som är av betydande grad5 gjordes först en bedömning av respektive 
miljöaspekt. Nästa steg i utvärderingen var att ta fram ett värderingsverktyg för att kunna 
värdera det arbetssätt som bedrivs med de bedömda miljöaspekterna i verksamheterna för att 
slutligen praktiskt utföra miljöutvärderingen, evaluera arbetssättet, på utvalda platskontor. 

Arbetsprocessen med utformningen av utvärderingsmodellen fram till den praktiska 
utvärderingen finns illustrerad i figur 8 nedan. 

 

Figur 8, Arbetsprocess – Utvärderingsmodell 

 

5.1 Bedömning – Konsekvens 
Svårigheten hos många miljöutredningar och miljöutvärderingar ligger i att bedöma 
konsekvensen av miljöpåverkan och det finns här inget entydigt sätt att bedöma denna på. 
Naturvårdsverket gör i sin miljöutredning för 2010 en bedömning av miljöpåverkan 
(konsekvensen) genom att ta särskild hänsyn till; ändlig eller förnyelsebar resurs, 
återvinning/återanvändning samt farlighet/giftighet. Dessa faktorer analyseras, värderas och 
kvalitetssäkras sedan av sakkunniga inom de olika områdena (Naturvårdsverket, 2010g). En 
annan värderingsmetod Naturvårdsverket använt sig av, är att parvis jämföra miljöaspekter för 
att kunna rangordna dessa och därigenom få fram vilka miljöaspekter som är mer betydande än 
andra (Naturvårdsverket, 2004). På senare år har det blivit relativt vanligt förekommande att 
använda sig av Sveriges miljömål för konsekvensbedömning av miljöpåverkan. Ett exempel av 
användandet av Sveriges miljömål är i SMHIs miljöutredning (SMHI, 06). Där kopplar man 
samman SMHIs aktiviteter till Sveriges miljömål för att göra konsekvensbedömningen av 
aktiviteten. 

Som nämnts i inledningen av denna rapport kan incitament till att arbeta med att reducera sin 
miljöpåverkan vara en ekonomisk vinst samt att det kan underlätta att dels följa rådande 
lagstiftning samt att dels rätta sig efter ny lagstiftning på området genom att kontinuerligt 
beakta den miljöpåverkan företaget åsamkar. Med detta som bakgrund kommer konsekvensen 
av miljöaspekterna att bedömas genom följande tre aspekter: 

1. Sveriges 16 miljömål 
2. Företaget kan påverka 
3. Berörs av lagar och regler 

 
 

                                                        
5 Miljöaspekt som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan (Svensk Standard, 2004) 

Bedömning -               

Konsekvens 

Bedömning - 

Frekvens 

Bedömning -  

Frekvens och 
konsekvens 

Värdering - 

Rutiner 

Evaluering -  

Praktiskt 
miljöarbete 
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Sveriges 16 miljömål 
Sveriges rådande miljöpolitik samlades år 1998 i miljöbalken, det följande året antog riksdagen 
15 miljömål. År 2005 tillkom ytterligare ett miljömål (Länsstyrelsen i Uppsala län, 2010). Dessa 
miljömål, även kallade miljökvalitetsmål, ska främja arbetet med att uppnå det så kallade 
generationsmålet, vilket lyder;  

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” 

(Miljömål, 2010) 

Generationsmålet ska ses som ett vägledande mål för alla i samhället och verka som ett 
riktmärke för arbetet med miljöfrågor på olika nivåer (Miljömål, 2010). 

Miljömålen som idag är antagna och kortfattat hur de berörs är som följer:  

1. Begränsad klimatpåverkan 
- Utsläpp av CO2 och andra växthusgaser 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket 
 

2. Frisk luft 
- Luftföroreningar så som marknära ozon, inandningsbara partiklar, somliga kolväten 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket 
 

3. Bara naturlig försurning 
- Utsläpp så som SO2, NOx och ammoniak 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket 
 

4. Giftfri miljö 
- Kemiska ämnen som har en negativ påverkan på hälsa och miljö 

Ansvarig myndighet: KEMI - Kemikalieinspektionen 
 

5. Skyddande ozonskikt 
- Ozonnedbrytande ämnen så som klorerade lösningsmedel och klorfluorkolväten 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket 
 

6. Säker strålmiljö 
- Radioaktiva ämnen så som använt kärnbränsle, UV-strålning samt strålning från 

elektriska fält 
Ansvarig myndighet: Strålsäkerhetsmyndigheten 
 

7. Ingen övergödning 
- Utsläpp av näringsämnen så som kväve och fosfor 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket 
 

8. Levande sjöar och vattendrag 
- Främmande arter, ombyggnad av vattendrag 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket 
 

9. Grundvatten av god kvalitet 
- Föroreningar så som bekämpningsmedel och nitrat från exempelvis jordbruk 

Ansvarig myndighet: SGU – Sveriges geologiska undersökning 
 

10. Hav i balans samt kust och skärgård 
- Störningar genom exempelvis miljögifter, övergödning och överfiskning 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket 
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11. Myllrande våtmarker 
- Torrläggning och markavvattning samt exploatering av våtmarker 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket 
 

12. Levande skogar 
- Luftföroreningar och klimatförändringar, skogsavverkningsmetoder samt 

viltbestånds påverkan 
Ansvarig myndighet: Skogsstyrelsen 
 

13. Ett rikt odlingslandskap 
- Metoder och nedläggning av jordbruk 

Ansvarig myndighet: Jordbruksverket 
 

14. Storslagen fjällmiljö 
- Buller och utsläpp genom ökad användning av terrängskotrar, minskning av 

renskötselsnäringen 
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket 
 

15. God bebyggd miljö 
- Buller och utsläpp från trafik, energianvändning, avfallshantering 

Ansvarig myndighet: Boverket 
 

16. Ett rikt växt- och djurliv 
- Nya brukningsmetoder inom jord- och skogsbruk 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket 
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Många av Sandås framtagna miljöaspekter berör inte bara miljömålen direkt utan även indirekt. 
Exempel på detta är vattenförbrukning. Direkt påverkar vattenförbrukningen inget av 
miljömålen, däremot påverkar vattenförbrukningen miljömålen indirekt genom att det fodras 
energi för att värma upp vattnet. I sammanställningen över vilka miljöaspekter som berör vilka 
miljömål kommer endast det som direkt påverkar miljömålen att tas med. I bilaga 2, Miljömål och 
miljöaspekter, ses sammanställningen över miljömålen och miljöaspekterna. Underlaget för 
förteckningen har gjorts genom ovanstående information om miljömålen i kombination med 
rapporten Miljömål för ständig förbättring (Nielsen & Lööv, 2004) samt kapitel 4.3 Kartläggning – 
Sandås miljösituationer  

Företaget kan påverka 
De flesta av miljösituationerna står företaget och dess verksamheter i att på egenhand påverka. 
Nedan följer exempel på hur en verksamhet kan påverka sin omgivning, förslagen nedan bygger 
på en rapport utgiven av Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Nielsen & Lööv, 2004). 

Avfallshantering:  

Genom att minska avfallsmängder samt öka återvinning och återanvändandet. Köpa in produkter 
som ej klassas som farligt avfall då detta är möjligt 

Transporter:  

Ställa krav på miljövänligare transportalternativ, effektivisera transporter  

Resursförbrukning och inköp:  

Öka andelen miljömärkta produkter samt öka andelen av närproducerade produkter. Ställa krav 
på leverantörernas miljöarbete  

Färger, kemikalier och andra produkter: 

Öka andelen miljömärkta produkter samt ersätta produkter med mindre farliga produkter. Skaffa 
bra rutiner kring hantering och förvaring samt informera berörda medarbetare om produkternas 
egenskaper 

Som går att utläsa av förslagen ovan, finns det insatser och åtgärder en verksamhet kan införa för 
att minska sin miljöpåverkan för de miljöaspekter som redovisas i denna rapport. 

Berörs av lagar och regler 
Nedanstående stycke kommer redovisa delar av de lagar och regler som Sandå berörs av 
gällande de miljökrav som finns för verksamheter. Detta för att en bedömning om 
miljöaspekterna berörs av lagar och regler eller inte slutligen ska kunna göras. Bakgrunden till 
följande stycke utgörs av dokumentet Specifik laglista – Sandå Sverigs AB: Yttre miljö samt 
kvalitet som finns att tillgå i Sandås verksamhetssystem. Dokumentet är upprättat av WSP 
Environmental och Sandå (WSP Environmental & Sandå Sverige AB, 2010).  

Avfall – Färgrester och Övrigt avfall 

Kapitel 15 Miljöbalken SFS (1998:808): Bestämmelser kring hantering samt förvaring av olika 
avfallstyper.  

2 kap 5§ Miljöbalken: Man ska verka för återvinning samt återanvändning 

19§ Avfallsförordningen SFS (2001:1063): Brännbart avfall ska förvaras samt transporteras bort 
skilt från annat avfall 

Med anledning av vad som går att utläsa av avfallsförordningen samt att avfall tas upp i 
miljöbalken, bedöms dessa miljöaspekter beröras av lagar och regler. 
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Transporter – Logistik och Tjänsteresor 

Dokumentet tar inte upp några lagar som är inskrivna i miljöbalken. Man hänvisar till 
Trafikförordningen SFS (1998:1276), Lag om motorfordons avgasrening och motorbränslen SFS 
(2001:1080) samt Förordning om motorfordons avgasrening SFS(2001:1085).  

Med anledning av vad som går att utläsa i ovanstående författningar samt att transporter ej tas 
upp i miljöbalken, bedöms dessa miljöaspekter inte beröras av lagar och regler. 

Resursförbrukning och inköp – Vatten, Energi, Kontorsmaterial, Målarmaterial  

2 kap 5§ Miljöbalken: Hushållnings och kretsloppsprinciperna. Man ska hushålla med råvaror och 
energi. I första hand ska förnybara energikällor användas. 

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. SFS (1994:847): Byggnadsverk som uppförs 
eller ändras ska, under förutsättning av normalt underhåll, under en ekonomisk rimlig livslängd 
uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om t ex energihushållning. 

Med anledning av vad som går att utläsa i författningarna ovanför bedöms miljöaspekterna ej 
beröras av lagar och regler då inga direkta bestämmelser går att utläsa. 

Färger, kemikalier och andra produkter – Produktval, Hantering, Förvaring 

2 kap 3§ Miljöbalken: Försiktighetsprincipen. Redan risken för att en verksamhet kan orsaka 
skador eller olägenheter för människors hälsa eller miljö medför skyldigheter att vidta 
nödvändiga försiktighetsmått. 

