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Abstract 
This paper discusses the environmental impacts caused by the school activities at Åbyskolan, 

an upper secondary school located in the municipality of Klippan in southern Sweden. It also 

focuses on which measures that can be applied to reduce the environmental impacts and give 

economical savings. Finally environmental certifications, ISO 14001 and Grön Flagg, have 

been studied and compared considering which one is the most suitable for implementation at 

Åbyskolan. Environmental legislations, local environmental goals in Klippan municipality 

and case studies carried out by the Swedish energy authority have been studied in order to 

make assumptions about how the activities at Åbyskolan might affect the environment, and 

how the school can act in order to reduce the environmental impact. 

 

The main environmental impact is heating of the school buildings and also the usage of 

electrical appliances. By improving the energy efficiency in buildings and the school 

activities, Åbyskolan can improve their environmental performance and work towards a 

sustainable society. Based on the findings in this study, Grön Flagg is considered to be the 

most suitable certification for Åbyskolan. Grön Flagg engages the students by giving them 

influence over the environmental issues and makes this an integrated part of their education. 

ISO 14001 focuses mainly on environmental aspects, which is too comprehensive considering 

Åbyskolan causes relatively low environmental impacts. Unlike Grön Flagg, ISO 14001 

focuses on environmental legislations, which is also too comprehensive in relation to the 

relatively low environmental impacts caused by Åbyskolan. 
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1. Inledning 
Miljöaspekter är aktiviteter som har eller kan ha inverkan på miljön, det vill säga 

verksamhetens omgivning. Detta inkluderar luft, mark, naturresurser, vatten, flora, fauna, 

människan och hur dessa samspelar med varandra. Genom att vidta olika åtgärder för att 

begränsa sina miljöaspekter kan en verksamhet reducera sin miljöpåverkan. Alla 

verksamheter har någon miljöpåverkan, alltså finns det alltid miljöaspekter att ta hänsyn till. 

En betydande miljöaspekt är en miljöaspekt som orsakar eller kan orsaka betydande påverkan 

på miljön (Naturvårdsverket, 2014). 

 

Syftet med en miljöutredning är att definiera en verksamhets miljöaspekter. Eftersom en skola 

fungerar som en typ av kontorsverksamhet är det främst energiförbrukning som utgör största 

delen av verksamhetens miljöpåverkan. Det finns flera vinster med att energieffektivisera sin 

verksamhet, inte bara i form av minskad miljöpåverkan utan även i form av ekonomiska 

besparingar. Skolor är en del av den offentliga sektorn och har därför ett anseende att tänka på 

i form av att föregå med gott exempel. Oavsett om arbetet med energieffektivisering påbörjas 

i liten skala, eller i form av ett större projekt, kan alla involverade bidra till att förbättra 

verksamheten och dess omgivning (Energimyndigheten, 2013).  

 

Det huvudsakliga syftet med miljöcertifiering är ständig förbättring av verksamhetens 

miljöprestanda. En verksamhet som är certifierad enligt ett miljöledningssystem visar för 

allmänheten och för konkurrerande verksamheter vikten av att ständigt arbeta med och 

förbättra sitt miljöarbete. Genom att effektivisera sina arbetsmetoder, reducera åtgången av 

material och råvaror och minska sina utsläpp till omgivningen, kan verksamheter både minska 

sin miljöpåverkan och öka sina ekonomiska vinster. Genom ständigt ökande krav från 

lagstiftare och myndigheter blir fokusen på miljön allt strängare, varför verksamheter ständigt 

måste hålla sig i framkant vad gäller miljömedvetenhet (Brorson & Almgren 2009). 

 

Klippans gymnasium består av en teoretisk del under Åbyskolan, en bygg-, el- och 

fordonsteknisk linje under Tegelbruksskolan samt ett flygteknikcenter utanför Ljungbyhed. 

Åbyskolan har ett flertal teoretiska utbildningar i form av ekonomiskt program, estetiskt 

program, naturvetenskapligt program, samhällsvetenskapligt program, tekniskt program, barn- 

och fritidsprogram, handels- och administrationsprogram, vård och omsorgsprogram och olika 

introduktionsprogram (Klippans kommun, 2013).  
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Skolan har vid skrivande stund inget miljöarbete, varken på elev- eller lärarnivå, men är 

intresserade av att utveckla och arbeta med ett sådant. På lång sikt har skolan även ett intresse 

att börja utveckla ett miljöledningssystem, för att få en tydlig struktur i ansvarsfördelningen 

och i arbetet med att minska sin miljöpåverkan. 

 

Då utbildningsprogrammen på Åbyskolan är teoretiska producerar skolan inga direkta varor 

eller tjänster, vilket skiljer dem från yrkesutbildningar. Det är dock av stor vikt att eleverna 

engageras och blir en del av miljöarbetet, då detta ger en grundläggande kunskap om att 

råvaror är ändliga och måste användas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, för att säkra en 

framtid för kommande generationer. Allas deltagande spelar roll och miljöarbete är ständigt 

aktuellt och kräver kontinuitet, oavsett inom vilken verksamhet eleverna kommer att arbeta i 

framtiden (Skolverket, 2014). 

 

Detta examensarbete har som syfte att utföra en miljöutredning på Klippans gymnasium, 

avgränsat på de teoretiska utbildningsdelarna som ligger under Åbyskolan. Miljöutredningen 

har som syfte att definiera skolans miljöaspekter. Då skolan inte är certifierad enligt något 

miljöledningssystem när detta examensarbete skrevs, är målet med miljöutredningen att den 

ska ligga till grund för ett inledande arbete mot att certifiera skolan enligt riktlinjerna för 

antingen ISO 14001 eller Grön Flagg. ISO 14001 valdes efter önskemål från skolan, och Grön 

Flagg valdes eftersom det är en certifiering som riktar sig direkt till skolor. Skolverkets 

uppsatta mål för gymnasieskolor inom hållbar utveckling studeras, för att anpassa miljöarbetet 

på gymnasieskolan efter dessa. Klippans kommun har därtill ett eget lokalt miljöprogram som 

baseras på Sveriges 16 nationella miljömål (Miljöprogram Klippans kommun, 2013). 

 

1.1. Frågeställningar 

Baserat på insamlad teori och information, fastställdes följande frågeställningar: 

 

- Vilka är de huvudsakliga miljöaspekterna på Åbyskolan? 

- Vilka åtgärder skulle kunna genomföras för att utveckla skolans miljöarbete? 

