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Daniel Erikson är vinnaren av medlemstävlingen. Han arbetar som miljö- och 

hälsoskyddsinspektör på Växjö kommun. Naturvetare, som Daniel, har nyligen blivit 

medlemmar i Ingenjörsamfundet och detta har inte fått genomslag ännu.  

AKTUELLT Detta kan Ingenjörsamfundet bli bättre på  

FAKTA Vem är Daniel Erikson?  

Jag får tag i Daniel Erikson, vinnaren i medlemstävlingen som avslutades den 31 januari, en 

sen eftermiddag när han kommit tillbaka till husvagnen efter en dag i pisterna. Daniel är på 

skidsemester i Klacken, en skidanläggning i Kopparberg mellan Örebro och Borlänge.  

   Till vardags är Daniel Erikson miljö- och hälsoskyddsinspektör på Växjö kommun. Han 

arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet, främst täkter där man utvinner berg, grus och 

sand. Det är verksamheter som normalt Länsstyrelsen har tillsyn över, men i Växjö har 

kommunen tagit över ansvaret.  

   Vad händer när du kommer hem till Växjö nästa vecka? 

 - Då drar förberedelserna för den årliga köldmedierapporteringen igång. Den berör 

luftkonditioneringar, större kylar och frysrum och värmepumpar. Under mars kommer vi att 

handlägga 260 årsrapporter.  

   Daniel Erikson är också IT-samordnare och webbredaktör för miljö- och 

hälsoskyddskontoret i kommunen. Han kom hit i maj 2009 efter att ha arbetat ett halvår 

i Eskilstuna på miljökontoret där. Vad gjorde du innan dess?  

   - Jag har en bakgrund inom miljö sedan 1993. Då arbetade jag på renhållningsverket i 

Västerås och hade bland annat. hand om abonnemangsfrågor. Sedan blev jag miljösamordnare 

för Svenska kyrkan i Västerås stift. Jag har också frilansat som konsult främst åt 

Volvoåterförsäljare.  

http://www.ingenjorsamfundet.se/Nyheter/Mer-ljus-pa-naturvetare/Detta-kan-Ingenjorsamfundet-bli-battre-pa/
http://www.ingenjorsamfundet.se/Nyheter/Mer-ljus-pa-naturvetare/Vem-ar-Daniel-Erikson/


UTBILDNING INOM MILJÖ 

Det var en KY-utbildning i ”Miljö- och kvalitetsarbete” som lade första grunden i Daniels 

karriär, men han har utbildat sig vidare efter det.  

   - Jag läste på Mälardalens högskola till miljö- och hälsoskyddsinspektör. Jag läste först tre 

år till miljövetare och sedan ett påbyggnadsår till inspektör.      

   Daniel Erikson är medlem i Ingenjörsamfundet genom att han är fackligt ansluten till 

SKTF. När gick du med?  

   - Det var under tiden som miljösamordnare inom Svenska kyrkan. SKTF har en rad 

yrkesgrupper inom Svenska kyrkan.  

BLI BÄTTRE FÖR NATURVETARE 

Medlemmar som är naturvetare är nya för yrkesorganisationen Ingenjörsamfundet. Daniel 

Erikson lämnade flera bra synpunkter och tips på hur Ingenjörsamfundet kan bli bättre på att 

rikta verksamheten mot naturvetare. Det var därför han valdes till vinnare.  

   - Jag har läst informationen jag fått från Ingenjörsamfundet och kände att den inte berörde 

mig. Och samtidigt ser jag allt bra som görs för ingenjörer och tekniker. Naturvetare är en 

grupp man vänder sig till och ändå inte. I mina svar visade jag exempel på sådant man gör 

idag, men bara riktat mot ingenjörer och tekniker.  

IDÉBANK FÖR KREATIVA  

Det Daniel visade på var till exempel utbildning, litteratur och förmåner som rabatter på 

prenumerationer och sådant. Han kom också med förslag på hur Ingenjörsamfundet kan arbeta 

med att förbättra möjligheterna för kreativitet och innovationer på arbetsplatser.  