2 kap 4§ Miljöbalken: Substitutionsprincipen. Alla som bedriver en verksamhet ska undvika att 
använda kemiska produkter som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de 
kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga. 

Kapitel 14 Miljöbalken SFS (1998:808): Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på kemiska 
produkter. Kapitlet innehåller bestämmelser om bland annat hantering av en kemisk produkt. 

2 kap 7§ Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer 
KIFS (2008:2): Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter ska förvaras så att hälso- och 
miljörisker förebyggs. 

Med anledning av vad som går att utläsa i författningarna ovanför bedöms miljöaspekterna 
beröras av lagar och regler då produktval, hantering samt förvaring av kemikalier är reglerat 
enligt miljöbalken. 

Bedömnings värde 
Bedömning av miljöaspekternas konsekvens, som gjorts utifrån de tre aspekterna ovan, har gått 
till på följande sätt; 

Miljöaspekten berör Sveriges miljömål, denna aspekt baserar sig på att de olika miljöaspekterna 
och får olika värde beroende på hur många av Sveriges miljömål den anses vara relaterad till. 
Värdet på denna aspekt sträcker sig från 0 till 3, se tabell 4. 

Miljöaspekten är något som företaget kan påverka, denna aspekt kan ge värdet 0 till 1 beroende 
på om företaget står i makt till att påverka miljöaspekten eller ej, se tabell 4. 

Miljöaspekten berörs av lagar och regler, för denna aspekt gäller att ett värde ges mellan 0 till 1 
beroende på om miljöaspekten berörs av lagar och regler eller ej, se tabell 4. 
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Aspekt Berör Värde Totalvärde 
Sveriges 16 miljömål 0-1 miljömål  

1-2 miljömål 
3-4 miljömål 
5 eller fler miljömål 

0 
1 
2 
3 

0-3 

Företaget kan påverka Ja 
Nej 

1 
0 

0-1 

Berörs av lagar och 
regler 

Ja 
Nej 

1 
0 

0-1 

Konsekvens 0-5 
                                   Tabell 4, Värde för aspekt 

De olika värdena i tabell 4 har tagits fram med åtanke om att ju mer miljöaspekten är kopplad till 
Sveriges 16 miljömål, desto viktigare blir det att ha ett aktivt miljöarbete i den frågan. För att ge 
en ytterligare dimension har Berörs av lagar och regler tagits med. Aspekten Företaget kan 
påverka har tagits med då det utgör en viktig förankringsgrund till det aktiva arbetet med 
miljöaspekten.  

För att definiera konsekvensens totalvärde med ord blev denna bedömd enligt en skala vilken 
sträcker sig från 0-5 och motsvarar definitioner från Ingen konsekvens till Mycket stor 
konsekvens, se tabell 5 nedan. 

 

Konsekvensens Totalvärde Definition 
0 Ingen 
1 Minimal 
2 Liten 
3 Måttlig 
4 Stor 
5 Mycket stor 

         Tabell 5, Konsekvensbedömning 

 

Sammanställning av Bedömning – Konsekvens  
Nedanför, i tabell 6, visas en sammanställning för de miljöaspekter framtagna i kapitel 4.3 
sammankopplade med konsekvensbedömningens värde i kapitel 5.1.  

Miljöaspekt Sveriges 16 
Miljömål 

Berör lagar och regler Företaget kan 
påverka 

Total-
värde 

Konsekvens 

 Antal Värde Ja Nej Värde Ja Nej Värde   
Färgrester 4 2 X  1 X  1 4 Stor 
Övrigt avfall 3 2 X  1 X  1 4 Stor 

Tjänsteresor 6 3  X 0 X  1 4 Stor 

Logistik 6 3  X 0 X  1 4 Stor 

Vatten 0 0  X 0 X  1 1 Minimal 

Energi 4 2  X 0 X  1 3 Måttlig 

Kontorsmaterial 2 1  X 0 X  1 2 Liten 

Målarmaterial 2 1  X 0 X  1 2 Liten 

Produktval 3 2 X  1 X  1 4 Stor 

Hantering 3 2 X  1 X  1 4 Stor 

Förvaring 3 2 X  1 X  1      4 Stor 

Tabell 6, Sammanställning - Konsekvens 

Ur tabell 6 ovan går att utläsa att för sju av miljöaspekterna bedöms konsekvensen vara stor, för 
två av miljöaspekterna bedöms konsekvensen vara liten medan för en miljöaspekt bedöms 
konsekvensen vara minimal och för en miljöaspekt bedöms konsekvensen vara måttlig. 
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5.2 Bedömning – Frekvens  
Då miljöaspekternas konsekvens har bedömts så som i kapitel 5.1 ovan infördes även en 
bedömning för i vilken utsträckning miljöaspekten förekommer i, det vill säga frekvensen för 
miljöaspekten. Detta gjordes med anledning av att Sandås verksamheter har olika arbetssätt för 
sin produktion, vilket kan innebära att miljöaspekterna är mer eller mindre väsentliga för de 
olika verksamheterna. Låt miljöaspekten färgrester få beskriva detta utförligare; Denna 
miljöaspekts konsekvens har bedömts ett totalvärde 4, vilket resulterar i att miljöaspektens 
konsekvens bedöms vara stor (se tabell 6). För en verksamhet som inte har några, eller har en 
väldigt liten volym, färgrester blir frekvensen låg. Därmed torde denna miljöaspekt, trots 
konsekvensen bedömts vara stor, inte vara lika bekymmersam för den verksamheten som det är 
för en verksamhet som har en stor volym färgrester. För att få ett värde på frekvensen infördes 
en skala, vilken sträcker sig från 0-5. Skalan åskådliggörs i tabell 7. 

 

                                                                        Tabell 7, Frekvensbedömning 

Svårigheten med bedömning av frekvensen är att få rättvisande mätvärden. Med det menas att 
volymen på något sätt måste kvantifieras för att kunna tolkas med värdena och definitionerna 
som ses i tabell 7. Detta kan göras genom en jämförelse mellan de olika verksamheterna, eller 
som i Naturvårdsverkets miljöutredning från 2010 (Naturvårdsverket, 2010g) där man gör en 
enskild bedömning av frekvensen. På grund av detta nämns exempelförslag på mätvärden för de 
olika miljöaspekterna i tabell 8 nedan. Dessa mätvärden kan med fördel sedan divideras med 
produktionskapacitet för att få rättvisande värden. 

 

Miljöaspekt Mätvärden (Volym resp. antal resp. förbrukning per år ) 
Färgrester  Volym som skickas iväg för destruktion 
Övrigt avfall Volym som hämtas av avfallsentreprenör 
Tjänsteresor Antal mil av olika transportmedel 
Logistik Antal mil körda av bud med färgleverans 
Vatten Förbrukad vattenmängd 
Energi Förbrukad kWh 
Kontorsmaterial Förbrukad mängd kontorspapper 
Målarmaterial Förbrukad mängd av rollers och penslar 
Produktval Antal inköpt volym färg dividerat med 

Antal inköpt volym av miljömärkt färg 
Hantering Antal inköpt volym färg 
Förvaring Antal volym färg på lager 

             Tabell 8, Exempel på mätvärden för frekvensbedömning 

Inom Sandå och dess verksamheter utförs idag ingen mätning eller uppföljning som kan kopplas 
till de framtagna miljöaspekterna, varför frekvensen för miljöaspekterna inte kunde tas fram på 
detta sätt i denna rapport. Frekvensen kommer med anledning av detta bli en uppskattning som 
görs av de medverkande i evalueringen och tas upp under kapitel 6. 

 

5.3 Bedömning Frekvens och Konsekvens 
En vanlig metod vid riskbedömning är att man använder sig av en så kallad riskmatris. I en sådan 
beräknar man risken som produkten av faktorerna konsekvens och frekvens (Grimvall, 

Jacobsson, & Torbjörn, 2007, s. 17)  

Risk = Frekvens x Konsekvens 

Värde Definition  
0 Aldrig 
1 Enstaka gånger / Minimal volym 
2 Sällan / Liten volym 
3 Ibland / Normal volym 
4 Ofta / Hög volym 
5 Alltid / Mycket hög volym 
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Denna metod använder sig Naturvårdsverket av i sin rapport Miljöutredning 2010 
(Naturvårdsverket, 2010g). På liknade sätt används metoden i denna rapport där miljöpåverkan 
beräknas som faktorn av frekvensen och konsekvensen; 

Miljöpåverkan = Frekvens x konsekvens 

Konsekvensen respektive frekvensen framtagna under kapitel 5.1 respektive kapitel 5.2 för 
miljöaspekterna framtagna i kapitel 4.5 sammanställdes i en riskmatris, se figur 9 nedan. 
Definitionerna för färgkoderna i riskmatrisen ses i tabell 9 nedan.  

 

 Frekvens 

K
o

n
se

k
v

e
n

s 
 

 1 2 3 4 5 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 

                            Figur 9, Riskmatris 

Färgkod Definition 

Gult Risk för liten miljöpåverkan 

Rött Risk för miljöpåverkan 

Mörkrött Risk för stor miljöpåverkan 

      Tabell 9, Definitioner för riskmatris 

Användandet av denna matris går till på följande sätt; värdet på konsekvensen för respektive 
miljöaspekt sätts i relation till värdet av frekvensen för respektive miljöaspekt. Låt miljöaspekt 
Övrigt avfall få beskriva detta närmre; Här har konsekvensen fått värdet 4, vilket resulterar i 
betydelsen stor (se tabell 6). Om frekvensen skulle bedömas vara 5, det vill säga alltid/mycket 
hög (se tabell 7) når miljöpåverkan upp till en faktor 20 som i matrisen (figur 9) är färgad 
mörkrött. Detta skulle då betyda att miljöaspekten innebär risk för stor miljöpåverkan (se tabell 
9).  