- Vilken certifiering av ISO 14001 eller Grön Flagg skulle passa bäst för skolan att 

arbeta med för att utveckla ett miljöledningssystem? 
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1.2. Miljövetenskaplig relevans 

Alla verksamheter har någon miljöpåverkan, alltså finns det alltid miljöaspekter att ta hänsyn 

till. Genom att vidta olika åtgärder för att begränsa sina miljöaspekter kan en verksamhet 

reducera sin miljöpåverkan. Detta leder i sin tur till en bättre miljö i verksamhetens närhet och 

i sin omgivning. Arbetet har ett tydligt miljövetenskapligt fokus inom miljöaspekter, 

miljöpåverkan och miljöledning. Förslag på åtgärder tas fram baserat på en miljöutredning 

och gymnasieskolan ges rekommendationer baserat på dessa hur de ska inleda sitt miljöarbete, 

och därtill vilken certifieringsstandard som kan passa bäst att grunda detta på. Den valda 

certifieringsstandarden kan fungera som ett hjälpmedel för att strukturera och organisera 

miljöarbetet i praktiken, och därmed reducera gymnasieskolans miljöpåverkan. Detta leder i 

sin tur till en förbättrad miljö på skolan och i dess omgivning. 

 

2. Material och metod 
Med hjälp av miljöutredningen har förslag på åtgärder till förbättringar inom miljöområdet för 

Åbyskolan tagits fram. Examensarbetet är en utredande litteraturstudie, och diskussionen 

grundar sig på ett teoretiskt resonemang vilket kanske inte återspeglar verkligheten. 

Huvudsakligen har Google använts som sökmotor för litteratursökning. Sökningarna har även 

inkluderat vetenskapliga artiklar framtagna ur Lunds Universitetsbiblioteks databas (LUB). 

Ett flertal rundvandringar har även genomförts på gymnasieskolan för att få en bild av hur 

verksamheten ser ut. Genom samtal med Åbyskolans gymnasiesamordnare och rektorer har 

allmän information insamlats kring skolans verksamhet och planering. Mer information om 

referenserna som användes finns i slutet av rapporten. 

 

2.1. Miljöcertifieringar 

Miljöcertifieringarna ISO 14001 och Grön Flagg har studerats närmare för att utreda vilken av 

dessa som skulle vara mest lämpad för Åbyskolans verksamhet. Denna information har 

samlats in från Brorson och Almgrens bok om ISO 14001 för små och medelstora företag, 

Bansal och Bogners artikel om implementering av ISO 14001, Svenska 

Standardiseringsinstitutets hemsida och SWEDACs hemsida. Fakta om grunderna inom 

respektive miljöcertifiering har sammanställts för att motivera valet av en av dessa i arbetets 

diskussion. 
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2.2. Miljölagstiftning 

Relevant lagstiftning har identifierats genom studier av Svensk Författningssamling där alla 

Sveriges lagar och författningar finns samlade. Därtill har även Europeiska Rådets Officiella 

Tidning EUR-LEX studerats för att komplettera med gällande EU-lagstiftning. Att identifiera 

relevant lagstiftning är en viktig del i en miljöutredning så att den aktuella verksamheten är 

medveten om vilka lagar den ska förhålla sig till. 

 

2.3. Lokala miljömål i Klippans kommun 

Klippans kommuns hemsida har använts för att få information gällande lokala miljömål, 

handlingsplaner och miljöpåverkan inom kommunen. Detta har gett information om vilka 

områden kommunen prioriterar ur miljösynpunkt, samt vilka åtgärder som är kopplade till 

dessa. Kommunens miljöarbete är samlat i ett miljöprogram som spänner över flera olika 

områden. 

 

2.4. Skolverkets mål inom hållbar utveckling 

Skolverket har sammanställt information gällande sina uppsatta mål för gymnasieskolor inom 

hållbar utveckling, vilka har studerats och varit grundläggande vid valet av miljöcertifiering 

på Åbyskolan. 

 

2.5. Energianvändning i skolor 

Ett antal undersökningar som Energimyndigheten utfört och vetenskapliga artiklar gällande 

genomsnittlig energiförbrukning för skolor har studerats. Därtill har Energimyndighetens 

hemsida också använts för information och fakta om energieffektivisering och generell 

miljöpåverkan från skolor. 

 

2.6. Klippans kommuns miljöprestanda 
Information gällande energiförbrukning, transporter och utsläpp i Klippans kommun har 

insamlats från kommunens hemsida. Denna information har sammanställts och analyserats för 

att få en tydlig bild över var det finns förbättringspotential på miljöområdet för Åbyskolan. 
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3. Resultat 
3.1. ISO 14001 

ISO är en förkortning för den internationella standardiseringsorganisationen, som i Sverige 

går under namnet SIS – Svenska Standardiseringsinstitutet. SIS ansvarar bland annat för ISO 

14001, och är en fristående ideell organisation med medlemmar från både offentlig och privat 

sektor. De standarder som handlar om miljöledning går tillsammans under samlingsnamnet 

ISO 14001 (Svenska Standardiseringsinstitutet, 2014). Syftet med ISO 14001 är ständig 

förbättring och metodiken bygger på en cykel bestående av fyra steg, vilka börjas om för att 

ständigt nå nya förbättringar. De fyra stegen är Planera, Genomföra, Följa upp och Förbättra, 

och denna metodik passar väl för arbete med miljöfrågor (figur 1). Genom att basera sitt 

miljöledningssystem på ISO 14001 kan företag och offentliga verksamheter inte bara lösa sina 

egna miljöfrågor utan även klara av ständigt ökande kundkrav, få en bättre position gentemot 

myndigheter och lagstiftning samt få en ökad konkurrenskraft. Det första steget i cykeln, 

planera, går ut på att de viktigaste miljöfrågorna identifieras och de handlingsplaner som 

behövs för att följa verksamhetens miljöpolicy. Därefter följer genomföra, vilket går ut på att 

översätta miljöpolicyn i praktiken. Detta görs genom att ansvar fördelas mellan alla 

involverade, vilka får specifika uppgifter och utbildning baserat på vad de har för roll inom 

verksamheten. Sedan under följa upp utvärderas resultaten av miljöarbetet, varvid 

miljörevisioner spelar en viktig roll. Till sist under förbättra granskar ledningen hur 

miljöledningssystemet fungerar och hur det kan förbättras. Cykeln upprepas sedan åter igen 

därför att verksamhetens miljöprestanda aldrig blir fulländad, varför ständig förbättring alltid 

är ledordet (Brorson & Almgren 2009). 
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Figur 1: Grundläggande cyklisk metodik i miljöledningsstandarden ISO 14001, enligt den engelska förlagan. 

Den svenska översättningen är Planera, Genomföra, Följa upp och Förbättra. Cykeln upprepas för att ständigt 

förbättra en verksamhets miljöprestanda (Svenska Standardiseringsinstitutet, 2014). 

