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Abstract 

The master thesis was performed at Teknos AB in Tranemo. The company has been a 
member of the Teknos Group since 1999 and has for a long time perspective actively worked 
to be the first choice for the quality- and environmental conscious costumer. The fact that the 
company has reached a high status in their development of environmental processes and work 
with environmental issues is confirmed by their ISO14001 certificate, received in 1999.  

The environmental review was carried out in order to give the company an up to date 
perspective about how their activity affects the environment through different aspects. The 
aim with the review is simultaneously to give the company suggestions about how to improve 
their environmental work and how to minimize the impacts on the environment that is being 
causes by their activity.  
 
Mainly, the review uses a descriptive methodology when describing the relevant processes, 
routines and ways of acting. How ever, within the fields of interest where the company does 
not have any information about environmental issues that the thesis aims to describe, there is 
also usage of an explorative methodology. The review is being founded upon data and 
information that is being stored in the company’s environmental management system but also 
uses a great deal of information sampled by interviews, reviews and in one case also a survey. 

The results show that Teknos AB has a well organised environmental management system but 
in some aspects there are weak points. Since the environmental organisation consists of a 
relatively small amount of persons there has not been time for updating of some old routines. 
The review gives suggestions for how to update these routines and how to work with other 
issues regarding problems with the company’s environmental work, for instance further 
development of risk analysis and documentation of emergency situations that occur during the 
operations. 

The suggestions, for improvements, are suggestions that might help the company to improve 
their environmental work and push them into actively working for becoming a company with 
an impact on the environment that is as low as reasonable possible.  The expectation of the 
outcome and result of the review is that the suggestions can help the company into developing 
an even stronger strive for reaching one of the cornerstones of the ISO 14000 series, the strive 
for contentious improvements.  
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Sammanfattning 

Magisteruppsatsen utfördes på Teknos AB i Tranemo. Företaget har ingått i Teknoskoncernen 
sedan 1989 och har under en längre tidsperiod aktivt arbetat för att vara ett alternativ för den 
kvalitets- och miljömedvetne kunden. Synen på att företaget nått långt i sitt miljöarbete och 
att organisationen har en väl fungerande utveckling av sina miljöprocesser förstärks av det 
miljöcertifikat företaget belönats med sedan år 1999. 

För att ge företaget en uppdaterad bild om hur deras verksamhet påverkar miljön ur olika 
aspekter genomförs en miljöutredning. Utredningen ämnar även resultera i förslag på 
förbättringar som kan leda till att brister i organisationen åtgärdas samt att den miljöpåverkan 
företagets verksamhet orsakar, förminskas. 
 
Miljöutredningen är främst utformad i en beskrivande metodik där företagets processer, 
rutiner och tillvägagångssätt förklaras och utreds. Inom de områden som företaget själva inte 
har någon information om miljörelaterade frågor utför miljöutredningen även utforskande 
studier för att ge klarhet i frågor som anses relevanta. Utredningen baseras på data som finns 
representerat i företagets ledningssystem i kombination med data som samlas in under 
intervjuer, granskningar, enkäter och från övriga källor.  
 
Resultaten visar att Teknos AB har ett väl fungerande miljöledningssystem som dock i vissa 
avseenden brister i sin förankring i det praktiska utförandet. På grund av att 
miljöorganisationen omfattar relativt få personer med aktiva roller har en del rutiner och 
processer inte uppdaterats till aktuell status. Miljöutredningen föreslår även vidare utveckling 
av riskanalyser och dokumentation för de nödlägen som uppstår.  
 
Förslagen på förbättringar som miljöutredningen påvisar är förslag som kan hjälpa företaget 
att fortsätta förbättra sitt miljöarbete och aktivt arbeta mot en verksamhet där miljöpåverkan 
ständigt minskas. Förhoppningen är att förslagen kan bidra till att företaget kan ta nya steg i 
rätt miljömässig riktning kring sin utveckling. En utveckling som än tydligare leder till att en 
av ISO 14000:s hörnstenar uppfylls, strävan efter ständiga förbättringar. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund om Teknos AB 

Teknos AB är en av Skandinaviens ledande leverantörer av färg för industriellt bruk men 
produkter från koncernens företag i Finland, Sverige, Danmark, Norge, Polen, Tyskland och 
Storbritannien utgör även en stark position på marknaden för konsument och 
yrkesmålerifärger. Koncernen grundades 19 48 i Finland och har i dagsläget ungefär 1000 
anställda [1].   

Examensarbetet utfördes på Teknos AB som ingått i Teknoskoncernen sedan 1989. Fabriken 
är belägen i centrala Tranemo och har sedan företagets grundande 1920 utvecklats från att 
enbart tillverka rödfärg till att erbjuda ett brett spektra av produkter till marknaden för 
färgförsäljning [2].  

Företagets kvalitetsledningssystem uppfyller kraven som är ställda i SS-EN ISO 9001:2000 
och innehar idag ett certifikat som är giltigt till juni 2009 [3]. Miljöledningssystemet är även 
det certifierat, enligt SS-EN ISO 14001:2004 och giltigt till mars 2010 [4]. Båda 
ledningssystemens certifikat är utställda av ”SP Sveriges tekniska forskningsinstitut” och 
omfattar följande begränsningar: 

”Tillverkning och marknadsföring av färgprodukter, tjänster och målningssystem för industri, 
konsumenter och yrkesmålare samt handel med tillbehör och stödprodukter” [3] [4]. 

1.2 Problembeskrivning och syfte 

I takt med att Teknos AB har gjort investeringar, utvecklat sina produktionskedjor samt ökat 
sina tillverkningsmängder av produkter har även en rad nya och viktiga miljöaspekter 
uppkommit under de senaste åren. För att få en uppdaterad klar bild av hur företagets 
verksamhet påverkar miljön idag, genomförs en ny miljöutredning. 

Syftet med examensarbetet är att klargöra inom vilka områden som Teknos AB påverkar 
miljön, till vilken grad de gör det samt vad som kan göras för att förbättra denna påverkan 
genom att minimera den.  

1.3 Avgränsningar  

På grund av examensarbetets fastställda tidsram, 10 veckor (15 ECTS) begränsas 
omfattningen att till en majoritet behandla en viss mängd sekundära data som finns insamlat i 
företagets olika dokument, exempelvis miljörapporter. Granskning sker även av västentliga 
rutiner ur företagets ledningssystem. Endast de dokument som av studenten uppskattats som 
mest relevanta för miljöutredningen, kommer att ingå i granskningen. Dessa data 
kompletteras sedan med primärdata som samlas in av studenten egenhändigt. Således kan 
eventuellt viss data som torde kunna vara relevant för miljöutredningen i vissa avseenden, 
utelämnas. Eftersom företagets verksamhet omfattar en stor mängd råvaror med olika 
klassning och miljöpåverkan begränsas även examensarbetet till att behandla de för 
processerna viktigaste samt hur kemikaliehanteringen fungerar inom verksamheten. 
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Allmänt om Miljöarbete  

Miljöarbetets viktiga roll i samhället är ett arbete som pågått aktivt de senaste 60-70 åren men 
arbetets vikt uppmärksammades först på allvar 1962 då Rachel Carson gav ut boken ”Silent 
Spring” vars påståenden om att högklorerade organiska medel och organiska 
kvicksilverföreningar skadar fortplantningsförmågan hos, bland annat, fåglar blev bekräftade.  
 
Även om allmänheten varit medveten om miljöproblem långt innan 1962 var det först nu som 
allmänhetens förståelse och insyn höjdes, vilket skapade en debatt om miljöfrågor. Det dröjde 
dock fram till 1972 innan debatten tog sig in på det globala politiska planet. FN genomförde, i 
Stockholm, en världsomfattande konferens och även om inga bindande överenskommelser 
gjordes mellan de nationer som fanns representerade var detta ändå ett viktigt och initiellt steg 
för att försöka finna lösningar på miljöfrågorna [5]. 
 
Under de följande åren fortsatte sedan intresset att öka för miljön och när väl den sedermera 
mycket uppmärksammade rapporten ”Vår gemensamma framtid”, genomförd av 
Brundtlandkommisionen 1987, utkom mångdubblades intresset [5].  
 
I början av 1990-talet genomförde sedan FN sin andra miljökonferens och den lockade mer än 
35 000 deltagare från de flesta av jordens länder. Konferensen lyckades dock inte samla 
länderna kring gemensamma åsikter kring alla punkter och således ersattes en del önskade 
konventioner med deklarationer om att länderna har goda avsikter. Dock tog man beslut om 
att upprätta ett gemensamt system för inrapportering av förändringar i ländernas utsläpp av 
koldioxid och dessutom undertecknade samtliga länder den så kallade klimatkonventionen. 
Konferensen i Rio antog även handlingsprogrammet Agenda 21 [5]. 
 
I Sverige baseras miljöarbetet på att kommande generationer inte skall behöva ärva vår tids 
miljöhot och miljöproblem (Hållbar utveckling). Den svenska riksdagen har därför upprättat 
en rad övergripande miljömål på landets nationella nivå som alla avser uppnå detta. Den 
hållbara utvecklingen infinner sig när de nationella målen uppnås genom att: 
 

- Skydda människors hälsa 
- Bevarande av biologiska mångfalden 
- Hushålla med naturresurser för långsiktigt bruk 
- Skydda landskapet gällande natur och kultur 
- Skydda kulturarvet [5] 

 
Sverige arbetar idag aktivt för att uppnå 16 miljömål; Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, 
bara naturlig försurning, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö, ingen 
övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt 
levande kust och skärgård, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, 
storslagen fjällmiljö, god bebyggd miljö samt ett rikt växt- och djurliv [6]. 
  

2.2 Allmänt om Miljöledningssystem 

Målsättningen med att inrätta en standard är att göra bolagets arbete lättare och mer effektivt. 
Standardernas uppgifter kan på ett förenklat sätt beskrivas enligt följande: 
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- Kartlägga verksamhetens miljöpåverkan 
- Införa styrande rutiner 
- Målsättning för förbättring av arbetet 
- Införandet av program för förbättringar 
- Utvärdering av miljöarbetet 
- Ta sig vidare utifrån utvärderingens givna resultat 

 

I ISO 14000-serien kan de ingående standarderna delas upp i fyra grupper av liknande 
karaktär. Den första gruppen berör verktyg som säkerställer att miljöarbetet i företagets drivs 
på ett systematiskt sätt. Den andra gruppen omfattar de standarder som avser att ständigt 
förbättra miljöarbetet med avseendet att genomföra en miljöanpassning samt minska den 
belastning som företaget har på miljön. I den tredje gruppen återfinns sedan de standarder 
som säkerställer att företaget har god kontroll över miljöarbetets olika aspekter så som resultat 
och kostnad för de uppnådda resultaten. I den fjärde och sista gruppen ingår därefter 
standarder som ger företaget en möjlighet att redovisa att de genomför sitt miljöarbete på ett 
konkret och verifierbart sätt. Det arbete som krävs för att genomföra ovanstående uppgifter 
genomförs med hjälp av ett miljöledningssystem. I ISO 14001 definieras ett 
miljöledningssystem som: ”Den del av det övergripande ledningssystemet som omfattar 
organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser för att 
utveckla, införa uppnå, revidera och upprätthålla miljöpolicyn” [7]. 

De grundläggande standarderna för ett miljöledningssystem är ISO 14004 
”Miljöledningssystem – allmän vägledning för principer, system och stödjande metoder” och 
ISO 14001 ”Miljöledningssystem – kravspecifikation med vägledning för användning”, där 
ISO 14001 innehåller en mängd krav mot vilka ett företag kan certifieras. Fördelarna med att 
ha ett väl fungerande miljöledningssystem är att man på ett välskådligt och effektivt sätt kan 
arbeta aktivt för att minska företagets negativa påverkan på miljön. I många fall leder även ett 
miljöledningssystem till att företaget lär sig utnyttja sina resurser på ett bättre sätt vilket ofta 
resulterar i ekonomiska fördelar.  Förutom den tidigare nämnda höjda effektiviteten av 
miljöarbetet samt de ekonomiska fördelarna kan även nämnas att ett miljöledningssystem är 
ett bra sätt att påvisa sitt företags trovärdighet i sitt miljöarbete vilket resulterar i ett höjt 
förtroende hos företagets intressenter [5]. 

Utvecklingen av ett miljöledningssystem inleds med en miljöutredning där verksamhetens 
fotavtryck på omvärlden kartläggs. Även de lagar och förordningar som styr verksamheten 
sammanställs och används som rättesnöre. Miljöutredningen används sedan till grund för att 
skapa en miljöpolicy som skall styra företaget på rätt vägg i uppfyllandet av deras 
målsättningar. Det framtida miljöarbetet jämförs därefter främst mot den antagna 
miljöpolicyn. Det krävs ingen ny organisation för att införa ett miljöledningssystem men 
däremot krävs det ofta resurser i form av pengar, utbildning och eller personal. 
Ledningssystemet styrs från företagsledningen men eftersom det berör samtliga arbetare krävs 
det att man har en väl förankrad miljösyn hos samtliga medarbetare för att få det så effektivt 
som möjligt [5]. 

För att få ett så effektivt och kontinuerligt utvecklat ledningssystem krävs det att företaget 
arbetar mot mål. Mål som skall vara lätta att begripa, realistiska att uppnå, mätbara samt även 
fördelaktligen tidsbegränsade. [5]. Beskrivningen av dessa mål kan sammanfattas under den 
engelska termen ”S.M.A.R.T Goals” där bokstäverna representerar termerna Specific, 
Measurable, Attainable, Realistic och Timely [8]. När arbetet drivs mot uppfyllandet av dessa 
mål strävar företaget hela tiden efter ständig förbättring. Genom revisioner och kontroller kan 
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sedan företaget utvärdera miljöarbetet, utvärderingar som ger underlag för det fortsatta 
arbetet. Vid behov anstiftas nya miljömål samtidigt som brister och fel justeras med lämpliga 
åtgärder [5]. För en schematisk bild över införandet av ett miljöledningssystem samt arbetet 
mot ständiga förbättringar, se figur 1.  

 

Figur 1: Schematisk bild över en modell för miljöarbete inom en organisation [5] 

 

2.3 Allmänt om Miljöutredning 

Att genomföra en miljöutredning är inte något krav enligt ISO 14001 men det är ett väldigt 
bra verktyg att använda för att identifiera miljöaspekterna [5]. En miljöutredning klargör 
företagets situation gällande miljöfrågor. Enligt ISO 14001 bör utredningen omfatta fyra 
huvudområden: 

   Beslut från ledningen 

Miljöutredning genomförs 

Miljörevision genomförs 

Miljömål sätts enligt  
S.M.A.R.T 

Genomförande 

Miljöpolicy 

Miljöredovisning 
genomförs 

Utvärdering av 
resultat 
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1. Krav enligt lagar och föreskrifter 

2. Identifiering av betydande miljöaspekter 

3. Granskning av alla befintliga miljöledningsrutiner 

4. Utvärderingar av resultaten från tidigare tillbud [7] 

Det första huvudområdet omfattar en undersökning av vilka krav som finns enligt aktuell 
miljölagsstiftning, andra föreskrifter samt eventuella övriga regelverk beroende på vilken 
verksamhet utredningen berör. De betydande miljöaspekterna innehåller de olika delarna av 
företagets verksamhet samt vilken påverkan på miljön de har. Det tredje huvudområdet 
sammanfattar företagets nuvarande miljöprestanda, regler, rutiner och praxis för miljöfrågor, 
övriga policys och rutiner, den miljömässiga konkurrenssituationen, synpunkter från övriga 
medarbetare samt, av företaget idag använda; rutiner, funktioner och aktiviteter som kan 
tänkas bidra till att miljöarbetet förbättras eller försvåras [5]. 

Hur undersökningen genomförs kan variera men vanligt återkommande metoder är 
frågeformulär, checklistor, intervjuer, besiktning på plats samt genomgång av dokument, 
exempelvis mätresultat eller miljörapporter. Förutom ett samarbete med företaget i sig kan de 
ansvariga bakom utvärderingen även vända sig till kunder, leverantörer, myndigheter, 
branschföreningar och andra organisationer för att insamla relevant material [5]. 

Beroende inom vilken bransch det undersökta företaget arbetar i finner man ofta olika resultat 
efter en genomförd miljöutredning. Ett företag inom tillverkningsindustrin påverkar miljön 
genom sina tillverkningsprocesser, sina råvaror, tillverkade produkter, spill, avfall och 
transporter. Även energiförbrukning och det slutgiltiga omhändertagandet av produkten kan 
vara exempel på tydlig miljöpåverkan. Ett företag som istället agerar inom tjänstesektorn 
finner oftast sin miljöpåverkan inom olika transportprocesser. Vilka aspekter som företaget 
påverkar miljön hur är således starkt relaterat till arten av företaget [5]. 

Oavsett vilken typ av företag som utreds så är det gemensamt att utredningen skall påvisa vad 
som händer före produktionen av tjänsten/produkten, under produktionen, när tjänsten/varan 
levereras samt vad som händer med tjänsten/produkten när den har förbrukats [5]. 
 