 

5.4 Värdering rutiner 
För att kunna värdera hur väl man arbetar praktiskt med miljöaspekterna togs en 
rutinutvärdering fram. Rutinutvärderingen kan användas som ett verktyg för att mäta hur väl 
man arbetar kring de olika miljöaspekterna ute i verksamheterna. Rutinutvärderingen gjordes 
systematisk så att den enkelt kan appliceras på olika miljöaspekter, där Sandå i framtiden kan 
byta ut miljöaspekter samt göra omformuleringar beroende på hur man anser rutinerna kring 
respektive miljöaspekt ska se ut. 
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Rutinutvärderingen baserar sig på fyra fundamentala frågeställningar vilka är; 

1. Vi ställer krav 
2. Vi arbetar aktivt 
3. Vi informerar 
4. Vi kontrollerar 

 

Frågeställningarna ovan ger ett resultat i form av olika poäng, vilket förklaras närmre i 
nedanstående stycken; 

1. Vi ställer krav, frågeställningen berör vilka krav man ställer på medarbetare, leverantörer, 
underentreprenörer samt producenter. Denna frågeställning ger ett värde mellan 0 och 2. Se 
figur 10 nedan. Det är dessa krav som i sin tur skall leda till att de uppsatta miljömålen inom 
Sandå ska vara möjliga att uppnå. 

2. Vi arbetar aktivt, frågeställningen berör hur man arbetar aktivt med miljöaspekten, denna 
frågeställning ger ett värde mellan 0 och 4. Se figur 10 nedan. Att arbeta aktivt är den främsta 
orsak och verkan till att kraven som ställs kan uppfyllas. Att arbeta aktivt kan innebära att den 
individuella verksamheten gör egna miljösatsningar, att man i den mån man kan för en dialog och 
samtal med samarbetspartners till att man utbildar sina medarbetare i miljöfrågor. 

3. Vi informerar, frågeställningen berör hur man informerar om hur man skall utföra sitt arbete 
för att på så sätt påverka miljöaspekten, denna frågeställning ger ett värde mellan 0 och 3. Se 
figur 10 nedan. För att man skall kunna arbeta aktivt krävs en väl fungerande informationskedja 
som är intakt. Det är således var ledares ansvar att informera hur medarbetarna kan arbeta 
aktivt för att de ställda kraven skall uppnås.  

4. Vi kontrollerar, den sista frågeställningen berör om och hur man kontrollerar vilken 
utsträckning miljöaspekten sker i, denna frågeställning ger ett värde mellan 0 och 1. Se figur 10 
nedan. En kontroll av miljöaspekten bidrar till att man kan avgöra frekvensen och därmed 
bedöma hur pass ofta förekommande eller i vilken volym miljöaspekten sker i. Man kan även dra 
lärdomar av andra verksamheter samt finna jämförelsetal från år till år och på så sätt se hur 
miljöarbetet bidrar till en ekonomisk vinst samt en mindre miljöpåverkan. 

Värderingsinstrument 

Ett värderingsinstrument infördes för värderingen av rutinutvärderingen, detta för att kunna 
kopplas samman med frekvens- och konsekvensbedömningen. Vidare är frågeställningarna i 
rutinutvärderingsmallen utformade på sådant sätt att de endast kräver Ja respektive Nej svar. 
Vid Ja svar är rekommendationen att begära en förklaring på vilket sätt man lever upp till detta.  

Värderingsinstrumentet som har använts för att mäta hur väl man arbetar med sina rutiner 
förklaras närmre i figur 10 nedan: 

 

Figur 10, Värderingsinstrument Rutiner 

 

Vi ställer 
krav 

Värde 0-2 

Varje Ja-svar 
ger 2 poäng 

Varje Nej-
svar ger 0 

poäng 

Antal Ja-svar 
divideras 

med totalt 
antal frågor 

 

Vi arbetar 
aktivt 

Värde 0-4 

Varje Ja-svar 
ger 24poäng 

Varje Nej-
svar ger 0 

poäng 

Antal Ja-svar 
divideras 

med totalt 
antal frågor 

Vi informerar 

Värde 0-3 

Varje Ja-svar 
ger 3 poäng 

Varje Nej-
svar ger 0 

poäng 

Antal Ja-svar 
divideras 

med totalt 
antal frågor 

Vi 
kontrollerar 

Värde 0-1 

Varje Ja-svar 
ger 1 poäng 

Varje Nej-
svar ger 0 

poäng 

Antal Ja-svar 
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antal frågor 
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resultatet på 

rutinut-
värderingen 
där värdet 0 

är värsta 
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värdet 10 är 

bästa 
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De olika frågeställningarna i rutinutvärderingsmallen har tilldelats olika poäng för att få en 
viktfördelning mellan dessa. Genom detta sätt prioriteras de frågeställningar som anses vara de 
viktigaste att verksamheterna följer. De rutinutvärderingsmallar som togs fram till denna 
rapport finns att tillgå i bilaga 3, Rutinutvärderingsmall.  

 

5.5 Evaluering – Praktiskt miljöarbete 
Evalueringen av det praktiska miljöarbetet utfördes på plats på respektive platskontor. 
Evalueringen bestod av samtal som följde rutinutvärderingsmallarna samt observationer av 
lagerutrymme och avfallsstationen. Då det uppdagades under evalueringen att man inte hade 
någon mätning eller utförde några kontroller av miljöaspekterna (så som volym, km etc.) blev 
frekvensmätningen ett värde som sattes enligt tabell 7 av de medverkande. 

De verksamheter som deltagit i evalueringen har valts på så sätt att de ska vara ett representativt 
urval av Sandås ca 70 verksamheter runt om i landet. Ansvarig för urvalet har varit Andreas 
Nordstrand, Kvalitet- och miljöansvarig. Orter som deltagit i rutinutvärderingen har varit som 
följer: 

Luleå   Anställda: ca 40 hantverkare samt 3 tjänstemän 
1/9-10  Närvarande: Platschef  

 
Nyköping  Anställda: ca 30 hantverkare samt 2 tjänstemän 
5/10-10  Närvarande: Platschef samt projektledare  

Göteborg  Anställda: ca 40 hantverkare samt 4 tjänstemän  
11/10-10 Närvarande: Platschef samt projektledare 
 
Varberg  Anställda: ca 100 hantverkare samt 10 tjänstemän 
12/10-10 Närvarande: Platschef samt projektledare 
 
Malmö   Anställda: 14 hantverkare samt 2 tjänstemän 
13/10-10 Närvarande: Platschef  
 
Lund   Anställda: 34 hantverkare, samt 3 tjänstemän  
14/10-10  Närvarande: Platschef  
 
Helsingborg  Anställda: 24 hantverkare samt två tjänstemän  
15/10-10 Närvarande: Platschef samt projektledare  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Strävan efter att måla grönt  

 

 
 

29 

6.  Utfall 
 

 

 

 
Resultatet av utvärderingen kommer att delas in i två delar; Resultat av frekvens och konsekvens 
samt Resultat av evalueringen. 

 

6.1 Utfall av frekvens och konsekvens 
De faktiska mätvärden av miljöaspekterna gick ej att erhålla, som tidigare nämnts då 
mätning/kontroll av volymer etc. ej utförs, vilket resulterade i att någon frekvens baserad på den 
kvantitet ej kunde bestämmas.  Med anledning av detta får i denna rapport alla verksamheter 
tilldelat sig samma frekvens, nämligen snittfrekvensen av samtliga evaluerade verksamheter. 
Deltagarna blev ombedda under evalueringen att själva bedöma frekvensen av förekomsten för 
miljöaspekten, och i denna rapport blir således frekvensen en kvalitativ bedömning. Nedan i 
tabell 10 ses en sammanfattning över utslaget hos samtliga sju evaluerade verksamheter. 

Miljöaspekt Luleå Nyköping Göteborg Varberg Malmö Lund Helsingborg Alla 
(Snittfrekvens) 

Färgrester 0 2 1 3 1 0 1 1,1 1 
Övrigt avfall 5 4 4 3 3 4 4 3,9  4 
Tjänsteresor 5 3 5 3 2 3 5 3,7  4 
Logistik 5 4 5 2 3 3 5 3,9  4 
Vatten 3 2 3 1 1 3 1 2,0  2 
Energi 3 3 2 3 1 3 1 2,3  2 
Kontorsmaterial 3 2 2 3 3 3 3 2,7  3 
Målarmaterial 3 5 5 3 4 5 1 3,7  4 
Produktval 3 3 5 5 3 4 4 3,9  4 
Hantering 3 3 4 4 3 4 4 3,6  4 
Förvaring 3 2 2 2 3 1 1 2,0 2 
Tabell 10, Utfall - Frekvens 

Tydligt är att samtliga evaluerade verksamheter inte ser förbrukning av kontorsmaterial, vatten, 
energi samt förvaring förekomma i någon större frekvens. Övrigt avfall, hantering, produktval, 
målarmaterial samt tjänsteresor och logistik anses däremot förekomma i en större frekvens. 
Gällande färgrester ger frekvensen samt bedömningen ett missvisande värde då frekvensen 
endast är baserad på färgrester som klassas som farligt avfall, därmed är färgrester som ej 
klassas som farligt avfall ej inkluderade under just denna rubrik.  

Som nämnts tidigare nämnts beräknas miljöpåverkan i denna utvärdering som; 

Miljöpåverkan = Frekvens x konsekvens 

Genom att ta snittfrekvensen för miljöaspekterna (se tabell 10) för samtliga evaluerade 
verksamheter fås ett generellt utfall enligt riskmatrisen (figur 9) som redovisas i tabell 11 nedan.  
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Miljöaspekt Frekvens Konsekvens Miljöpåverkan 
 Värde Värde Totalvärde Bedömning enligt riskmatris 
Färgrester 1 4 4 Risk för liten miljöpåverkan 
Övrigt avfall 4 4 16 Risk för stor miljöpåverkan 
Tjänsteresor 4 4 16 Risk för stor miljöpåverkan 
Logistik 4 4 16 Risk för stor miljöpåverkan 
Vatten 2 1 2 Risk för liten miljöpåverkan 
Energi 2 3 6 Risk för liten miljöpåverkan 
Kontorsmaterial 3 2 6 Risk för liten miljöpåverkan 
Målarmaterial 4 2 8 Risk för miljöpåverkan 
Produktval 4 4 16 Risk för stor miljöpåverkan 
Hantering 4 4 16 Risk för stor miljöpåverkan 
Förvaring 2 4 8 Risk för miljöpåverkan 
Tabell 11, Utfall – Frekvens x Konsekvens 

Som framkommer av tabell 11 ovan ses att fem av miljöaspekterna bedöms innebära risk för stor 
miljöpåverkan, två bedöms innebära risk för miljöpåverkan samt att fyra miljöaspekter bedöms 
innebära risk för liten miljöpåverkan. Återigen framhålls att miljöaspekt färgrester inte visar ett 
rättvisande värde och att denna frekvens torde vara högre. 

Vidare fortsatte evalueringen med samtal där utvärderingsmallarna låg till bakgrund. 
Nedanstående kapitel är sammanfattningar av vad som framkommit under evalueringarna som 
ägt rum. 