ISO 14001 består av fem huvudkomponenter (figur 2), och inleds med definierandet av en 

miljöpolicy, i vilken verksamhetens miljöambitioner sammanfattas. Denna ska vara relevant i 

förhållande till vilka aktiviteter som bedrivs och vilka produkter som tillverkas, och den ska 

visa på ett åtagande om förebyggande av aktuella föroreningar. Det är viktigt att tillämpliga 

lagar vägs in och de miljömål som verksamheten ska följa. Både de anställda och allmänheten 

ska ha tillgång till miljöpolicyn och kunna känna igen sig i den. Slutligen ska miljöpolicyn 

innehålla en målsättning om ständig förbättring och hållas väl uppdaterad. Med miljöpolicyn 

som grund kan verksamheten sedan börja arbeta med att identifiera vilka betydande 

miljöaspekter som finns kopplat till processer, produkter, förpackningar, transporter och 

övriga aktiviteter som orsakar påverkan på miljön. En miljöaspekt avser hur verksamheten 

och den omgivande miljön samspelar, medan miljöpåverkan avser den verkan miljöaspekten 

har på miljön. Kopplat till miljöaspekter är det viktigt med en kännedom om aktuella lagar 

som berör och kan kopplas till dessa, vilka i de flesta fall återfinns i Miljöbalken (SFS 

1998:808). I planeringsarbetet måste även ett antal kort- och långsiktiga miljömål upprättas, 

och här är det viktigt med en balans mellan affärsmässiga intressen och efterlevnad av aktuell 

lagstiftning. Ett miljömål kan till exempel vara ”ingen förorening av grundvatten” eller ”att 

minska elförbrukningen med 25 procent”. Efter att miljöarbetet har börjat struktureras måste 

det konkretiseras och omsättas i verkligheten. Ansvar måste fördelas på alla medarbetare 

beroende på vad de har för roller och befogenheter. Alla ska känna till sina arbetsuppgifter 

med miljöledningssystemet, och här har cheferna ansvaret att se till så att detta blir gjort. 

Troligtvis behöver vissa medarbetare utbildas för att kunna följa miljöpolicyn och övriga krav 

i miljöledningssystemet. Olika typer av arbetsuppgifter har olika miljöpåverkan, och alla 

måste känna till vilka konsekvenserna kan bli vid avvikande från dessa. När 

miljöcertifieringen har tagits i bruk och blivit systematiskt måste det uppföljas för att 

utvärdera om det fungerar som det var tänkt. Miljösituationen ska utvecklas i rätt riktning och 

detta sker endast om standardens krav uppfylls och lämplig lagstiftning tillämpas där den ska. 

Verksamhetens miljöprestanda ska mätas, till exempel avfallsmängder och energiförbrukning, 

och miljöledningssystemet ska ständigt revideras. Här återkommer miljömålen som en viktig 

del då dessa sätter gränserna för vad verksamheten ska ha uppnått. Alla uppgifter måste 

arkiveras i redovisande dokument och dessa ska alltid hållas uppdaterade med aktuell 

information. Det sista steget i standarden är ledningens genomgång. Här ska verksamhetens 
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högsta ledning regelbundet utvärdera ledningssystemet och se till så att det fungerar som det 

ska och kontrollera ifall det behöver förbättras eller ändras på något sätt. Detta kan handla om 

att till exempel formulera om ett miljömål eller ändra i miljöpolicyn (Bansal & Bogner 2002). 

Under ledningens genomgång utvärderas även resultaten från miljörevisioner och hur relevant 

lagstiftning efterlevs. Ifall det inkommit klagomål eller information från externa intressenter 

tas detta också upp. Mätdata gällande verksamhetens miljöprestanda och hur miljömålen 

uppfyllts utvärderas, inklusive eventuella förändringar gällande till exempel miljöaspekter och 

lagstiftning. Miljöarbetet ska ständigt vara ett aktuellt ämne på dagordningen vid 

ledningsmöten och alltid hållas uppdaterat och aktuellt (Brorson & Almgren 2009). 

 

Det tar minst ett år att införa ett fungerande miljöledningssystem baserat på ISO 14001, och 

när detta är gjort kan verksamheten gå vidare och låta sig certifieras av ett externt oberoende 

certifieringsorgan. I Sverige är det den statliga myndigheten SWEDAC som ackrediterar 

certifieringsorgan, vilka i själva certifieringsprocessen samspelar med den aktuella 

verksamheten och en anlitad miljörevisor. Det främsta syftet med ackreditering är att 

certifiering, kontroll och prövning håller en hög kvalitet för att säkerställa god hälsa och 

miljö, vilket ställer höga krav på certifieringsorganets kompetens. Vanligtvis genomförs en 

förrevision i form av en dokumentgranskning, där verksamheten får möjlighet att rätta till 

eventuella brister och lägga till saknade komponenter. Därefter genomförs själva 

miljörevisionen bestående av intervjuer, granskning av dokument och inspektion i form av 

platsbesök. Avslutningsvis sammanställs revisionen av miljörevisorn i en revisionsrapport, 

och baserat på om standardens krav är uppfyllda och alla avvikelser korrigerade, utfärdas ett 

beslut om certifiering av certifieringsorganet. Ett certifierat miljöledningssystem är ett tecken 

på kvalitet och visar för både intressenter och konkurrenter att verksamheten ligger i framkant 

med sitt miljöarbete och har fokus på ständig förbättring (SWEDAC, 2013). 
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Figur 2: Huvudkomponenterna i ISO 14001. Ständig förbättring är ledordet vid implementering av standarden, 

vilken alltid ska hållas uppdaterad och aktuell för verksamhetens miljöarbete (författarens egen bild). 

3.2. Grön Flagg 

Sedan 1996 har den ideella organisationen Håll Sverige Rent administrerat verktyget och 

certifieringen Grön Flagg. I över 50 länder finns det skolor som är anslutna till nätverket, och 

bara i Sverige är mer än 2500 skolor och förskolor certifierade enligt Grön Flagg. Syftet med 

Grön Flagg är att fungera som ett verktyg i arbetet med lokala miljömål, miljöledning och 

kommunalt arbete med hållbar utveckling. Verktyget ger barn och ungdomar möjlighet att 

arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett engagerande sätt. Metoden går ut på att inkludera 

ett hållbarhetsarbete parallellt med läroplanens mål, vilket innebär att eleverna har stort 

inflytande över hur arbetet utförs. Några exempel på arbetsområden inom Grön Flagg är 

energibesparingar, förbättring av utemiljön och återvinning. Vad skolan väljer att arbeta med 

varierar beroende på vad verksamheten har för behov, vilket kan varieras beroende på vad 

som är aktuellt (Grön Flagg, 2014). Hälften av skolorna och förskolorna i Klippans kommun 

är i skrivande stund certifierade enligt Grön Flagg (Klippans kommun, 2013). 

Grön Flagg är uppbyggt av sex teman; klimat och energi, konsumtion, kretslopp, livsstil och 

hälsa, närmiljö och vattenresurser. Dessa teman hjälper skolor och förskolor att bidra till att 

uppnå de lokala miljömål, energiplaner och klimatstrategier som kommunen fastställt. 