Generellt sett bygger samtliga miljöutredningar kring samma grunder då de ofta avser att 
behandla ett antal generella områden där man kan anta att företaget har en viss miljöpåverkan. 
Ett sätt att sammanfatta de generella områdena kan vara att gruppera de i 7 grupper: 

1. Avfall 
 
Behandlar spill och restprodukter som uppstår under företagets processer. Ger en bra 
fingervisning om direkt miljöpåverkan samt effektiviteten i processerna. Miljöutredningen 
skall ge en klar bild av hur företaget hanterar olika typer av avfall och vad det är som orsakar 
avfallet. Ofta kan en miljöutredning leda till att nya och mer effektiva lösningar hittas, vilket 
leder till en mer lönsam hantering. Exempel på avfall kan vara det som inte direkt kan 
återvinnas inom företagets verksamhet samt förpackningar som tidigare innehållit företagets 
produkter [5]. 
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2. Energi 

Alla företag konsumerar energi på ett eller annat vis. Energi förbränns i motorer under 
transporter men kan även användas till att värma upp lokaler eller driva maskiner i 
tillverkningsprocesser. Energiförbrukningen återfinns vidare i allt från datorer, uppvärmning 
av varmvatten, belysning, ventilation till telefoner och kylskåp inom företagets verksamhet 
och således finns det ofta många förbättringar att inse under en miljöutredning kring 
energiaspekten [5]. 

3. Kemikalier och andra produkter 

Kemiska beståndsdelar är vanligt förekommande i de flesta tillverkningsprocesser. Eftersom 
den kemiska industrin kan ha en väldigt stor och farlig påverkan på miljön finns det ofta 
tydligt och stark granskning som kontrollerar verksamheten. Det är vanligt förekommande att 
tillverkare anger vilken grad och risk den som använder kemikalien utsätter sig för och 
dessutom anges lämpliga åtgärder att vidta vid olyckor eller felaktig hantering. När 
miljöutredningen är slutförd skall det kunna påvisas hur företaget hanterar och använder sig 
av kemiska produkter samt om det finns eventuella brister i rutinerna kring denna hantering 
[5]. 

4. Byggnader och Lokaler 

En befintlig byggnad i sig utgör ingen större belastning på miljön, utan dess belastning 
präglas istället av den verksamhet som bedrivs inuti. Däremot kan miljön belastas stort vid 
nybyggnationer eller rivningar av befintliga byggnader. Miljöutredningen ger således 
information om vilken miljöpåverkan dessa förfaranden kan tänkas innebära [5]. 

5. Transporter 

Transporter står för en stor del av den totala energiförbrukningen. Beroende på företagets art 
bidrar transportutsläppen olika starkt till företagets totala miljöpåverkan. En miljöutredning 
ger svar på vilken mängd utsläpp som genereras ända från distribution av varor och inköp av 
råvaror ner till den individuella nivån som kan omfatta hur företagets anställda tar sig till och 
från arbetsplatsen [5]. 
 
6. Inköp 
 
En stor och viktig del av företagets miljöarbete återfinns i dess inköpsfunktion. Under 
miljöutredningen fastställs vilka miljökrav företaget ställer på sina leverantörer och hur man 
väljer mellan olika produkter och leverantörer. Att upprätta en inköpspolicy där vikten av 
höga miljökrav redan på inköpsstadiet är en god förutsättning för det fortsatta miljöarbetet [5]. 

7. Processer och egna produkter 
 
Företag som verkar inom tillverkningsindustrin finner ofta sin största bidragande orsak till 
miljöbelastningen i tillverkningsprocessen. Användning av råvaror, processvatten, energi, 
transporter ger upphov till en vara som i sin tur transporteras vidare i en förpackning som 
efter användandet skall behandlas på ett visst sätt. En miljöutredning omfattar vanligtvis en 
överblick om varans miljöpåverkan i samband med tillverkning, distribution, användning och 
slutlig behandling av dess emballage [5]. 
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Förutom dessa 7 generella områden skall alltså även miljöutredningen påvisa hur lagar och 
förordningar styr de olika moment som finns i verksamheten samt om verksamheten är 
anmälningspliktig eller kräver myndighetstillstånd [5]. 

3. Metodik 

3.1 Forskningsmetodik 

Rapporten är till en merpart utformad i en beskrivande form då den beskriver hur företaget 
arbetar med miljöfrågor och hur de olika processerna kring dessa frågor är uppställda. I de 
områden som företaget själva inte har samlat in någon information genomförs utforskande 
studier. Ett exempel på detta är den enkät som genomfördes för att ge företaget ökad 
förståelse om miljöpåverkan föranledd av de anställdas transporter till och från arbetsplatsen. 
 
En deskriptiv, beskrivande, metod innebär att data samlas in och analyseras. Metodiken är 
lämplig att använda sig av vid frågeställningar i beskrivande form och kan användas för att ta 
fram förslag på förbättringar inom en organisation. En explorativ metod används när det 
tidigare inte finns någon tillfredställande kännedom om ett område [9]. Eftersom företaget ej 
fört någon statistik på hur de anställda färdas till och från arbetsplatsen används en explorativ 
metod för att lösa denna frågeställning.  

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Bakgrund till valet 

 
Eftersom magisterstudenten tidigare erhållit erfarenheter från kemi- och miljöarbete under 
studier till högskoleingenjör i kemiteknik samt arbete inom den kemiska sektorn föll sig 
erbjudandet om att genomföra en miljöutredning som magisteruppsats naturligt. Att utforma 
arbetet egenhändigt samt med möjligheten att arbete självständigt gjorde valet av ämne än 
mer intressant. Avgörandet för beslut om valet var även att miljöutredningen var en fallstudie 
och inte en litterär uppsats. I fallstudien gavs möjligheten att påverka och hjälpa en 
existerande organisation, Teknos AB, inom deras miljöarbete, en möjlighet som kändes mer 
attraktiv än genomförandet av en eventuell litterär studie.  

3.2.2 Litterära studier 

För att få en övergripande blick av vad en miljöutredning skall innehålla genomfördes 
litterära studier, av sekundär data, på Högskolans bibliotek i Borås där guider om införande av 
miljöledningssystem samt till utförandet av miljöutredningar gav en klar blick av vad som 
erfordrades av examensarbetet. Guiderna som valdes ut att användas i den litterära studien 
valde ut med stor omsorg och i enlighet med rekommendationer från SIS (Swedish Standards 
Institute) [5] [30]. Lämplig kompletterande litteratur inom området erhölls även från 
företaget.  
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3.2.3 Granskning av anläggningen 

Tillsammans med tillverkningsprocessernas arbetsledare genomfördes en grundlig 
genomgång av fabrikslokalerna samt fabriksområdet. Under genomgången diskuterades 
investeringar och brister i maskinparken. Diskussionen och genomgången gav primära data 
som var användbara till efterföljande intervjuer med övriga utvalda respondenter. För att ge 
en ökad förståelse och bättre förklaring av hur anläggningen fungerar och verkar togs även 
foton av en del utvalda objekt för att användas i rapportskrivning och presentation.  

3.2.4 Intervjuer/diskussioner 

Efter att de förberedande litterära studierna genomförts valdes lämpliga respondenter ut för 
insamling av primär data. Under utformandet av examensarbetet intervjuades vice VD (med 
miljö och kvalitetsansvar), produktionschef, inköpschef, representanter från laboratorierna, 
arbetsledare, lagerförman, underhållsansvarig, ansvarig för reningsanläggningar, vaktmästare, 
, produktionsplanerare, tekniskt kunnig personal inom specifika områden samt ett fåtal 
representanter från produktionspersonalen. Respondenterna fick på förhand en kort 
information om vad intervjuerna skulle beröra och intervjuades främst om deras respektive 
expertområde men fick även chansen att ge sina allmänna synpunkter på miljöarbetet och 
miljösituationen inom organisationen. [Se bilaga 1] 

3.2.5 Enkät om resor till och från arbetsplatsen 

Under insamlandet av primärdata och studier av sekundärdata visade det sig att det saknades 
information kring personalens resor till och från arbetsplatsen. En kort och enkel enkät 
genomfördes därför, där personalen fick svara på frågor angående deras resvanor (se bilaga 
2). Ett medelvärde för svaren räknades sedan ut varpå det multiplicerades upp till att 
överskådligt representera påverkan från företagets totala antal anställda. 

3.2.6 Genomgång av dokument 

En stor mängd sekundär data erhölls under granskning av dokument. Miljörapporter 
studerades för att samla in relevant information kring utsläppshalter och mängder. För att få 
en klar bild över hur omfattande företagets tillverkning är och vilka produkter som bidrar till 
den totala produktionen studerades även olika typer av försäljnings- och tillverkningsstatistik. 
Företagets verksamhets utforskades även genom studier av det certifierade 
miljöledningssystemet. 

3.3 Analys 

3.3.1 Miljöutredning 

 
Miljöutredningen genomfördes med stöd från två guider. ”Miljöledningsguiden – Steg för 
steg mot ISO 14000 och EMAS” (SIS Miljöforum) [5] samt ”Mall för miljöutredning” 
(Zackrisson) [30]. För att få in så mycket expertis som möjligt i rapporten valdes personer 
inom företaget, med spetskompetens inom sina områden, ut för att besvara frågeställningarna 
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i intervjuerna. Miljöutredningen utformades sedan för att motsvara kraven som ställs från 
Högskolan i Borås, Ingenjörshögskolan, gällande design och struktur av en magisteruppsats.  

3.4 Reliabilitet och validitet 

Utredningens reliabilitet avser förmågan att stå emot slumpmässiga fel, oavsett vid vilket 
tillfälle miljöutredningen genomförts skall således resultaten som utredningen generera i att 
bli det samma. Eftersom den statistik som utredningen till viss del baseras på är hämtat från 
offentliga rapporter, så som årliga miljörapporter, bör reliabiliteten kring dessa data anses 
väldigt god. Oavsett när under året en miljöutredning genomförts är tillgången till den 
statistiska informationen den samma. De respondenter som intervjuades är nyckelpersoner i 
företagets organisation, ur miljöhänsyn och eftersom respondenterna diskuterades fram 
tillsammans med företagets vice VD anses det även troligt att framtida eventuella utredningar 
skulle leda fram till samma nyckelpersoner, även om givetvis möjligheten finns att personerna 
ersatts av någon annan person som fyller samma funktion inom företaget. 

För att erhålla en så hög validitet som möjligt under miljöutredningen användes öppet 
redovisade metoder. En hög noggrannhet och ett metodiskt samt systematiskt 
tillvägagångssätt präglade även hela arbetet med miljöutredningen. På grund av den 
fastställda tidsramen för arbetet, 10 veckor 15 ECTS, sattes tydliga ramar och avgränsningar 
upp för vad miljöutredningen skulle omfatta. Inom ramarna och avgränsningarna strävade 
sedan utredningen efter att uppnå en så heltäckande status som möjligt vilket anses höja 
validiteten ytterligare.  

Kvaliteten på miljöutredningens metodik och resultat höjdes sammanfattningsvis genom 
följande faktorer: 

- Systematiskt och metodiskt angreppssätt användes för att genomföra miljöutredningen  

- Miljöutredningen genomfördes av en person med kunskaper inom såväl miljö, kemi, 
kvalitet som färgtillverkning 

- Expertis konsulterades för att höja kunskapsnivån inom områden där den ansågs 
bristfällig. Kunskapen hämtades inom företagets organisation för att ge en så väl 
tillämpad och uppdaterad kunskap som möjligt.  

- Information hämtad i företagets ledningssystem verifierades under intervjuer med 
personalen för att säkerställa att det teoretiska utförandet överensstämde med det 
praktiska.  

- Efter att den preliminära miljöutredningen färdigställts genomfördes en genomgång 
med såväl examinator på Högskolan i Borås som handledare och utvald personal ur 
ledningen på Teknos AB för att säkerställa att utformandet av utredningen samt 
nämnda och beskrivna sakuppgifterna var korrekta. 

- Den slutgiltiga miljöutredningen presenterades avslutningsvis på företaget inför 
ledningsgruppen. Under presentationen hölls även en diskussion mellan 
ledningsgruppen och studenten för att utreda eventuella oklarheter och utbyta positiv 
samt negativ kritik med avseende på relevanta aspekter.  
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3.5 Sekretess 

För att inte offentliggöra viss avtalsinformation mellan Teknos AB och några av företagets 
underleverantörer ges 2 versioner av examensarbetet ut. En version tilldelas företaget och 
inkluderar all information som examensarbetet behandlar medan den andra versionen, 
publiceras genom Högskolan i Borås, inte redovisar fullständiga uppgifter i tabell 7. 

4. Beskrivning av utredningsobjektet 

4.1 Historik 

Färgtillverkningen i Tranemo tog sin början år 1920 då Gustav Nilsson, med målsättningen att 
tillverka Sveriges bästa rödfärg, grundade Tranemo Färg AB. Företagets fick redan efter en 
kort tid en ledande position på den svenska marknaden. 1932 övertogs verksamhetens drift av 
sönerna till Gustav Nilsson, Arvid och Folke Stigsén, övertagandet ledde till en expandering 
av företaget och produkterna nådde nu en rikstäckande status. Arvid verkade som direktör i 
46 år innan hans son Jan Stigsén tog över som chef 1978. År 1989 köptes företaget upp av 
den finska koncernen Teknos Winter och bytte således namn till Teknos AB [10]. 

4.1.1 Viktiga årtal i företagets historia 

 
1920: Tranemo Färg AB grundas av Gustav Nilsson  
1932: Arvid Stigsén övertog fabriken 
1936: Fabriken eldhärjas och en ny anläggning byggdes upp 
1940: Tillverkning av måleri och industrifärger startades 
1949: En entreprenadverksamhet med huvudsyfte att sprutmåla ladugårdar startades 
1962: Den första NYANSA-butiken startade. Teknos egna kompletta färgfackbutik 
1969 Tranemo Maling A/S grundades. Ett dotterbolag i Norge 
1978: Verksamheten övertogs av Jan Stigsén 
1989 Teknos Winter OY köpte aktiemajoriteten i Tranemo Färg AB, Teknos AB bildades 
1990: En ny tillverkningsanläggning byggdes [10] 
1996: Teknos AB i Tranemo erhåller kvalitetscertifikat enligt ISO 9001 [3] 
1999: Teknos AB i Tranemo erhåller miljöcertifikat enligt ISO 14001 [4] 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

4.2 Organisationsplan över översiktlig företagsstruktur 

 
Figur 2: Organisationsplan över översiktlig företagsstruktur 

 

4.3 Kvalitets- och miljöledningssystem 

Företagets kvalitets- och miljöledningssystem ingår i företagets Verksamhetshandbok. 
Företaget påbörjade sin utveckling av ledningssystemet under början av 1990-talet. 
Verksamhetshandboken är uppdelad i fyra huvudkapitel med, eventuellt tillhörande 
underkapitel, där relevanta processer, rutiner, instruktioner och dokument samlas. Kapitlen är:  

1.  Företagsledningens ansvar 
2.1  Försäljning, orderhantering och leverans  
2.2.  Produktion av produkter. 
2.3  Inköp 
2.4  Produktanpassningar 
3.1  Mätning och provning 
3.2  Interna revisioner 
3.3  Kundtillfredsställelse 

VD/Vice VD 

IT-chef 

Kvalitet och miljö 

Administration 

Inköp 

Marknad 
Architectural Coatings 

Marknad 
Powder Coatings 

Marknad 
General Industry 

Laboratorium 

Produktion, lager, 
fastigheter 
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3.4  Behandling av avvikande produkter 
3.5  Korrigerande och förebyggande åtgärder 
4.1  Miljöprocesser 
4.2  Stödprocesser i produktionen  
4.3  Hantering, förvaring och skydd 
4.4  Verksamhetshandbokens dokument 
4.5  Övrigt 
4.6  Arbetsmiljö 
4.7  Brandskydd 
4.8  Rutin för butik 

För att säkerställa att företaget kontinuerligt arbetar mot ständiga förbättringar och att 
företaget kontrollera att verksamheten fungerar på avsett sätt, i enlighet med kravstandarder, 
genomförs revisioner av en internrevisor. Internrevisorerna har grundläggande teoretiska 
revisionskunskaper erhållna genom ett minimum av 2 utbildningsdagar samt praktiska 
kunskaper genom deltagande i minst 3 interna eller av certifieringsorgan genomförda, 
revisioner. Revisionerna genomförs i 2 steg där den initiella omfattar studier om hur rutiner 
och instruktioner följs i det praktiska arbetet varpå det avslutande steget behandlar studier av 
verksamhetssystemet och dess eventuella främjande av ett effektivt arbetssätt i paritet till 
kraven ställda av SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001. Revisionen avslutas med att 
internrevisorn upprättar en revisionsrapport, för varje avvikelse, varpå lämpliga åtgärder tas 
och följs upp [11]. 
 
Kvalitetsledningssystemet erhöll sin första certifiering under år 1996 och har därefter 
kontinuerligt fått uppdaterade certifieringar. Den nuvarande gäller fram till och med juni 2009 
[3]. Miljöledningssystemet är även det certifierat och giltigt till mars 2010 [4]. 

