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Sammanfattning 
Författarna kontaktade AGO AB i december 2007 rörande en förfrågan om ett examensarbete 
vid KTH Design och produktframtagning. Företaget hade en önskan om att se över sitt miljö-
arbete och förändra rutiner och processer för att utvecklas mot ett mer miljövänligt företag. 

Syftet med examensarbetet var att ta fram en miljöstrategi för AGO AB, ett profilprodukt-
företag i Stockholm. Den framtagna miljöstrategin behandlar alla delar av AGO:s verksamhet, 
från ledningsbeslut till dagliga rutiner på kontoret. Under examensarbetet undersöktes således 
hur AGO:s verksamhet kan förändras för att ge en minskad miljöbelastning. 

Initialt genomfördes en omfattande informationsinsamling kring ämnet miljö för att ge för-
fattarna en teoretisk referensram att utgå ifrån vid granskningen av AGO:s processer utifrån 
deras miljöpåverkan. Observationer på AGO:s huvudkontor gav författarna kunskap om det 
dagliga arbetet. 

Arbetet delades in i tre faser. Den första fasen rörde AGO:s interna miljöarbete, alltså en 
genomgång av vad som kunde ändras på kontoret för minskad miljöpåverkan. Meningen var 
att AGO skulle först skulle "sopa framför egen dörr". I fas 2 utfördes en informationsinsam-
ling rörande AGO:s processer. AGO:s logistikverksamhet kartlades utifrån statistiskt under-
lag. Försäljningssiffror, konkurrenter samt marknaden i stort analyserades för att ge för-
fattarna en vidare förståelse av företaget AGO. I fas 3 skapades ett antal styrdokument för att 
underlätta det fortsatta miljöarbetet på AGO efter examensarbetets avslut. Examensarbetet 
resulterade i en ny miljöpolicy samt ett antal dokument som beskriver AGO:s nya miljöprofil. 
Ett antal styr- och stöddokument anpassade för AGO:s avdelningar togs fram. Mot slutet av 
examensarbetet kunde en ökad grad av miljömedvetenheten urskönjas bland medarbetarna. 
Numer har AGO en uttalad miljöprofil som bland annat visar sig på företagets nylanserade 
hemsida.  
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Abstract 
In December 2007, the authors contacted AGO AB with a proposal for a Master thesis at the 
Royal Institute of Technology. The company had a desire to revise its environmental perfor-
mance and review the processes to move towards a more environmentally friendly company. 

The purpose of the thesis was to develop an environmental strategy at AGO AB. The resultant 
environmental strategy addresses all parts of the company’s operations, from management 
decisions to the daily routines at the office. The authors examined how the activities at AGO 
may be changed to gain a reduced environmental impact. Initially, an ample information gath-
ering of environmental studies was executed. This was done to gain a theoretical framework, 
giving an ability to look critically at AGO's processes regarding their environmental impact. 
An observational study at the headoffice gave the authors insights in the daily work at AGO. 

The work was divided into three phases. The first phase concerned AGO's internal environ-
ment, i.e. a review of what could be changed in the office in order to reduce the environmental 
impact. The idea was that AGO would "clean up their own backyard" before going any further 
in their environmental work. In Phase 2 an extensive information gathering concerning the 
procedures and processes was conducted. AGO's logistic activities, sales, competitors and the 
market as a whole were analyzed. In the final phase a number of documents were created to 
facilitate the continued environmental work at AGO after the termination of the thesis work. 

The thesis work resulted in a new environmental policy and a number of documents des-
cribing AGO's new environmental friendly image. A variety of supporting documents tailored 
for the different departments were developed. Towards the end of the thesis project an in-
creased level of environmental awareness could be noticed among the staff. Nowadays, AGO 
has an explicit environmental friendly profile, which among other things is evident in the 
company's revamped website.  
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Förord 
Författarna vill inledningsvis förklara detta examensarbetes karaktär och process. Till skillnad 
från de flesta traditionella examensarbeten rörde detta examensarbete inte framtagningen av 
en specifik produkt eller arbete mot ett särskilt mål med ett klart identifierbart slut. Examens-
arbetet kan mer liknas vid en kontinuerlig förändringsprocess, där författarna fick fullt ansvar 
för alla frågor rörande miljöarbetet på AGO. 

Författarna hade en explorativ ansats där fokus flyttades allteftersom arbetet fortgick och 
information och kunskap insamlades. Följaktligen behandlades många olika områden i 
examensarbetet, allt från närproducerad mat till globala logistikprocesser. Denna rapport 
beskriver de formella delarna av författarnas arbete på AGO. Den redogör dock inte för alla 
de inofficiella diskussioner och rådfrågningar från AGO:s personal rörande miljöfrågor.  

I stort sett dagligen kontaktades författarna av någon medarbetare för att de behövde hjälp i 
någon miljörelaterad fråga. Det kunde röra sig om enkla frågor såsom hur fönsterkuvert ska 
disponeras eller hur mycket energi en lågenergilampa egentligen sparade. Detta arbete är svårt 
att dokumentera men var en väsentlig del för både författarnas och examensarbetets 
utveckling och fortskridande. 

 

 

 

Thomas Bergman 

Johannes Lagerås 

Stockholm, oktober 2008 
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1. Introduktion 

1.1 En värld i förändring 
Miljöfrågor ses ofta ur ett naturvetenskapligt perspektiv där lösningen söks i kemiska formler 
och upprättandet av kontrollsystem av utsläpp och resursanvändning. Miljöproblem är emel-
lertid till stor del en konsekvens av människors beteenden i en kulturell kontext. En förståelse 
för hur vårt icke uthålliga samhälle har uppkommit samt vilka drivkrafter som håller igång det 
är lika grundläggande som de bakomliggande naturlagarna. Därför är det viktigt att ta med 
båda aspekterna, natur och kultur, när miljöproblem diskuteras. 

Tidigare var miljöproblemen synliga och konkreta, med bolmande skorstenar och döda sälar 
på stränderna runt Östersjön. Idag har problemen blivit allt mer osynliga och alltmer kompli-
cerade. Det är inte lika lätt att peka ut "miljöbovar" eller hitta någon som förespråkar ogynn-
samt utnyttjande av naturens resurser för ekonomisk vinning.  

På det stora hela är alla parter i samhället eniga om vikten av att åtgärda miljöproblemen. I 
västvärlden är individens livsstil starkt kopplad till miljöbelastningen och i utvecklingsländer 
vill många människor ha samma levnadsvillkor och bekvämligheter som resten av världen. 
Detta medför en allt större belastning på jordens resurser (Sundqvist, 2003).  

Under efterkrigstiden såg västvärlden en ekonomisk tillväxt som saknade historisk motsvarig-
het. Den började i USA och spreds snabbt till Europa och även till Sverige. Genomsnitts-
svenskens levnadsstandard har höjts avsevärt sedan 1950-talet, vilket i sin tur har ökat miljö-
belastningen. Några statistiska exempel på en ökad användning av naturens resurser är: 

• Sedan 1983 har persontransporterna inom EU ökat med 55 procent. 

• År 1950 fanns det 98 personer per bil i Sverige. Idag är samma siffra tre personer per 
bil. 

• I genomsnitt genererar varje individ i Sverige 300 – 400 kg sopor per år, en ökning 
från 25 kg år 1950 (Sundqvist, 2003). 

Samtidigt lever en stor del av jordens befolkning i fattigdom. Fattigdomsbekämpning är en 
komplicerad fråga som påverkas av många faktorer, som exempelvis utbildning, befolknings-
tillväxt, jämställdhet, boende samt graden av demokrati. Dessutom bor ungefär 75 procent av 
jordens fattiga i ekologiskt mycket känsliga områden. Att kräva att en svältande befolkning, 
som kämpar för sin överlevnad, ska tänka på miljöfrågor är både orimligt och oetiskt. Detta 
visar att miljöproblematiken är nära sammankopplad med människan och dess beteende, både 
på lokal och på global nivå (Sundqvist, 2003). 

1.2 Bakgrund 
Mot bakgrund till detta har miljöfrågor fått allt större uppmärksamhet i både medier och i 
människors medvetande. Det har gått från larm om övergödda insjöar på 1990-talet till 
stundande hot om utfiskning av haven och förändringen av jordens klimat på grund av utsläpp 
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av växthusgaser (Hughes, 2005). Miljöproblemen har fått en central roll i samhällsdebatten 
och är en viktig angelägenhet för många människor (Almgren, 2007). 

Miljödebatten har nog inte undgått någon, inte heller företagsvärlden lämnas oberörd. Miljö-
frågorna får allt större plats på företagsledningars agenda. En orsak är skärpta krav från 
externa parter såsom myndigheter, kunder och leverantörer. En annan anledning är för att 
företagen vill skapa goodwill genom att framstå som miljövänliga, eller på grund av rädsla för 
badwill om någonting går fel eller undermåliga miljörutiner skulle avslöjas (Bergström, 
2002). 