Dokumentation är viktigt i verktyget och arbetet är enkelt att mäta och följa upp eftersom det 

innehåller nyckeltal. Dessutom bidrar Grön Flagg till att visa upp skolans hållbarhetsarbete 

för omgivningen. Skolor och förskolor som arbetar med Grön Flagg väljer ett eller flera 

områden att arbeta med under en period, vilket bygger på ett cykliskt tillvägagångssätt under 

ett till två år. På gymnasieskolor kan ett eller flera utbildningsprogram arbeta med verktyget, 

så länge skolan är involverad på något vis (Grön Flagg, 2014). 
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Arbetet kan påbörjas när temat är valt och är väl förankrat bland alla på skolan och elevernas 

föräldrar. Därefter ska en lokal politiker involveras så att kommunen blir mer medveten om 

hur skolor och förskolor lokalt kan bidra till en hållbar utveckling genom att arbeta med 

verktyget. Sedan formuleras en handlingsplan för hur arbetet ska organiseras, genomföras, 

kommuniceras samt hur det ska kopplas till skolans läroplan. Nästa steg är att utse ett råd 

bestående av elever, lärare och skolledning vilka ska ansvara för själva arbetet. I 

gymnasieskolor kan rådet lämpligtvis bestå av elever från olika utbildningsprogram och olika 

årskurser. Eftersom eleverna ska ha stort inflytande över arbetet med Grön Flagg ska de vara i 

majoritet i rådet (Grön Flagg, 2014). 

Genom att redovisa nyckeltal kan det kontinuerliga arbetet med hållbar utveckling 

synliggöras, till exempel inom energiförbrukning och återvinning. Nyckeltalen fungerar som 

ett facit för att påvisa i vilken riktning miljöarbetet går. Dokumentation är viktigt genom hela 

processen, vars huvudfokus ständigt kan anpassas efter elevernas idéer. Arbetet ska 

synliggöras för att sprida information och kunskap till omgivningen. Efter sex till arton 

månader ska arbetet följas upp, analyseras och utvärderas. Grön Flagg bidrar till att i ett tidigt 

stadium lägga grunden för ett hållbarhetstänkande hos eleverna, då de får möjlighet till 

ansvarstagande och ett fördjupat kretsloppstänkande. Eftersom arbetet med hållbarhet kopplas 

till läroplanen kan det inte väljas bort utan blir en naturlig del i elevernas utveckling (Grön 

Flagg, 2014). 

3.3. Miljölagstiftning 

Aktuell miljölagstiftning i Sverige regleras sedan 1998 i Miljöbalken, SFS 1998:808. I ett 

miljöledningssystem ska verksamhetens miljöaspekter kopplas ihop med relevant lagstiftning 

och bestämmelser, så att miljömål enklare ska kunna sättas upp och följas. Att härleda 

angivna miljöaspekter till aktuell lagstiftning underlättar och strukturerar verksamhetens 

arbete att minimera sin miljöpåverkan (Brorson & Almgren 2009). 

 

I MB 2 kapitlet finns de övergripande allmänna hänsynsreglerna vilka är applicerbara oavsett 

vilken verksamhet det gäller. Huvudsakligen består dessa allmänna hänsynsregler av sex 

principer, vilka alla verksamheter bör ha i åtanke vid arbete med miljöfrågor. Dessa principer 

bygger på sunt förnuft och har stort tolkningsutrymme, men ska tillämpas i största möjliga 

utsträckning för att skydda vår hälsa och miljö. Den första principen handlar om att alla 

verksamhetsutövare ska ha tillräcklig kunskap för att bedriva sin verksamhet samtidigt som 
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vår hälsa och miljö skyddas. Därefter följer den andra principen som handlar om att 

nödvändiga försiktighetsåtgärder ska vidtas, ifall en verksamhet antas kunna innebära skada 

för vår hälsa och miljö, och ett steg i detta är att använda bästa möjliga teknik. Den tredje 

principen handlar om att val av produkter ska ske utan risk för vår hälsa och miljö, och att 

farliga produkter bör ersättas av mindre farliga alternativ. Sedan följer hushållsprincipen, som 

går ut på att i största möjliga utsträckning hushålla och inte slösa på resurser, och därtill 

återanvända och återvinna när det är möjligt. Den femte principen handlar om lokalisering, 

nämligen att en verksamhet ska välja en plats där den gör minsta möjliga inverkan på vår 

hälsa och miljö. Till sist följer den sjätte principen som handlar om att den som förorenat ska 

betala. Detta innebär att den verksamhetsutövare som orsakat skada på vår hälsa eller miljö 

har ansvaret för att åtgärda detta så att skadan upphör (SFS 1998:808). 

Det finns fler kapitel i Miljöbalken med lagar som påverkar verksamheten på Åbyskolan. I 

MB 9 kapitlet finns regler för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Detta gäller för 

verksamheter som orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön genom till exempel 

utsläpp eller buller (SFS 1998:808). Enligt MB 9 kapitlet 6 § kan miljöfarlig verksamhet vara 

anmälnings- eller tillståndspliktig, och tillsynsmyndigheten för detta är Länsstyrelsen. 

Åbyskolan med sin teoretiska verksamhet bör dock enligt förordning om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd i nuläget inte vara varken anmälnings- eller tillståndspliktig (SFS 

1998:899). 

 

MB 14 kapitlet handlar om kemiska produkter och biokemiska organismer. I Åbyskolans fall 

handlar det främst om korrekt hantering av kemikalier som förekommer i kemiundervisningen 

och vissa rengöringsmedel. Hantering sådana substanser ska ske så att miljöpåverkan är så 

minimal som möjligt, så att inte människors hälsa skadas och spridning får inte förekomma 

utanför skolans område (SFS 1998:808). EUs kemikalielagstiftning REACH gäller också vid 

hantering av kemikalier, vars långsiktiga målsättning är att avveckla farliga kemikalier och 

ersätta dessa med mindre farliga alternativ på sikt. REACH reglerar registrering, 

riskbedömning, godkännande och förbud av kemikalier (EG 1907/2006). 

 

Vidare handlar MB 15 kapitlet om avfall och producentansvar, där det regleras att avfall ska 

hanteras på ett sådant sätt att vår miljö och hälsa inte påverkas negativt. Här påverkas 

Åbyskolan då de producerar avfall bland annat i form av förpackningar, papper, matrester och 

uttjänt elektronik (SFS 1998:808). Hur avfall ska omhändertas och hanteras regleras i 

avfallsförordningen, vilken alla verksamheter berörs av oavsett typ (SFS 2011:927).  
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Alla verksamheter har någon form av miljöpåverkan. Därför har verksamhetsutövaren 

ansvaret att kontrollera sin verksamhet och se till så att miljöpåverkan minimeras. Är 

verksamheten tillståndspliktig måste en årlig miljörapport skickas till tillsynsmyndigheten. 

Att Miljöbalken uppnår sitt avsedda syfte regleras i MB 26 kapitlet (SFS 1998:808). 

 

Det finns även andra lagar som indirekt inverkar på Åbyskolans miljöpåverkan, däribland 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) samt 

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).  

 

 

Den miljöpåverkan Åbyskolan har på närliggande mark- och vattenområden regleras i Plan- 

och bygglagen. Här regleras kommuners användning av detaljplaner och 

områdesbestämmelser för hur mark- och vattenområden får användas, samt hur och var 

byggnadsverk får uppföras (SFS 2010:900). 