4.4 Sammanställning av företagets certifikat 

4.4.1 Kvalitetsledningssystem 

 
Ledningssystemet för kvalitet uppfyller kraven enligt: SS-EN ISO 9001:2000 vad gäller: 
”Tillverkning och marknadsföring av färgprodukter, tjänster och målningssystem för industri, 
konsumenter och yrkesmålare samt handel med tillbehör och stödprodukter.”  
 
Certifikat utfärdat av: SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 
Ursprungligt utfärdande: 24 juni, 2003 mot SS-EN ISO 9001:1994 
Certifikat utfärdat: 18 maj 2006 
Certifikat giltigt till: 24 juni 2009 [3] 

4.4.2 Miljöledningssystem 

 
Ledningssystemet för miljö uppfyller kraven enligt: SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller: 
”Tillverkning och marknadsföring av färgprodukter, tjänster och målningssystem för industri, 
konsumenter och yrkesmålare samt handel med tillbehör och stödprodukter.”  
 
Certifikat utfärdat av: SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 
Ursprungligt utfärdande: 5 mars, 1999 mot SS-EN ISO 14001:1996 
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Nuvarande certifikat utfärdat: 6: mars 2007 
Certifikat giltigt till: 5:e mars 2010 [4]. 

4.4.3 Provningslaboratorium 

 
Företagets laboratorium uppfyller kraven enligt: SS-EN ISO/IEC 17025 och är ackrediterade 
som provningslaboratorium för korrosionsskydd.  
 
Certifikat utfärdat av: Swedish board for Accreditation and Conformity Assessment 
Nuvarande certifikat utfärdat: 5:e November 2001 
Certifikat giltigt till: Ej angivet [13] 

4.5 Vision, Mission, Värden  

4.5.1 Vision 

 
Teknos definierar vision som bolagets önskade position på lång sikt. Visionen lyder: ”Teknos 
strävar efter att bli det ledande varumärket inom ett antal geografiskt utvalda områden och 
affärssegment, med fokus på tillväxtområden och utnyttjande av ny teknologi inom dessa 
segment. Alla användare av våra produkter skall se Teknos som sin främsta partner inom 
färgbransschen (Teknos AB 2008) [12]. 

4.5.2 Mission 

 
Teknos definierar mission som bolagets uppdrag. Deras mission lyder: ”I och med vår 
Nordiska bas skall vi inneha en ledande position inom den Nordiska färgindustrin. Baserat på 
vår erfarenhet från de Nordiska länderna fokuserar vi på nya tillväxtmarknader under 
utveckling för att uppnå en ledade position inom utvalda segment. Vår ambition, genom vårt 
"oöverträffade leverantörskoncept" och VOC-anpassade teknologi, är att vara det mest 
attraktiva varumärket inom färgbranschen för fönster- och dörrindustrin samt för 
snickeriindustrin i de centrala och norra delarna av Europa” (Teknos AB 2008) [12]. 

4.5.3 Värden 

 
Teknos reflekterar sitt dagliga arbete som etablerad praxis. Man har definierat 4 färden och 
sättet att nå de på. ”Utmärkta prestationer inom affärsverksamheten genom: Ambitiösa mål, 
kundtillfredsställelse, värdeskapande; Gemensam anda genom: tillit, respekt och vi-känsla, 
öppen och rak kommunikation, högt ansvarstagande; Kreativitet och innovativt tänkande 
genom: entreprenörsanda, ständig förnyelse, vilja att lära; Hög etik genom: ärlighet och 
integritet, gott gemensamt medborgarskap” (Teknos AB 2008) [12]. 
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4.6 Relevanta policys 

4.6.1 Miljöpolicy 

 
Teknos miljöpolicy lyder: ”Inom hela vår verksamhet skall vi genom ständiga förbättringar 
minimera negativ påverkan på såväl inre som yttre miljö. Detta synsätt tillämpar vi i vår 
råvaruanvändning, produktion, distribution, samt vid användning av våra produkter. Vi skall 
uppfylla och sträva efter att överträffa tillämplig lagstiftning och andra krav som vi berörs 
av”. [teknos miljöledningssystem [11] För att uppnå det måste företaget: ”Ha ett systematiskt 
och hos medarbetarna väl förankrat miljöarbete och ha målsättningar med vårt miljöarbete” 
[11]. 

4.6.2 Kvalitetspolicy 

 
Teknos kvalitetspolicy lyder: ”Teknos och varje enskild medarbetare skall hålla 
överenskommelser och författningskrav samt ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet” 
För att uppnå det måste företaget ha ”En realistisk och hos medarbetarna väl förankrad: 
Affärsidé, policy i väsentliga områden, målsättning med verksamhetens olika delar” samt 
”alltid sätta kunden i centrum” Teknos definierar begreppet kunder som externa och interna 
kunder (Teknos 2008) [11]. 

4.6.3 Personal- och Arbetsmiljöpolicy 

 
Teknos personal- och arbetsmiljöpolicy lyder: ”Vi ser våra anställda som vår viktigaste resurs 
och vår målsättning är att arbetsmiljön ska uppfattas som säker, trygg och stimulerande för 
alla. Vår strävan är att alla medarbetare skall kunna utveckla sin personliga kompetens, uppnå 
personliga yrkesmässiga mål samt kunna påverka sin lön” . För att uppnå detta försöker 
företaget ha en ”öppen, förtroendefull, rak och ärlig kommunikation inom företaget”. Det 
gäller även ” att organisation och lönesystem stimulerar till utbildning, kompetensutveckling, 
samhörighet, ansvarstagande samt kundorientering”, ”att alla medarbetare ser betydelsen av 
sin egen insats i verksamheten” samt ”att arbetet med att säkerställa och förbättra arbetsmiljön 
skall ingå som en naturlig del av det dagliga arbetet och att varje anställd kontinuerligt skall 
delta genom att rapportera, upptäcka risker samt lämna förslag till förbättringar”(Teknos 
2008) [11]. 

4.6.4 Inköpspolicy 

 
Teknos inköpspolicy lyder: ”Vid inköp skall vi endast använda oss av leverantörer, som kan 
tillgodose våra och våra kunders behov samt kvalitetskrav och miljökrav. 
Inköpsverksamheten skall styras och samordnas så att såväl leverantörer som levererad 
produkt motsvarar ställda krav” (Teknos 2008) [11]. Läs mer om vilka krav som ställs på 
leverantörer och hur leverantörerna bedöms i kapitel 6.5 och 7.6. 

4.7 Relevant statistik 

Med relevant statistik i objektsbeskrivningen avses den totala mängd färg som produceras 
varje år samt vilken andel av den totala färgmängden som utgörs av lösningsmedelsburen 
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färg, vattenburen färg samt rödfärg. Ett historiskt perspektiv erbjuds då statistiken sträcker sig 
5 år bakåt i tiden. 

4.7.1 Försäljningsstatistik 
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Diagram 1: Produktionens totala tillverkningsmängd [14] 
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4.7.2 Andel vattenburen- kontra lösningsmedelsburen färg 
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Diagram 2: Tillverkningsmängd fördelat på respektive färgtyp [14] 

4.7.3 Andel av den totala produktionen utgjord av respektive färgtyp 
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Diagram 3: Andel av den totala produktionen utgjord av respektive färgtyp [14] 
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5. Företagets produkter 

Teknos AB producerar i dagsläget såväl vattenburna som lösningsmedelsburna färger vid sin 
produktionsanläggning i Tranemo. Företaget utför även kundanpassningar av pulverfärg som 
tillverkats av andra bolag inom koncernen [15].  

5.1 Allmänt om färg 

Till skillnad från engelskans begrepp ”surface coating” finns det, i det svenska språket, inte 
något bra samlingsnamn för färger och lacker. Det är tillika också väldigt svårt att ge en klar 
och tydlig bild definition som enbart täcker färger och lacker utan att gälla fler typer av 
produkter. I en amerikansk ASTM-standard kan dock följande definition läsas: ”En flytande 
eller kittaktig beredning eller en som kan bli flytande och som blir förvandlad till en fast, 
skyddande, förskönande eller funktionell vidhäftande film efter att ha påförts som ett tunt 
skikt.”  
 
Beroende på den form som färgen applicerad i kan färgerna delas in i våtfärger och 
pulverfärger. Till de färger som appliceras i vått tillstånd räknas lösningsmedelsburen färg, 
lack, lösningsmedelsfri färg, lack och vattenburen färg, lack medand de färger som levereras 
och appliceras i pulverform klassas som pulverfärger. 
 
För att klassas som en tillfredställande färg måste produkten uppfylla 6 parametrar: 

1. Färgen ska vara lagringsbeständig 

2. Färgen ska kunna påföras med avsedda metoder 

3. Färgen ska bilda film (torka, härda) 

4. Färgen ska ge tillfredställande vidhäftning, skyddande egenskaper och ytkvalitet 

5. Färgen ska medföra minsta möjliga hälsorisk vid hanteringen 

6. Färgen ska vara så billig som möjligt 

För att uppnå dessa krav krävs det att man tillsätter en rad råvaror vid tillverkningen av 
färgen. De råvaror som normalt utgör beståndsdelarna för en tillverkad färg är följande:  

Bindemedel: Utgör den yttre fasen i det torra färgskiktet. Bindemedlet står för kontakten med 
underlaget och omgivningen.  

Pigment: Svarar ofta för färgens kulör- samt täckförmåga men kan även påverka produktens 
hårdhet, kemikalieresistens, skydd mot UV-ljus och korrosionsskydd.  

Fyllmedel: Drygar ut färgen och gör den billigare. Kan även förbättra vissa egenskaper, 
exempelvis slipbarhet samt förstärkning (armering) av färgfilmen. 

Mjukningsmedel: Ämnen som ökar färgfilmens tänjbarhet samtidigt som hårdheten minskar, 
dvs. en sänkning av glastemperaturen, Tg.  
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Lösningsmedel: Lösningsmedlets uppgift är att se till att färgen erhåller en konsistens som 
möjliggör tillverkning samt applicering. 

Additiver: Additiven tillsätts i små mängder för att påverka någon egenskap utan att ha 
negativt inflytande på resterande egenskaper. Kan gälla förbättring av lagrings-, applicerings-, 
torknings-, eller ytegenskaperna. Tillsatsmedel utgör endast några få procent av färgens totala 
vikt men ofta kan de vara avgörande för hur hög kvalitet den färdiga produkten erhåller [15]. 

5.2 Allmänt om aktuella förpackningar 

Företaget levererar sina produkter i en mängd olika förpackningar. Merparten levereras dock i 
plåtburkar, invändigt lackade eller utan lack i storlekar mellan 0,33 och 20 liter. Även burkar 
av plast förekommer, dessa i storlekar från 1 till 10 liter. Dessutom finns möjlighet att få sin 
produkt levererad i plåtfat med volymen 200 liter, i 1 m3 stora containrar, i fluidbags eller i 
plastfat från 50 till 120 liter. Företaget tillhandahåller även produkter som tappas i 
plastdunkar, plåtdunkar samt plastflaskor. Produktens art samt kundens önskemål styr valet av 
förpackning [16].  

5.3 Översiktlig beskrivning av produktens miljöpåverkan 

För att producera färgen köper företaget in råvaror vilket leder till utsläpp genom olika typer 
av transporter. Råvarorna sammanställs sedan med hjälp av energiförbrukning till den färdiga 
produkten. Under tillverkningsprocessen genereras avfall och utsläpp. Den färdiga produkten 
distribueras därefter till kunder via olika typer av utsläppsgenererade transporter. Kunderna 
applicerar sedan den köpta produkten på den avsedda ytan. När färgen torkar avdunstar 
lösningsmedlet i färgen och går ut i naturen vilket leder till en varierad grad av miljöpåverkan 
beroende på vilket lösningsmedel färgen innehåller. När väl färgen applicerats uppstår en 
restprodukt i form av det tomma emballaget samt eventuella rester av produkten som finns 
kvar på appliceringsverktygen [17]. Hanteringen av det tomma emballaget och resterna är 
ytterligare en miljöpåverkning som varierar beroende på om kunderna följer de av tillverkaren 
givna instruktionerna eller ej. Emballage skall återvinnas baserat på vilken typ av emballage 
det är och till vilken grad emballaget är tömt, exempelvis plåt eller plast, tomt eller 
innehållande färgrester. Tomma förpackningar, eller förpackningar med intorkad icke-
miljöfarlig färg, skall i regel återvinnas genom förpackningsåtervinningen medans övriga 
förpackningar skall återvinnas i färghandlarnas återvinningscentraler eller som farligt avfall 
[18]. Efter att färgen applicerats på ytan har den en varierande hållbarhet. Under dess 
livslängd kan vissa färgtyper exempelvis utsättas för mögel och bakterieangrepp varvid ytan 
måste rengöras med miljöfarliga ämnen för att återfå sina nyapplicerade egenskaper. Tester 
för att se hur väl färger motstår just denna typ av angrepp genomförs regelbundet och ett 
uppmärksammat exempel är Folksams färgtest som innebär att försäkringsbolaget målar ytor 
runt om i landet och sedan gör avläsningar varje år [19].  
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6. Beskrivning av granskade områdens verksamhet inom vald begränsning 

6.1  Produktion 

6.1.1 Generell produktion 

 
I företagets huvudsakliga produktionsanläggning tillverkas färger för industriellt bruk samt 
färger för privata konsumenter. Produktionen genomför även kundanpassningar gällande 
kulörer genom de olika brytsystemen, Teknotint och Teknomix. Inom produktionslokalerna 
förekommer även kundanpassningar av, i Finland tillverkad, pulverfärg. Koncernens centrala 
ledningsgrupp bestämmer vilken färg fabriken i Tranemo skall tillverka, och i vilken mängd 
den skall tillverkas [19].  
 
Produktionspersonalen erhåller en tillverkningsinstruktion ifrån arbetsledningen och tillverkar 
därefter produkterna enligt instruktionen. Instruktionen innehåller en beskrivning av vilka 
råvaror som skall tillsättas, under vilka förhållanden de skall tillsättas samt vilka maskinella 
inställningar som skall råda på tillverkningsmaskinerna under processens olika skeden.  
 
Företaget strävar efter att tillverkningsprocessen och förehavanden, som följer vid vidare 
förädling av den färdiga produkten inom produktionslokalerna, skall ske i så slutna system 
som möjligt. Friskluftsfläktar samt utsug vid maskiner är ett viktigt steg i denna strävan att 
skapa en så god arbetsmiljö som möjligt. Utsugen och fläktarna passerar sedan genom 
avsedda anläggningar och filter för att minimera påverkan på miljön och uppfylla de lagar och 
krav som finns på företagets verksamhet. 
 
För att produktionspersonalen skall veta vilken typ av råvara de hanterar och vilka 
skyddsföreskrifter som gäller för varan är varje råvara kodad enligt ett internt 
skyddskodssystem beskrivet i kapitel 7. Samtliga aktuella råvarors nummer på 
skyddskodsskalan finns angivna på tillverkningsinstruktionen. Råvarorna förekommer i en 
mängd olika förpackningar, exempelvis plåt- och plastfat, 20-25 kilos säckar, 500-1000 kilos 
säckar, containrar, plåt- och plastdunkar. Vidare förekommer även en mängd råvaror lagrade 
på tank i produktionslokalen. Råvaran förmedlas sedan direkt till maskiner eller 
uppvägningsplatser genom rörledningar, antingen isolerade eller oisolerade.   
 
Produkten tillverkas med maskiner lämpade för batchstorlekar från 40 liter till 10 000 liter 
och beroende på vilken storlek batchen är av, klassificeras tillverkningen som småsats, under 
850 liter eller storsats, över 850 liter. Småsatstillverkning sker i kärl med storlekar upp till 
1000 liter. Efter att färgen producerats i kärlet körs det bort till förvaring innan det 
avslutningsvis kan tappas i avsett emballage. Storsatstillverkningen sker i en dissolver varpå 
färgen antingen tappas direkt ur dissolvern eller pumpas till en färdigvarutank varpå tappning 
sker.  
 
När en produkt är färdigställd måste den kvalitetsgodkännas av företagets kontroll-
laboratorium. Tillverkningspersonalen tar därför ett prov ur batchen som sedan granskas av 
laboratoriet innan produkten får tappas i avsett emballage. Vid kvalitetsavvikelser justeras 
färgen tills den uppnå aktuella normer. Vid grava kvalitetsavvikelser som inte går att justera 
spärras produkten och en utredning tillsätts för att klargöra hur färgen på bästa sätt kan tas 
tillvara på trots bristfallig kvalitet. Om utredningen fastslår att färgen ej kan användas på 
något vis i vidare produktion skickas batchen till destruktion. Destruktion är den sämsta 
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möjligheten ur miljö- och ekonomiaspekter. Ett tredje alternativ till justering och destruktion 
är att använda den felaktiga produkten som tillsatts i tillverkningsprocessen för en annan 
batch. Färgen tillsätts då i så små mängder att tillsatsen inte påverkar kvaliteten negativt (Se 
figur 3 för en översiktlig beskrivning av den generella tillverkningsprocessen).   
 