AGO AB är ett svenskt företag som känner av dessa tendenser. De 25 medarbetarna designar, 
köper in och säljer profil- och reklamprodukter. Deras största kunder är ett antal svenska, 
börsnoterade företag som verkar på en internationell marknad. Tillsammans med sina kunder 
tar AGO fram produktlösningar som är tänkta att kommunicera och stärka kundernas varu-
märken. 

Under de senaste åren har försäljarna på AGO märkt av en allt större efterfrågan av miljö-
vänliga produkter från sina kunder. Fram till julen 2007 var AGO:s miljöarbete ytterst 
begränsat, nära nog obefintligt, och kunskapen för att bemöta dessa nya miljökrav saknades 
inom företaget. Det fanns emellertid en vilja och ambition att förändra verksamheten och 
rutinerna, så att AGO blir mindre miljöbelastande. 

Företaget har många av de egenskaper som brukar karaktärisera små företag i deras miljö-
arbete. De är en liten organisation där ingen enskild person har hand om miljöfrågorna på 
heltid. AGO hade vid examensarbetets start en begränsad kompetens inom miljöområdet, trots 
att ambitionen fanns hos vissa av medarbetarna. Förklaringen till detta var att tidigare har 
miljön inte varit en prioriterad fråga. Följaktligen har företaget inte ansett sig ha vare sig tid 
eller ekonomiska resurser för att utbilda personalen och initiera ett miljöarbete. Detta 
examensarbete är resultatet av en förfrågan från AGO att hjälpa dem att införa en miljö-
strategi.  

1.3 Syfte 
Syftet med föreliggande examensarbete var att ta fram en miljöstrategi för AGO AB. 
Miljöstrategin behandlar alla delar av AGO:s verksamhet, från ledningsbeslut till dagliga 
rutiner på kontoret. Under examensarbetet undersöktes hur AGO:s verksamhet kunde 
förändras för minskad miljöbelastning. 

1.4 Metod 
Initialt genomfördes en omfattande informationsinsamling kring ämnet miljö. Informationen 
inhämtades från sekundära källor såsom litteratur, artiklar, tidigare uppsatser och internet. 
Syftet var att ge författarna en teoretisk referensram att utgå ifrån vid granskningen av AGO:s 
olika processer med avseende på deras miljöpåverkan. Avsikten var även att beskriva viktiga 
miljöaspekter och den komplexitet som miljövänlighet ofta medför. Vetenskapliga artiklar 
från högskolors databaser har använts, eftersom denna information ofta är aktuell och av hög 
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kvalitet. Vidare har relevanta böcker och tidskrifter använts för att få både en överblick samt 
djupgående kunskaper som har varit viktiga i sammanhanget. 

En observationsstudie på AGO:s huvudkontor gav författarna insikt i det dagliga arbetet. 
Utvalda personer från de olika avdelningarna var föremål för en så kallad "öppen 
observation", det vill säga att personen var medveten om att hon eller han observerades under 
sin arbetsgång (Holme, 1997). Syftet med denna observation var att få förståelse för hur verk-
samheten bedrevs samt för att upptäcka vilka situationer och beslut som påverkar den interna 
såväl som den externa miljön. 

I samband med att examensarbetet inleddes på AGO bildades en miljögrupp. Gruppen bestod 
av åtta personer, varav varje avdelning på AGO representeras av minst en person. Även VD:n 
ingick i miljögruppen. Under arbetets gång träffades gruppen i genomsnitt en gång per månad. 
Kontinuerligt under arbetets gång har en dagbok förts av författarna. 

Huvudparten av den primärdata som arbetet baserats på har inhämtats direkt på plats på 
AGO:s kontor. Författarna har under hela examensarbetets gång befunnit sig på kontoret i 
nära anslutning till de anställda. En stor del av insamlandet av primärdata har skett under 
informella former, i dialog med de anställda i det vardagliga arbetet på kontoret. Författarna 
har deltagit i möten och kundträffar för att få en djupare inblick i företagets verksamhet. 
Information har även samlats in under mer formella former, främst i form av intervjuer med 
externa parter men även genom enkäter riktade till de anställda på kontoret. Primärdata för 
logistikanalys och försäljningsstatistik har författarna inhämtat direkt från AGO:s 
affärssystem. 

Arbetet under examensarbetet delades in i tre faser. Den första fasen rörde AGO:s interna 
miljöarbete. Syftet med denna fas var att se över vad som kunde förändras och förbättras för 
att minimera miljöpåverkan på kontoret. I fas två insamlades teoretisk och empirisk 
information som var nödvändig för det fortsatta arbetet. Bland annat studerades hållbar 
utveckling, miljöledningssystem, -märkningar samt -kommunikation. AGO:s logistiska 
verksamhet kartlades utifrån statistiskt underlag, även försäljningssiffror, konkurrenter samt 
den rådande marknaden analyserades för att ge författarna en djupare förståelse av AGO:s 
verksamhet. I den avslutande fasen formulerades viktiga styrdokument för AGO:s framtida 
miljöarbete. 

Under arbetets gång har författarna kontaktat ett antal personer med expertkompetens inom 
relevanta kunskapsområden. Författarna har använt flera intervjuformer, bland annat 
individuella, grupp- och telefonintervjuer. Intervjuerna har varit av semistrukturell typ, det 
vill säga att författarna förberett frågor men inte varit helt låsta till dessa (Holme, 1997). 
Intervjuerna dokumenterades genom ljudinspelning. Följande personer intervjuades:   

• Inger Mattsson, hållbarhetscontroller, Scandic Hotels 
• Jonas Fejes, miljökonsult, IVL Svenska Miljöinstitutet 
• Anders Nord, VD, Greater Than Lean Hauling 
• Patrik Hildingstam, VD och Jack Voldstad, projektledare, 3PR Profilreklam 
• Xi Dam, VD, Switchpac 
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1.5 Företaget AGO 
AGO är ett profilproduktföretag, vilket innebär att de hjälper andra företag och organisationer 
att kommunicera sitt budskap och stärka sitt varumärke genom fysiska produkter. Företaget 
grundades år 1965 och har sedan dess delats upp i två företag, en inriktad mot globala kunder 
och en mot nationella. AGO har hand om den globala marknaden. Ett tiotal kunder, däribland 
Telia, ABB, Carlsberg och SEB, står för en lejonpart av försäljningen. 

AGO:s grundfilosofi är att leverera helhetslösningar till sina kunder, därför krävs det ett antal 
kärnkompetenser på företaget. Projektledning, supply chain management, marknadsresearch 
och design är några av de kärnkompetenser som AGO erbjuder sina kunder. Kompetenserna 
är uppdelade på fem avdelningar; inköp, försäljning, IT, design samt en ekonomiavdelning. 
AGO budgeterar för att omsätta 65 mkr under år 2008. All styrande verksamhet, såsom 
kundmöten, design och logistisk planering, sker från kontoret i Värtahamnen, Stockholm. 

AGO särskiljer sig från övriga profilproduktföretag genom sin ambition att erbjuda special-
anpassade produkter. De försöker i största möjliga mån att undvika standardiserade lösningar 
och massproducerade varor och erbjuder därför en stor variation av olika produkter, i dags-
läget cirka 400 stycken. Exempel på de mest sålda produkterna är väskor, kepsar, kontors-
material och USB-minnen. AGO:s affärsidé är att produkterna ska hjälpa deras kunder att 
stärka deras varumärke och AGO strävar efter att agera utifrån en för kunden strategisk 
synvinkel. 

Försäljningen sker huvudsakligen enligt tre förfaranden. En säljkanal är webbshoppar som 
AGO förser sina större kunder med. I dessa webbshoppar kan kundens anställda på egen hand 
logga in och välja bland de produkter som finns magasinerade på AGO:s centrallager i 
Ängelholm. Om exempelvis en avdelning på Telia ska ha ett kundmöte i anslutning till en 
golftävling kan någon på den avdelningen logga in i Telias ”egna” webbshop, och beställa 
pikétröjor, golfbollar och annat direkt därifrån. Webbshoppen har Telia som avsändare men 
AGO står för den bakomliggande driften av den. 

En annan del av försäljningen sker genom specialbeställningar där kunden ber AGO ta fram 
produkter för ett specifikt ändamål, exempelvis ett jubileum eller en lansering av en ny tjänst. 
Det är då inköp- och designavdelningen som får i uppgift av säljaren att möta kundens önske-
mål och utforma en produkt eller en serie produkter passande för ändamålet. AGO:s ambition 
är att bygga upp ett nära samarbete med sina kunder för att kunna förutse kundens behov. 
Genom denna nära relation med sina kunder gör AGO det möjligt ta fram produkter i ett 
presumtivt syfte. Detta tredje säljförfarande innebär att AGO kan erbjuda sina kunder pro-
dukter innan de har efterfrågats, exempelvis inför en ny säsong på året. 
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2. Referensram – vad säger världen om miljöfrågan? 