 

6.2 Utfall av Evalueringen 
Det som framkommit under evalueringens gång är att verksamheterna bedriver sitt miljöarbete 
med olika engagemang och på varierande tillvägagångssätt. Något som klargjordes var att det 
blir en mer naturlig process att införa ett miljövänligare arbetssätt om kunder och beställare 
ställer tydliga miljökrav för projekten. En annan sak som klargjordes var att verksamheterna inte 
mäter och följer upp sin miljöprestanda i någon form. De evaluerade verksamheternas 
miljöarbete kommer inte att redovisas enskilt, utan kommer att redovisas gemensamt och hur 
det ser ut överlag. Vidare kommer exempel på olika tillvägagångssätt för hanteringen av 
miljösituationerna redovisas. 

Avfallshantering – Färgrester och Övrigt avfall 
Överlag används den avfallsentreprenör som kommunen har upphandlat. Hos samtliga besökta 
verksamheter finns avfallsfraktionerna brännbart samt utsortering av torra färgburkar av metall. 
De utsorterade färgburkarna av metall hämtas vanligen av färgleverantören. Vanligt 
förekommande är även att man har uppsamlingskärl för färgrester i form av oljefat liksom figur 
11 visar eller i större behållare som visas i figur 12. Samtidigt finns en dålig kännedom hos 
verksamheterna om vad som sker med samtliga avfallsfraktioner efter att det hämtats av de olika 
avfallsentreprenörerna. 

 

Figur 11, Färgrester I 

 

Figur 12 Färgrester II 
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Avsaknaden av tydliga markeringar och anvisningar om vilket kärl respektive avfallsfraktion ska 
sorteras i är markant, även om det förekommer på vissa håll som figur 13 och figur 14 visar. 

 

Figur 13, Anvisning för avfall I 

 

Figur 14, Anvisningar för avfall II 

 

Som visas i figur 15 och figur 16 nedan slängs plastburkar vanligen i den brännbara fraktionen. 
Detta beror till stor del på att många färgleverantörer inte hämtar tomma färgburkar av plast. På 
en del orter förekommer dock även att tomma plastburkar hämtas av färgleverantören.  

 

 

     Figur 15, Brännbarfraktion I 

 

 

 

                    Figur 16, Brännbarfraktion II 
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En annan observation som gjorts är att olika avfallsfraktioner många gånger finns till allmän 
beskådan. Figur 17 och figur 18 nedan visar hur det kan se ut vid avfallshanteringen.  

 

Figur 17, Brännbart avfall 

 

Figur 18, Torkade färgburkar i metall och plast 

 

Färgrester är något som samtliga av de evaluerade verksamheterna ser som ett problem. Till stor 
del beror denna åsikt på den kostnad som uppstår då man betalar för destruktionen av 
färgrester. Man uppger en stark önskan om att färgleverantörer skulle ta hand om de färgrester 
som uppstår i verksamheten, men nämner att detta krav är svårt att få igenom. Man uppger 
också att orsaker till varför färgrester uppstår är på grund av dålig planering av inköpt volym, låg 
hållbarhet på produkter samt att många färgrester består av kulörer, vilka är svåra att använda 
upp. Exempel på åtgärder man vidtagit för att minska uppkomsten av färgrester är att lämna 
kvar överbliven färg till kunder, måla ut överbliven färg på täckpapper, försökt planera för mer 
korrekt inköpta volymer samt infört restriktioner om vem och vilka som är behöriga att göra 
inköp. En vanlig åsikt hos de evaluerade verksamheterna är att man anser det vara svårt att 
minimera avfallsvolymen av det övriga avfallet mer än att man förvarar penslar och rollers i ihop 
knutna plastpåsar, då de inom en snar framtid ska användas för samma färg. Angående avfall 
som uppstår genom kontorsverksamheterna anser samtliga sig vara lågkonsumenter varför inga 
specifika åtgärder för att minimera förbrukningen och avfallet har införts. 

 

Transporter – Tjänsteresor och Logistik 

Överlag så uppges att bränslesnåla dieselbilar används som tjänstebilar. Biogasdrivna 
tjänstebilar förekommer i en mindre mängd, även förekommer enstaka etanoldrivna tjänstebilar. 
Bensindrivna tjänstebilar uppgav ett fåtal att det fanns inom verksamheten. Som tidigare nämnts 
i rapporten har ett mål inom Sandå varit att låta alla anställda som frekvent använder bil i tjänst 
genomgå en Eco-drivingutbildning. Detta har genomförts, dock uppger ett flertal av de 
evaluerade verksamheterna att det enbart var platschef samt projektledare som genomgick 
utbildningen. Ett fåtal verksamheter lät även hantverkare genomgå utbildningen. Någon 
uppföljning av utbildningen i form av mätning eller fortbildning har inte bedrivits, vilket många 
av de som deltagit i evalueringen anser vara en brist då man får svårt att ta till sig att 
utbildningen givit resultat om man inte ser att det leder till en minskad bränsleförbrukning och 
besparade kostnader.  

Hur man organiserar och planerar projekt efter hantverkares bostadsort och eller närliggande 
projekt är av varierande grad. En del av de evaluerade verksamheterna uppger att man arbetar 
med detta då en bra planering både spar på tid samt bränsleförbrukning vilket resulterar i en 
effektivare arbetsgång. Andra av de evaluerade verksamheterna uppger att detta sätta att 
bedriva verksamheten är en omöjlighet och uppger att alla hantverkare inte passar för alla typer 
av projekt. 

Till större projekt uppger samtliga av de evaluerade verksamheterna att det är ett krav att 
färgleverantören kör ut färg. Vissa uppger även att man har som krav att färgleverantören även 
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tar med sig tomma färgburkar från de större projekten. Däremot finns inget som tyder på att 
man har som krav att färgleveranser sker med ”grön transport”.  

 

Resursförbrukning och inköp – Vatten, Energi, Kontorsmaterial och Målarmaterial  
Vad gäller vattenförbrukning ses inte detta som något bekymmer då man anser att man inte är 
någon storkonsument av vatten i sin produktion varför inga åtgärder har vidtagits. När det gäller 
elförbrukningen så finns det, som tidigare nämnts, ett centralt avtal med grön el för Sandås 
verksamheter. Flertalet av de evaluerade verksamheterna är inte säkra på vilket avtal de har men 
har ändå någon sorts hum om att detta avtal är upprättat. Vidare gällande energiförbrukningen 
anser många att man även inom detta område inte är någon storkonsument. Ett flertal 
verksamheter har funderat på att installera sensorer, men ställer sig ändock tveksamma till detta 
då man inte äger lokalerna man besitter utan är hyresgäster. Hos andra verksamheter resonerar 
man som så att trots det att man är hyresgäst är det man själv som betalar för elen samt att man 
hyr lokalerna under en lång tid, varför man valt att installerar sensorer då man tröttnat på att 
lampor och lysen står tända i outnyttjade ytor.  

Mycket av materialåtgången beställs centralt genom Procurator, ägare till Sandå. Angående att 
ställa miljömässiga krav på val av leverantörer och material är merparten överens om att detta 
bör komma genom direktiv från huvudkontoret och således inte vara något som en enskild 
verksamhet ska ansvara för. Samtidigt uppger man att en del av materialinköpen görs på lokalt 
håll där Sandå inte är med och påverkar.  

 

Färger, kemikalier och andra produkter – Produktval, Hantering och Förvaring  
Vad gäller målning inomhus uppger många av de evaluerade verksamheterna att man för 
diskussion och samtal med kunder som vill använda lösningsmedelsbaserade färger. En del 
uppger att man inte tar på sig sådana projekt över huvud taget. Gällande att rekommendera 
kunder och beställare att välja miljömärkta produkter framför icke miljömärkta produkter finns 
inte detta engagemang, det enda man rekommenderar är att välja ”rätt” färgleverantör, det vill 
säga den färgleverantör som verksamheten har kontakt med. Vanligt förekommande är att man 
endast försöker använda färg av en och samma leverantör, då detta ofta resulterar i ett 
välfungerade samarbete. 

Hur lagerhållningen och materiallagringen ser ut skiljer sig från verksamhet till verksamhet, 
vilket åskådliggörs i figur 19 – 22 nedan.  

 

 

      Figur 19, Lagerhållning I 

 

 

 

 

                           Figur 20, Lagerhållning II 



 Strävan efter att måla grönt  

 

 
 

34 

 

Figur 21, Lagerhållning III 

 

 

Figur 22, Lagerhållning IV 

Samtliga evaluerade verksamheter uppger att man önskar minimera lagerhållningen och att man 
vill förvara så lite som möjligt på verksamhetens lager, vilket som figurerna19-22 ovan visar på 
är något som är svårt att efterleva. Detta på grund av vad som nämnts tidigare med att en stor 
lagerhållning resulterar i stora volymer av färgrester som måste gå till destruktion. De 
verksamheter som har ett litet lagerutrymme är framgångsrikast med att ha ett lite färg på lager. 
Andra faktorer som spelar in är att man har en ansvarig person för lager vilket resulterar i mer 
ordning och reda.  

När det kommer till olycksscenarion har många svårt att se hur det skulle kunna ske en olycka 
med spill av färg och uppger att det sällan eller aldrig har hänt. Detta resulterar i att man inte ser 
så allvarligt på förvaring och hanteringsrutiner med sina produkter. Åtgärder som finns är att 
man har spån för uppsugning av färg. Om olycka skulle ske uppger de flesta att hantverkarna 
kontaktar platschef eller projektledare som får reda ut saken, men inga tydliga instruktioner 
kring detta finns.  Säkerhetsdatablad finns med både i en pärm som förvaras ute på projekt men 
även i en pärm som förvaras på platskontoret. Man säger att hantverkarna får sin information om 
produkterna härifrån. Samt uppger många att man anser att målare genom sin yrkestitel ska vara 
informerade om risker med produkter.  

Verktygstvättar, se figur 23, för tvätt av penslar och rollers ska enligt direktiv från 
huvudkontoret finnas på varje platskontor, vid besöken upptäcktes dock att dessa inte var 
installerade hos alla verksamheter. Även de som har installerade verktygstvättar uppger att man 
är medveten om att verktyg tvättas på sådant sätt att tvättvattnet går rakt ut till avlopp. Dock 
finns det verksamheter som kommit bra till rätta med att verktygen tvättas i verktygstvättarna, 
till stor del beror detta på att platschefen i dessa fall visar på ett tydligt engagemang om att 
nolltolerans ska råda för tvätt av verktyg med utsläpp i avlopp. Man har då tillexempel satt ut fler 
verktygstvättar på områden där man har stora projekt och anser att ett behov finns för detta.  