Under såväl tillverkningsprocessen som förpackningsprocessen uppkommer en rad moment 
där diskning av kärl och maskiner måste ske. Vattenburna färger diskas med rent vatten 
medand lösningsmedelsburna färger diskas med färgens specifika lösningsmedel [16]. 
 
 
Figur 3: Översiktligt beskrivning av generell tillverkningsprocess 
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skorsten som ej är ansluten till fabrikens övriga ventilationsmekanism. Råvarorna är i stort 
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6.1.3 Fabriksområdet 

 
Företagets finns beläget på en fabrikstomt centralt i Tranemo samhälle. Närmaste byggnader 
är skola, idrottshall och bostadsområden. Fabrikstomten omfattar, förutom 
produktionslokaler, lager, verkstadsavdelning, laboratorium och kontor även 
uppsamlingsplatser för avfall av olika typ och reningsanläggningar samt olika råvaruförråd. 
Företaget har tagit en rad åtgärder för att fabrikstomten skall vara välförberett mot utsläpp. De 
två tydligaste exemplen på detta är att man byggt en skyddsvall som är placerad mot ån som 
ligger ca 50 meter från fabrikstomtens gräns, skyddsvallen är utrustad med passager som gör 
det möjligt för dagvatten att passera vid kraftiga regnfall, dessutom strävar man efter att 
asfaltera samtliga ytor där risken för utsläpp är påtagande, detta för att förhindra att utsläpp 
når ner till grundvattennivån. Området är omgivet av ett skyddande stängsel, förutom 
kontorslokalerna som ligger något fristående, och i anslutning till stängslet finns även en 
parkeringsplats för företagets anställda, en plats som även fungerar som uppsamlingsplats 
under förhållanden som kräver utrymning av lokalerna. En fristående färgbutik finns även 
representerad i anslutning till lokalerna [16] (Se figur 4 för översiktlig beskrivning av 
fabriksområdet). 
 
Figur 4: Översiktlig beskrivning av byggnader på fabriksområdet [29] 
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6.2 Laboratorier 

6.2.1 Laboratorium 

 
Teknos huvudsakliga produktutveckling bedrivs vid avdelningar i Finland samt till viss del 
även i Danmark. Laboratoriets uppgift i Tranemo är istället främst av att arbete med service åt 
kunder samt att göra kundanpassningar av redan befintliga produkter. Laboratoriet gör även 
utredningar och bestämmer vidare behandling av färger som klassas som bristfälliga vid 
kontrollfasen av tillverkningsprocessen (Se figur 3). Eftersom företaget måste betala en avgift 
för varje kilogram färg som skickad till destruktion är detta en viktig del i arbetet. I den mån 
laboratoriet tillåts välja egna råvaror till produkter är det främst den tekniska prestandan som 
styr valet men för att varan skall få tas i bruk måste den först även få miljöchefens 
godkännande. Generellt sätt arbetar koncernens laboratorier i dagsläget med att försöka 
minska VOC-halterna i sina färger för att kunna möta de hårdare regleringar som skall införas 
på konsumentfärger år 2010 [17]. 

6.2.2 Kontrollaboratorium 

 
Företagets andra laboratorium arbetar med kontroll av de färdigställda produkterna samt till 
viss del även med kontroll av ankommande råvaror. Laboratoriet arbetar även med kontroller 
av olika parametrar under tillverkningsprocessens fortgång. Olika färger har olika specifika 
krav som skall uppnås för att färgen skall kunna klassas som godkänd. Generellt sätt går 
kontrollprocessen av de färdiga råvarorna till som följande; Tillverkningspersonal lämnar in 
ett prov på ca 3 dl till kontrollanten. Provet tillåts sedan vila 1 dygn under konstanta 
förhållanden och dagen efter utförs kvalitetskontrollen. Är färgen av rätt kvalitet förpackas 
den i avsett emballage, i annat fall görs en utredning som resulterar i justering, tillsatts i annan 
färg eller i destruktion (Se figur 3) [22]. 

6.3 Lager 

Lagrets verksamhet går ut på att säkerställa att kunden får sina varor. Företagets kundtjänst 
sänder listor på vilka varor som vilken kund har beställt, listorna benämns inom företaget som 
plocklistor. Lagerpersonalen plockar därefter ihop de varor som plocklistorna kräver, detta 
görs främst med hjälp av eldrivna truckar. Lagret arbetar även med kundanpassningar genom 
kulörbrytning av befintliga produkter.  
 
På grund av fabrikens geografiska läge finns det ingen möjlighet att direkt distribuera 
produkterna på annat vis än genom lastbilstransporter. Teknos köper en transporttjänst av 
Schenker som genom sin lokala representant i Tranemo fraktar varorna till sin central i Borås, 
4-5 gånger om dagen, för vidare distribution. Förutom denna distribution, transporteras även 
varor från Tranemo till ett lager, drivit av koncernen, i Arnäsvall. Denna transport sker 
initiellt med lastbill till Göteborg där sedan varorna lastas på tåg för att fraktas den avslutande 
vägen. Avslutningsvis fraktas det även varor med lastbill mellan fabriken i Tranemo samt 
koncernens anläggningar i Finland. Produktionschefen ansvarar sedan för att de lagar och 
förordningar, som finns för att godtransporterna av olika sort, efterföljs [23]. 
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6.4 Verkstad och underhåll 

Verkstadsavdelningens huvudsakliga uppgift är att underhålla maskinparken, bygga ihop 
maskiner samt att utveckla maskinparken med nya effektiva tekniska lösningar i såväl 
ekonomiska som miljöförbättrande aspekter. Eftersom avdelningen har få anställda görs 
arbetet ofta tillsammans med tillgångar och kunskaper som finns hos företag, inom lämpliga 
branscher i, närbygden. Företaget har under senare år genomfört en rad investeringar i 
tekniska lösningar som har haft en rad positiva effekter. Ett exempel på detta är ett slutet 
kylvattensystem som i dagsläget är under utveckling, vilket leder till en frångång från det 
tidigare systemet där färskvatten gick in i kylanläggningar för att sedan gå ut till spillo i 
systemets utlopp [24]. 

6.5 Inköp 

Inköpsavdelningen hanterar inköp av råvaror för produkttillverkning, emballage till de färdiga 
produkterna samt inköp av övriga servicevaror till verksamhetens processer. Eftersom järnväg 
inte finns att tillgå i anslutning till Teknos AB i Tranemo sker transporterna till fabriken med 
lastbil. En merpart av transporterna till företaget sker enligt DDP (Delievered Duty Paid) som 
innebär att det företag som Teknos köper tjänsten av står för risker och kostnader i samband 
med transportjänsten. Detta leder till att transportföretaget själva bestämmer över exempelvis 
vilken sorts lastbil som skall köra godset samt om bilen skall gå fullastad med varor eller inte.  

En stor volym av företagets råvaror levereras i tankbilar och i de fallen strävar 
inköpsavdelningen att försöka köpa bilar som fraktas med full last i tanken, främst av 
ekonomiska samt kvalitetsmässiga själ. 

Innan en leverantör får leverera tjänster eller produkter till Teknos AB genomför 
inköpsavdelningen tillsammans med miljö- och kvalitetschefen en leverantörsbedömning för 
att säkerställa att leverantören uppnår de krav som Teknos sätter på sina leverantörer. 
Merparten av råvaruleverantörerna producerar sina varor utanför Norden. Endast 3 
grundråvaror fraktas till fabriken från inom Sveriges gränser däribland det mjöl och 
rödfärgspigment som används vid tillverkningen av rödfärg. När det gäller leverantörerna av 
emballage återfinns de i Sverige och på grund av emballaget låga kostnad strävar Teknos efter 
att göra sina inköp på så nära håll som möjligt. I dagsläget levereras emballaget från 
Ulricehamn och Lagan som båda ligger inom en 10 mils radie från Tranemo [25]. 

7. Miljöutredning 

7.1 Miljöorganisation 

Företagets miljöorganisation styrs från vice VD, som även är miljö och kvalitetsansvarig. 
Tillsammans med produktionschefen, inköpschefen samt miljö och kvalitetsassistenten delas 
ansvaret för samtliga områden inom miljöorganisationen upp. Delegering av uppgifter 
förekommer sedan i lägre led av företagets organisation genom anställda med uppgifter av 
olika grad och art. Allt för att säkerställa att ledningens miljökrav efterleds från toppen av 
organisationen genom alla nivåer av anställda [26] 
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Figur 5: Översiktsbild över relevant organisation för miljöfrågor [26] 
 

 

7.2 Styrande lagar, förordningar och dokument 

De lagar och förordningar och dokument som styr verksamheten finns samlade i företagets 
ledningssystem, Verksamhetshandboken. För tillfället styrs verksamheten av följande: 
 
1. SS EN ISO 14001:2004 
2  Tillstånd enligt miljöskyddslagen för färgtillverkning. Beslutats av länsstyrelsen. 
3  Slutgiltiga villkor beträffande utsläpp till luft och vatten enligt 21 § miljöskyddslagen 
4 Tillstånd enligt förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer 
5 Kontrollprogram för verksamheten vid Teknos AB i Tranemo Kommun.  
6 Miljöbalken SFS 1998:808 uppdaterad tom SFS 2007:660 
7 Lag resp. förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
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 allvarliga kemikalieolyckor. SFS 1999:381, uppdaterad 2005:349 resp. SFS 1999:382. 
 Uppdat. 2005:817  
8 Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer, SFS 1998:941. 
 Uppdaterad tom. 2006:847 
9 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS 1998:899, uppdaterad tom 
 SFS 2005:1041 
10 Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll SFS 1998:901 
11 Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar SFS 1998:905. Uppdaterad tom SFS 
 2005:624 
12 Avfallsförordningen SFS 2001:1063. Uppdaterad tom 2005:628 
13 Förordning om deponering av avfall. SFS 2001:52. Uppdaterad 2005:628 
14 Kemikalieinspektionens föreskriver om kemiska produkter och biotekniska 
 organismer KIFS 1998:8 med ändring till KIFS 2007:6 
15  Anmälan till produktregister. Årliga hänvisningar från kemikalieinspektionen 
16 Kemikalieinspektionens föreskriver om märkning och klassificering KIFS 2005:7 
17 Förordning om batterier SFS 1997:645. Uppdaterad tom 2005:212 
18 SNV:s föreskrifter om transport av avfall NFS 2005:3  
19 SNV:s föreskrift om begränsning av VOC utsläpp från verksamheter NFS 2001.11 
 Uppdaterad 2005:14 
20 Föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, HCFC och HFC 
 (Köldmediekungörelsen). SNFS 992:16. Uppdaterad NFS 2003:11. 
21 Naturvårdsverkets föreskrift om miljörapport NFS 2002:30 
22 SFS Producentansvar för förpackningar SFS 2006:1273 
23 ADR/ADR-S transport av farligt gods på väg. Räddningsverket 
24 Lag om transport av farligt gods. SFS 2006:263 
25 Förordning om transport av farligt gods SFS 2006:311 
26 Statens räddningsverks föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. 
 SRVFS 2002:3 
27 IMDG-CODE 
28 Sveffs märkningsguide 
29 Sveffs varuinfoguide 
30 Sprängämnesinspektionens föreskrifter om märkning av förpackningar mm, med 
 brandfarliga varor  (1995:5) 
31 Produktsäkerhetslag SFS 2004:451 
32 Produktsäkerhetsförordningen SFS 2004:469 
33 Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 
34 Plan och bygglagsstiftningen 
35 SS EN ISO 9001:2000 [11] 

För att hålla sig uppdaterade tar företaget hjälp av branschorganisationen, SVEFF och genom 
att prenumerera på olika tjänster som tillgodoser företaget med nya lagar inom den specifika 
branschen då nya lagarna stiftas, eller befintliga förändras. Under möten med SVEFF:s  
miljöutskott finns det sedan även tillfällen för diskussioner till hur deltagarna lämpar och 
tolkar olika lagar vid sina specifika verksamheter [26].  
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7.2.1 REACH 

 
Företaget arbetar aktivt med frågor som rör REACH i en uppkallad REACH-grupp. Processen 
går ut på att identifiera vilka kemikalier som levereras till fabriken och sedan kontrollera om 
leverantören planerar förhandsregistrera sina varor för att kunna utnyttja övergångstiden. Om 
ett företag ej planerar genomföra förhandsregistrering av sina varor, exempelvis beroende på 
att leverantörens tillverkning är belägen utom EU gör Teknos en egen bedömning om de 
själva skall utföra en förhandsregistrering, innebär en kostnad för företaget, eller om de skall 
avveckla varan och finna andra alternativ. 

7.3 Miljöaspekter 

7.3.1 Definierade av företaget 

 
Företaget har i dagsläget definierat miljöaspekterna enligt följande: 

1. Förbrukning av elenergi 17000 MWh 
2. Transporter som vi betalar för 
3. Möjlig risk för brand i samband med motorer 
4. Råvaror och REACH 
5. Gammal markförorening 
6. Gasol ca 50 ton 
7. Stor andel xylen som går åt vid diskning 20 ton [11] 
 
Aspekterna gås igenom av miljö- och kvalitetschefen 1 gång varje år.  

7.3.2 Definierade av miljöutredningen 

 
Miljöutredningen finner det lämpligt att definiera miljöaspekterna enligt följande: 
 
1. Förbrukning av elenergi 17000 MWh  
2. Transporter som företaget betalar för  
3. Transporter av personal 
4. Möjlig risk för brand i samband med motorer 
5. Möjlig risk för utsläpp i samband med påfyllning och hantering av tankråvaror 
6. Råvaror och REACH 
7. Gammal markförorening 
8. Gasol ca 50 ton 
9. Lösningsmedelsmängd använd till diskning 
10. Total påverkan på miljön från företagets reningsanläggningar 
11. Avfallsmängd 
12. Diffusa utsläpp 
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Förbrukningen av elenergi är en viktig aspekt då den el som köps in inte utnyttjas på bästa sätt 
på grund av den reaktiva effekt som företagets processer verkar under. Transport av personal, 
till och från arbetsplatsen är även det en transportsynpunkt som kan vara relevant att använda 
som miljöaspekt då den är påverkningsbar. Risk för utsläpp i samband med påfyllning och 
hantering av tankråvaror är nämnvärd på grund av att det inträffat incidenter inom detta 
område under de senaste åren. Lösningsmedelsmängden som används till diskning inom såväl 
lösningsmedelsburna- som vatteburna färger är en viktig miljöaspekt då det kan tänkas vara 
ett bra område för vidare förbättringsarbete. Den totala påverkan på miljön från företagets 
reningsanläggningar är också en stark miljöaspekt då man årligen släpper ut vissa halter och 
mängder av farliga ämnen.. Då punkt 10 anses som en miljöaspekt kan företaget analysera 
och aktivt agera för att minimera den totala påverkan som driften av deras 
reningsanläggningar har, exempelvis drivs VOC-anläggningen av gasol vid de perioder som 
inte produktionen genererar tillräckligt med bränsle för att driva anläggningen. Mängden 
avfall och diffusa utsläpp anses även som viktiga miljöaspekter att ta hänsyn till. De diffusa 
utsläppen genereras exempelvis från fläktsystem som inte är kopplade till företagets 
reningsanläggningar. Storleken på de diffusa utsläppen har uppskattats till 600 kg av företaget 
[27]. 

7.4 Riskanalyser 

Företaget genomför årligen riskanalyser för att vara väl förberedda på eventuella situationer 
som kan inträffa. Riskanalysen baserar på huvudmoment. Kontrollpunkter (1), 
Kommentarer/Vad kan hända vid en nödsituation (2) och Förslag till åtgärd (3). 
Produktionschefen ansvarar för att riskanalyserna genomförs och under analysens process 
deltar även arbetsledaren för produktionen samt Kvalitets- och Miljöchefen närvara. 
Måluppfyllnad med riskanalysen nås när den identifierar olycksrisker utreder konsekvenserna 
för miljö och hälsa i händelse av att en olycka eller en nödsituation inträffar. 
 
Nedan ges en överskådlig förklaring av de olika huvudmomenten i företagets riskanalys: 

1   Undersökning av tankar och rör så att inget läckage förekommer 
  Undersöka funktionen i branddörrar 
  Undersöka håltagningar i väggar så att inget läckage förekommer 
  Undersöka om kemikaliehanteringen är bristfällig 
  Förvaring av farliga ämnen 
  Brand 
  Övrigt 
 
2  Anger förslag på vad som kan hända vid brister i undersökningen   
  av kontrollpunkterna. Förslag och synpunkter varierar från  
  riskanalys till riskanalys beroende på vilka upptäckter riskanalysen 
  ger från år till år. 
 