   - Jag tänkte att man kan ha en idébank på sajten där man kan dela med sig av idéer man har. 

Jag märker, i de kommuner jag jobbat, allt gott arbete som görs och ändå uppfinner man 

hjulet om och om igen. I idébanken kunde man visa på exempel som fungerade bra och också 

berätta om sådant som var mindre bra.  

   - Ingenjörsamfundet kunde också öppna ett diskussionsforum med inlägg om kreativitet och 

innovationer som folk får svara på.  

   Hur tänker du att forumet skulle se ut?  

   - Hmm… jag har ett fotointresse på fritiden. På fotosidan.se finns ett forum med frågor och 

svar. Något liknande det.  

    Det var bra tips. Jag önskar Daniel Erikson lycka till i pisterna och hoppas att han inte 

bryter några ben.  

Stort grattis till vinsten av en mikroprojektor. Vill du också vara med i Ingenjörsamfundets 

medlemstävling? Gå in på www.ingenjorsamfundet.se under I Love Tech.  



Av: Helena Thorén, helena.thoren@axlainformation.se 

Foto: Gunilla Erikson 

Ansvarig utgivare: Terje Andersson, terje.andersson@ingenjorsamfundet.se  
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Namn: Kjell Daniel Erikson 

Yrke: Miljö- och hälsoskyddsinspektör på Växjö kommun Ålder: 35  

Bor: lägenhet i Växjö  

Familj: Min fru Gunilla och föräldrar i Skultuna Utbildning: Miljövetare med inriktning mot 

miljö- och hälsoskydd 

Fritidsintressen: Musik, fotografering och liggcykling  

Mitt miljötips: Gör inte saker av gammal vana och ifrågasätt ditt eget handlande. 

Är bilen det bästa transportmedlet för just denna resa? Behöver jag äta kött idag också?  

http://www.ingenjorsamfundet.se/Nyheter/Mer-ljus-pa-naturvetare/%E2%80%9Dmailto:helena.thoren@axlainformation.se%E2%80%9D
http://www.ingenjorsamfundet.se/Nyheter/Mer-ljus-pa-naturvetare/%E2%80%9Dmailto:terje.andersson@ingenjorsamfundet.se%E2%80%9D
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Tack alla som har svarat. Ni gav oss många bra tips på hur vi kan bli bättre. De kommer vi att 

ha stor nytta av när vi utvecklar Ingenjörsamfundet så att det ger ett ännu större mervärde till 

ditt fackliga medlemskap. Vi har sammanställt svaren och så här ser de ut.  

Vad kan Ingenjörsamfundet göra för din vidareutbildning och karriär? 

Inspirera och tipsa om nya spännande områden där tekniken utvecklas, tipsa också om nya 

utbildningar och litteratur – även för naturvetare, intervjua personer som gjort en karriärresa, 

erbjud personlig hjälp om hur jag ska läsa vidare för att nå mina mål och sprid nyheter.  

Forskning visar att på kreativa och innovativa arbetsplatser mår personalen bättre. Hur 

skulle du vilja att Ingenjörsamfundet arbetade för att förbättra möjligheterna för 

kreativitet och innovationer?  

Lägg upp idébanker av goda exempel, sätt upp diskussionsforum på nätet, uppmuntra företag 

och ledningsgrupper att ta tillvara idéer från arbetstagare, larma ledningsgrupperna om 

ingenjörsbristen och håll inspirerande workshops runt om i landet.  

Vilka förmåner från Ingenjörsamfundet saknar du?  

Ge rabatt på webbshop med tekniska prylar, lägg upp frågesida på webben, ha riktade 

förmåner till exempel mot naturvetare.   

Vad mer önskar du av ditt medlemskap i Ingenjörsamfundet? 

Medlemskapet är bra, men Ingenjörsamfundet kan bli mer synliga, berätta vad ni gör och vad 

ni kan göra, ge ut fler nyhetsbrev, rikta medlemskapet mot naturvetare. 