 

Klippans kommun har egna uppsatta mål för hur kommunens miljöarbete ska förbättras, vilket 

beskrivs närmare i kommande avsnitt. Dessa handlar bland annat om att kommunen på sikt 

vill minska sin användning av fossila bränslen. Miljömålen är vid sidan av lagar och 

bestämmelser också viktiga att ta hänsyn till vid miljöarbetet på Åbyskolan (Klippans 

kommun, 2013). 

 

3.4. Lokala miljömål i Klippans kommun 

Söderåsens miljöförbund har på uppdrag av Klippans kommun tagit fram ett miljöprogram, 

vars syfte är att utgöra en plattform för hållbar utveckling och god miljö i kommunen. Ett 

miljöprogram är kommunens viktigaste dokument för att styra miljöarbetet, både inom 

kommunens geografiska område och för förvaltningars och kommunala bolags verksamhet. 

Alla handlingsplanerna är i skrivande stund uppsatta till år 2020, och har fem huvudsakliga 

områden. Dessa är energi och transporter, hälsa och miljö, konsumtion och avfall, mark och 

vatten samt natur och kultur (Klippans kommun, 2013). 

 

Alla områden är kopplade till relevanta åtgärder, vilka genomförs under året, löpande eller 

mer långsiktigt. Miljöprogrammet i Klippans kommun bygger på och är en lokal anpassning 

till Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål. Långsiktig hållbarhet och miljökvalitet för 
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kommande generationer är nyckelbegrepp i miljöprogrammet. Åtgärderna handlar om 

förnybar energi, energianvändning, hållbara transporter, växthusgasutsläpp, klimatsmarta val, 

luftutsläpp, buller, strålning, grönområden, markanvändning, vattenkvalitet, hållbara 

kretslopp, natur- och kulturvärden, offentlig upphandling och avfall. I miljöprogrammet 

nämns Grön Flagg som ett lämpligt verktyg för kommunens skolor och förskolor att arbeta 

med för att uppnå de uppsatta målen (Klippans kommun, 2013). 

 

 

 

 

 

 

3.5. Skolverkets mål inom hållbar utveckling 

Skolverket har satt upp ett antal mål vilka är anpassade för gymnasieskolor inom hållbar 

utveckling. Ett antal valbara kurser finns tillgängliga för gymnasieelever inom ämnet, vilkas 

syfte är att utveckla elevernas förståelse för de förutsättningar, värden och drivkrafter som 

driver en hållbar utveckling. Dessa kurser är tvärvetenskapliga och har både 

naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga aspekter. Enligt Skolverkets mål ska 

gymnasieeleverna efter avslutade kurser ha goda kunskaper om samspelet mellan människan 

och vår omgivning, miljöutmaningar, miljöpolitik, ekosystem, hushållning av naturresurser, 

teknikutveckling och samhällsplanering. Gymnasieeleverna förväntas dessutom förstå att det 

finns olika handlingsalternativ och att kritiskt kunna analysera dessa för att utveckla en 

förståelse för deras konsekvenser (Skolverket, 2014). 

 

3.6. Energianvändning i skolor 

Energianvändningen i Sveriges skolor skiljer sig mycket beroende på hur stora skolorna är 

och vilka tekniska lösningar och elektriska installationer som finns i byggnaderna. Skolans 

verksamhetstyp och var byggnaden är placerad har också stor betydelse (Persson & Veibäck 

2006). Det har även typ av isolering och om byggnaden är närliggande andra byggnader eller 

friliggande, vilket har direkt inverkan på byggnadens uppvärmningsbehov (Boverket & 

Energimyndigheten, 2007). När energieffektiva byggnader ska byggas väljs vanligtvis 

bostadshus, och i nuläget finns inga skolbyggnader som klassas som lågenergihus. Det är 

dock inte tillräckligt att endast lägga fokus på nya byggnader, utan det krävs energibesparande 
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åtgärder i redan existerande byggnader eftersom de är i stor majoritet och beräknas vara det 

under lång tid framöver (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, 2002).  

 

Energieffektiviseringsåtgärder blir allt mer aktuella men å andra sidan ökar antalet användare 

och därmed byggnadsbeståndet (Energimyndigheten, 2013). Människorna som vistas i 

lokalerna har också en avgörande inverkan på energieffektiviteten, eftersom de tar beslut 

angående hur lokalens utrustning ska användas (Persson & Veibäck 2006). Ett exempel är 

olika personers uppfattning om när det är för kallt och när det är för varmt. Det innebär en 

ineffektiv och energikrävande drift av lokalens uppvärmningssystem om den ena går och 

höjer och den andra går och sänker värmen om vartannat. Vid en höjning av temperaturen 

med en grad åtgår det cirka fem procent mer energi. Lösningen på ett sådant beteende kan 

vara att styra temperaturen mer varsamt med små variationer, istället för att antingen har 

termostaten på maximal eller minimal värme (Boverket & Energimyndigheten, 2007). Att 

bygga en ny energieffektiv byggnad är mycket enklare än att märkbart sänka 

energianvändningen i en äldre. Fastighetsägaren kan ge ekonomiska incitament i form av 

lägre hyra ifall det ingår i hyresavtalet, vilket kan vara en drivkraft för verksamheten att 

reducera sin energianvändning (Energimyndigheten, 2013). Det finns dock olika 

energireducerande tekniska lösningar, däribland anpassning av fläktars och pumpars drift och 

injustering av värmesystem. Flera områden måste kartläggas i den befintliga byggnaden, till 

exempel belysning, kylnings- och uppvärmningssystem, ventilation, regler- och 

styrfunktioner, installationernas drifttider samt service och underhåll. För att nå märkbara 

resultat krävs ständigt arbete, medvetenhet och engagemang hos alla involverade (Abel & 

Elmroth 2012). År 2007 genomförde Energimyndigheten en studie av energianvändningen på 

tre olika skolor belägna i Mälardalen. Skolornas typ, placering, yta, byggår, drift och tekniska 

förutsättningar skiljde sig vid studiens genomförande, men ger trots detta en generell bild över 

hur energianvändningen är fördelad (figur 3). Energi som går till uppvärmning står för mer än 

hälften av energianvändningen på skolorna. Därefter används skolornas el till elvärme, 

ventilation, belysning, övrig el till verksamheten, el till storkök och till sist övrig el till 

fastigheten. Till övrig verksamhetsel räknas främst datorer, övrig kontorsutrustning, tvätt och 

pentryn. Under övrig fastighetsel ingår el till pumpar och tryckluft (Energimyndigheten, 

2007). 
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Figur 3: En studie över tre olika skolors energianvändning uppdelat över olika användningsområden mätt i 

kilowattimmar per kvadratmeter. Uppvärmning står för mer än hälften av energianvändningen på skolorna, men 

det är också det enda skolorna har gemensamt. Detta beror på att skolorna har olika förutsättningar som gör att 

de skiljer sig från varandra (Energimyndigheten, 2007). 