3  Förslagen till åtgärder som kan tänkas lösa problemen med
  kontrollpunkterna [11] 
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7.5 Nödlägesberedskap 

Företagets arbete i nödsituationer styrs från produktionschefen som har det övergripande 
ansvaret för att medarbetarna har god beredskap i tänkbara situationer som kan uppstå. 
Produktionschefen ansvarar även för att utrymningsövningar utförs. Avdelningscheferna är 
sedan ansvariga för att respektive avdelnings arbetare har korrekt beredskap i 
nödsituationerna. Företaget förbereder sina nyanställda för nödlägesberedskap genom att 
utföra en obligatorisk utbildning som är anpassad till respektive omfattning av 
anställningsuppgiften. Under anställningens gång genomförs sedan repeterande och 
kompletterande övningar för att korrekt agerande skall infinna sig då nödlägessituationen 
uppstår. Hantering av brandsläckare exemplifierar en av dessa övningstyper. En 
utrymningsövning genomförs även med en frekvens av maximalt 3 år mellan varje repetition. 
Företagets nödlägesberedskap omfattar även en beredskapsplan, vilken ansvaras för av 
produktionschefen. Planen omfattar hela verksamheten och fastställer ansvarsförhållanden 
och aktuella åtgärder till eventuella nödsituationer och olyckor. Beredskapsplanen innehåller 
även en förteckning över vilka medarbetare som ansvara för de olika åtgärderna. Bolaget går 
igenom sin beredskap minst 1 gång varje år och korrigerar därefter rutiner och instruktioner 
efter behov [11]. 

7.6 Råvaror 

Företaget delar upp sina råvaror i följande 10 huvudgrupper med tillhörande undergrupper.  
Merparten av huvudgrupperna består av olika blandningar av kemikalier medan gruppen 
kemikalier består av rena kemikalier [11] (Se tabell 1). 
 
Tabell 1: Råvarugruppering [14] 

Huvudgrupp Undergrupper 
Huvudgruppens andel av den 

total a råvarumängden (%) 

Additiver Sickativer 12,3 
  Mjukgörare   
  Förtjockare   
Kemikalier  0,2 
Fyllnadsmedel   4,4 
Färgpastor   2,2 
Pigment Vita 14,4 
 Korrosion  
  Övriga pigment  
Bindemedel Alkydharts 41,9 
  Epoxiharts   
  Dispersioner   
  Akrylharts   
  Övriga   
Härdare Epoxi 0 
Lösningsmedel Alifater 7,8 
  Aromater  
  Övriga  
Förpackningsmaterial   15,5 
Övriga   1,3 
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Den råvarugrupp som används i störst mängd på företaget är alltså Bindemedel. Av 
bindemedlets 41,9 andelsprocent utgörs 28,0 % av alkydhartser. Alkydhartsen är alltså den 
råvara som används mest på företaget. Den råvarugrupp som används till näst störst andel är 
förpackningsmaterial och den efterföljs av pigment, additiver och lösningsmedel. Därefter 
följer de resterande grupperna. Ur ett miljöpåverkande syfte för råvarugrupperna ter sig 
förpackningsmaterial relativt ointressant då själva råvaran ej förädlas eller förändras under 
processerna. Transporten av förpackningsmaterialet till fabriken och transporten av den 
färdiga produkten från fabriken behandlas i kapitel 7. Även om andelen additiver överstiger 
mängden lösningsmedel så prioriteras ändå beskrivningen av lösningsmedel framför 
additivens förklarande på grund av att råvarugrupper även förekommer vid olika sammanhang 
av diskning av tillverkningsutrustning och således är extra viktig att belysa närmare 
tillsammans med grupperna för alkydhartser och pigment [14]. 

7.6.1 Alkydhartser 

 
Alkydharts är ett samlingsnamn för 20 olika råvaror inom produktionen. Den totala mängden 
förbrukad alkydharts uppgår till knappt 289 000 kg där de största bidragande råvarorna 
tillsammans representerade en förbrukning motsvarande 197302 kg [14]. 

7.6.2 Pigment 

 
Pigment utgör 14,4 % av den totala råvarumängden och den största bidragande råvarugruppen 
i denna kategori är de vita pigmenten med en representerande andel motsvarande 7,3 % av 
den totala råvarumängden på företaget. Vita pigment är ett samlingsnamn för 11 olika 
produkter. Totalt användes 355840 kg under 2007 av dessa kilo bidrog de två mängdmässigt 
största råvarorna med 275175 kg [14]. 

7.6.3 Lösningsmedel 

 
Lösningsmedel utgör 7,8 % av den totala råvarumängden och gruppen omfattar de båda 
undergrupperna alifater, aromater och övriga. Alifaterna används i störst utsträckning, 4,8%, 
medan aromaterna använda till en andel motsvarande 1,7 %. Den totala mängd alifater som 
åtgick under 2007 var 516241 kg. Aromaterna användes i mindre utsträckning och under 2007 
uppgick antalet förbrukade kilon till185226. Den övriga gruppen är en samling av en mängd 
råvaror och omfattar bland annat vatten och vattenånga men även en rad olika alkoholer. Den 
alkohol som användes till störst mängd är propylenglykol med en förbrukning motsvarande 
12468 kg under 2007 [14]. 
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7.7 Kemikalier 

I företagets råvarusortiment ingår 9 klassificerade kemikalier: 

Tabell 2: Klassificerade kemikalier [14] 
 

Produktnamn Kemikalietyp Använd mängd år 2007 (kg) 
AMP 90 Aminoalkohol 175 
Natronlut 25% Natriumhydroxid 680 
Borax Dinatriumtetraborat 2381 
Ferromel 20 Järnsulfat 18228 
Natriumbensoat Natriumbensoat 458 
Natriumhexametafosfat Natriumhexametafosfat 235 
Natriumnitrit Natriumnitrit 49 
Citronsyra Citronsyra 20 
Kopparsulfat Kopparsulfat 656 
 
Förutom dessa kemikalier förbrukas även en del övriga medel så som smörjmedel samt 
kemikalier som används för fällning och flockning vid reningsanläggningen för vatten [14]. 

7.8 Klassificering och hantering av råvaror och kemikalier 

Ansvaret för att hanteringen av råvaror och kemikalier är fördelat mellan fyra positioner i 
företagets struktur. Produktionschefen ansvarar för att kemikalierna i fabriken hanteras på ett 
sätt som uppfyller den rådande lagstiftningen och att hanteringen sker i på ett sätt som 
minimerar skador och olyckor. Den administrerande chefen på laboratoriet är ansvarig för 
samma specifika uppgifter som produktionschefen med skillnaden att uppgifterna endast 
berör laboratoriet och inte fabriken. Kvalitets- och miljöchefen ansvarar för att kemikalierna 
får korrekt riskbedömning och ges rätt intern skyddskod. Dessutom sträcker sig kvalitets- och 
miljöchefens ansvar till att även tillhandahålla huvudskyddsombudet med 
varuinformationsblad/interna skyddsblad för alla kemikalier som används i 
produktionslokalerna. Huvudskyddsombudet är sedan ansvarigt för arkiveringen av 
varuinformationsbladen/interna skyddsbladen [11]. 

De kemikalier som företaget hanterar är till största del råvaror som ingår i produktionen. 
Kemikalierna kodas enligt företagets interna skyddskoder beskrivet i tabell 3.  
 
Tabell 3: Interna skyddskoder [11] 
 

Skyddskod Risk Avsedd skyddutrustning 

S 0 Normal aktsamhet Bomullsvantar 
S 1 Risk för lungbesvär Bommulsvantar och dammfilter 
S 2 Risk för hudbesvär resp. sveda i ögon Plasthandskar och visir 
S 3 Risk för kraftiga hudbesvär-allergi Plasthandskar, visir och förkläde 
S 4 
 

Risk för lösningsmedelsskador 
 

Plasthandskar, kolfiltermask eller  
friskluftsmask, visir 

S 5 
 

Risk för kraftiga frätskador, 
lungbesvär mm. 

Plasthandskar, förkläde, kolfiltermask  
eller friskluftsmask, visir 
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Det kan även förekomma att företaget köper in, vid något enstaka tillfälle, 
förbrukningsmaterial i form av kemikalier. Innan inköp får ske måste först måste materialet 
godkännas av kvalitets- och miljöchefen. Inköpschefen tillhandahåller kvalitets- och 
miljöchefen med aktuella varuinformationsblad som sedan gör en bedömning och eventuellt 
godkänner varan med en signatur. Avslutningsvis tilldelas materialet en intern skyddskod på 
varuinformationsbladet. Kemikaliehanteringen finns beskriven i figur 6 [11]. 
 
Figur 6: Kemikaliehanteringsprocessen [11] 
 

 

Varor som klassas som brandfarliga skall hanteras enligt anvisningar i fastställd 
klassningsplanen. För att ha en så hög säkerhet som möjligt samt en tillfredställande trivsel i 
arbetsmiljön skall produktionslokalerna städas regelbundet. 

7.9 Behandling av avvikelser 

7.9.1 Avvikande produkter 

 
En avvikande produkt innebär att produkten ej stämmer överens med de specifika krav som 
finns ställda. Målsättningen med företagets arbetssätt är att använda ett systematiskt 
tillvägagångssätt för att på ett enkelt och effektivt sätt finna, avskilja och åtgärda avvikande 
produkter och sedan genomföra lämpliga åtgärder för att förhindra att avvikelsen uppträder 
igen. Begreppet avvikelser omfattar Interna avvikelser, kundreklamationer, reklamation mot 
leverantör och retur från kund.  
 
Upptäckare av en avvikelse har som skyldighet att spärra artikeln som avviker och sedan 
skriva en avvikelserapport. Reklamationsansvarig har det övergripande ansvaret över 
områden som omfattar intern distribution och bevakning av kundreklamationer. Kvalitets- och 
miljöchefen ansvarar för interna utredningars bevakning, uppföljning och tillsatta åtgärder 
verkan samt att ledningsgruppen får korrekt rapportering [11]. 
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7.9.2 Interna avvikelser 

 
Ansvarsfördelningen för de interna avvikelserna är uppdelade mellan upptäckaren som 
utfärdar avvikelserapporten, utredaren som är ansvarig för att utreda avvikelsen och kvalitets- 
och miljöchefen som ansvarar för statistikbehandling, uppföljning av åtgärder samt 
rapportering till ledningsgruppen vid behov. Beroende på vilken typ av avvikelse det är 
genomför företaget olika åtgärder. Åtgärderna förklaras översiktligt nedan. 
 
1. Avvikelse eller fel upptäcks/misstänks på råvara, produkt eller miljöavvikelse. Vid akuta 
miljöavvikelser kontaktas kvalitets- och miljöchefen akut. 
 
2. Produkt som kommer åter från kund eller en råvara eller produkt med avvikelse spärras. 
Spärrning innebär att artikeln ej får levereras till kund eller användas internt. Artikeln märks 
med särskilda markeringar för att förtydlig spärrningen.  
 
Beroende på avvikelsens art och vikt genomgås sedan en rad olika moment där målsättningen 
är att så fort som möjligt utreda vad som gått fel och hur felet uppkommit samt vilken åtgärd 
som skall vidtas. Utredningen som tillsätts renderar antingen i att färdig- och eller råvarorna 
frisläpps från sin spärrning eller att varan inte tillåts att användas för sitt syfte, beroende på 
om utredningen anser att spärrningen är befogad eller obefogad och eller om utredningen 
kunnat ge förslag på åtgärder som åtgärdar avvikelserna eller anser att varan är lämplig att 
sända till destruktion.  

7.10 Leverantörsbedömning 

Innan företaget köper varor eller tjänster från en underleverantör görs en 
leverantörsbedömning. Bedömningen görs för att säkerställa att leverantören uppfyller de 
krav och mål som Teknos AB ställer enligt deras kvalitets- och miljöledningssystem. 
Leverantörsbedömningen omfattar leverantörens måluppfyllnad, dess kommersiella 
förhållanden, miljö och kvalitetsfrågor, ekonomi samt utvecklingsbenägenhet. Leveranser 
från de andra företaget inom Teknoskoncernen klassas som interna leverantörer och omfattas 
därför inte av bedömningen. Leverantörsbedömningen genomförs när företaget planerar 
inleda samarbete med en leverantör som levererar råvaror, emballage, etiketter samt 
handelsvaror och transporttjänster. Tillfälliga varor, så som reklamvaror, berörs inte av 
bedömningen.  
 
Bedömningen baserar på en av företaget utformad checklista där resultatet blir en 
klassificering enligt normerna godkänd (GKL), godkänd med förbehåll (GKF), eller ej 
godkänd (EGK). En godkänd leverantör noteras i företagets datoriserade leverantörsregister 
och kopplas till en produkt i dataregistret. Om en leverantör blir GKF-klassad tas en 
åtgärdsplan fram gemensamt av företaget och leverantören. En leverantör som klassas som ej 
godkänd skall avvecklas. Endast ett nytt godkännande krävs för att omklassificering skall 
kunna ske. (Se figur 6 för beskrivning). Om checklistans frågeställningar besvarats på ett 
icke-tillfredsställande sätt av det bedömda företaget kan inköpschefen besluta om att 
genomföra en revision av leverantören. Avslutningsvis bedöms leverantörens klassificering av 
inköpschefen tillsammans med Kvalitets- och miljöchef.  
 
För att värdera företagets nuvarande leverantörer, gällande förmåga att leverera varor i rätt tid 
och av rätt kvalitet genomförs även en leverantörsvärdering. Värderingen kan leda till att 
leverantörer klassas ned, eller upp i förhållande till den initiella leverantörsbedömningen. 
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Figur 7: Leverantörsbedömning och värdering 

 
Beroende på om företaget är ISO certifierat eller inte används två olika bedömningsmallar. 
För företag som är certifierade enligt ISO 9001:2000 samt ISO 14001:2004 innehåller 
bedömningen övergripande frågor om företagets miljö- och kvalitetsarbete. Exempelvis vilka 
kvalitets- och miljömål man arbetar mot, hur strävan efter en förbättrad arbetsmiljö sker samt 
hur företaget försöker utveckla sin kompetens. Bedömningen omfattar även frågor om 
kemikaliehantering, beredskapsplaner, personalens utbildningar, lagstiftningar som styr 
leverantörens verksamhet, vilka miljökontroller som genomförs av verksamheten och hur man 
arbetar med att förebygga avvikelser. För att testa att miljö och kvalitetsarbetet på företaget 
vilar på en väl förankrad grund är en rad av nyckelfrågorna av beskrivande art där 
leverantören måste ge en förklaring till hur arbetet kring de avsedda frågeområdena fungerar. 
 
Företag som saknar certifiering undersöks grundligare genom en revision. Frågeställningarna 
berör här istället hur leverantören arbetar med: 

Akuta problem: Exempelvis vilka rutiner som finns och hur man hanterar spärrade produkter 
Korrigerande åtgärder: Exempelvis rutiner för hantering av avvikelser och rutiner för 
förebyggande åtgärder 
Kontroll och provning: Exempelvis slutkontroll av produkt, sanering av 
tillverkningsutrustning och kontroll av bakterietillväxt 
Miljöarbetet: Exempelvis hur företaget arbetar med miljöaspekter, vilka varugrupper som är 
önskvärda att producera i framtiden med tanke på miljöaspekter och hur miljöorganisationen 
ser ut. 
Tillstånd: Om verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöskyddslagen och om det finns 
kontrollprogram för verksamheten, gällande t ex utsläpp i vatten och luft. 
Miljöpolicy: Företagets eventuella nedskrivna tankar och regler kring deras miljömässiga 
agerande 
Identifikation, miljöpåverkan: Exempelvis hur företaget identifierar sina produkters 
miljöpåverkan och om samtliga produkters miljöaspekter är identifierade 
Miljömål: Hur företaget arbetar mot eventuella miljömål samt vilka mål som finns. 
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Större olycka: Existerande beredskapsplaner för utsläpp och brand 
Miljöutbildning: Hur personalen informeras om miljöarbete och hur ofta det sker 
Källsorterat avfall: Exempelvis hur avfallet sorteras samt i vilka fraktioner 
Miljöledningssystem: Om företaget planerar att införa ett miljöledningssystem (ISO 14001, 
EMAS)? 

Generellt sätt omfattar såväl bedömningen av såväl företag med ISO certifikat samt företag 
utan certifikat samma områden, skillnaden är dock att Teknos förlitar sig på styrkan i ISO 
certifikaten och således kan göra en kortare bedömning av de företag då leverantören genom 
sitt certifikat påvisat att man efterföljer de regler och krav som ställs av såväl ISO 9001:2000 
som ISO 14001:2004 [25]. 

7.11 Energiförbrukning 

Företagets lokaler värms upp med hjälp av fjärrvärme vilket har ersatt den tidigare oljepanna 
som värmde upp lokalerna. Samtidigt som oljepannan började bli uttjänt startade Tranemo 
Kommun en utbyggnad av ett fjärrvärmenät varvid Teknos AB beslöt att ansluta sig på grund 
av ekonomiska samt miljövänliga aspekter. Rödfärgsavdelningen har i dagsläget dock en 
ångpanna som drivs genom förbränning av diesel. Tillverkningsmaskinerna drivs av 
elektricitet som köps in ifrån Vattenfall. Maskinparken har under senare år genomgått en 
utveckling där företaget strävar efter att byta ut gammal utrustning till bättre anpassad 
utrustning. Detta görs delvis genom att införa så kallade frekvensstyrningar. Maskinparken 
innehåller dock fortfarande en hel del föråldrad utrustning vilket leder till att signalen som 
köps in från Vattenfall försämras och förlorar i kvalitet i jämförelse med signalen in till 
fabriken och ut från fabriken. Detta kallas för reaktiv frekvens och på grund av företagets 
höga reaktiva frekvens betalas årligen en straffavgift till Vattenfall [20]. 
 