 

                          Figur 23, Verktygstvätt 
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7.  Handlingsplan  
 

 

 

 

Inom internrevision är ett vanligt verktyg att använda sig av en PDCA6-cykel, även 
kravstandarden ISO14001 för miljöledningssystem är uppbyggd kring denna (Normell, 2010). En 
enkel illustration av en PDCA-cykel ses nedan i figur 11. 

 

 

                                                               Figur 24, PDCA-cykel, Egen tolkning 

 

Plan:   Man planerar och beslutar om vilka mål som ska sättas och hur man ska uppnå dessa 

Do:  De processer man har beslutat om i Plan-fasen implementeras ute i verksamheten 

Check:  Detta steg innebär uppföljning av process-implementeringens utfall 

Act:  Ta fram och utför de insatser som behövs för att kontinuerligt förbättra processerna  

Källa: (Svensk Standard, 2004) och (Blücher, Öjmertz, Hamon, & Caroline, 2007) 

Efter denna modell togs en handlingsplan fram för det framtida miljöarbetet för företaget och 
dess verksamheter. Resultatet för handlingsplanen återses nedan i figur 25. 

                                                        
6 PDCA – Plan, Do, Check, Act. Sv. Planera, Genomföra, Uppfölja, Förbättra 
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Do 
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Act 

Plan 
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Figur 25, Handlingsplan för miljöarbete 

 

Plan  
I det första steget planerar man för vilken miljöaspekt som det ska satsas på för att åstadkomma 
en positiv förändring. I detta moment ingår att göra en uppdaterad utredning av 
miljöaspekternas konsekvenser liksom det står beskrivet i rapporten. Efter detta moment väljs 
den eller de miljöaspekter ut som medföra de högsta värdena för konsekvensen, alternativt den 
miljöaspekt man bedömer som enklast vara möjlig att åstadkomma en positiv förändring med. 
Plan-steget innebär även att sätta upp ett mål för miljöaspekten. Detta för att se om man i 
slutändan har lyckats uppnå en förändring eller inte. Utifrån dessa mål sätter man upp sina 
rutiner som verksamheternas arbetssätt ska förhålla sig till och tar därefter fram 
utvärderingsmallar för respektive miljöaspekt.  

Do 
Do-steget i handlingsplanen kretsar kring det miljöarbete som bedrivs ute i verksamheterna. 
Man mäter det arbetssätt som gör det möjligt för verksamheterna att följa de uppsatta rutinerna 
kring respektive miljöaspekt. Dessa arbetssätt evalueras med fördel enligt 
rutinutvärderingsmallarna och värderingsinstrumentet för rutinutvärdering.  

Mål finns 

Rutin finns 

Efterlevnad av rutin 

Förbättring av rutin 

(Nya) Mål ska sättas 

Ja 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

Ställer krav, 
Arbetar aktivt  

Kontrollerar, 
Informerar 
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Check 
I Check-steget mäter man utfallet, det vill säga om man har lyckats nå de uppsatta målen eller 
inte. Check steget kan med fördel mätas genom de mätfaktorer som listas i Tabell 8. 

Act  
I Act-steget tar man beslut om målet har varit rimligt, om det bör revideras eller om man nått 
målet och behöver sätta nya mål. Andra beslut i act-steget kan vara att man behöver strama åt 
rutinerna och därmed arbetssättet för att nå det uppsatta målet. Efter detta steg påbörjas en ny 
cykel så som ses illustrerat i figur 25. 
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8.  Problem och åtgärdsförslag 
 

 

 

 

I detta kapitel kommer först en allmän åtgärdsplan för Sandås miljöarbete att presenteras. Detta 
kommer följas av en konkret problembeskrivning samt åtgärdsförslag för respektive miljöaspekt 
som tagits fram i denna rapport. Vidare kommer problembeskrivningar samt åtgärdsförslag vara 
generaliseringar för alla verksamheter och således kommer inte enskilda verksamheter att pekas 
ut. 

8.1 Allmän åtgärdsplan 
 

Det stod relativt tidigt klart vid arbetet med denna rapport att miljöarbetet inom Sandå varit 
eftersatt sedan en tid tillbaka. Man har tidigare gjort en bedömning av de miljösituationer man 
bedömt existerar för företaget och verksamheterna. Däremot framgår inte i några dokument från 
verksamhetssystemet hur dessa har tagits fram samt vad man baserar sin bedömning på mer 
noggrant än vad som redogörs under kapitel 4.1. Det står också oklart när bedömningen av dessa 
miljösituationer ägt rum, samt när senaste uppdateringen utfördes. Med anledning av detta bör 
företaget utföra en komplett uppdatering av de miljösituationer som står beskrivna i 
verksamhetssystemet, till exempel genom de miljösituationer samt miljöaspekter som tagits 
fram i denna rapport.  

Genom evalueringarna ute på platskontoren framgick att det inte finns någon vidare 
förankringsgrund mellan de idag framtagna miljösituationer och det arbetssätt som man 
bedriver produktion igenom. Med detta menas att det arbetssätt som bedriver produktion inte 
tar någon vidare hänsyn till att man arbetar för att reducera sin miljöpåverkan. En åtgärd kring 
detta är att införa rutiner från huvudkontoret där ett mer miljöanpassat arbetssätt är integrerat. 
Ute i verksamheterna kan sedan det arbetssätt som gör att rutinerna kan efterlevas fastställas så 
att arbetssättet kan anpassas till varje enskild verksamhet. Exempel på detta är att använda de 
utvärderingsmallar som ses i bilaga 3. I dessa utvärderingsmallar kan man från huvudkontoret 
besluta om de rutiner som ska gälla för Sandå, där det sedan blir upp till varje verksamhet att 
beskriva vilket arbetssätt man bedriver för att leva upp till att rutinerna efterföljs. 

Som nämnts tidigare i denna rapport har företaget gjort konkreta miljösatsningar som att låta 
medarbetare som frekvent använder bil i tjänst gå en Eco-drivingutbildning samt att införa avtal 
med grön-el på platskontoren. Det man däremot inte har gjort med dessa miljösatsningar är att 
kontrollera utfallet av dessa det vill säga mäta miljöprestandan. Inte heller går det att finna 
förklaringar till varför man valt att göra just dessa satsningar samt vad man vill uppnå med sina 
miljösatsningar varken på den externa eller interna hemsidan. För att Sandå ska kunna leva upp 
till att vara ett företag med engagemang i miljöfrågor, se under stycket Sandås verksamhet, bör en 
uppföljning av de miljösatsningar man gör redovisas såväl internt som externt. Ett exempel på 
hur man kan redovisa sin miljöprestanda är genom de mätvärden för frekvensbedömning som 
ses i tabell 8. Redovisning av miljösatsningar kan också ske genom att tydligt redovisa vilka 
intentionerna är gällande miljösatsningarna.  

För att göra ett lämpligt urval av vilka miljöaspekter att ta i beaktning då man beslutar om att 
göra miljösatsningar, kan metoden som använts i denna rapport med fördel användas. Genom att 
använda metoden som redovisas i kapitel 5.1 får man fram en konsekvens för miljöaspekten som 
beaktas. 
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8.2 Konkret åtgärdsplan 
Som nämndes i inledningen av detta kapitel kommer även en konkret problembeskrivning samt 
åtgärdsförslag att presenteras för respektive miljöaspekt. Detta kommer att presenteras genom 
att för varje miljöaspekt kortfattat beskriva de problem som framkommit under evalueringen 
samt för varje problem kortfattat redovisa ett åtgärdsförslag. 

 

Färgrester 
 

Problem: Resursslöseri, både då det gäller miljön och den ekonomiska biten då man 
betalar för att blir av med färgrester vilket gör att man betalar två gånger för 
obrukad färg som slängs. 

Åtgärd: Planera inköpen bättre. Gå tillbaka till gamla projekt där en stor volym 
färgrester uppstod efter avklarat projekt och jämför med projekt där ingen eller 
liten volym färgrester uppstod. Införa en nollvision för färgrester. Vilket 
arbetssätt bedrivs hos de verksamheter som uppger att de har en liten volym 
färgrester, ta till vara på kunskaper som finns inom företaget. Varför lyckas 
vissa och andra inte. Kan man införa krav på att färgleverantörerna ska återta 
färgrester. 

Övrigt avfall 
 

Problem: Riktlinjer för avfallshanteringen finns idag att tillgå i Sandås verksamhetssystem 
dock lämnar dessa mycket till den enskilda verksamheten att på egenhand 
besluta om.  

Åtgärd: Sätta in minimikrav för vilka avfallsfraktioner som sak sorteras, finns det 
möjlighet till att ha en gemensam avfallsentreprenör och på så sätt få en 
gemensam avfallsplan. 

Problem: Avfallshanteringen står för öppenbeskådan för allmänheten vilket kan skapa ett 
”oseriöst” intryck. Det vill säga i de fall då avfallet inte förvaras i stängda och 
låsta containrar. 

Åtgärd: Riktlinjer om att avfall ska hållas osynlig för allmänhetens beskådan, alternativ 
förvaras i stängda och låsta containrar. 

Problem: Avfall som slängs där det inte hör hemma, tydliga skyltar saknas 

Åtgärd: Upprätta tydlig skyltning och informera om hur och var olika avfallsfraktioner 
hör hemma, utse ansvarig för avfallshanteringen vilket kan skapa en större 
respekt för medarbetare att sköta avfallshanteringen på ett korrekt sätt samt att 
en och samma person kan ansvara för nödvändiga transportdokument då 
sådana finns. 

Problem: Så gott som allt avfall slängs i fraktionen brännbart 

Åtgärd:  Försvåra för att slänga i brännbart, till exempel låsta avfallsfraktioner, tänka på 
placering av den brännbara fraktionen.  
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Problem: Oljefat och andra stora tunnor finns för att dumpa färgrester. Detta kan på ett 
negativt sätt bidra till att en större volym färgrester uppstår då det kan innebära 
en förenkling av att göra sig av med färgrester som uppstår. 

Åtgärd: Ta bort oljefat och andra stora tunnor för färgrester. Försvåra för att göra sig av 
med färgrester, vilket kan innebära att volymen färgrester minskar. Inventera 
lager regelbundet och kontakta efter inventering lämplig transportör för att 
hämta färgresterna man önskar bli av med.  