2.1 Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling, eller sustainable development, myntades år 1980 av FN i 
rapporten "Världsstrategin för naturvård" (Sundqvist, 2003). En utvecklad definition av 
begreppet fastslogs sju år senare av Bruntlandkommissionen, en FN-kommission som fick sitt 
namn efter dess ordförande Gro Harlem Bruntland. Dess definition av hållbar utveckling 
lyder:  

"En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationer möjlighet att tillfredsställa sina behov."  

(Persson, 2007) 

Därmed innefattar begreppet flera dimensioner såsom ekonomiska, sociala, demokratiska, 
etiska såväl som ekologiska. Miljöpolitiken har gradvis förändrats från att inledningsvis 
fokuserats på de lokala bristerna, som exempelvis utsläpp från fabriker eller dumpning av 
avfall. Miljöproblem sträcker sig emellertid ofta över stora områden oberoende av territoriala 
gränser. Under slutet av 1900-talet insåg därför världens länder att samarbete över nations-
gränserna var nödvändigt för att bekämpa globala miljöproblem. Medan miljöpolitiken i 
början av 1900-talet var inriktad på hantering av naturresurser innehåller den idag en vision 
om just hållbar utveckling. 

År 1992 höll FN en konferens i Rio de Janeiro med syftet att ta fram riktlinjer för en hållbar 
utveckling. Sammanlagt deltog regeringsrepresentanter från 178 länder och tiotusentals 
ideella deltagare var närvarande. Ett av dokumenten från Riokonferensen går under namnet 
Agenda 21 och innehåller ett antal principer för hur en hållbar utveckling ska vara möjlig 
(Sundqvist, 2003): 

• Kretsloppsprincipen innebär att samhället ska agera utifrån ett kretsloppsperspektiv. 
Material och energi ska återvinnas i så stor utsträckning som möjligt och nyanvänd-
ningen av naturens resurser ska vara så liten som möjligt.  

• Försiktighetsprincipen innebär man ska åtgärda miljöförstörande aktiviteter även om 
alla vetenskapliga bevis runt ämnet inte är helt säkerställda. I och med att miljö-
problem har blivit allt mer komplexa och omfattade är denna princip mycket viktig.  

• Substitutionsprincipen innebär att när man har ett val mellan två eller flera alternativ 
ska det minst miljöbelastande alternativet alltid väljas.  

• Polluter Pays Principle (PPP) innebär att kostnaden för en förorening ska betalas av 
förorenaren. 

En av grundtankarna i den internationella miljöpolitiken, som tar sig uttryck i ratificerade 
dokument som Agenda 21, Bruntlandskommissionens rapport och även den svenska miljö-
balken (se avsnitt 2.5), är att lösningarna på miljöproblemen inte behöver stå i konflikt med 
den fortsatta samhälliga utvecklingen. Istället sätter man sin tilltro till ny teknik och 
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ekonomisk tillväxt. Kritik mot detta tankesätt existerar dock, många menar att tillväxten i sig 
är orsaken till miljöproblemen (Persson, 2007). 

2.1.1 Principer för ett hållbart samhälle 
Det är inte bara nödvändigt att förstå effekterna av miljöförstöring, utan även de grund-
läggande mekanismerna till varför vi förstör miljön omkring oss och förbrukar dess resurser. 
Enligt stiftelsen Det Naturliga Steget finns det tre grundläggande beteenden hos människan 
som måste motverkas för att vi ska uppnå en hållbar utveckling. Dessa tre är: 

• Minska koncentrationen av ämnen från berggrunden. Via exempelvis oljeutvinning 
och gruvdrift sprids ämnen från jordskorpan i en snabbare takt än de hinner återföras. 
På så sätt ökar koncentrationen av ämnen i människans ekosystem, ämnen som tidig-
are var bundna till jordskorpan. Följaktligen förbrukas naturens resurser. 

• Minska koncentrationen av samhällsproducerade ämnen. En grundregel är att männi-
skan inte får släppa ut ämnen som naturen inte kan ta hand om, bryta ned och/eller 
bygga upp nya resurser av. 

• Stoppa den systematiska undanträngningen av naturen genom exploatering eller mani-
pulation av densamma. Samhället får inte utnyttja resurserna i en snabbare takt än vad 
naturen klarar av att återskapa dem. Exempel på att detta trots allt sker är otaliga. 
Utfiskning av haven, skövling av skogar, sänkning av grundvattennivån och asfal-
tering av bördig mark är några. 

Dessa tre grundläggande principer för hållbar utveckling har kompletterats av en fjärde 
princip av social karaktär. Den stipulerar att ett hållbart samhälle tillgodoser alla människors 
behov överallt. Således ska ett hållbart samhälle sörja för människors sociala behov på sätt 
som ser till att jämvikten gentemot naturen bibehålls (Dobers, 1997). 

2.1.2 Behov  
Ett centralt begrepp inom hållbar utveckling är behov. I det här sammanhanget avses mänsk-
liga behov, vilket återfinns redan i definitionen av hållbar utveckling från Bruntlandkommis-
sionen år 1987 (se avsnitt 2.1 ovan) (Sundqvist, 2003).  

De mänskliga behoven kan grovt delas in i två kategorier, primära och sekundära behov. De 
primära behoven måste vara uppfyllda för att säkerställa individens överlevnad, exempelvis 
rent vatten, mat och värme. De sekundära behoven är ofta inlärda och uppkommer i en social 
kontext. De måste vara uppfyllda för att vi ska må bra som människor och känna livsglädje. 
Exempel på sekundära behov är trygghet, frihet, vänner och bekräftelse. Den amerikanske 
psykologen Maslow har tagit fram en vida känd modell för hur dessa behov rangordnas 
(Sundqvist, 2003). Han symboliserar behoven i form av en trappa där de primära behoven 
utgör de lägsta stegen och de sekundära den övre stegen på trappan. Individen rör sig upp 
längs trappan när behovet på steget under är mer eller mindre uppfyllt och det lägsta 
otillfredsställda behovet tenderar att vara dominerande. 
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Max-Neff, en chilensk ekonom som bland annat år 1983 mottog Right Livelihood Prize, anser 
att samtliga mänskliga behov kan förklaras utifrån åtta grundläggande behovskategorier: 

• försörjning/uppehälle 

• uppskattning/tillgivenhet 

• delaktighet 

• kreativitet/skapande frihet 

• säkerhet/trygghet 

• förståelse/begriplighet 

• avkoppling/vila 

• identitet 

Forskning visar att när vissa behov är tillfredsställda i ett samhälle minskar befolknings-
tillväxten. Dessa behov utgörs bland annat av obligatorisk utbildning för alla barn, minskad 
barnadödlighet, en viss mån av jämställdhet mellan könen samt trygghetssystem för äldre 
individer. Det finns emellertid ingen korrelation mellan hög behovstillfredsställelse och av-
tagande konsumtion (Persson, 2007).  

2.2 Miljöledning - så funkar det 
Naturvårdsverket definierar ett miljöledningssystem som: 

”Ett verktyg för att organisera miljöarbetet i ett företag, en myndighet eller 
organisation. Det är en hjälp att fördela ansvaret och prioritera, kommunicera, 
följa upp samt kontrollera insatserna för en bättre miljö.” (Naturvårdsverket, 
2008) 

Miljöledningssystemet är således ett av de viktigaste hjälpmedlen för ett företags miljöarbete. 
Målet med miljöledningssystemet ska vara att få överblick på sin miljöpåverkan och på ett 
regelmässigt sätt verka för en förbättrad miljöprestanda. Detta innebär en översyn och upp-
följning av organisationsstruktur, planering, ansvar, rutiner, processer samt resurser. Nyttan 
med ett förebyggande miljöarbete, det vill säga att arbeta mot klara miljömål, är uppenbar. 
Det finns ett positivt samband mellan ett aktivt miljöarbete och lönsamhet hos mindre företag. 
Det finns även ett säkerställt statistiskt samband mellan arbete med miljömål och faktorer som 
proaktivitet, innovativitet, riskbenägenhet, vilja att växa samt positiva förväntningar (Herlitz, 
2003). 

Med hjälp av ett miljöledningssystem får företagets ledning en bättre och effektivare mål-
styrning av sin verksamhet. Det tar sig uttryck i bland annat bättre ordning, klarare ansvars-
fördelning, mindre slöseri med resurser och mindre mängd avfall. En viktig följd av ett med-
vetet miljöarbete, som ofta förbises av företagsledningar, är att det kan ge en ökad lönsamhet 
och större marknadsandelar (Almgren, 2007). Får företaget en tydligare profilering och 
kunderna får en trygghet i att företaget kommer klara framtida, striktare miljökrav.  
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Ett miljöledningssystem är motivationshöjande för personalen eftersom de får bättre åter-
koppling av ledningens ambitioner och mål i miljöfrågan. Med ökad motivation följer ökad 
trivsel och produktivitet och i slutändan ett attraktivare företag för jobbsökande (Almgren, 
2007).   