En hög reaktiv frekvens innebär även en försämrad verkningsgrad vilket är det samma som ett 
sämre utnyttjade av den energiresurs man köper in, än det optimala förhållandet. Ett bra 
exempel på lyckat maskinbyte ur energisparsynpunkt är företaget utbyte av sin gamla 
kompressoranläggning, en anläggning som antingen gick på fulla varv eller noll varv, till en 
ny anläggning som tack vare frekvensstyrning arbetar vid det varvtal som rådande situationer 
i fabrikslokalen kräver, varken mer eller mindre [27]. Belysningen i lokalerna utgörs till 
största del av lysrör. I fabriken är lysrören Ex-klassade armaturer medan övriga områden 
belyses av öppna armaturer [28]. 
 
Tabell 4: Summering av energiförbrukning 2007-2003 [14] 
 

Energikälla 2007 2006 2005 2004 2003 
Elström 1557 MWh 1334 MWh 1675 MWh 1432 MWh 1117 MWh 
Olja 15 m3 5 m3 20 m3 8 m3 14,9 m3 

Gas/Gasol 43,6 ton 57,8 ton 64,3 ton 72,8 ton 8,1 ton 
Fjärrvärme 1600 MWh 1600 MWh 1600 MWh 1730 MWh 1200 MWh 
 

7.12 Avfallshantering 

Verksamheten ger upphov till en bred variation av avfall. Företaget delar upp avfallet i 17 
huvudgrupper som beskrivs i företagets avfallsschema. De 17 huvudgrupperna är: 
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Papper och wellpapp, plåtburkar/fat, mjukplast, hårdplast, färgavfall, träavfall, dataavfall 
lasertoner och färgband, fällningsslam, batterier, lysrör, brännbart avfall. Avfallet genomgår 
därefter 2 eller 3 steg i hanteringen, från uppsamling till en eventuell mellanhantering och 
avslutande transport från området. Avfallsschemat finns beskrivet i tabell 4 [11]. 
 
Tabell 5: Avfallsschema [11] 
  

Avfallsgrupp Steg 1 Steg 2 Steg 3 
Papper och Wellpapp 
 
 
 
 
 

Samlas i behållare märkta 
med papper på flertalet  
platser inom företaget 
 
 
 

Komprimeras i 
komprimatorn som är 
placerad i 
kompressorrummet. 
Pressas till balar 
 

Transporteras till återvinning 
 
 
 
 
 

Plåtburkar och fat 
 

Pressas och samlas i  
containern för plåtburkar/fat   

Transporteras till återvinning 
 

Metallskrot 
 

Samlas i containern för  
metallskrot  

Transporteras till återvinning 
 

Mjukplast 
 
 
 
 

Samlas i behållare märkta  
med mjukplast på flertalet  
platser inom företaget 
 
 

Komprimeras i 
komprimatorn som är 
placerad i 
kompressorrummet. 
Pressas till balar 

Transporteras till återvinning 
 
 
 
 

Hårdplast 
 

Samlas i containern för  
brännbart avfall   

Transporteras till 
energiåtervinning 

Färgavfall 
 
 

Samlas i fat/container som  
placeras på den invallade  
förvaringsplattan   

Transporteras till återvinning 
 
 

Träavfall 
 

Samlas på fabriksområdet 
   

Hämtas av privatpersoner 
Transporteras till återvinning  
 

Dataavfall 
 

Lämnas till dataavdelningen  
för omhändertagande   

Transporteras till Tranemo 
Kommun 

Lasertoner, färgband 
 

Samlas i printerrummet i  
kontoret   

Levereras till Tepro Rebuild 
Products 

Fällningsslam 
 

Lämnas i containern för  
brännbart avfall   

Transporteras till 
energiåtervinning 

Batterier 
 
 
 

Små batterier lämnas till  
fackexpeditionen.  
Truckbatterier samlas på  
pall i plåthall   

Transporteras till Tranemo 
Kommun 
 
 

Lysrör 
 

Samlas vid storsatsavdelningen 
   

Transporteras till Tranemo 
Kommun 

Brännbart avfall 
 

Samlas i containern med  
automatisk komprimering   

Transporteras till 
energiåtervinning 

Kopparavfall 
 

Samlas i containern för 
kopparavfall   Transporteras till återvinning 

Aluminiumavfall 
 

Samlas i containern för 
aluminium avfall   Transporteras till återvinning 

Kabelavfall 
 

Samlas i containern för 
Kabelavfall   Transporteras till återvinning 

Rostfritt stål 
 

Samlas i containern för  
rostfritt stål   Transporteras till återvinning 

 
Platserna där avfallet samlas upp är utspridda över hela området och återfinns såväl inomhus 
som på fabrikstomten. Inomhus finns det en mängd uppsamlingsplatser för plast, papper och 
wellpapp medan merparten av resterande uppsamlingsplatser är belägna utomhus. Figur 8 
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beskriver positionerna för fabrikstomtens mest relevanta uppsamlingsplatser och 
reningsanläggningar [29]. 

Figur 8: Översiktsbild över placering för uppsamlingsplatser samt reningsanläggningar [29] 
 

 

Teckenförklaring figur 8 
Uppsamlingsplatser 
1 = Brännbart avfall  2 = Plåtfat och plåtburkar 
3 = Koppar   4 = Aluminium 
5 = Rostfritt   6 = Kabelskrot 
7 = Metallskrot, tyngre  8 = Invallad förvaringsplatta för miljöfarligt avfall (Färgavfall) 
9 = Träavfall   10 = Containrar för återanvändning 
11 = Plast- och pappersbalar      
 
Förråd 
12 = Tält för emballage och råvaror 13 = Plåthall för emballage och råvaror 
14 = Tält för emballage och råvaror 15 = Tankfarm 
16 = Förråd 
 
Reningsanläggningar 
17 Reningsanläggning för processvatten  18 Reningsanläggning för luft., VOC 
19 Reningsanläggning för luft  20 Reningsanläggning för grundvatten 

Färgavfall samlas även upp i tomfat inuti fabriken. Efter uppsamlandet placeras de på den 
invallade förvaringsplattan, i, där avfallet sorteras efter typ av avfall. Antal kilo samt avfallet 
typ anges på etiketter enligt standard som följer de föreskrifter och lagar som finns för 
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avfallshantering. Invallningen är även utrustad med en tappkran för att regn- och smältvatten 
inte skall kunna rinna ut okontrollerat. Innan invallningen töms kontrolleras vattnets pH värde 
för att säkerställa att det inte blivit kontaminerat av det färgavfallet som samlas inom 
invallningens vallar. Beroende på avfallets energiinnehåll betalar sedan företaget en avgift av 
olika storlek till återvinningsföretaget som hämtar färgavfallet. Således är det viktigt att hålla 
mängden färg som går till destruktion så låg som möjligt, både av kostnads och ekonomiska 
skäl. Råvaror förekommer ibland 1 m3 containrar och då dessa är tömda placeras de i 
förvaringsområdet, c. Containrarna återanvänds sedan internt, exempelvis som emballage för 
färdiga produkter samt påfyllnad av råvaror som levereras med tankbil.  
 
Merparten av företaget råvaror levereras på pallar, antingen EUR-klassade eller 
engångspallar. Företaget är medlem i en pool där EUR-klassade pallar levereras enligt 
prenumerationsbasis. Engångspallarna återanvänds antingen för internt bruk eller skickas som 
återvinning av träavfall. Företaget samarbetar med 2 företag när det gäller återvinningsarbetet. 
STENA Recycling ansvarar för samtliga områden förutom det brännbara avfallet som 
upphämtas av JRAB [16]. 
 
Tabell 6: Redogörelse för avfallshantering 2005-2007 [14] 
 

Avfallsslag Typ 2007 2006 2005 Destination 
Trä 1 10,8 ton 15,3 ton 0 J(-07) L(-06) 
Brännbart avfall 1 92,3 ton 78,1 ton 75,3 ton J(-07)  H+J(-06) L(-05) 
Pulveravfall 1 0 0 18,2 ton Reci 
Dataavfall 2 0,65 ton 1,4 ton 0,7 ton Elkretsen 
Elavfall 2 0,3 ton 0 0 Elkretsen 
Lasertoner 2 0,036 ton 55 st 71 st Tepro Rebuild products 
Plåtavfall 2 4,3 ton 4,3 ton 3,6 ton Metallkretsen 
Plåtavfall 2 25 ton 34 ton 34 ton Svenljunga Handels 
Papper 2 9 ton 9,6 ton 12 ton Tranemo IF 
Mjukplast 2 2,2 ton 2 ton 3,7 ton Plastkretsen 
Telefoner 2 0 60 st 0 Elkretsen 
Lysrörsarmaturer 2 0 8 st 0 Elkretsen 
Slam 3 Del i 77,5 ton Del i 77,5 ton Del i 75,2 ton L 
Färgavfall 1 4 91,2 ton 81,5 ton 96 ton Reci 
Färgburkar  4 4,8 ton 1,3 ton 1,1 ton Reci 
Färgavfall 2 4 9,6 ton 6,5 ton 0 Reci 
Lysrör 4 400 st 325 st 360 st Tranemo Kommun 
Diverse syror 4 0 0,019 ton 0 Reci 
Epoxiavfall 4 0 0 0,4 ton Reci 
Färgavfall 3 5 15 ton 15 ton 15 ton Förvaringsplattan 

 
Förklaring till tabell 6 
1 = Konventionellt avfall till deponering, förbränning, biologisk behandling, 2 = Konventionellt avfall till 
återanvändning/återvinning, 3 = Industrislam som inte klassas som farligt avfall, 4 = Farligt avfall, 
5 = Farligt avfall, lagrat på företaget vid årsskiftet  
J = Jönköping, H =Halmstad, L = Linköping  
Färgavfall 1-3 anger olika typer va färgavfall gällande innehåll och kemisk sammansättning etc. 
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7.12.1 Kostnader för avfallshantering 

 
Tabell 7: Kostnader och inkomster för avfall enligt aktuell avtal [14] 

Avfallsslag Villkor Hyra/mån Transportkostnad Kostnad - Intäkt + 
Kontorspapper     
Wellpapp     
Mjukplast     
Träavfall, rent     
Blandskrot     
Tomma fat, burkar     
Kopparkabel     
Rostfritt     
Kopparskrot     
Mässingskrot     
Elmotorer     
El-avfall     
Truckbatterier     
Energirikt lösningsmedel (fat/IBC)     
Energirikt lösningsmedel (tank)     
Tillägg för lägre värmevärde     
Lösningsmedel lågkalori     
Tillägg för halogener     
Färgburkar     
Dispergerbar färg     
Dispergerbar färg     
Färgpulver     
Brännbart avfall      
Hanteringstillägg (Kartonger på pall)     
Hanteringstillägg (Storsäck)     
Hanteringstillägg (Container)      
Hanteringstillägg (Fat)      

 
Förklaring till tabell 7: Av sekretesskrav från företagets sida redovisas endast tabell 7 i 
företagets erhållna miljöutredning 
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Exempel på ungefärliga kostnader och inkomster för årlig hantering utav några av företagets 
avfallsgrupper 2007 
 
Tabell 8: Ungefärlig kostnad och inkomst för hantering utav några av några företagets avfallgrupper 
2007, kostnaden eller inkomsten är exklusive transportkostnader [14] 

Avfallsslag 2007 Kostnad - Intäkt + 
Brännbart avfall 92,3 ton - 109010 kr 
Plåtavfall 29,3 ton + 17873 kr 
Färgavfall 99,8 ton - 126240 kr 
Färgburkar 4,8 ton - 27600 kr 
Trä              10,8 ton -10980 kr 
 
 
Totalt för tabell 8 238 ton - 255957 kr 
 
Hanteringen av avfallet hos aktuella grupper kostade alltså företaget ungefär 256 000 kr under 
år 2007. Vid en mer exakt beräkning skall sedan utgifter för transporter beaktas samt 
eventuella inkomster och utgifter från behandlingen av resterande avfallsgrupper. 

7.13 Transporter 

7.13.1 Personalresor till och från Tranemo 

 

För att samla in data kring personalens resor till och från arbetsplatsen genomfördes en 
översiktlig enkät bland personalen. Enkäten besvarades av 40 personer vilket motsvarar 45 % 
av företagets anställda som reser till och från Tranemo (Se bilaga 1). Som metodik användes 
”Mall för miljöutredning” (Zackrisson) [30]. En av de anställda färdades under vissa perioder 
med motorcykel men då det transportmedlets antal kilometer var relativt litet i förhållande till 
de andra ansågs mc som färdsätt försumbart.  

 

Tabell 9: Resultat av enkät gällande personalens utsläpp genererade av resor, omvandlad till att motsvara 
aktuellt antal medarbetare [30] 

Färdsätt Antal kilometer Andel Korrigerat NOx CO2 HC CO Energi 
Ensam i bil 48031 13/40 108069,8 38 kg 30368 kg 44 kg 376 kg 113473 MWh 
Samåkning 124912,8 22/40 281053,8 49 kg 39488 kg 58 kg 478 kg 147553 MWh 
Buss 4575 3/40 10293,75 9 kg 597 kg 1 kg 1kg 2265 MWh 
Cykel 16309,8 14/40 36697,05 0 0 0 0 0 
Till fots 1422,8 4/40 3201,3 0 0 0 0 0 
 

7.13.2 Transporter av råvaror och färdiga produkter 

 

Företaget har inte tillgång till någon statistik gällande utsläpp genererade från transporter 
annat än de som orsakas av transporterna med Schenker. Det företaget står dock nästa för 
samtliga transporter på distributionssidan och således kan det anses att värdena från deras 
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emissionsrapport över vilken miljöbelastning Teknos transporter, i Schenkers regi, har haft 
under året, ger en ungefärlig bild över utsläppen som genereras av den totala transporten av 
färdiga produkter [14]. 
 
 Tabell 10: Sammanställning av transporter, av produkter, med Schenker till och från Teknos i Tranemo 

Försändelser Transportväg Total vikt Transport produktion 
294 Från Sverige 4584,8 ton 4904172 (ton km) 
806 Till Sverige 9068,1 ton 11480613 (ton km) 

  
Tabell 11: Sammanställning av utsläpp genererade av transport av produkter i tabell 10 [14] 

Utsläpp CO2 (kg) HC (kg) NOx (kg) PM    (kg)  SO2 (kg) 

Från Sverige 190000  160 2500 370 210 

Till Sverige 440000 330 5500 860 480 
 

7.13.3 Tjänsteresor 

 
Företagets bilpark består av 29 bilar varav som drivs enligt följande: 
 
Tabell 12: Redogörelse av företagets bilpark 

Drivmedel Antal 
Naturgas+bensin 2 

Bensin+etanol 2 
Diesel  4 

Bensin 21 
 
En överskådlig granskning av bilanvändarnas resor i tjänst visar på att bilarna i genomsnitt 
färdas ungefär 4000 mil/år vilket ger en total färdlängd motsvarande 116000 mil. 

För att ge en översiktlig beskrivning av utsläppen genererade av tjänsteresorna används ”Mall 
för miljöutredning” (Zackrisson) [30]. 