3.7. Klippans kommuns miljöprestanda 

Invånarantalet i Klippans kommun är i skrivande stund cirka 17 000. Energianvändningen 

varken ökar eller minskar bland de olika sektorerna i kommunen, med undantag för 

industrisektorn och hushållssektorn där den ständigt ökar. Skolorna och förskolorna i 

kommunen, vilka räknas under offentlig verksamhet, uppvisar en stabil energianvändning 

sedan år 2000 (figur 4). Allt fler fastigheter har börjat använda fjärrvärme istället för olja som 

värmekälla, vilket har lett till att växthusgasutsläppen har minskat i kommunen sedan år 2000 

(Klippans kommun, 2012). 

 

 



 18 

Figur 4: Total energianvändning uppdelat per sektor i Klippans kommun, mätt i megawattimmar per år. 

Åbyskolan är en del av den offentliga verksamheten, vilken varken ökar eller minskar sin energianvändning 

mellan år 2000 till och med 2008. Industrisektorn är den enda som visar en ökning i energianvändning 

(Klippans kommun, 2012). 

 

Trots detta är växthusgasutsläppen per kommuninvånare cirka 6,9 ton, vilket är högre än 

riksgenomsnittet på cirka 6,4 ton. Detta beror främst på att den riksgenomsnittliga körsträckan 

per invånare är cirka 30 procent kortare än vad den är per invånare i Klippans kommun. 

Kollektivtrafiknäten är väl utbyggda i kommunen men trots detta föredrar de flesta av 

kommunens invånare att köra bil, vilket har lett till att den fossila bränsleanvändningen är 

högre än riksgenomsnittet. Diesel, etanol, naturgas och biogas väljs ofta bort till förmån för 

bensin i kommunen. Alla luftföroreningar, till exempel kväve och svaveldioxid, låg vid 

senaste mätningen år 2003 under gällande gränsvärden i kommunen. Gällande naturlig 

bakgrundsstrålning låg den vid senaste mätningen under gällande gränsvärden, men däremot 

förekommer det för höga radonvärden på vissa skolor och förskolor, vilket ska snarast följas 

upp av kommunen (Klippans kommun, 2012). 

 

De huvudsakliga bullerstörningarna i kommunen kommer från vägtrafiken, och totalt anser 

cirka 22 procent av invånarna att de är störda av buller i olika former. Den huvudsakliga 

berggrunden i Klippans kommun består av gnejs, ungefär hälften av marken är skogsmark och 

cirka 25 procent är åkermark (Klippans kommun, 2013). Vid exploatering av marken till 

förmån för nya byggnader måste kommunen ta hänsyn till en hög biologisk mångfald i det 

varierande landskapet. Kommunen har ett flertal biotopskyddsområden, områden för 

landskapsbildskydd, Natura2000-områden, naturreservat och en nationalpark. Klippans 

kommun har fem kommunala vattenverk, vilka har skyddsbestämmelser då de räknas som 

vattenskyddsområden. Vattendragen i kommunen har en hög biologisk mångfald och hyser ett 

stort antal rödlistade djurarter. De flesta byggnader är lokaliserade kring vattendragen, och 

under Söderåsen finns ett naturligt vattenmagasin där det kommunala dricksvattnet hämtas. 

Det kommunala avloppsvattnet hanteras på sju stycken reningsanläggningar, varav den största 

är Avloppsreningsverket i Klippan. Sedan 1987 har kommunen antagit en policy gällande 

nolltolerans mot användningen av kemiska bekämpningsmedel på kommunal mark. Inom den 

kommunala verksamheten använder städpersonalen endast rengöringsmedel märkta med 

Svanen och följer noggrant doseringsråd. En genomsnittlig invånare i Klippans kommun 

slänger ungefär lika mycket avfall som medelsvensken slänger, vilket motsvarar cirka 500 
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kilogram avfall per år. Kommunen blir bättre och bättre på att avfallssortera, men mängden 

avfall har dock ökat mellan åren 1999 till 2011. Sedan 2006 har kommunen infört möjligheten 

för fastigheter att källsortera sitt avfall i åtta fraktioner, vilket 90 procent av de invånare som 

erbjudits möjligheten har börjat tillämpa (Klippans kommun, 2012). 

 

4. Diskussion 
4.1. Åbyskolans miljöpåverkan 

De huvudsakliga miljöaspekterna på Åbyskolan är energianvändning i form av främst 

uppvärmning av lokaler och även användning av elektriska apparater. De huvudsakliga 

åtgärderna som skulle kunna genomföras för att utveckla skolans miljöarbete är främst 

energieffektiviseringar. Här finns det flera aspekter att ta hänsyn till, vilka diskuteras senare i 

detta avsnitt. Vilken miljöcertifiering som skulle passa bäst för skolan att arbeta med för att 

utveckla ett miljöledningssystem beror också på flera faktorer. En diskussion kring detta följer 

i slutet av avsnittet. 

 

I jämförelse med praktiska utbildningar, som det fordonstekniska gymnasiet under 

Tegelbruksskolan, har Åbyskolan med sin teoretiska verksamhet en förhållandevis låg 

miljöpåverkan. Den största påverkan på miljön är användningen av energi för uppvärmning 

och till övrig elektrisk utrustning. I övrigt förekommer användning av papper, 

rengöringsmedel och vatten samt transporter till och från skolan, enligt skolans 

gymnasiesamordnare.  

 

Energianvändningen i skolbyggnader varierar från skola till skola, och påverkas av flera 

faktorer. Det finns potential att minska miljöpåverkan och samtidigt göra långsiktiga 

ekonomiska besparingar genom att investera i energieffektiv utrustning, bättre isolering och 

genom att optimera byggnadens drift. Ofta har det ingen ekonomisk betydelse för 

hyresgästerna ifall de minskar sin energianvändning, eftersom detta inte påverkar 

hyreskostnaderna. Här har fastighetsägaren ett stort ansvar att initiera energieffektiviserande 

åtgärder och uppmuntra hyresgästen att reducera sin energianvändning genom ekonomiska 

incitament (Energimyndigheten, 2013). 

 

Energibesparingar står för de huvudsakliga åtgärderna som kan förbättra miljöprestandan på 

en skola med teoretisk verksamhet, och därför bör Åbyskolan främst satsa på att minska sin 
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energianvändning på olika sätt. Inom detta område finns det flera enkla åtgärder att 

genomföra, vilka delas upp i läckage av värme, ineffektiva apparater och beteenderelaterade 

orsaker. Åtgärder inom värmeläckage innebär byggnadsrelaterade och tekniska åtgärder vilka 

verksamhetens användare har mindre möjlighet att direkt påverka.  De övriga åtgärderna är 

mer eller mindre direkt beroende av hur användarna agerar i olika situationer. Här följer 

förslag på olika åtgärder baserade på dessa tre kategorier, vilka kan passa byggnaderna och 

verksamheten på Åbyskolan för att reducera energianvändningen och göra ekonomiska 

besparingar (Energimyndigheten, 2007). 