Problem: För stora inköpta volymer då man gärna köper in ”lite för mycket” för att vara 
på den ”säkra sidan” att volymen färg ska räcka till hela projektet. 

Åtgärd:  Bättre planering av inköpen genom att köpa in mindre kvantiteter än vad som 
beräknas gå åt och sedan komplettera om nödvändigt. Utse endast vissa 
personer som har befogenhet att göra färginköp 

Logistik 
 

Problem  Idag går det inte att finna att inköpta transporter, till exempel leverantörers 
leveranser av färg ska göras med så kallade ”gröna transporter”.  

Åtgärd Ställ krav på att leverans av till exempel färg ska göras med ”gröna transporter” 
i den utsträckning det går. Här gäller det att föra en god dialog med 
leverantörer. 

Problem Arbetssättet kring planering av projekt går vanligen idag till på så sätt att man 
anser att vissa hantverkare passar bättre för vissa projekt än andra, vilket gör 
att den planering man gör av vilka som ska sättas på ett visst projekt sker med 
åtanke om det är ”rätt man på rätt plats”. Detta tankemönster bidrar till skapa 
onödiga transportsträckor för medarbetare. Även är planering av projekt och 
hantverkares hemort en viktig parameter att ta i beaktning. 

Åtgärd Alla hantverkare inom Sandå bör vara så pass skickliga att de ska kunna utföra 
alla typer av projekt, oavsett om det handlar om spackling, tapetsering, målning 
etc. Undantag då det är en extraordinär kompetens som krävs för projektet. 
Detta skulle innebära att en effektivare arbetsgång samt en minskning av 
transportsträckor. Planering av projekt bör ske på sådant sätt att en minskning 
av transportsträckor uppnås. 

Tjänsteresor 
 

Problem Idag finns krav på vilka bilmodeller som ska användas som tjänstebil, se stycke 
Transporter - Tjänsteresor och Logistik. Av de fem bilmodeller som finns att välja 
på är endast en biogasdriven.  

Åtgärd Genom att göra ett större urval av biogasdrivna bilar att välja på som tjänstebil 
kan fler ”lockas” av att välja detta alternativ.  Alternativt kan man tänka sig att 
företaget bidrar till en ekonomisk fördel för de som väljer detta alternativ 

Problem Det finns ingen upprättad plan för att byta ut flottan av innevarande bilar till 
mer miljövänliga, till exempel att införa en större flotta av biogasbilar.  

Åtgärd  Genom att fler bilar kör på ”gröna” drivmedel kan man skaffa sig en enorm 
marknadsföring och på allvar mena att man faktiskt är ett företag som 
miljöengagemanget tas på allvar. Med andra ord, upprätta en strategisk plan för 
hur bilflottan ska kunna bytas ut till bilar som kör på biogas, etanol eller el. 
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Problem Det finns ingen upprättad policy som beskriver vilket transportmedel som bör 
väljas i första hand vid längre tjänsteresor. Med längre tjänsteresor åsyftas 
sådana som inte görs med anledning av att besöka projekt eller närliggande 
kundmöten. 

Åtgärd Upprätta en transportpolicy som beskriver vilket transportmedel som bör väljas 
för längre tjänsteresor då detta är möjligt.  

Problem Ecodriving utbildning för de som använder tjänstebil frekvent har genomförts. 
Någon förteckning över vilka som gått denna utbildning har inte kunnat påvisas 
från huvudkontorets sida. Samt har ingen uppföljning av resultatet gjorts, ej 
heller har man på något sätt visat externt att denna utbildningssatsning har 
bedrivits, 

Åtgärd Göra kontinuerlig uppföljning av vilket genomslag ecodriving utbildningen har 
gett. Kontinuerlig uppföljning eller påminnelse för de som deltagit i 
utbildningen för att detta körsätt ska anammas och ej glömmas bort. Visa 
externt att Sandåmedarbetare är utbildade i ecodriving i marknadsföringssyfte. 
Föra företeckningar över vilka som deltagit på utbildningen samt att detta bör 
vara ett återkommande utbildningstillfälle för nyanställda. 

Energi 
 

Problem Lampor som står tända i utrymmen där ingen vistas i samt annan onödig 
förbrukning av energi. 

Åtgärd Införa sensorer för utrymmen där medarbetare inte frekvent uppehåller sig, till 
exempel lagerutrymmen samt omklädningsrum och lunchrum för hantverkare. 
Här kan man även tänka sig att någon form av restriktioner kan införas vid 
inköp av teknikutrustning samt vid byte till nya lokaler. 

Vatten  
 

Problem Vattensnål utrustning förekommer i liten utsträckt mängd. Med vattensnål 
utrustning menas här snålspolande toaletter samt kranar. 

Åtgärd  Införskaffa snålspolande munstycken för kranar och dusch då dessa byts ut.  

Kontorsmaterial 
 

Problem Ingen prioritet finns idag över att inköp ska vara miljömärkta med till exempel 
svanen.  

Åtgärd Öka prioriteringen för att miljömärkt produkter ska köps in. 

Problem Ingen prioritering av leverantörer med hänsyn till deras miljöarbete används. 

Åtgärd Skapa leverantörsförteckning vilken tar hänsyn till leverantörernas miljöarbete 
och som finns lättillgänglig för medarbetare.  

Målarmaterial 
 

Hänvisar här till de problem och åtgärder som beskrivs för kontorsmaterial ovan. 
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Produktval 
 

Problem: Målaryrket är många gånger ett traditionellt yrke där man har en stark 
yrkesstolthet. Detta kan många gånger resultera i att man går efter gammal vana 
då man gör sina produktval.  

Åtgärd: Sandå bör ställa tydliga krav och riktlinjer för vilka produkter som bör väljas ur 
miljösynpunkt. 

Problem:  Svårt att få ny information då nya miljömärkta produkteter kommer ut på 
marknaden för de som brukar produkterna. 

Åtgärd: Annonsera i interntidningen PROFFS om miljömärkta nyheter. Informera på 
anslagstavlor, medarbetardagar och så vidare. 

Problem:  Kunder som ställer krav på att särskilda produkter ska användas, vilka inte är 
det mest miljöriktiga alternativet. Till exempel lösningsmedelsbaserade 
produkter då vattenbaserade produkter med likvärdig kvalitet finns att tillgå. 

Åtgärd: Samtala och påverka kunden att gå med på bättre miljöriktiga produktval, lär 
tydligt ut vad som menas med substitutionsprincipen.  

Problem: Brist på miljömärkta produkter från leverantörer och producenter. 

Åtgärd: Efterfråga ständigt miljömärkta produkter från leverantörer och producenter.  

Hantering 
 

Problem Informationskedjan kring hur olika produktgrupper bör hanteras finns inte 
säkerställd.  

Åtgärd Upprätta riktlinjer om hur informationen ska bli tillgänglig för de som står i 
kontakt med olika produktval. Lär tydligt ut vad som menas med 
försiktighetsprincipen. 

Problem  Riktlinjer saknas om informationsberedskap, det vill säga vem man kontaktar 
vid en olycka, tillexempel vid ett större spill. 

Åtgärd Säkerställ så att information om vem ska kontakta finns tillgänglig för alla som 
berörs. 

Förvaring 
 

Problem Stora lagerutrymmen där vanligen stora volymer av färg förvaras. Stora volymer 
färg på lager ökar risken för att färgrester trängs med färg som kan användas.  

Åtgärd Minimera lagerutrymmet så att lagerhållningen av färg minskas. Inför 
restriktioner för att inventering av lager ska ske kontinuerligt. 

Problem Produkter förvaras på ett icke organiserat sätt 

Åtgärd Besluta om att en person ska vara ansvarig för ordning och reda på lager.  
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9.  Diskussion 
 

 

 

 

Syftet med rapporten har varit att utreda samt utvärdera det miljöarbete som idag bedrivs inom 
Sandås måleriverksamhet. Intentionen har varit att rapporten ska utgöra grunden till en 
vidareutveckling av Sandås miljöarbete för att företaget ska gå mot ett grönare måleri. Med 
anledning av detta har huvudsyftet varit att utföra en formativ utvärdering av Sandås 
måleriverksamhet då ett miljöarbete måste ses som ett kontinuerligt projekt, vilket hela tiden 
måste fortlöpa parallellt med företagets produktion.  

Metoden som togs fram för utvärderingen grundar sig till största delen på den litteraturstudie 
som ligger till grund för rapporten. I litteraturstudien belyses de faktorer som är viktiga att ha i 
åtanke då en utvärderingsmodell arbetas fram. Då denna utvärdering är utförd av en extern 
utvärderare, utan någon närmare specifik kunskap om företaget, har mycket tid ägnats åt att 
förstå den kulturkompetens som existerar inom företaget samt att införskaffa den nödvändiga 
kunskapen om hur man arbetat på området tidigare och vilka dokument som finns upprättade 
inom området. Fördelen med att utvärderingen sköts av en extern utvärderare är att denna 
kommer in i företaget med nya idéer och olåsta tankemönster samt kunskap om hur arbetet på 
området bedrivs i andra branscher och företag. På liknande sätt finns även en fördel av att 
använda sig av en intern utvärderare, framförallt då denna oftast snabbt kan sätta in sig i 
området då erfarenheten och kunskapen om företaget, arbetssättet samt upprättade dokument 
redan finns. Med anledning av vad som nämnts ovan är en möjlig generalisering att då man 
önskar se över, förbättra samt förändra ett nuvarande förfaringsätt kan en extern utvärderare 
med fördel användas. Önskar man däremot endast se över hur väl arbetssättet stämmer överens 
med de uppsatta rutiner som existerar samt är man nöjd med den metod som finns för att 
åstadkomma förbättringar kan med fördel en intern utvärderare få uppdraget.  