Tabell 13: Översiktlig beräkning av utsläpp genererade av tjänsteresor [14] 

Antal mil NOx (kg) CO2 (kg) HC (kg) CO (kg) Energi (kWh) 
116000 406 325960 476 3944 1218000 
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7.14 Påverkan på närområde 

7.14.1 Vatten och avlopp 

 
Utsläpp till vatten 
 
Tabell 14: Utsläpp till vatten genom processvattnets reningsverk [14] 

Ämnestyp 2007 2006 2005 
COD 1434 kg 1837 kg 1363 kg 

Tot.extr-alif. Ämnen 20,6 kg 39,2 kg 32,5 kg 
Koppar  6,0 g 6,4 g 5,7 g 

Zink 95,6 g 203,9 g 17,3 g 
 
Förbrukning av vatten 

 
Tabell 15: Förbrukning av vatten 2007-2005 [14] 
 

Förbrukningstyp 2007 2006 2005 
Förbrukning av vatten 5000 m3 5000 m3 5000 m3 

 
Grundvattenrening 
 
Tabell 16: Halter i grundvattenreningens olika stadier [14] 

Utsläppstyp Status 2007 2006 2005 Enhet 
Bensen Före luftning <0,2 <0,2 <0,2 µg/liter 
  Efter luftning <0,2 <0,2 <0,2 µg/liter  
  Dammen <0,2 <0,2 <0,2  µg/liter 
Toulen Före luftning  11 14 13  µg/liter 
  Efter luftning  <0,2 0,2 0,8  µg/liter 
  Dammen  <0,2 0,6 0,3  µg/liter 
Etylbensen Före luftning  460 1600 2900  µg/liter 
  Efter luftning  <0,2 <0,2 62  µg/liter 
  Dammen  <0,2 10 <0,2  µg/liter 
Xylen Före luftning  6070 8000 14000  µg/liter 
  Efter luftning  <0,2 960 2000  µg/liter 
  Dammen  <0,2 950 890  µg/liter 
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7.14.2 Utsläpp till luft 

 
Utsläpp från förbränning av bränslen 
 

Tabell 17: Utsläpp från förbränning av bränslen [14] 

Typ av bränsle Svavelhalt 2007 2006 2005 
Olja E01 MK3 0,10 % 15 m3 5 m3 20,3 m3 
 

Utsläpp av VOC 
 
Tabell 18: Utsläpp av VOC [14] 

Utsläppstyp 2007 2006 2005 2004 2003 
Klorerade 0 0 0 0 0 
Aromatiska 0,5 ton 0,5 ton 0,5 ton 0,5 ton 6 ton 
Övriga 5,4 ton 5 ton 3,5 ton 3,5 ton 19 ton 
Totala 
utsläpp 5,9 ton 5,5 ton 4 ton 4 ton 25 ton 
 

7.14.3 Utsläpp till mark 

 
Beskrivning av händelse 1: Alkydläckage från tankbil 11:e juli 2007 
 
Den 11:e juli 2007 gick en tankbil sönder på företagets asfalterade gårdsplan. Tankbilen var 
ämnad att avlasta alkydlack till råvarutank i Teknos anläggning. Uppskattningsvis rann 1000 
kg av lastbilens råvara, alkydlack, ut på gårdsplanen.  
 
Räddningstjänsten kontaktades och tillsammans vallade företaget och räddningstjänsten in 
läckaget. Alkydlacken samlades därefter upp med hjälp av en slamsugningsbil och 
transporterades till Sakab som behandlade det farliga avfallet. En bedömning gjordes därefter 
att inga ytterligare åtgärder bör vidtagas från företagets sida gällande saneringen. 
  
Företaget installerade tryckbegränsare för tilluften som används vid uttappningen för att 
förhindra att liknade olyckor i framtiden [31]. 
 
Beskrivning av händelse 2: Läckage av lacknafta på gårdsplanen 23 juni, 2003 
 
I samband med tankning från en råvarutank, med reservfunktion, till en ordinarie tank av 
Alifatnafta gjordes en felkoppling av en ickeordinarie arbetare. Två ventilkranar öppnades 
istället för en varpå den ordinarie tanken överfylldes och lacknafta rann ut på gårdsplanen 
genom avluftningsröret. Bolaget genomförde efter olyckan åtgärder som i framtiden 
förhindrar felkoppling. Dessutom forslades det kontaminerade gruset bort från gårdsplanen 
till sanering varpå en asfaltläggning av området skedde för att förhindra framtida 
kontamination av grusområden [32]. 
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7.14.4 Buller och lukt 

 
Drifttiden för verksamheten uppskattas till 255 dagar om året. Normal produktion sker mellan 
06.00 och 16.00 men vid hög belastning kan det även förekomma övertidsarbete på 
eftermiddagar och nätter. Den senaste periodiska besiktningen som mätte företagets 
bullernivå gjordes år 2002 och visade ett resultat som motsvarade ljudnivåer i ett intervall 
mellan 47 och 51dB. På grund av de låga uppmätningsnivåerna beslutade länsstyrelsen att 
bullernivån i fortsättningen kunde utgå ur den periodiska besiktningen [26]  

De lukter som företaget genererar har i ytterst liten omfattning gett upphov till klagomål från 
närliggande bostäder. De närmaste grannarna har dock i vissa fall ringt och frågat vad det är 
som luktat då företaget producerat rödfärg, vilket genererar en doft av linolja. Anläggningen 
har aldrig fått några krav eller replikationer på att ändra sin verksamhetsstyrning gällande 
eventuella processer som skapar en negativ lukt för närområdet. Eftersom anläggningen är 
placerat central i tätorten får det således anses att företaget sprider en minimal lukt kring sig 
som inte har någon negativ inverkan på närområdet [20]. 

7.15 Reningsanläggningar 

7.15.1 Allmänt om företagets reningsanläggningar 

 
Företagets utsläpp renas främst genom 4 anläggningar. En är reningsanläggningen för 
processvatten där utsläppen som processerna kring de vattenbaserade färgerna hanteras enligt 
fällningsprincipen. En fällning, ett slam, bildas tillsammans med en fas med klar vätska. 
Slammet klassas som brännbart avfall och hanteras därefter. Analysprov från slammet tas 
även med jämna tidsintervaller. Klarfasen släpps ut i det kommunala avloppsnätet under 
förutsättningar att de uppfyller kraven som beskrivs i kapitel 7.15.2 [16]. 
 
Foto 1: Reningsanläggning för processvatten 
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Utsläppen som genereras till luft delas upp enligt 2 system. De utsläpp som innehåller VOC 
leds genom företagets VOC-anläggning där först stoftet skiljs av från blandningen varpå de 
VOC-haltiga gaserna förbränns i anläggningen. Stoftet klassas som brännbart avfall och 
hanteras därefter. Gaserna förbränns vid en temperatur av 900°C, en temperatur som infinner 
sig i den bädd av sand som gaserna passerar. Sandbäddens temperatur måste vara konstant 
och under de perioder som företaget ej genererar tillräckligt med utsläpp för att kunna 
bibehålla en förbränning som genererar en temperatur av 900 °C tillsätts gasol från en tank, 
lagrad på fabrikstomten. De utsläpp som inte innehåller VOC renas genom filter, i en 
anläggning inomhus. Stoftet som bildas klassas även här som brännbart avfall. Båda 
anläggningarna verkar under de förutsättningar och krav som beskrivs i kapitel 7.15.2 [27]. 
 
Foto 2: Reningsanläggning för VOC 

 
 
 
Under 1990-talet genomfördes en utbyggnad av produktionsanläggningen. Vid utbyggnaden 
upptäcktes spår av utsläpp från företagets diskningsanläggning för lösningsmedelsfärger. 
Efter att ha kontaktat länsstyrelsen beslutades den metodik som skulle användas för att rena 
utsläppen som genererats till grundvattenflödena i marken kring fabriksområdet. Reningen 
kontrolleras av länsstyrelsen, och drivs i ett samarbete mellan Teknos och SWECO VIAK. 
Enligt Teknos, av länsstyrelsen godkända, kontrollprogram skall prover tas före och efter 
behandling, ca 2 gånger årligen [26]. Dessutom skall löpande mätningar ske kring den 
uppumpade och behandlade vattenmängden. Mätningarna resulterar i att den totala mängden 
xylen, som tagits upp ur marken, kan beräknas Reningseffekten bedöms, av SWECO VIAK, 
som god under 2005, 2006 och 2007. Uppskattningsvis har företagets reningsprocess lyckats 
ta upp 100 kg xylen år 2005, 70 kg 2006 och 60 kg 2005 [14]. 
 

 



 53 

Foto 3: Reningsanläggning för grundvatten 

 

7.15.2 Krav på företagets reningsanläggningar 

 
Länsstyrelsen anstiftar de regler och krav som finns på företaget gällande verksamhetens 
tillåtna utsläppsmängder [33]. 
 
Utsläpp till luft 
 
Tillåten total utsläppsmängd VOC till luft: 10 ton/år 
Reningsgrad för VOC-anläggningen:  >95 % 
Tillgänglighet för VOC-anläggningen:  >97 % 
 
Stoftemitterande verksamhet: 10 mg/m3n  (Gränsvärde)  
     1 mg/m3n  (Riktvärde)  

Utsläpp till vatten 
 
pH:   6,5<pH>10 (Riktvärde) 
    6,0<pH>10,5 (Gränsvärde) 
 
COD   9000mg/l  (Riktvärde) 
    2000 kg/år (Gränsvärde) 
 
Tot.extr.alif.Ämnen   200 mg/l 
Glödningsrest   65 % 
Flöde (processavlopp)   150 l/h  
     

7.16 Inre miljö 

Företagets inre miljö präglas starkt av samarbetet mellan två faktorer. Den första är de 
tekniska lösningar som finns att tillgå, exempelvis utsug vid tillverkningsmaskiner, strävan 
efter slutna system vid framställningens olika stadier samt olika säkerhetsanordningar. Då den 
första faktorn fungerar tillfredställande ges personalen en grundläggande förutsättning för att 
kunna verka och agera i en förhållandevis god arbetsmiljö.  
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Den andra faktorn är de sätt som personalen utför sitt arbete på, vilken metodik de väljer att 
hantera råvaror och färdiga produkter med samt om de utrustar sig med korrekt 
skyddsutrustning, enligt den interna rekommendationen beskriven med skyddskoderna. Om 
dessa båda faktorer uppfylls uppnås en arbetsmiljö inom företagets lokaler som påverkar de 
personer som direkt arbetar med tillverkningen, samt de personer som indirekt påverkas av 
tillverkningen, på ett minimalt sett [16]. 
 
Under de översiktliga observationer som gjorts av de anställdas arbete samt den översiktliga 
granskning som gjorts av maskiner och metodiker under tillverkningen har dock en del brister 
upptäckts. Bristerna benämns och hanteras i kapitel 8.7 där även förslag på lämpliga åtgärder 
ges. 

8. Förslag på förbättringar 

8.1 Miljöaspekter 

Miljöutredningen föreslår en uppdatering av de av företaget i dag definierade miljöaspekterna. 
Förslag på lämpliga aspekter ges i kapitel 7.3.2. 

8.2 Riskanalyser 

Miljöutredningen föreslår en förändring av riskanalyserna till att även omfatta sannolikheter 
för inträffandet av eventuella risker, som kan fås genom studier av tidigare olyckor och 
incidenter inträffade på företaget, samt kostnadsberäkningar på vad inträffanden av upptäckta 
risker kan tänkas medföra. Efter en högre noggrannhet i beräknandet av riskens specifikation 
kan även sedan bättre bedömningar av riskens prioritet göras för att veta vilka risker som 
måste åtgärdas först 

8.3 Klassificering och hantering av råvaror och kemikalier 

8.3.1 Skyddskoder 

 

Miljöutredningen föreslår en omarbetning av systemet för skyddskoder till att även omfatta 
hur arbetaren skall agera vid en eventuell utsättning för råvaran. I dagsläget omfattar det 
endast hur arbetaren skall utrusta sig samt vilka konsekvenser utsättning för råvaran eller 
kemikalien kan ha. Under hanteringen av råvarorna är oftast tillverkningsinstruktionen det 
enda som arbetaren har att tillgå och vid en eventuell olycka vore det lämpligt att på ett snabbt 
och enkelt sätt kunna ta reda på vilken metodik som skall användas för att förminska skadan 
som eventuellt kan ha uppstått vid en olycka med en kemikalie eller råvara.  
 
Skyddskoderna fungerar som en guide för personalen som jobbar med tillverkningen av 
produkterna men när väl produkten är tillverkad och redo att tappas i det avsedda emballaget 
finns det ej någon skyddskod eller indikering för personalen som arbetar med tappningen för 
vilken aktsamhet och utrustning de bör agera med och efter. Om möjligt borde en 
rekommendation även finnas, på instruktionen för tappningen, för den färdigställda 
produktens potentiella hälsorisker. Ett annat alternativ kan vara att sammanställa ett dokument 
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i företagets verksamhetshandbok där olika typer av produkter beskrivs ur hälsoaspekter när 
det gäller hur tappningen skall genomföras på ett sätt som minimerar faran för personalen.  

8.3.2 Hantering av råvaror och kemikalier 

 
Personalen väger i dagsläget upp många av sina råvaror i 20 liters kärl innan de tillsätts till 
produktionen. För att ta ut råvaran ur exempelvis ett fat eller en container används en 
droppburk som efter användandet sedan hänger kvar vid sina respektive råvaror och orsakar 
utsläpp som påverkar övriga arbetare i lokalen indirekt. Detta gäller råvaror från samtliga 
skyddsklasser, även alltså de som påverkar den inre miljön och den yttre miljön starkast. 
Miljöutredningen föreslår att en grundlig genomgång av personalens metodik genomförs för 
att minimera den risk som personalen utsätter sig själv och andra för genom icke 
tillfredställande hantering av råvarorna. Miljöutredningen föreslår även en rad enkla lösningar 
som kan tänkas underlätta hanterandet och göra det mindre hälsofarligt: 

– Anpassning av höjden som råvarorna ligger på i sina förvaringshyllor: I dag ligger många 
av råvarorna för högt upp vilket leder till att personalen får sträcka sig för att nå och sedan 
utsätter sig för onödiga risker för kontakt med råvaran. En anpassning av höjden leder till att 
råvarorna kan tappas upp direkt i 20 liters kärlet när det står placerat på den våg som 
säkerställer att rätt mängd råvara tappas ur förvaringskärlet. Detta tar även bort stora delar av 
behovet för droppburkar vilket i sin tur minskar påverkan på den inre miljön. 
 
– Byte av hanteringssätt för råvaror i fat: Jämsides med systemet med upplagda fat i hyllor 
och användandet av droppburkar finns idag även ett system där faten förvaras i stående 
position varpå rörledningar förbinder tappningsplatsen för råvarorna till en knutpunkt. Detta 
medför att behovet av droppburkar försvinner samtidigt som knutpunkten kan utrustas med 
lämplig fläktutrustning. Detta minimerar påverkan som arbetaren utsätter sig för vid 
hanterandet av råvarorna. 
 
– Installation av uppvägningsstation på lagret för pigment: Som det ser ut i dag väger 
personalen upp sitt pigment vid tillverkningsmaskinen vilket leder till att stoft sprids i 
omgivningen kring tillverkningsmaskinerna under ej lämpliga förhållanden. Upprättandet av 
en stationär våg med tillhörande fläkt på pigmentlagret minskar denna påverkan då all 
uppvägning kan ske i en kontrollerad miljö.  

8.4 Transporter 

Miljöutredningen föreslår att företaget börjar samla in information över hur personalen tar sig 
till och från arbetsplatsen. Dels för att kunna inkludera det i framtida miljörapporter men även 
för att själva aktivt kunna arbeta med att minska personalens miljöpåverkan samt finna 
alternativ som leder till en bättre fysiskt hälsa hos personalen än vad bilåkandet gör.  
 
Utvecklingssamtal genomförs idag med den anställda personalen och dessa samtal vore även 
en bra grund för insamlandet av personalens transportinformation. De uppgifter som 
informationen renderar i kan sedan ligga till grund för jämförelser kring hur utvecklingen från 
år till år sker. Vill företaget skapa än bättre förutsättningar för att minska utsläppen från 
personalen och verka för ett högre välbefinnande hos dem kan exempelvis ett program 
instiftas där personalen belönas med poäng för minskningen av sina utsläpp och ökningen av 
sin transport med hjälp av alternativ som kräver mer fysisk ansträngning. Poängen kan sedan 
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användas i en rad olika moment, exempelvis kan vinnaren erhålla ett pris eller så erhålls 
någon form av bonus för varje nivå som den anställde förändrar sitt resande och sina vanor 
med. 
 
Program av den här typen är förekommande hos företag runt om i Sverige idag och ger 
förutom en mer sund personal och mindre utsläpp från dess resor, även en god publicitet i 
massmedia. Ett bra sätt för ett företag att visa att man satsar på miljö och hälsa i sin 
verksamhet. 

8.5 Avfallshantering och rening av utsläpp 

8.5.1 Avfallshantering 

 
Miljöutredningen föreslår att företaget uppdaterar sina rutiner kring avfallschemat och den 
översiktliga bilden över vart samlingsplatserna för avfallet finns. Förslag på lämpligt 
utformande ges i tabell 4 och figur 7, båda tillhörande kapitel 7.12. 

8.5.2 Rening av utsläpp 

 
Företaget har idag en del diskanläggningar för vattenfärg som ej är kopplade till företagets 
reningsanläggning för processvatten och leder till att det kommunala avloppsnätet belastas i 
onödan. Miljöutredningen föreslår att företaget undersöker möjligheterna att koppla ihop 
diskstationerna på laboratoriet samt den på kontrollaboratoriet till reningsanläggningen för 
processvatten. På laboratoriet finns även en fläkt som tar hand om ångorna som produceras i 
avdelningens diskningsanordning för lösningsmedel. Fläkten är inte sammankopplad till 
företagets reningsanläggning för VOC-haltiga utsläpp, något som också rimligen borde 
genomföras.  
 
Företaget har även en rad diffusa utsläpp genererade av andra anläggningar som inte är 
kopplade till företagets reningsanläggningar. Miljöutredningen föreslår att en kartläggning 
sker av de diffusa utsläppen i ett första steg, därefter en uppskattning av deras storlek på en 
mer frekvent basis för att i slutskedet arbeta aktivt för att minimera utsläppen. Under 
granskningen av anläggningen identifierades bland annat (förutom ovan nämnda diffusa 
utsläpp) att anpassningslaboratoriet ej renar sina utsläpp samt att den fläkt som ventilerar 
ammoniakutsläppen vid uppvägning av råvaran ej är ansluten till vidare reningsanläggningar. 
På grund av att man ingår i en större koncern där man ej själv bestämmer vilka färgtyper som 
skall tillverkas är just minimerandet av diffusa utsläpp ett bra projekt för att på ett enkelt sätt 
minska den miljöpåverkan företaget orsakar och som man själv helt råder över på egen hand.  