När ett miljöledningssystem ska införas i en organisation kan en generell arbetsgång följas. 
Första steget är att utföra en miljöutredning genom vilken man får en överblick över verksam-
hetens miljöpåverkan. Utifrån miljöutredningen formuleras en miljöpolicy och miljömål som 
beskriver vad verksamheten ämnar uppnå med sitt miljöarbete.  

Miljöpolicyn berättar alltså vad organisationen vill uppnå. När det är klargjort tar man fram en 
handlingsplan, som beskriver hur miljöarbetet ska utföras. Ansvarsdelning och befogenheter 
fördelas mellan de inblandade personerna och rutiner skapas för både det interna arbetet och 
den externa kommunikationen med omvärlden. Därefter utförs en uppföljning av miljöarbetet 
för att klargöra vad som har gjorts och hur resultatet korrelerar mot de uppsatta målen. 
Resultatet av genomgången sammanställs i en miljöredovisning som fungerar dels som under-
lag för det framtida miljöarbetet, dels som kommunikationsverktyg med omvärlden (Berg-
ström, 2002). Miljöredovisningen redogör för företags hushållning av naturresurser, precis 
som dess ekonomiska redovisning beskriver hushållningen av ekonomiska tillgångar. 

2.2.1 Miljöpolicy 
Miljöpolicyn ett av de viktigaste styrdokumenten för ett företags miljöarbete. Den ska ge en 
bild av företagets ambitionsnivå samt ge bakgrunden för de övergripande och de detaljerade 
miljömålen. Det är företagets högsta ledning som bär ansvaret för miljöpolicyn och upprättan-
det av den. Ledningen ska även se till att den följs och uppdateras kontinuerligt. Det är viktigt 
att komma ihåg att saker och ting inte förändras av sig själv bara för att en miljöpolicy har 
stipulerats. Ledningen på företaget måste driva på förändringen och motivera personalen samt 
ställa nödvändiga resurser till förfogande (Hallgren, 2005). 

Miljöpolicyn ska återspegla företagets aktiviteter på ett adekvat sätt och tydliggöra dess miljö-
mål. Det är väsentligt att den är relevant i förhållande till följande aspekter: företagets aktivi-
teter, produkter och tjänster, deras typ, storlek samt miljöpåverkan (Hallgren, 2005).  

En grundmening i miljöpolicyn är att företaget åtar sig att verka för ständig miljömässig för-
bättring och förebyggande av miljöföroreningar. Genom att utveckla rutiner för att mäta hur 
företaget presterar i olika miljöaspekter erhålls underlag för att mäta i vilken riktning miljö-
arbetet går. På så vis kan kriteriet för ständig förbättring uppfyllas. Miljöpolicyn ska även 
innehålla ett åtagande om att följa, eller överträffa, den rådande lagstiftning som berör före-
taget och som kan relateras till dess miljöaspekter. Vidare ska miljöpolicyn kommuniceras till 
samtliga berörda personer och vara lättillgänglig för allmänheten. Miljöpolicyn kan även 
innehålla förpliktelser om att företaget ska ta hänsyn till miljöpåverkan vid utvecklandet av 
nya produkter (Almgren, 2007). 
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2.2.2 ISO 14001 
ISO 14001 är en internationell standard som beskriver en process för att kontrollera och för-
bättra ett företags miljömässiga prestation. Det är den mest utbredda miljöledningsstandarden 
och den utgör ett hjälpmedel för att förstå och praktisera de delar som miljöledning innebär. 
Standarden är utformad så att företag och organisationer med vitt skilda verksamhetsområden 
ska kunna tillämpa den. Den centrala punkten med användning av ISO 14001 är kravet på 
ständig förbättring. Standarden utesluter på så vis inget företag, alla får arbeta efter sina förut-
sättningar så länge de kan visa att de har kontroll över sina utsläpp och visar att de konti-
nuerligt förbättrar sig (Piper, 2004). 

Standarden innehåller fem grundelement, 17 systemelement och 55 skall-krav. De fem grund-
elementen består i att upprätta en policy, att planera, genomföra, följa upp och förbättra 
verksamheten med hänsyn till miljön. De 17 styrelementen hjälper till att styra arbetet och 
implementeringen av ISO 14001. De 55 skall-kraven går mer in i detalj på hur miljölednings-
systemet ska realiseras. Certifiering enligt ISO 14001 innebär att företaget årligen granskas av 
en tredje oberoende part (Piper, 2004). 

Metodiken bakom ISO 14001 utgår från det som kallas PDCA-systemet, eller Demingcykeln 
efter dess skapare Edwards Deming. PDCA står för engelskans Plan, Do, Check, Act. 
Översatt till svenska utgörs den första fasen av planeringsfasen, där de viktigaste miljö-
aspekterna identifieras samt en miljöpolicy innehållandes mål med företagets miljöarbete 
formuleras. Efterföljande fas, genomföringsfasen, går ut på att omsätta miljöpolicyn i prakt-
iska rutiner, handlingar och ansvarsfördelningar. Dokumentation ska tas fram och personalen 
ska utbildas (Almgren, 2007). 

Syftet med nästföljande fas är att övervaka, mäta och redogöra för utfallet av företagets miljö-
arbete. Detta ska ske både internt, så att alla medarbetare får reda på ut förloppet går, och 
externt, så att verksamheten får en transparens gentemot omvärlden. Slutligen ska företaget 
genomgå en förbättringsfas, där åtgärder vidtas som kan förbättra både själva miljölednings-
arbetet och utfallet av detsamma (Herlitz, 2003). 

Trots att miljöledningssystemet ISO 14001 främst är framtaget för större företag kan små 
företag dra fördelar av en tillämpning av systemet. Främst bidrar systemet till en bättre miljö, 
men företaget får även en ökad trovärdighet i sitt miljöarbete. Dock är det få småföretagare 
som har råd att införa miljöledningssystemet (Herlitz, 2003). Vinsterna med införande av ett 
miljöledningssystem finns främst på längre sikt. Miljöledningssystemet ger en effektivare 
ledning, en organisation med tydligare ansvarsfördelning och rutiner kring dokumentation och 
uppföljning. Lönsamhetsaspekten med införande av ett miljöledningssystem finns främst i de 
marknadsfördelar företaget får, men även i den minskade resursförbrukningen (Almgren, 
2007). 

Enligt ISO 14001 ska ett företags miljöpolicy förespråka återvinning av material och resurser. 
När man ska förebygga föroreningar är minskning av källan till förorening oftast den effektiv-
aste vägen att gå. Företaget sparar då resurser samtidigt som utsläppen och avfallet minskas 
(Piper, 2004). Det ligger dock inte alltid inom företagets förmåga att förebygga utsläppen av 
föroreningar. I sådana fall kan en hierarki av åtgärder vidtagas så att bästa möjliga resultat 
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uppnås. Enligt ISO14001 ska företaget rätta sig efter följande steg för att förebygga föro-
rening, det mest relevanta överst (Piper, 2004): 

• Minska eller eliminera källan till förorening. Åtgärder i detta steg innefattar miljö-
vänlig utveckling och produktion av produkter, byte av material, förändringar i 
processer, produkter eller teknologier samt effektiv användning och hushållning av 
energi och material. 

• Intern återanvändning eller återvinning av material, det vill säga inom en process eller 
företaget. 

• Extern återanvändning eller återvinning av material, det vill säga materialet fraktas till 
en extern part där det tas om hand. 

• Avskiljning och behandling av avfall och utsläpp inom eller utanför företagets fysiska 
gränser. 

• Avyttring under kontrollerade former, exempelvis deponering eller förbränning. Detta 
ska emellertid endast brukas om ingen av de ovanstående metoderna är möjliga. 

2.3 Allt om miljöstrategi 

2.3.1 Vad är en strategi? 
Detta avsnitt inleds med en kort genomgång av begreppet strategi. Enligt Chandler definieras 
strategi som (Porter, 1985): 

• En bestämning av långsiktiga mål och syften för ett företag. 

• Anamma nödvändiga förändringar och handlingar. 

• Allokera tillräckligt med resurser för att fullfölja målen. 

De tre punkterna behandlar mål, handlingar, resursallokering, tillväxt, konkurrensfördelar och 
synergier. Inom samtliga dessa områden måste företagsledningen ta beslut. (Porter, 1985). 

Strategi handlar om val som påverkar utgången av en organisations verksamhet. Det finns tre 
dimensioner på begreppet strategi, metod, innehåll och kontext (de Wit, 2004): 

• Metod refererar till tillvägagångssätten med vilka strategierna utförs. Den uttrycks i ett 
antal frågor såsom hur, vem och när i strategisammanhang. Hur ska strategin formu-
leras, analyseras, implementeras, förändras och kontrolleras? Vem är involverad i 
strategiprocessen och när ska de nödvändiga aktiviteterna äga rum?  