 

Värmeläckage 

Skolans värmesystem bör undersökas för att kontrollera hur värmebehovet i lokalerna ser ut. 

Temperaturen bör justeras beroende på hur temperaturbehovet ser ut i den aktuella lokalen. 

Därtill bör nuvarande isolering undersökas om det finns behov av tilläggsisolering. 

Kylbehovet bör också ses över, kanske är kylning överflödig under vintertid. Kyla kan 

återvinnas om det används i till exempel kylrum, och kylmaskiner kan ersättas av effektivare 

alternativ. Likaså kan överflödig värme från utrustning tas tillvara istället för att kylas bort. 

Värme från till exempel en server kan under vintern bidra till att värma upp lokalerna (Kjellin, 

2012). 

 

Fönstren i lokalerna kan bytas ut till mer värmeisolerande alternativ, och de kan tätas bättre 

vilket även gäller dörrar, golv- vägg- och takvinklar. Ventilationen kan vara behovsstyrd eller 

anpassas efter hur verksamheten ser ut och värmen kan återvinnas. Under varma dagar kan 

lokalerna ventileras nattetid vilket kan minska behovet av nedkylning nästa dag (Kjellin, 

2012). 

 

När nyinvesteringar ska genomföras finns det stora möjligheter till besparingar, vilket kan 

åstadkommas genom att inte endast bedöma inköpspriset. Vid inköp av ny utrustning är det 

viktigt med ett livscykelperspektiv, vilket långsiktigt kan leda till både energimässiga och 

ekonomiska besparingar. Detta gäller även vid ombyggningar och renoveringar av lokaler, då 

det är enklare att genomföra större förändringar. Åtgärder som är fixerade till de lokaler som 

ska förändras kan motsvara en stor skillnad i energiförbrukning (Energimyndigheten, 2007). 

 

Apparatberoende 
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Förlegad utrustning som förbrukar el är ofta ineffektiv och bör ersättas med energieffektivare 

alternativ. Här är direkta långsiktiga investeringar kanske nödvändiga, eller så kan det vara 

lämpligt att välja bättre alternativ när det är dags för byte av gamla vitvaror. Modernare 

varianter av till exempel datorer, kopiatorer och skrivare har ofta möjlighet till standby-läge. 

Om gamla dator- och tv-skärmar fortfarande förekommer bör de bytas ut mot platta skärmar 

(Energimyndigheten, 2007). 

 

Gällande belysning finns det en uppsjö av åtgärder som kan spara energi och dessutom 

förbättra inomhusmiljön. Ineffektiva belysningsarmaturer bör bytas ut och ersättas av 

energisnåla ljuskällor, till exempel lågenergilampor. Det finns flera åtgärder som kan 

tillämpas för att åstadkomma en bättre ljusplanering som är anpassad efter lokalernas olika 

behov. Dagsljus kan tas till vara då det är möjligt för att minska användningen av belysning. 

Olika typer av ljus har olika inverkan på vår koncentrationsförmåga och vår trivsel i 

inomhusmiljön (Belysningsbranschen, 2009). 

 

Som tidigare behandlats kan automatiserade styrsystem underlätta för samt avlasta 

verksamhetens användare. Detta kan handla om till exempel närvarosensorer eller 

behovsmätare för ventilationsstyrning. En tydlig energimätning är viktig, inte minst vid 

implementering av åtgärder för energieffektivisering, för att övervaka ifall det fått genomslag. 

Att dela upp mätningen i el, kyla och värme samt mätning för olika byggnader kan vara 

fördelaktigt, för att kunna separera dessa och analysera olika förlopp. Det är viktigt att 

kartlägga brister i verksamheten för att underlätta möjligheten till korrekta åtgärder 

(Energimyndigheten, 2007). 

 

Beteende 

Verksamhetens användare ska ha tillräcklig kunskap om hur lokalernas apparater och 

utrustning ska användas på ett korrekt sätt. Felaktig användning leder till onödig förbrukning 

av energi och kan undvikas enkelt genom att användarna får utbildning i hur de ska agera. Det 

finns många exempel på åtgärder och de är individuella beroende på hur verksamheten ser ut 

och vad som används (Energimyndigheten, 2007). 

 

Apparater som till exempel datorer kan stängas av när arbetsdagen är slut, och vissa andra 

apparater kan kopplas samman med grenkontakt så att de stängs av automatiskt med 

strömbrytare eller timer. Genom att automatisera energibesparande system glöms dessa typer 
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av åtgärder inte bort på grund av den mänskliga faktorn. När utrustning behövs ska den 

användas men då endast, för den fyller ingen funktion om den är påslagen utan att den 

används. 

Även belysning glöms enkelt bort och kan styras med timer, eller så måste rutinerna för 

släckning förbättras. Ett rum behöver oftast inte vara upplyst när det inte är i bruk, och om 

delar av verksamheten inte är aktiv kan de delar som fortfarande är aktiva koncentreras till 

färre lokaler. Onödiga temperaturförändringar bör också undvikas, vilket kan automatiseras. 

Att höja temperaturen en grad ökar energiförbrukningen med fem procent, vilket inte alla 

användare är medvetna om när de ökar värmen. Dessutom bör det undvikas att använda värme 

och kyla på samma gång vilket är ineffektivt. Vädring bör genomföras snabbt utan att fönster 

och dörrar står öppna i onödan (Jagemar & Pettersson, 2009). 

 

Att bedriva ett aktivt energieffektiviseringsarbete tvingar användarna att engagera sig och 

tänka på ett nytt och ansvarsfullt sätt. Bristen på tillräcklig kompetens är ofta ett stort hinder, 

men med en engagerad ledning som agerar uppmuntrande kan verksamheten uppnå märkbara 

resultat på kort tid och utan att behöva vidta komplicerade åtgärder. Ofta finns det en stor vilja 

att genomföra förändringar till förmån för en bättre miljö bland skolans personal, men sällan 

den rätta kunskapen för att kunna göra detta. Det primära för skolans personal bör dock vara 

att driva den huvudsakliga undervisningen och driften av skolan, inte skötsel av byggnadens 

lokaler. Kommunen har ett ansvar här eftersom de ofta har incitament att minska på drifts- 

och energikostnaderna. Oavsett hur skolan agerar hamnar i flera fall de ekonomiska vinsterna 

hos kommunen, vilket inte uppmuntrar skolan att reducera sin energianvändning. Är dessutom 

kunskapsbrist en avgörande faktor i sammanhanget kommer varken kommunen eller skolan 

att se de potentiella vinsterna med energieffektiviserande åtgärder (Energimyndigheten, 

2013). 