Genom den utredning som gjordes, vilket var första steget i utvärderingen, införskaffades den 
nödvändiga kunskapen för ett fortsatt utvärderingsarbete i enlighet med vad som står beskrivet i 
stycket ovan. Den dokumentgranskning som utfördes på området visade sig bestå av de tre 
dokument vilka det redogörs för under kapitel 4.1. Där beskrivs bland annat bedömningen för 
tidigare framtagna miljösituationer. Den tidigare bedömningen tog hänsyn till om 
miljösituationen var lokal eller global, om varaktigheten var kort eller lång samt om 
utbredningen var liten eller stor. Dessvärre försvinner mycket av substansen av dessa faktorer 
då det inte går att få fram hur denna bedömning gjorts. Inte heller går att finna när dokumentet 
senast är skapat, uppdaterat eller antal revideringar som utförts av dokumentet. Att bedöma 
miljöpåverkan på detta sätt är i grunden lämpligt. Dock kan anses att det saknas en rymd samt en 
tyngre innebörd. För det första är gränsen av vad som anses vara lokalt och vad som anses vara 
globalt en svår balansering att utfästa. På samma sätt är även varaktigheten en svår faktor att 
utfästa då miljösituationerna inkluderar sådana situationer som förekommer i produktion 
dagligen, samt att en åsikt är att denna definition kan vara svår att utfästa på de miljösituationer 
som man tagit upp i de tidigare dokumenten. Vidare kan däremot storleken på miljösituationen 
vara intressant som faktor då den berättar hur ofta miljösituationen förekommer i verksamheten 
och kan därför vara ett viktigt nyckeltal.  

För de miljösituationer som Sandå tidigare tagit fram för verksamheten anses ett visst behov 
finnas för att revidera dessa. Vatten samt energi är svåra att gå ifrån i en miljöutredning då detta 
kan ses som basbehovet för en verksamhet. En annan åsikt är att det ska vara möjligt för gemene 
man att begripa sig på vad som menas med de olika miljösituationerna. Ett exempel där man 
rimligtvis kan tänka att så inte är fallet är för miljösituationerna som kretsar kring förnyelsebara 
råvaror samt icke förnyelsebara råvaror. En annan viktig faktor är att miljösituationerna är väl 
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uppdaterade, vilket man kan ana att så inte är fallet med de tidigare framtagna 
miljösituationerna där man har med lösningsmedelsburen färg som en miljösituation. Som 
nämns i kapitel 4.3 består en stor del av produktsortimentet som idag används av vattenbaserad 
färg, varför denna miljösituation mycket väl inte längre kan antas behöva behandlas enskilt utan 
mycket väl skulle kunna inrymmas under till exempel miljösituationen som tar upp hantering av 
farliga kemikalier.  

Med anledning av vad som tas upp i stycket ovan fanns med andra ord starka argument för att se 
över de tidigare framtagna miljösituationerna, varför detta gjordes. För att behålla den tradition 
som finns på företaget med benämningen miljösituation togs beslutet att på något sätt behålla 
denna definition för att skapa en förankring. Definitionen av miljösituation kommer att behållas 
på samma sätt ordet varit definierat på tidigare inom Sandå, nämligen, en övergripande situation 
varpå negativa miljöaspekter kan uppkomma genom. Samtidigt togs en ny definition in i 
beskrivningen, vilket är ordet miljöaspekt med definitionen delar av en organisations 
aktiviteter/verksamheter eller produkter eller tjänster som kan påverka miljön. På detta sätt kan 
man se miljösituationerna som allomfattande rubriker där sedan miljöaspekter blir mer 
detaljerade och mer specifika. En fortsättning på detta kunde ha varit att även inkludera de 
aktiviteter som togs fram under workshopen och som ses i bilaga 1, men detta skulle då innebära 
risken att man går in på en för detaljerad nivå vilket i sin tur kan leda till alltför strikta rutiner 
vilket inte går väl med Sandås övertygelse om att de lokala verksamheterna själva ska sätta upp 
sina lokala arbetssätt för att kunna leva upp till de uppsatta rutinerna. 

Det stod tidigt klart att man från företagets sida önskade att utvärderingsmallen som togs fram 
skulle resultera i en kvantitativ bedömning och således inte endast resultera i en 
kvalitativbedömning. Med anledning av detta utformades en mall som tar hänsyn till dels 
bedömningen av de framtagna miljöaspekterna och dels värderar det arbetssätt man bedriver 
runt de framtagna miljöaspekterna. Bedömningen som grundar sig på Sveriges 16 miljömål, om 
miljöaspekten berörs av lagar och regler samt om företaget kan påverka miljöaspekten ses alla 
som viktiga parametrar för en bedömning. Bedömningen skulle väl kunnat göras med hjälp av 
fler parametrar, till exempel är en idé att även bedöma miljöaspekterna genom att se till vilken 
miljövinst man kan åstadkomma till den effektivaste kostnaden för att på så sätt ha en möjlighet 
att göra mesta möjliga för miljön på effektivaste sätt. Detta skulle fått resultatet att 
utvärderingsmodellen gått mot att bli en mer ekonomisk modell istället för en processmodell (se 
under kapitel 2.3), vilket inte var syftet med modellen. Dock kan den ekonomiska aspekten vara 
ett intressant inslag då den kan skapa högre ambitioner för ett aktivt miljöarbete.  

Att värdera ett arbetssätt uppdagades vara en svårighet. Dels för att de rutiner kring miljöarbetet 
som är uppsatta av Sandå är relativt vaga och dels för att rutinerna som finns uppsatta inte kan 
sägas vara de som i framtiden ska gälla. Detta innebar att rutinutvärderingsmallarna (se bilaga 3) 
gjordes dels med hänsyn till att de skulle följa de nuvarande uppsatta rutinerna samt togs 
aspekter in som eventuellt kan bli aktuella att uppdatera dessa rutiner med. En viktig aspekt är 
dock att arbetssättet som bedrivs i verksamheterna ska stämma överens med de lagkrav som 
miljöaspekten berörs av samt sådana aspekter som ska göra att Sandå lever upp till sin 
uttryckliga önskan att man ska ha ett engagemang i miljöfrågor samt att man ska påverka sina 
kunder att välja tjänster och materialval som har minsta möjliga miljöpåverkan och påverka sina 
leverantörer att tillverka så miljöanpassade produkter som möjligt (se kapitel 1.3). Det vill säga 
uppfylla sin strävan efter att måla grönt. 
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10.   Slutsats 
 

 

 

 

Som nämnts i inledningen av denna rapport har syftet varit att utreda och utvärdera det 
miljöarbete som idag bedrivs inom Sandås måleriverksamhet. Vidare har syftet varit att 
rapporten ska ligga till grund för vidareutveckling av Sandås miljöarbete för att skapa en tydlig 
grund för att förstärka miljöarbetet inom verksamheten samt att stärka profileringen mot ett 
grönare måleri. Med anledning av vad som framkommit i rapporten har Sandå fyra 
miljösituationer samt elva miljöaspekter att ta i beaktning vilka är; 

 Avfallshantering    
 Färgrester samt Övrigt avfall 
 

 Transporter    
 Logistik samt Tjänsteresor 
 

 Resursförbrukning och inköp  
 Vatten, Energi, Kontorsmaterial samt Målarmaterial 
 

 Färger, kemikalier och andra produkter  
 Produktval, Hantering samt Förvaring 

 

De miljöaspekter som bedömts vara av betydande grad är sådana miljöaspekter som 
förekommer på grund av verksamhetens produktion och således inte sådana som uppkommer på 
grund av den kontorsverksamheten som behövs för att produktion ska bedrivas. För att företaget 
ska vara kapabelt till att bibehålla samt utveckla sitt miljöarbete behöver resurser sättas in som 
driver detta engagemang framåt. Det är idag inte tillräckligt för ett företag som har som ambition 
att stå i det främsta ledet då det kommer till ett effektivt miljöarbete att förlita sig till att man har 
ett miljöledningssystem som är kvalitetssäkrat och certifierat efter en standard, man måste även 
visa både internt så väl externt vad det är man faktiskt åstadkommer som gör att man kan 
bibehålla sin certifiering av miljöledningssystemet. Dels då detta motiverar medarbetare att 
bedriva ett framgångsrikt arbetssätt kring miljöfrågor då man ser resultat av sin handling, men 
också skapar detta en trovärdighet och marknadsandelar på den externa kund- och 
beställarsidan. 

Av de elva framtagna miljöaspekterna i denna rapport bedöms fem av dessa att bidra till en stor 
miljöpåverkan enligt tabell 11. På grund av vad som konstateras dels i rapporten och dels i 
diskussionen om färgrester bedöms även denna miljöaspekt att bidra till en stor miljöpåverkan. 
De miljöaspekter som bedöms bidra till en stor miljöpåverkan är således; 

 Färgrester 
 Övrigt avfall 

 Tjänsteresor 
 Logistik 

 Produktval  
 Hantering 

 

I en perfekt värld skulle åtgärder genast vidtas mot att införskaffa arbetssätt om stävjar 
miljöaspekterna att fortsatt innebära en risk för stor miljöpåverkan. I realiteten är det dock svårt 
att vidta åtgärder för samtliga sex miljöaspekter som kan innebära en risk för stor miljöpåverkan 
som resulterar i ett gynnsamt utfall. Med detta som anledning blir rekommendationerna att 
företaget aktivt bör arbeta konsekvent och ihärdigt med de miljöaspekter där det kan finnas 
marknadsandelar att vinna samt där medarbetarna driv och engagemang kan hjälpa till att driva 
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ett aktivt arbete framåt samt de miljöaspekter man kan åstadkomma största förändring med 
enkla åtgärder. Rekommendationerna blir med anledning av ovanstående att åtgärder bör vidtas 
för tre av miljöaspekterna vilka är; 

 Färgrester  Övrigt avfall  Produktval 
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Bilaga 1 - Workshop – Utfall 
Workshopen hölls av författaren till denna rapport. I workshopen deltog följande personer: 

Arbetsmiljösamordnare  Personalchef 

Kvalitet och Miljöansvarig  Marknadskoordinator 

Vad Hur Var Varför 

Vilken Miljö-
situation avses? 

På vilket sätt 
miljösituationen kan ske? 

(Aktivitet) P
ro

je
k

t 

P
la

ts
k

o
n

to
r 

Vilka är 
faktorerna/orsakerna till att 

aktiviteten sker? 