• Resultatet av en strategi avser den andra dimensionen, dess innehåll. Uttryckt i fråge-
form handlar innehållsdelen om vad en strategi är och vilka beståndsdelar den utgörs 
av.  

• Kontexten i vilken en strategi utförs svarar mot frågan var. Det gäller både inom själva 
organisationen och i den externa omgivningen som den verkar i (de Wit, 2004). 
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Det är viktigt att komma ihåg att dessa tre dimensioner är nära sammanlänkade med varandra. 
Precis som rummets tre dimensioner är oseparerbara går det inte att behandla begreppet 
strategi med endast två av dimensionerna. 

En fjärde dimension kan vara på sin plats att diskutera: varför ska företaget ha en strategi? 
Strategin i sig är inget självändamål, utan ett hjälpmedel för att uppnå förändring. Organisa-
tioner existerar för att uppfylla uppsatta mål och strategier är ett av flera verktyg för att klara 
av detta (de Wit, 2004). 

2.3.2 Miljöstrategi är en utmaning 
En av de stora utmaningarna i en miljöstrategisk process är att omvandla osäkerhet till rutin-
mässig handling. Den spridda osäkerheten inom ämnet miljö har sin grund i de motsägelser 
som finns samt varierande åsikter om vad som bör göras. Sedan mitten av 1980-talet, då 
miljön mer var ett problemområde som företag via statliga påtryckningar reagerade på, har 
allt fler företagsledare insett vikten av, och möjligheterna i, att lyfta in miljöaspekter i verk-
samheten. Detta nya medvetande har lett till uppkomsten av nya definitioner och uttryck, 
exempelvis miljöpolicy, miljöstrategier, environmental benchmarking, miljökonsekvens-
beskrivningar och LCA-analyser (Dobers, 1997). 

Den ökande miljömedvetenheten ledde till ett stort behov av relevant kunskap. Nybörjare 
inom området anlitade ofta experter som använde sig av snabba lösningar, så kallade quick 
fixes. Det visade sig dock att det inte finns några snabba lösningar på miljöproblemen. Det är 
istället den generella kursen på företaget som är den avgörande faktorn i ett lyckat miljö-
arbete, man får acceptera att vissa snedsteg ibland tas, så länge kursen bibehålls (Dobers, 
1997). Det gäller att kommunicera rätt budskap mellan det man gör på miljöområdet och det 
man når ut med i sin marknadsföring samt PR med företagets intressenter i omvärlden, se 
figur 1. 

Kunder 

 

Figur 1. Företagsledningens miljöstrategiska utmaning. 
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Ansvaret för miljöfrågor har i stor utsträckning flyttats över till individnivå, se avsnitt 1.1. 
Följaktligen handlar miljöstrategier ofta om att förändra människors levnads- och konsum-
tionsvanor (Sundqvist, 2003). Därför är det viktigt att förankra insikten om att våra handlingar 
påverkar både vår närmiljö och den globala miljön.  

Människors inställning till det lokala engagemanget kan dock te sig paradoxallt i vissa 
avseenden. Samtidigt som man gärna vill se en förbättring av miljön på det globala planet är 
man emot de förändringar som det kan medföra i sin egen närmiljö. Detta fenomen brukar 
kallas "Not In My BackYard", eller NIMBY-motstånd, och har bland annat setts i samman-
hang när nya vindkraftverk ska byggas eller nya återvinningsstationer ska utplaceras. Vikten 
av trygghet och rädsla för förändring av sin närmaste omgivning tycks stå i konflikt mot 
engagemanget för den globala miljön (Sundqvist, 2003). 

Ansvarsfrågan på miljöområdet är komplex. Som individ är det enkelt att stjälpa över ansvaret 
på de byråkratiska strukturer som styr samhället. Det är lätt känna att man ändå inte har någon 
chans att påverka eller förändra och ens val blir banala i det stora sammanhanget.  

Miljöforskare menar dock att vi visst har ett ansvar i varje beslut som vi tar. Ska jag köpa 
ekologiska bananer eller vanliga? Ska jag cykla eller ta bilen till jobbet? Dessa frågor kan 
tyckas triviala och effektlösa, men proportionerna blir helt annorlunda om den miljard 
människor som bor i västvärlden tas i beaktning. Miljöfrågorna har i allt större utsträckning 
blivit en fråga om individuell livsstil. Samtidigt visar undersökningar (Lönngren, 1995) att 
allmänheten anser att näringslivet och politikerna bär det tyngsta ansvaret för miljöarbetet. 
Resultatet blir inaktivitet, något som Lönngren kallar ”ansvarsfällan”. För att hållbar ut-
veckling genom individuella förändringar ska vara möjligt kvävs att ett antal omständigheter 
ska vara gällande: 

• Individen måste ha adekvat kunskap om hållbar utveckling. 

• Det måste vara lätt att identifiera alternativa varor och tjänster som är miljövänliga. 

• Företagen måste lämna ut trovärdig information om sina produkter vad gäller tillverk-
ningsmetoder, transporter, innehåll och företagets generella policy i miljöfrågor. 

• Individen måste ha råd, eller anse att det är värt merkostnaden det innebär, att välja det 
miljövänligare alternativet. 
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2.3.3 Miljö ur tre perspektiv 
Alla företag i världen utnyttjar på ett eller annat sätt naturens resurser i sin verksamhet. 
Följaktligen kan inget företag frångå sitt ansvar i miljöfrågan. Miljöfrågan för ett företag kan 
beskrivas utifrån tre olika perspektiv (Dobers, 1997): 

• Resursperspektivet - Företag som strävar efter en hållbar utveckling måste ta hänsyn 
till att vissa råvaror riskerar att ta slut. Företaget bör inrikta sig på att öka använd-
ningen av förnyelsebara råvaror. 

• Samhällsperspektivet - Det är nödvändigt för företag att i större utsträckning ta hänsyn 
till miljön, för att kunna upprätthålla, och i vissa fall återskapa, legitimitet i samhället. 

• Företagsperspektivet - Strängare miljölagstiftning gör att konkurrensfördelar på grund 
av icke miljöanpassad verksamhet upphör. Att miljöanpassa sina produkter är att fram-
tidssäkra sin verksamhet på en konkurrensutsatt marknad. 

2.3.4 Strategier för olika miljöutmaningar  
Miljöutmaning som problem - de företag som bedriver en verksamhet vilken skapar miljö-
problem är ofta reaktiva i sitt miljöarbete. Företagen agerar ofta först då ny lagstiftning träder 
i kraft, se figur 2. Argumenten från dessa företag bottnar ofta i en kostnadsaspekt, eller att de 
svenska miljökraven är för stränga jämfört med många andra länder. Detta innebär att svenska 
företag missgynnas i den internationella konkurrensen (Dobers, 1997). 

Problemorienterade företag som utsätts för externa miljökrav är ofta ovilliga att genomföra 
radikala, miljöförbättrande förändringar. Istället prioriteras en legitimerande och image-
höjande verksamhet, exempelvis grön marknadsföring och officiella uttalanden. Operativa 
handlingar som går att uppfylla till en rimlig kostnad utförs, övriga satsningar inom företaget 
är ofta av legitimerande typ.  

Ett annat sätt att hantera omgivningens miljökrav är att helt frikoppla det som utförs i legiti-
merande syfte och det görs i produktionen. Företaget kan då vända sig direkt till massmedia 
och förklara sina planerade satsningar på miljöförbättring. Ett sådant handlande kan leda till 
att företaget ses som aktivt inom miljöfrågor utan att företaget gjort några faktiska föränd-
ringar för minskad miljöbelastning (Dobers, 1997). 
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Figur 2. Det problembaserade företaget. 

 

Miljöutmaning som mission - kännetecknande för företag som har miljöutmaningen som en 
mission är en stark företagskultur som engagerar alla anställda och även kunder att ta ett 
socialt ansvar för miljön, se figur 3. I de fall då miljöutmaningen ses som en mission arbetar 
företaget mycket med ideologier och anammar ett holistiskt synsätt till miljöfrågor. Det är 
viktigt att företaget har en trovärdig image för att kunna påverka myndigheter, kunder, 
leverantörer och konkurrenter. 

Denna typ av företag behöver även ofta en stark ledare vars värderingar ligger i linje med 
företagets miljöimage. För att sprida företagskulturens budskap till de anställda är det viktigt 
med ett fungerande informations- och utbildningssystem. Företagsledningens uppgift blir 
väldigt komplex. Ofta får företaget en kontrollerande roll för styra sina samarbetspartners, det 
vill säga leverantörer och kunder, mot det egna företagets ideologi. Om företaget växer blir 
det lättare för det att ställa större krav med avseende på miljön på sina leverantörer (Dobers, 
1997). 
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Figur 3. Det missionsbaserade företaget. 