Företaget släpper i dag även ut en stor mängd renat processvatten, den så kallade klarfasen, 
från sin reningsanläggning för processvatten. Miljöutredningen föreslår en undersökning för 
att klargöra om denna renade klarfas kan återanvändas inom produktionen istället för att 
släppas ut till det kommunala avloppsnätet. En annan rekommendation, baserad på 
miljöutredningens resultat är att företaget borde sikta på att utveckla ett system för 
minimering av användandet av vatten vid diskning av kärl, tankar och tillverkningsmaskiner. 
Ett slutet system istället för användning av färskvatten borde kunna vara en möjlighet. Även 
om slöseri med vatten inte är någon stor förlust ekonomiskt så är det en onödig 
resursförbrukning av en av de viktigaste resurserna som finns att tillgå på jorden, rent vatten. 
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8.6 Inre miljö 

Som miljöutredningen beskrev i kapitel 7.16 är kombinationen av fungerande tekniska 
lösningar tillsammans med personalens utbildning och hantering av processerna 
grundläggande för vilken trygghet som infinner sig i den inre miljön gällande hälsa och 
miljöpåverkan. 
 
Under de observationer som förekom märktes tydliga brister i fläktsystemet på såväl 
storsatsavdelningen för lösningsmedel samt småsatsavdelningen för vattenfärger. Likaså 
fungerar ej majoriteten av de säkerhetsklor som finns installerade för att säkerställa att de 
dissolvrar som utgör småsatsproduktionen ej skall kunna startas utan att ett tillverkningskärl 
finns placerat runt dissolverklingan. Dessa brister finns trots att produktionspersonalen 
påpekat det för arbetsledningen vid flera tillfällen och utgör en otroligt onödigt stor och farlig 
risk för de som arbetar med de aktuella tillverkningsprocesserna. En bristfällig inre miljö är 
dessutom även något som starkt strider mot företagets personal- och arbetsmiljöpolicy (Se 
kapitel 4.6.3).  
 
För att skapa goda förutsättningar för en fungerande inre miljö krävs det klara och tydliga 
direktiv från ledningen. Att inte åtgärda ett bristande fläktsystem leder till att arbetaren utsätts 
för onödigt höga halter av farliga ämnen, som exempel kan nämnas ammoniak, verkar 
frätande på lungorna, för den småskaliga vattenfärgsproduktionen, samt lacknafta och xylen 
för den storskaliga lösningsmedelsfärgsproduktionen, som bland annat är cancerogena. Detta 
medför säkerligen att arbetarens uppfattning om hur pass farliga råvarorna är minskas, vilket i 
sig bidrar till en minskad användning av den utrustning som skyddskoderna rekommenderar.  
 
För att lösa problemen med den inre miljön föreslår miljöutredningen en rad åtgärder som i 
det närmaste får anses vara akuta. 
 
1. Genomför en ordentlig översikt över vilka säkerhetsanordningar som inte fungerar och 
åtgärda ögonblickligen de mest kritiska. 
 
2. Upprätta ett riskanalyssystem där uppkomna risker, bedöms och analyseras samtidigt som 
arbetaren får klart för sig hur situationen skall hanteras. Riskanalyserna kan även fungera som 
en bra grund för huvudskyddsombudet och arbetsledningen vid beslut om att stänga en 
produktionsprocess till dess att en lösning på ett problem vidtagits.  

Ett exempel på de ovannämnda två situationerna skulle kunna tänkas se ut enligt följande där 
effektens grad bedöms enligt en skala från 1-5. Den högsta graden innebär omedelbar fara för 
personer som direkt jobbar med processen samt de som indirekt påverkas av den. Varje siffra 
på bedömningsskalan knyts sedan till en åtgärd. 
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Risk:  Bristande funktionalitet hos fläktsystemet  
 
Effekter:  Arbetaren får i sig högre halter av skadliga ämnen än normalt 
 
Åtgärder:  Kontakta huvudskyddsombud och arbetsledning. Avvakta beslut     
  och motivering till beslut.  
Bedömning av effekt: 5 
 
Åtgärd:  Stäng tillverkningsprocessen tills fel åtgärdats 
 
 
 
Risk:  Ej inkopplade säkerhetsklor 
 
Effekter:  Arbetaren utsätts för en avsevärt högre risk för fysisk skada än 
  normalt. 
 
Bedömning av effekt: 4 
 
Åtgärd:  Styr om processen till maskiner med fungerande säkerhet 
  och åtgärda omedelbart de maskiner som ej uppfyller 
  säkerhetskraven 
 
Riskanalyserna bör genomföras av miljö- och kvalitetschefen tillsammans med 
skyddskommittén och huvudskyddsombuden och baseras på insamlad information från dem 
som dagligen arbetar med processerna eller har hög kännedom om dem.  

8.7 Miljöutbildning och samarbete med närliggande lärosäten 

För att bättre förankra miljöarbetet i organisationen föreslås slutligen en ökad miljöutbildning 
bland personalen. Om arbetsstyrkans medvetenhet i miljöfrågor stärks underlättas arbetet med 
samtliga miljöfrågor på företaget och företaget kan än mer profilera sig som ett företag med 
miljöanpassad produktion.  
 
Eftersom företagets miljöorganisation omfattar relativt få personer finns det anledning till att 
söka hjälp från annat håll. Ett väldigt bra exempel på detta kan vara att ta hjälp av de 
närliggande skolorna i Tranemo centralort eller högskolan i Borås och tillsammans skapa 
projekt där elever får upplysa de anställda om vilka hälso- och miljöaspekter som ingår i 
hanterandet av olika råvaror och kemikalier.  Ett bra sätt att utan extra ekonomiska resurser 
öka personalens medvetenhet kring vikten av att nyttja korrekt skyddsutrustning. Ett annat 
konkret exempel på en situation där ett samarbete med ett närliggande lärosäte skulle kunna 
vara mycket lyckat är att samarbeta med Högskolan i Borås när det gäller utformandet av 
eventuella nya rutiner och processer för riskanalyser eller övriga miljö- och kvalitetsledande 
spörsmål. Högskolan utbildar ingenjörer både inom riskanalys och miljö- och 
kvalitetsledningen och då skolans målsättning är att bli ett professionsuniversitet där ett tätt 
samarbete mellan studenter och näringsliv råder torde faktiska fallstudier säkerligen kunna 
locka och intressera skolan inom många områden. Återigen ett bra och billigt alternativ för en 
relativt liten miljöorganisation istället för att använda sig av inköpta tjänster från exempelvis 
konsulter. 
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Vidare kan ett alternativ för att förbättra miljöarbetet vara att låta ekonomiavdelningen 
redovisa vilka kostnader som spill och hanteringen av avfall medför varje år för att sedan 
tillsammans med övrig personal försöka hitta rimliga målsättningar för en eftersträvad 
minskad nivå och på något sätt även erbjuda en symbolisk bonus till de anställda om detta mål 
uppnås. På detta sätt kan eventuellt en minskning av spill och avfallsmängder ske då de 
anställda strävar efter att bättre hushålla med de resurser som verksamheten har att tillgå.  

9. Diskussion och felkällor 

Miljöutredningen genomfördes under en bestämd tidsram och det är rimligt att tro att om den 
fått vara fri från tidsramen bättre hade kunnat ge en exakt värdering av företagets 
miljöpåverkan. Således kan tidsfaktorn vara en möjlig felkälla. Miljöutredningen visar dock 
väldigt väl på hur företaget påverkar miljön inom de uppsatta begränsningar som gjordes 
innan utredningen startade.  
 
Eftersom studenten själv inte haft den spetskompetens som krävts inom samtliga väsentliga 
områden som miljöutredningen har omfattat har den personal på Teknos som varit mest 
kunniga inom respektive område använts som hjälp för att ge en så rättvis och god bild som 
möjligt av verksamheten. I de flesta fall har de rutiner som konsulterats bedömts i förhållande 
till den information som kommit fram under intervjuerna vilket i sin tur rimligen kan anses 
leda till att en bra bedömning av hur arbetet skall fungera i teorin, samt hur det fungerar i 
praktiken kan göras. Att spetskompetensen kommer inifrån den granskade organisationen kan 
även det anses som en felkälla men då en korrekt utfört miljöutredning är något som hjälper 
och gynnar företaget i deras kamp mot att minska sin miljöpåverkan anses den felkällan som 
försumbar. De referenser som använts anses vara mycket tillförlitliga när det gäller samtliga 
typer av referenser. Hemsidorna är aktuella och uppdaterade och de tidskrifter, böcker och 
rapporter som använts är erkända inom sitt specifika område. Dokumentationen som delats ut 
av företaget, gällande rutiner och tillvägagångssätt har även de stämt bra överens med det som 
kommit fram av intervjuerna, vilket pekar på en stor validitet i användandet.  
 
Att miljöarbete är nåt som allt mer påverkar människor i vår värld och allt mer intresserar 
människan är nåt som märkts tydligt under arbetets gång, dels genom att samtliga rådfrågade 
personer tagit sig tid att svara på frågor och erbjudit hjälp trots ibland stor arbetsbörda men 
även genom att anställda på olika nivåer i företaget påvisat en stor nyfikenhet kring 
utredningen samt hur miljöarbetet fungerar.  
 
Miljöutredningen strävade efter att kunna generera specifika förslag på hur företaget kan 
förbättra sitt miljöarbete och minska sin miljöpåverkan, såväl när det gäller den inre miljön 
som den yttre. Målsättningen med förslagen var att de skulle vara logiskt anknutna till ISO 
14001:s teori om vikten av ständiga förbättringar.  I kapitel 8 angavs miljöutredningens 
förslag och i utredarens eget tycke faller de väl inom ramen för målsättningen.  

10. Slutsats 

Företaget har ett väl fungerande ledningssystem inom såväl miljö som kvalitet och 
ledningssystemet är uppbyggt av en mängd rutiner som omfattar precis allt som kan tänkas ha 
med miljöarbetet i ett företag att göra. Detta bevisas och bekräftas av certifieringarna som 
man erhållit under årens lopp. Den största miljöpåverkan kommer ifrån användandet av de 
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färdiga lösningsmedelsburna produkterna. Då företaget inte har möjlighet att självt styra över 
vilken typ av produkt man skall tillverka, styrs av koncernen, är det dock omöjligt för 
företaget att styra in sin produktion till enbart vattenburna färger. Däremot påverkar man 
aktivt sina kunder under försäljningsprocesser till att börja använda vattenburna alternativ. 
 
Företagets miljöorganisation är relativt liten, sett till antalet personer som aktivt ingår i den 
och det är en av anledningarna till att det inte funnits tid till att uppdatera vissa rutiner till 
aktuell status och att genomföra förbättringar inom andra områden. Ett bra sätt för en liten 
miljöorganisation att förbättra sitt arbete är att ta hjälp utifrån, i det här fallet av Högskolan i 
Borås.  
 
Miljöutredningen som genomfördes av en student ifrån ovan nämnda lärosätet föreslog efter 
genomförd miljöutredning en rad förbättringar av miljöarbetet. Förslagen finns samlade och 
beskrivna i kapitel 8.  

11. Förslag på fortsatta projekt 

En undersökning över vilken mängd koldioxid som företagets verksamhet genererar ter sig 
efter miljöutredningens genomförande som ett intressant uppslag för ett framtida projekt. I 
anknytning till det är det ju även rimligt att göra en mer grundläggande undersökning av 
vilken miljöpåverkan införskaffandet av VOC-anläggningen har haft. Utsläppen av VOC-
halter har minskat kraftigt men istället har företaget tvingats förbränna en stor mängd gasol 
årligen. En total jämförelse över vilka utsläpp som genererades före och efter installationen av 
VOC-anläggningen samt vilken miljöpåverkan förändringen i utsläpp har genererat ter sig 
således som ett intressant forskningsprojekt att knyta an till den genomförda 
miljöutredningen.  
 
Teknos har ett väldigt väl utvecklat återvinningssystem för sitt avfall. Det andra förslaget på 
framtida projekt baseras på att studera möjligheten till att samarbeta med andra närliggande 
företag som av ekonomiska skäl i dagsläget kanske inte sorterar sitt avfall fullt ut. Ett 
samarbete mellan företag i samma bygd med en gemensam strävan efter att uppnå en bättre 
miljö.  

Ett tredje upplägg för fortsatta studier kan vara att klargöra hur Teknos arbetar med Hållbar 
Utveckling i sin organisation. Ett projekt som kan leda fram till en policy som guidar 
företaget enligt den Hållbara Utvecklingens väg. Eftersom företaget är beläget centralt i 
Tranemo med närhet till bland annat lärosäten torde företaget ha intressanta möjligheter att 
bidra till utvecklingen av kompetensen på det sociala planet i Tranemo. Social utveckling, 
ekonomi och miljö är de tre områden som berörs av Hållbar Utveckling. Teknos AB har stor 
potential inom samtliga tre.  
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12. Ordlista 

 
Ord/Begrepp  Förklaring   
 
Brundtland kommissionen  Av FN tillsatt kommission för miljö och utveckling. 
   Formulerade ett världsprogram för förändring genom 
   rapporten ”Vår gemensamma framtid”. Leddes av 
   Norges dåvarande statsministern Gro Harlem 
   Brundtland. Rapporten utkom år 1987. 
 
Dissolver   Tillverkningsmaskin för färg  

Högklorerade organiska ämnen Organiska ämnen som kan orsaka skador på centrala 
   nervsystemet och de inre organen. Orsakar även 
   cancer 

Batch   Tillverkningssats 

Fluidbag   Emballage där färgen fylls i en stryktålig säck, kan 
   innehålla mängder upp till 1000 liter 

Dagvatten   Tillfälligt förekommande, avrinnande vatten inom ett 
   område eller på en konstruktion 

REACH   Registration, Evaluation, Authorisation of 
   Chemicals, kemikalielagstifning på EU-nivå 
 
VOC   Voltatile Organic Compound, lättflyktiga organiska 
   ämnen 
 
COD   Chemical Oxygen Demand, ett mått på den mängd 
   syre som krävs för total nedbrytning, i vatten, av 
   organiska ämnen    

Glödningsrest  Speglar halten av organiskt material  

Tot.extr.alif ämnen  Totalt extraherbara alifatiska ämnen, olja 

Inre miljö   Miljön som omger människor inom byggnationer 

Yttre miljö   Miljön som omger byggnationer 

SVEFF   Sveriges Färgfabrikanters Förening 
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Bilaga 1 
 
Exempel på frågeställningsmetodik under intervju med personal 
 
Intervju med inköpschef 
 
Intervjun genomförd   
080424  
13.00 – 14.30 
Kontoret 

Leverantörer 
Vilka levererar varor till företaget? Hur bedöms leverantörerna? Vilka kravs ställs? Har de 
egna krav på Teknos? Övriga tankar och funderingar kring leverantörer och 
leverantörsbedömningar.  

Transporter 
Hur transporterar leverantörerna varorna till Teknos AB? Finns det någon möjlighet att 
påverka? Erbjuds statistik över vilka utsläpp som genereras, hur uppskattas utsläppen i annat 
fall? Finns det möjlighet till samarbete med andra företag intresserade av varor från samma 
leverantörer? 

Råvaror 
Vilka råvaror används till störst utsträckning? Hur och vart finner miljöutredningen 
information kring resterande råvaror? Hur bedöms råvarorna? 

Kemikalier 
Vilka kemikalier används till störst utsträckning? Hur och vart finner miljöutredningen 
information kring resterande kemikalier? Hur bedöms kemikalierna? 

Övrigt 
Finns det övriga tankar och funderingar kring företagets miljöarbete? Vad kan förbättras?  
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Bilaga 2 
 
Undersökning av personalens resor till och från arbetsplatsen 
 

 
 

Enkät om personalens resor till och från arbetsplatsen 

 
Som ett led i min pågående miljöutredning för Teknos AB vore jag tacksam om ni ville ta er 
tid att besvara mina frågor om hur ni färdas till och från er arbetsplats. Enkäten skall bara ge 

en översiktlig bild av personalens totala resande så ni behöver inte skriva under med era 
namnteckningar. Resultaten kommer att presenteras i miljöutredningen som beräknas vara 

färdig vecka 23. Tack för er medverkan! 
 

Vänliga hälsningar: Lars Andersson, högskolan i Borås 
 

 
Arbetsåret 2007 uppskattas totalt innehålla 225 arbetsdagar. 

Under året reste jag till jobbet enligt följande 

 
 
Färdsätt   Antal dagar 
 
Ensam i bil       
  
Samåkning      
  
Buss      
   
Cykel      
 
Till fots      
 
Övrigt (ange färdsätt)      
 
 
Avståndet från min bostad till Teknos AB i Tranemo är ungefär:   kilometer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