Utsläpp till luft 

Lösningsmedel X  Nödvändigt, Krav, Tradition 

Sprayburkar X X Tidsaspekt, Okunskap 

Utsläpp till mark 
och vatten 

Tvätt av fasad X  Nödvändigt 

Skrapning av fasad X  Nödvändigt 

Färgspill X  Olyckshändelse 

Diesel/hydralolja Lift X  Olyckshändelse, Nödvändigt 

Utsläpp till 
avlopp 

Tvätt av verktyg X X Okunskap, Misskötsel 

Färgspill  X Olyckshändelse 

Uthällning av färgrester X X Misskötsel 

Vatten-
förbrukning 

Tvätt av verktyg X X Nödvändigt 

Tvätt av fasad X  Nödvändigt 

Kök X X Nödvändigt 

Toalett X X Nödvändigt 

Städ  X Nödvändigt 

Energi-
förbrukning 

Maskiner/Fläktar X  Nödvändigt 

Lysen/Lampor X X Nödvändigt 

Uppvärmning X X Nödvändigt 

Ventilation X X Nödvändigt 

Datorer/Kontorsutrust.  X Nödvändigt 

Kök  X Nödvändigt 

Kemikalie-
förbrukning 

Målartvätt osv. X  Nödvändigt 

Målarfärg/Produkter X  Nödvändigt 

Patroner och dyl.  X Nödvändigt 

Städ  X Nödvändigt, Okunskap 
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Material-
förbrukning 

Verktyg för målning X  Nödvändigt 

Kontorsmaterial  X Nödvändigt 

Avfall 

Torkade färgrester X X Nödvändigt 

Verktyg X  Nödvändigt 

Kontorsmaterial  X Nödvändigt 

Batteri  X Nödvändigt 

Papper  X Nödvändigt 

Farligt avfall X X Nödvändigt 

Emballage osv X X Nödvändigt 

Förbrukningsmaterial X X Nödvändigt 
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Bilaga 2 - Miljömål och miljöaspekter 

 

 

 

 
Sveriges 16 miljömål 
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Färgrester X X  X           X  4 2 

Övrigt avfall X X             X  3 2 

Tjänstereso
r 

X X X X   X        X  
6 3 

Logistik X X X X   X        X  6 3 

Vatten                 0 0 

Energi X X X            X  4 2 

Kontors-
material 

X X               
2 1 

Målar-
material 

X X               
2 1 

Produktval X X  X             3 2 

Hantering X   X     X        3 2 
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Bilaga 3 – Rutinutvärderingsmall 
Avfallshantering 
A.1 Färgrester 
A.2 Övrigt avfall 

Förvaring X   X     X        3 2 
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 Ja Nej Delvis 

    

Vi har ett beskrivet arbetssätt för vår avfallshantering    

    

     

Vårt arbetssätt för avfallshanteringen inkluderar att:    

    

    

1.0 Vi ställer krav när det gäller:    

 Ja Nej Delvis 

A.1 

A.2 

1.1 Att avfallshämtaren har ett certifierat miljöledningssystem     

   

A.1 

A.2 

1.2 Att vårt avfall skall sorteras i den mån det är möjligt    

   

A.1 

A.2 

1.3 Att vårt avfall skall tas om hand på mest lämpliga 
tillvägagångssättet  

   

   

A.1 

A.2 

1.4 Att vi skall ha ett arbetssätt som bidrar till minskad produktion av 
avfall  

   

   

    

    

2.0 Vi arbetar aktivt för att:    

 Ja Nej Delvis 

A.1 

A.2 

2.1 Vårt avfall skall sorteras i den mån det är möjligt     

   

A.1 

A.2 

2.2 Vår andel av sorterade sopor skall öka resp. andel av osorterade 
sopor skall minska  

   

   

A.1 

A.2 

2.3 Införa arbetssätt som bidrar till en minskad produktion av avfall     
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Transporter 
B.1 Tjänsteresor 
B.2 Logistik 
 

 Ja Nej Delvis 

    

Vi har ett beskrivet arbetssätt för våra transporter    

    

Vårt arbetssätt för transporter inkluderar att:     

    

    

1.0 Vi ställer krav när det gäller:    

 Ja Nej Delvis 

B.1 1.1 Att våra tjänstebilar och servicebilar skall vara miljöbilar     

B.1 

B.2 

1.2 Att vi alltid skall välja det mest miljövänliga transportsättet då 
detta är möjligt  

   

   

B.1 

 

1.3 Att medarbetare som frekvent använder bil i tjänst skall ha 
genomgått utbildning i Eco-driving  

   

B.2 1.4 Att produkter skall levereras samt avfall skall borttransporteras i 
den mån det är möjligt av leverantörer  

   

3.0 Vi informerar våra medarbetare:    

 Ja Nej Delvis 

A.1 

A.2 

3.1 Hur vårt avfall skall sorteras     

   

A.1 

A.2 

3.2 Hur vi kan arbeta för att uppnå en minskad mängd producerat 
avfall  

   

   

    

    

4.0 Vi kontrollerar regelbundet:    

 Ja Nej Delvis 

A.1 

A.2 

4.1 Vår producerade mängd avfall av olika fraktioner     
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2.0 Vi arbetar aktivt för att:    

 Ja Nej Delvis 

B.1 2.1 Alla våra tjänstebilar och servicebilar skall vara miljöbilar     

B.1 

 

2.2 Våra medarbetare skall ha möjlighet att välja det mest miljövänliga 
transportsättet  

   

B.1 

 

2.3 Alla medarbetare som frekvent använder bil i tjänst ska få 
möjlighet att genomgå utbildning i Eco-driving  

   

B.2 2.4 Få produkter och avfall transporterat av leverantörer     

    

    

3.0 Vi informerar våra medarbetare:    

 Ja Nej Delvis 

B.1 3.1 Om nyttan med Eco-driving     

    

    

4.0 Vi kontrollerar regelbundet:    

 Ja Nej Delvis 

B.1 4.1 Vår förbrukning av olika drivmedel     

B.1 4.2 Vårt totala CO2 utsläpp från transporter     

B.1 4.3 Avverkade mil som gjorts med olika transportmedel     

B.1 4.4 Utfallet av Eco-driving     

 

 

 

 

 
 

Resursförbrukning och inköp 
C.1 Vatten 
C.2 Energi 
C.3 Kontorsmaterial 
C.4 Målarmaterial 
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 Ja Nej Delvis 

    

Vi har ett beskrivet arbetssätt för Resursförbrukning och inköp    

    

    

Vårt arbetssätt för Resursförbrukning och inköp inkluderar att:     

    

    

1.0 Vi ställer krav när det gäller:    

 Ja Nej Delvis 

C.1 1.1 Att vi ska arbeta på ett vattensnålt tillvägagångssätt     

C.2 1.2 Att vi ska arbeta på ett energieffektivt tillvägagångssätt    

C.2 1.3 Att vår el kommer från förnyelsebara källor     

C.3 

C.4 

1.4 Att leverantörer och producenter skall ha ett miljöledningssystem     

   

C.3 

C.4 

1.5 Att material som vi använder skall vara miljömärkt i den mån det 
är möjligt  

   

   

C.3 

C.4 

1.6 Att vi ska arbeta på ett materialsnålt tillvägagångssätt     

   

    

    

2.0 Vi arbetar aktivt för att:    

 Ja Nej Delvis 

C.1 2.1 Införa vattensnål utrustning samt arbetsmetoder     

C.2 2.2 Införa energisnål utrustning samt arbetsmetoder     

C.3 

C.4 

2.3 Öka vår andel av miljömärkt kontors- och målarmaterial     

   

C.3 

C.4 

2.4 Minska/effektivisera förbrukningen av kontors- och målarmaterial     
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3.0 Vi informerar våra medarbetare:    

 Ja Nej Delvis 

C.1 3.1 Hur man kan arbeta på ett mer vattensnålt tillvägagångssätt     

C.2 3.2 Hur man kan arbeta på ett mer energieffektivt tillvägagångssätt     

C.3 

C.4 

3.3 Hur man kan arbeta på ett mer materialsnålt tillvägagångssätt     

   

    

    

4.0 Vi kontrollerar regelbundet:    

 Ja Nej Delvis 

C.1 4.1 Vår vattenförbrukning     

C.2 4.2 Vår energiförbrukning     

C.3 4.3 Vår förbrukning av vanligt förekommande material     

 

 

 

 

Färger, kemikalier och andra produkter 
D.1 Produktval 
D.2 Förvaring 
D.3 Hantering 
 

 Ja Nej Delvis 

    

Vi har ett beskrivet arbetssätt för Färger, kemikalier och andra produkter    

    

    

Vårt arbetssätt för Kemikalier, färger och andra produkter inkluderar att:     

    

    

1.0 Vi ställer krav att:    

 Ja Nej Delvis 

D.1 1.1 Substitutionsprincipen alltid skall nyttjas i den mån det    
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 överensstämmer med kund- och beställarkrav  

D.1 

 

1.2 Kunder och beställare skall upplysas om alternativa produkter som 
är likvärdiga, men bättre ur miljösynpunkt  

   

D.2 

D.3 

1.3 Produkter, kemikalier samt rester handhas på sådant sätt att spill, 
läckage eller tvätt av verktyg ej kan nå avlopp  

   

   

D.2 

D.3 

1.4 Produkter, kemikalier samt rester handhas på sådant sätt att spill, 
läckage eller tvätt av verktyg ej kan nå mark och vatten  

   

   

    

    

2.0 Vi arbetar aktivt för att:    

 Ja Nej Delvis 

D.1 

 

2.1 Tillämpa substitutionsprincipen i de situationer detta är förenligt 
med kund- och beställarkrav  

   

D.1 

 

 2.2 Föra en dialog med kunder och beställare om alternativa 
produkter som är likvärdiga, men bättre ur miljösynpunkt  

   

D.2 

D.3 

2.3 Säkerställa att produkter, kemikalier samt rester handhas på 
sådant sätt att spill, läckage eller tvätt av verktyg ej kan nå avlopp  

   

   

D.2 

D.3 

2.4 Säkerställa att produkter, kemikalier samt rester handhas på 
sådant sätt att spill, läckage eller tvätt av verktyg ej kan nå mark och 
vatten  

   

   

    

    

3.0 Vi informerar våra medarbetare om:    

 Ja Nej Delvis 

D.1 

 

3.1 Hur substitutionsprincipen kan nyttjas och vad den innebär     

D.1 3.2 Vilka produkter som bör prioriteras framför andra ur 
miljösynpunkt 

   

D.1 

D.2 

D.3 

3.3 Risker med våra produkter    

   

   

D.2 3.4 Instruktioner för återuppsamling av större spill eller läckage     
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D.3    

D.2 

D.3 

3.5 Vem man kontaktar vid ett större läckage eller spill     

   

D.3 3.6 Att nolltolerans råder för tvätt av verktyg med utsläpp till avlopp 
samt mark och vatten  

   

   

 

 

 

   

4.0 Vi kontrollerar regelbundet: Ja Nej Delvis 

    

D.1 4.1 Förbrukad/Inköpt volym miljömärkta produkter (1&2)    

D.1 4.2 Förbrukad/Inköpt volym lösningsmedel (1&2)    

D.1 4.3 Förbrukad/Inköpt volym miljöfarliga produkter (1&2)    
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