 

Företags entreprenörsanda inom miljöfrågor kan i bästa fall leda till att spelreglerna ändras 
inom deras bransch. Företaget kan då verka aktivt för att skärpa lagstiftning och sätta press på 
politiker, till exempel genom namnlistor och demonstrationer. Sker en sådan aktivitet öppet, 
ger det företaget goodwill och uppmärksamhet i massmedia. Företaget inkluderar sina 
leverantörer i sin miljörevision och uppfyller inte leverantören företagets krav avslutas sam-
arbetet. Genom att visa att företaget är villigt att samarbeta med mindre miljövänliga partners 
skapas ett förlåtande förhållningssätt, vilket är viktigt då miljöfrågan inte är ett enskilt före-
tags angelägenhet. 

2.4 First mover – fördelen med att vara först 
Ett företag sägs ha en konkurrensfördel när det implementerar en värdeskapande strategi som 
ingen konkurrent eller potentiell konkurrent har (de Wit, 2004). Konkurrensfördelen blir 
långvarig när den värdeskapande strategin är svår att kopiera eller härma för konkurrenter. 
Begreppet "first mover" syftar till ett företags förmåga att anamma en åtgärd som medför nya 
fördelar på marknaden, så kallade "first mover advantages". First mover behöver inte nöd-
vändigtvis behandla en specifik produkt utan kan mer liknas vid en strategi och en definition 
på en strategisk position (de Wit, 2004). 

Tidpunkten för implementering av en ny konkurrensfördel kan relateras till, men är inte helt 
avgörande för, företagets marknadsandelar. Pionjärer har dock i genomsnitt en högre mark-
nadsandel än imitatörer. Om ett företag ska behålla dess pionjärfördelar måste företaget vara 
vaksamt mot övriga marknaden. För att behålla sin marknadsposition krävs återinvestering för 
att dryga ut avståndet till konkurrenterna, den tid de är ensamma på marknaden (Nakata, 
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1995). Ett antal inträdesbarriärer för efterföljare kan hjälpa företaget att bibehålla en ledande 
marknadsposition. Den kunskap och erfarenhet som inhämtas under introduktionsfasen kan 
användas för att utveckla marknadsandelar (Kotler, 2005). Genom att vara först på marknaden 
kan företaget etablera ett gott rykte som innovatör och denna konkurrensfördel är omöjlig för 
efterföljare att uppnå – bara en kan vara först. Vidare har det första företaget på en marknad 
möjlighet att välja de bästa försäljnings- och distributionskanalerna (Porter, 1998).  

Fördelarna med att vara pionjär på en marknad kan bara bli långvariga då företaget lyckas 
forma kundernas preferenser genom ständig förbättring och differentiering från de efter-
följande konkurrenterna. De uppenbara nackdelarna med en first mover-strategi är de mer-
kostnader och risker som den medför. Det är dyrt att vara en pionjär samtidigt som det inte 
garanterar någon framgång (Lieberman, 1988). 

2.4.1 Fast follower 
Det finns många fördelar med att agera snabbt utan att agera först. I många fall lyckas en 
snabb efterföljare ta en större marknadsandel än pionjären. Att inte vara först på marknaden 
innebär att företaget kan dra lärdom av föregångare. Dessutom betingar en efterföljande taktik 
inte lika stora kostnader med avseende på exempelvis utveckling och lansering. First mover-
företag lägger ofta stora resurser på att utbilda marknaden angående det nya erbjudandet. De 
sparade kostnaderna för det imiterande företaget kan investeras för att göra produkten bättre 
än föregångarens (Wit, 2004).    

2.5 Miljöbalken – vad säger lagen? 
Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och är en sammanslagning av 15 tidigare miljö-
lagstiftningar. Syftet med hopslagningen var att skapa en samordnad, slagkraftig och utökad 
miljölagstiftning för en hållbar utveckling. Första paragrafen i miljöbalken lyder:  

 

"1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälso-
sam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad 
med ett ansvar för att förvalta naturen väl." (Bengtsson, 2001) 

  

Miljölagstiftningen spelar en väsentlig roll för styrningen och kontrollen av företags miljö-
arbete. Det måste vara självklart för företag att hålla sig inom ramen för befintliga lagar, men 
även att planera inför kommande ändringar och åtstramningar.  

Miljöbalken består av sju delar med sammanlagt ungefär 500 paragrafer och verkar som ett 
styrmedel inom de områden där miljöbalken är tillämpbar. Alla lagar är inte relevanta för alla 
företag, men de grundläggande bestämmelserna gäller alla aktiviteter i samhället, för såväl 
företag som för privatpersoner.  
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Som företag är viktigt att känna till vilka lagar som berör ens verksamhet. Miljöbalken inleds 
med ett generellt avsnitt där ett antal beslutskriterier och hänsynsregler beskrivs. Dessa gäller 
för samtliga i samhället och består av följande nio punkter (Gregow, 2007): 

• Kunskap - Alla som bedriver eller tänker bedriva en verksamhet är tvungna att skaffa 
sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa samt miljön.  

• Skyddsåtgärder - Alla som bedriver eller tänker bedriva en verksamhet måste vidta de 
skyddsåtgärder som krävs för att hindra, förebygga eller motverka att verksamheten 
leder till att människor hälsa eller miljön skadas. Redan när man misstänker att skada 
kan inträffa måste dessa skyddsåtgärder vidtas. 

• Hushållning - Alla som bedriver en verksamhet måste hushålla med råvaror och energi 
samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Förnybara energi-
källor ska främst användas. 

• Produktval - Alla som bedriver en verksamhet ska undvika att använda kemiska pro-
dukter som kan misstänkas vara skadliga för människors hälsa eller miljön, förutsatt 
att det finns ett bättre alternativ som är mindre skadligt.  

• Lämplig plats - Platsen där verksamheten bedrivs ska väljas så att minsta möjliga 
intrång görs på människors hälsa eller miljön.  

• Avvägning - De ovanstående fem reglerna gäller så länge det inte anses orimligt att 
uppfylla dem. Den resulterande nyttan får då ställas mot kostnaden för åtgärderna. 

• Skyldighet att avhjälpa (efterbehandlingsansvar) - Alla som bedriver en verksamhet 
har ansvar för att, i rimlig omfattning, rätta till eller lindra skador som uppkommit. 

• Stoppregel - Om en verksamhet antas orsaka betydande skada på människors hälsa 
eller miljö, får den endast genomföras om det finns speciella skäl. Regeringen kan ge 
tillstånd till undantag, förutsatt att verksamheten inte försämrar det allmänna hälso-
tillståndet.  

• Beviskrav - bevisbördan ligger på verksamhetsutövaren, i fråga om prövningsfrågor. I 
övrigt, när det gäller mål om straff, miljösanktionsavgift eller skadestånd gäller 
vanliga regler (2 kap 1-10§§ MB). 

2.5.1 Avfallshantering 
Avfallshanteringen och vem som har ansvaret för detsamma, det så kallade producent-
ansvaret, diskuteras i miljöbalkens 15:e kapitel. Producentansvaret går ut på att producenten 
är skyldig att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bort-
skaffas på ett sätt som kan krävas för en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering. I 
fråga om elektriska och elektroniska produkter berörs både tillverkare och importörer, vilka är 
skyldiga att tillhandahålla ett insamlingssystem, inrätta finansiell garanti för återvinningen 
och märka produkterna med information om att de ska återlämnas istället för att deponeras 
(Gregow, 2007). 
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2.6 Att kommunicera miljöfrågan 
Miljökommunikation är en väsentlig del i ett företags hantering av miljöfrågor. Miljöbud-
skapet måste tåla en kritisk granskning för att ha hög trovärdighet. Samtidigt ska man lyckas 
väcka intresse och förmedla ett budskap som är lätt att förstå. Sist, men inte minst, är det 
viktigt att miljökommunikationen harmoniserar med företagets övriga kommunikation och ger 
sitt bidrag till att nå uppställda mål och stärka företagsidentiteten. Syftet med miljökommuni-
kation är alltså att skapa en dialog, både internt i en verksamhet och externt med omvärlden 
(Hallgren, 2005). 

Precis som i alla förändringsarbeten är effektiv och relevant kommunikation en av de viktig-
aste förutsättningarna för en lyckad miljösatsning. Det är en vital del för att genomföra och 
förankra olika beslut i alla organisationer. Miljöinformationen bör vara saklig, inte överdriven 
och argumenten bör vara baserade på verifierad fakta. Det är viktigt att förmedla visionen och 
målet med miljöarbetet. På så sätt känner intressenter och omvärlden sig delaktiga i pro-
cessen. Ett exempel på mål är konkreta sänkningar av CO2-utsläpp orsakade av verksamheten 
inom en viss tidsram, exempelvis tre år (Herlitz, 2003). 