 

4.2. Val av certifiering 

Vid utvärdering av vilken av de två valda miljöcertifieringarna som skulle passa bäst för 

Åbyskolans verksamhet måste flera faktorer beaktas. Som tidigare diskuterats är det viktigt att 

gymnasieeleverna lär sig mer om och engageras i miljöfrågor. Detta stämmer även överens 

med Skolverkets mål för gymnasieskolor gällande hållbar utveckling. Huvudsyftet med Grön 

Flagg är just detta, att sprida kunskap rörande miljöfrågor och hållbar utveckling, och 

dessutom är certifieringen anpassad för just skolors verksamhet.  
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Elever har olika intressen vilket kan stimuleras genom att låta dem själva välja vilket område 

de vill arbeta mer med. Detta ökar elevernas kunskaper och de får själva utvärdera arbetets 

gång. Att sätta upp egna mål att arbeta utifrån och se vilka resultat dessa ger är lärorikt och 

utvecklar elevernas analytiska förmåga. En avgörande skillnad mellan certifieringarna är att 

ISO 14001 har stort fokus på miljöaspekter. Ett arbete med Grön Flagg saknar helt fokus på 

vilka miljöaspekter skolan har, utan det primära är istället att eleverna ska utbildas i 

miljöfrågor.  

 

På den fordonstekniska linjen under Tegelbruksskolan skulle antagligen ett 

miljöledningssystem baserat på ISO 14001 vara passande. Anledningen till detta är att en 

fordonsteknisk gymnasieskola har sitt huvudsakliga fokus på produktion, vilket den teoretiska 

verksamheten på Åbyskolan inte har. En verksamhet som producerar varor behöver en annan 

typ av livscykeltänkande relaterat till sina produkter (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2014). 

Detta medför att Tegelbruksskolan antagligen har en större miljöpåverkan än Åbyskolan, 

varför ett miljöledningssystem baserat på definierandet av miljöaspekter hade varit att föredra. 

År 2013 genomfördes en liknande studie på ett naturbruksgymnasium, där ISO 14001 valdes 

som den mest lämpade certifieringen för den praktiska verksamheten på den skolan. Denna 

studie bekräftar att ISO 14001 är mest lämpad för verksamheter med mer betydande 

miljöaspekter än vad Åbyskolan har (Eliasson 2013).  

 

Åbyskolans miljöaspekter behöver inte arbetas utifrån på samma sätt, utan huvudfokus bör 

istället ligga på utbildning av eleverna, vilket blir viktigt oavsett inom vilken bransch de 

kommer att arbeta. Det krävs ingen specifik kunskap inom vilka områden som står för den 

största miljöpåverkan, eftersom Åbyskolans teoretiska verksamhet har en förhållandevis låg 

inverkan på miljön.  

 

ISO 14001 brukar vanligtvis användas inom industrisektorn, där miljöpåverkan kan vara av 

mer betydande grad (Bansal & Bogner 2002). Ett miljöledningssystem baserat på ISO 14001 

vore med bakgrund av detta onödigt omfattande, och Grön Flagg är tillräckligt för att täcka 

Åbyskolans behov. 

 

Ytterligare en avgörande skillnad mellan de valda certifieringarna är att ISO 14001 lägger 

stort fokus vid efterlevnaden av legala krav. Verksamheten ska följa väl utformade rutiner för 

att se till så att tillämplig lagstiftning efterlevs. Detta ger verksamhetsledaren nödvändig 
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kunskap om vilka lagar som är relevanta, så att dessa kan bevakas och följas på ett korrekt 

sätt. Grön Flagg saknar detta fokus på lagstiftning, och lägger istället vikt vid att arbeta med 

miljöfrågor utifrån skolans egna mål. Med bakgrund av detta är dock ISO 14001 återigen för 

omfattande för Åbyskolans verksamhet. Den miljöpåverkan som skolan står för är inte 

tillräckligt väsentlig för att kräva en omfattande bevakning av miljölagstiftning. Självklart ska 

skolan följa relevant lagstiftning, men det behöver antagligen inte grundas ett 

miljöledningssystem baserat på detta.  

 

En certifiering enligt Grön Flagg är tillräcklig för att göra skillnad på Åbyskolan ur 

miljösynpunkt. Grön Flagg finns omnämnt som ett effektivt verktyg för skolor att arbeta med 

i Klippans kommuns lokala miljöprogram, och det förekommer redan ett annat skolor och 

förskolor i kommunen som är certifierade enligt Grön Flagg.  

 

Baserat på ovanstående argument rekommenderar jag Åbyskolan att certifiera sig enligt Grön 

Flagg. Om Åbyskolan väljer att göra detta rekommenderar jag som nästa steg att ett antal 

elever bildar en miljögrupp i enlighet med Grön Flaggs riktlinjer, och att de börjar engagera 

sig i miljöarbetet på skolan. Många av delarna som ingår i miljöarbetet kan direkt integreras i 

elevernas undervisning och sättas upp som mål i skolplanen. 

 

 

 

4.3. Återkoppling till miljövetenskaplig relevans 
Genom miljöutredningen definierades Åbyskolans betydande miljöaspekter, och baserat på 

dessa ges rekommendationer hur skolan ska inleda sitt miljöarbete. Genom att vidta olika 

energieffektiviserande åtgärder kan Åbyskolan begränsa sina miljöaspekter och därmed 

reducera sin miljöpåverkan. Detta leder i sin tur till en förbättrad miljö i Åbyskolans närhet 

och i sin omgivning. Slutligen diskuteras vilken certifieringsstandard som är mest lämpad för 

Åbyskolans verksamhet, vilket grundas på miljöaspekterna, liknande studier på andra skolor, 

miljölagstiftning och lokala miljömål i Klippans kommun. Grön Flagg valdes som den mest 

lämpade certifieringsstandarden, vilken kan fungera som ett verktyg för att hjälpa Åbyskolan 

med hur deras miljöledningssystem kan organiseras. Miljöledningssystemet ger en tydlig 

struktur över hur Åbyskolan kan arbeta med att förbättra sitt miljöarbete på flera olika 

områden och bidra till en hållbar utveckling. 
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5. Slutsatser 
- De huvudsakliga miljöaspekterna på Åbyskolan är energianvändning i form av 

uppvärmning av lokaler och användning av elektriska apparater. Eftersom 

verksamheten på Åbyskolan är teoretisk liknar dess miljöpåverkan en 

kontorsverksamhet. 

 

- De åtgärder som skulle kunna genomföras för att utveckla skolans miljöarbete är 

främst energieffektiviserande åtgärder. Huvudsakligen bör dessa åtgärder fokusera på 

energibesparingar i form av effektivisering av verksamhetsdrift och underhåll av 

skolans byggnader. Åtgärderna bör involvera hela skolan där alla kan bidra inom 

respektive ansvarsområde. 

 

- Grön Flagg är den mest lämpade certifieringen för Åbyskolans verksamhet, eftersom 

den engagerar eleverna och ger dem inflytande över skolans miljöarbete. ISO 14001 är 

för omfattande och lägger stort fokus på miljöaspekter och miljölagstiftning, vilket blir 

överflödigt med tanke på Åbyskolans förhållandevis låga miljöpåverkan. Grön Flagg 

är tillräckligt heltäckande för att initiera arbetet med miljöfrågor och utbilda eleverna i 

hållbar utveckling. 
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