Vikten av kommunikation betonas i miljöledningssystemet ISO14001, som kräver att före-
taget ska upprätta och underhålla rutiner för en intern kommunikation mellan olika besluts-
nivåer och funktioner inom organisationen. En väl fungerande intern kommunikation är en 
förutsättning för ett effektivt miljöledningsarbete så att olika insatser och processer kan 
koordineras (Almgren, 2007). 

Det är viktigt att inte bara ledningen har information om miljöarbetet, utan att alla anställda på 
något sätt inkluderas i processen. En ökad insikt i och förståelse om vad som sker på företaget 
ökar motivationen hos individen, så även i miljöarbetet. Ofta är det också människorna "på 
golvet" som har störst kunskap om hur detaljerna i olika processer går till och följaktligen hur 
de kan förändras ur miljöhänsyn (Almgren, 2007). 

I företagets miljöarbete bör tvåvägskommunikation uppmuntras så att kunder och leverantörer 
har möjlighet att ge återkoppling. Företaget bör därför ha rutiner för att ta emot, dokumentera 
och svara på relevanta frågor, krav, klagomål och synpunkter från omvärlden. Klagomål är en 
viktig källa till ny information om företagets miljöarbete och ger insikt i vad som behövs 
förbättras. Därför bör klagomål hanteras och följas upp på ett konstruktivt sätt. Exempelvis 
bör klagomålets innehåll dokumenteras, tillsammans med information om vem som har 
lämnat uppgiften, vem som behandlar frågan samt vilka åtgärder som vidtagits (Almgren, 
2007). 

Företaget bör ta beslut om vilken ambitionsnivå det ska ha med avseende på kommunika-
tionen med omvärlden. Förutom de obligatoriska rapporteringarna som måste göras till miljö-
myndigheter har företaget frihet att välja vilken nivå de vill lägga sin miljökommunikation. 
Detta beslut beror mycket på företagskulturen i övrigt. Om öppenhet genomsyrar företaget på 
andra områden kan miljöarbetet redovisas på samma manér. Andra företag kanske väljer en 
restriktivare inställning till sin miljökommunikation gentemot omvärlden (Almgren, 2007).  

Oavsett vilken nivå företaget väljer är det viktigt att komma ihåg att ett förebyggande miljö-
arbete är nödvändigt för att behålla kunder och få konkurrensfördelar på en global marknad. 
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Insyn i verksamheten ger förtroende hos omvärlden. Därför kan det vara på sin plats att öppet 
redovisa, exempelvis via hemsida, informationsblad, årsredovisningar eller fakturor, vilka åt-
gärder som har vidtagits och sedan följa upp med resultat (Herlitz, 2003). 

För att ett företag ska bli ett kundorienterat miljövänligt krävs en omfattande process. Hela 
organisationen måste genomsyras av miljövänligt tänkande, vilket kräver att miljötänkandet 
institutionaliseras i hela organisationen. Ledningen måste få medarbetarna att sammankoppla 
miljö, kvalitet och kundorientering. Detta kräver en ledare som kan entusiasmera och stimu-
lera företaget mot det uppställda målet. Det räcker inte med att utropa företaget som miljö-
vänligt bara för att kunderna efterfrågar det. Miljön är en viktig strategisk fråga, de företag 
som vill satsa på en seriös och högkvalitativ framtoning måste kunna visa upp ett aktivt miljö-
arbete (Dobers, 1997). 

2.7 Miljömärkningar  
En miljömärkning visar att en produkt har tillverkats i enlighet med vissa kriterier som upp-
ställts av en myndighet eller organisation. Dessa kriterier har noga formulerats för att pro-
dukten ska belasta miljön i så liten utsträckning som möjligt. Vilka aspekter som betonas 
varierar mellan de olika miljömärkningar som finns. 

Miljömärkning tillkommer inte alltid genom en dialog mellan tillverkare, kund och andra 
intressenter, utan utvecklas ofta på initiativ från miljöorganisationer, ibland tillsammans med 
statliga myndigheter. Ett företag kan ansöka om en licens för att miljömärka sina produkter 
genom att betala en avgift som finansierar utvecklingen av systemet och kontrollen av dess 
efterlevnad. Andra produkter kan ha samma miljöprestanda utan att de förses med märke i de 
fall tillverkaren väljer att profilera sin produkt på ett annat sätt (Konsumentverket, 2008).  

Miljömärkningar är ett sätt att göra miljövalet till individens val. Meningen med märkningen 
är att den ska verka upplysande, igenkännande och trovärdig för kunden. I Sverige finns ett 
stort antal olika miljömärken, vilket medför en viss förvirring för konsumenten. Det före-
kommer även märkningar och symboler som lätt kan förväxlas med mer trovärdiga miljö-
märken (Hallgren, 2005).  

En del märkningar uppfattas som miljövänliga trots att de inte ställer några krav på miljön. 
WWF:s symbol, en svartvit panda, förknippas av många med ett miljövänligt budskap, men 
den visar bara på att ekonomiska medel har skänkts till WWF:s verksamhet. Rättvise-
märkningen Fair Trade ställer inte heller några krav på miljön utan tar bara hänsyn till sociala 
förhållanden. 

Svenskt Sigill, Rainforest Alliance och Utz Kaphe är tre exempel på kvalitetsmärkningar som 
står för konventionell odling där användningen av kemiska bekämpningsmedel reducerats. 
Till skillnad från miljömärkningar ställer kvalitetsmärkningarna inga kontrollerbara miljö-
krav, utan som namnet antyder har endast krav på varans kvalitet. Det förekommer även olika 
symboler i form av löv, blommor och andra märken som används av producenterna för att ge 
sina varor en miljövänlig framtoning (Konsumentverket, 2008).  

Miljömärkningens genomslag i Sverige saknar motstycke i övriga världen. De många 
märkena kan verka förvirrande för konsumenten men konkurrensen mellan märkena höjer 
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nivån för de miljömärkta varorna. Många utländska miljömärkningssystem sneglar på de 
svenska framgångarna (Dobers, 1997).  

De största svenska miljömärkningarna Svanen, Krav och Bra Miljöval kallar sig officiella och 
har gemensamt formulerat följande punkter som de anser fundamentala för miljömärkning 
(Hallgren, 2005): 

• Omfattande och kontrollerbara miljökrav, högt ställda krav och goda möjligheter att 
kontrollera att kraven uppfylls.   

• Oberoende kontroll av produkterna, miljömärkningsorganisationen tillgodoser att det 
finns system för en oberoende kontroll av produkterna.  

• Krav som fastställs oberoende av producenten, de miljökrav som ställs dikteras av en 
oberoende nämnd.  

• Livscykelperspektiv, miljömärket måste bedöma produkten ur hela dess livscykel, och 
ställa krav för de viktigaste faserna.  

• Successiv skärpning av kraven, märkningen måste gagna en hållbar utveckling och 
regelbundet skärpa miljökraven. 

2.7.1 Miljövarumärken 
Ett sätt att legitimera sin miljöverksamhet är att erbjuda kunderna ett eget miljövänligt varu-
märke. Exempel på miljövarumärken är Skona, I love eco, YoGo och Änglamark. Ofta 
används de officiella miljömärkningarna tillsammans med de egna miljövarumärkena för att 
understödja miljöprofilen. Det finns en del svårigheter med att använda sig av ett eget miljö-
varumärke. Som i alla varumärken krävs det stora resurser och mycket engagemang för att 
bygga upp ett förtroende. Detta gäller även miljömärkningar (Hallgren, 2005). 

2.7.2 En fallstudie av Änglamark  

Kooperativa Förbundet, KF, fann att möjligheterna med ett eget miljömärke var större än 
riskerna. En introduktion av miljömärket Änglamark skedde år 1990 med tio livsmedels-
produkter och tio övriga produkter. För att få ut största effekt koncentrerades miljösatsningen 
främst på produkter av rutinkonsumtionskaraktär. Målsättningen var att erbjuda kunderna ett 
miljövänligt alternativ av god kvalitet till samma pris som befintliga produkter. Minimikravet 
på samtliga Änglamarkprodukter var att de uppfyllde villkoren för de redan existerande miljö-
märkningarna "KRAV" eller "Bra miljöval" (Änglamark, 2008).  

KF fann det nödvändigt att arbeta betydligt närmare sina leverantörer av miljöanpassade 
produkter än med leverantörer av konventionella produkter. Anledningen till detta är de 
snabba förändringar på marknadens krav och de tekniklösningar som förekommer på miljö-
området. KF fick direkt vid lanseringen ett positivt bemötande från marknaden och de såg en 
ökad lönsamhet, differentiering och förbättrat anseende i miljöfrågor. Idag har KF profilerat 
sig som den mest miljövänliga dagligvarukedjan.  

En viktig anledning till varför KF lyckades med sitt miljövarumärke är att konceptet för-
medlade ett tydligt budskap till konsumenterna. De behövde inte längre leta efter olika märk-
ningar utan endast lokalisera ett varumärke (Hallgren, 2005). KF anser att konsumenterna inte 
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är villiga att betala mer än högst fem procent extra för en miljömärkt vara, därav det låga 
priset på Änglamark-produkter. Konsumenterna är heller inte beredda att köpa miljövänligt på 
bekostnad av kvalitet (Änglamark, 2008).  

Det uppkom en del problem vid lanseringen av Änglamark, bland annat uppfattades miljö-
varumärken av många butikschefer som en nischmarknad med dålig kvalitet (Dobers, 1997). 
Inköpare var skeptiska mot små volymer och ökad komplexitet i och med fler och mindre 
leverantörer. Ofta besitter inte heller försäljare och marknadsförare den kompetens som krävs 
för att kommunicera ett miljövänligt budskap och få kunden att bryta det invanda köp-
beteendet (Dobers, 1997). 

2.8 Logistik 
Varutransporterna ökar i en allt snabbare takt. Från år 1995 till 2005 ökade vägtransporterna 
inom EU med 47 procent och flygtransporterna inom EU med 50 procent. Detta har medfört 
att utsläppen av växthusgaser från transporter inom EU har ökat med 32 procent under samma 
tidsperiod (Europakommisionen, 2008).  

Flygtransporter ökar snabbast, med ungefär fem procent per år. Den totala ökningen av växt-
husgaser från EU:s internationella flygfart mellan år 1990 till 2003 var 73 procent, detta 
medan EU:s totala utsläpp minskade med sex procent under samma tid (Europakommisionen, 
2008). Eftersom transportvolymerna ökar mycket snabbare jämfört med förbättring av energi-
effektiviteten, tenderar flygtransporternas utsläpp av växthusgaser öka snabbt (Swahn, 2008). 

2.8.1 Utsläpp från olika transportmedel 
Inom transportnäringen används ett mått för transportarbete kallat tonkilometer. Tonkilometer 
visar, för varje körning, antal ton som transporteras en viss sträcka uttryckt i kilometer. Det 
används för alla typer av transporter, det vill säga väg-, flyg-, järnvägs- och sjötransporter, 
över hela världen. 

Utsläppen av koldioxid per tonkilometer varierar kraftigt mellan olika typer av transport-
medel. För olika transportmedel gäller följande värden (Swahn, 2008):  

• Lastbil 50 gram/tonkm 

• Eltåg, EU-25 14 gram/tonkm 

• Eltåg, Sverige 0,003 gram/tonkm (förnyelsebar el) 

• Flyg  600 gram/tonkm 

• Containerfartyg 11 gram/tonkm 
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3. Resultatet och analysen av detsamma 

3.1 Fas 1 - Interna förändringar 

Under fas 1 infördes interna åtgärder för att minska miljöpåverkan på kontoret. Ett krav från 
ledningen var att förändringarna inte fick medföra högre omkostnader för AGO. Till grund 
för en del av arbetet i fas 1 låg den enkät som besvarades av AGO:s anställda under hösten 
2007, se bilaga 11. Syftet med arbetet i fas 1 var att AGO skulle "sopa framför egen dörr" 
innan de gick vidare i miljöarbetet. 

3.1.1 Förbrukningsförändringar 
Författarna har ur ett miljöperspektiv sett över de rutiner som fanns i samband med inköp av 
förtäring till kontoret. AGO bjuder sina anställda på frukost varje morgon. Frukostvarorna 
köptes tidigare in från den lokala lunchrestaurangen. Maten beställdes vid behov, ofta flera 
gånger i veckan, vilket resulterade i många transporter och en onödigt hög miljöbelastning. 
Förutom att den lokale leverantören var betydligt dyrare än de flesta andra leverantörer erbjöd 
han inga ekologiska alternativ. 

En schablonberäkning över åtgången av frukostmat under en vecka togs fram utifrån fakturor 
från tidigare leveranser. Därefter undersöktes ett antal olika alternativa livsmedelsleverantörer 
och hur mycket det skulle kosta att beställa samma mängd mat från dem. Billigast var 
PrisXtras nätbutik, NetXtra1. Det visade sig att om NetXtra användes som leverantör kunde 
matkostnaderna reduceras med nästan 40 procent. En medarbetare på AGO tilldelades huvud-
ansvar för att en gång i veckan beställa frukostmat. På så vis minskades frekvensen av beställ-
ningstillfällen och därigenom reducerades även miljöbelastningen i form av färre transporter. 

Kaffet, med tillhörande mjölk, som konsumeras på kontoret levererades tidigare av företaget 
Kaffeknappen och var inte av ekologisk sort. Dessutom levererades kaffet i portionspåsar om 
100 gram, vilket gav en ansenlig mängd avfall från förpackningsmaterialet. Efter att rutinerna 
lades om beställs nu även kaffet och mjölken från NetXtra tillsammans med frukostmaten. 
Kaffet är ekologiskt och rättvisemärkt och förpackat i paket om 500 gram, se figur 4a och 4e. 
Mjölken är likaså ekologisk. Av de matvaror som idag handlas från NetXtra är ungefär 70 
procent ekologiska samtidigt som totalkostnaden alltså sänktes med ungefär 40 procent. 

AGO erbjuder gratis frukt till sina medarbetare och besökare. Tidigare beställdes den från en 
leverantör som endast sålde icke-ekologisk frukt. För att få ekologisk frukt av hög kvalitet 
valdes Ekolådan2 som ny leverantör. Ekolådan drivs av Stiftelsen Biodynamiska Produkter, 
ett företag som i över 30 år sålt ekologiska och biodynamiska livsmedel. Ekolådan valdes inte 
enbart för den ekologiska frukten utan även för deras starka varumärke som ett miljövänligt 
företag - något AGO gärna vill förknippas med, se figur 4b.  

                                                 
1 www.netxtra.se 
2 www.ekoladan.se 
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Ekolådans frukt levereras i en karaktäristisk pappkartong med deras logotyp tryckt på sidorna, 
vilket signalerar ett tydligt miljövänligt budskap för besökare på AGO. Samtidigt påminner 
det AGO:s medarbetare om det pågående miljöarbetet inom företaget. 

Mängden frukt som beställdes varje vecka minskades från 40 kg till 30 kg. Kostnaden är i 
stort sett densamma, men med skillnaden att tidigare slängdes en stor del av frukten eller togs 
hem av medarbetarna i slutet av veckan. Efter de nya rutinerna konsumeras i stort sett all frukt 
varje vecka. En oförutsedd med tillika positiv bieffekt med den nya frukten är att den mer 
omtyckt av medarbetarna på AGO. Den allmänna uppfattningen är att den är fräschare, 
krispigare och mer rik i smaken. 

 

a 

d 

b 

c 

 
e f 

Figur 4a-f. Bilder från miljöarbetet på AGO:s kontor. 
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Vidare har kontorets elförbrukning setts över. Det är ingen skillnad i kvaliteten på elektricitet 
från olika energikällor. Däremot påverkas miljön väldigt olika om elen produceras av bio-
bränsle, kärnkraft, vattenkraft, vindkraft eller av fossila bränslen. AGO:s nuvarande elleveran-
tör är Fortum. Tyvärr visade det sig att det inte gick att byta elleverantör. Elförbrukningen 
ingår i AGO:s hyresavtal med deras hyresvärd, AP Fastigheter, och i dagsläget kan elleveran-
tören inte ändras. En förfrågan skickades emellertid till AP Fastigheter för att markera att 
intresse för byte till miljömärkt elektricitet finns. Något svar från AP Fastigheter har ännu inte 
mottagits. 

Elektronisk kontorsutrustning som inte används men lämnas påslagna eller i stand by-läge 
drar onödig elektricitet. Därför infördes rutiner för att medarbetarna ska stänga av kontors-
utrustning när den inte används. 

3.1.2 Återvinning 
På kontoret ändrades rutiner och skapades förutsättningar för bättre resurshushållning och 
återvinning. Detta skedde exempelvis genom att ställa in dubbelsidig utskrift som standard på 
kontorets skrivare, vilket ledde till att pappersförbrukningen på ett ögonblick i stort sett 
halverades. Utskriftspappret var redan miljömärkt med Svanen, så där behövdes inga åtgärder 
vidtagas.  

Nya rutiner kring utskrifter av e-post och andra dokument infördes så att onödiga utskrifter nu 
hålls till ett minimum. Bland annat bestämdes att en rad skulle läggas till i fotnoten på all 
utgående e-post, innehållande en stilla uppmaning om eftertanke huruvida en pappersversion 
av meddelandet verkligen är nödvändigt. Detta subtila meddelande fungerar även som en 
kommunikationsbärare av AGO:s miljöarbete, eftersom en lejonpart av all kommunikation 
mellan AGO och deras kunder och leverantörer sker via e-post. 

AGO har tidigare inte haft någon fungerande pappersåtervinning på kontoret. Det har funnits 
behållare vid varje kontorsplats ämnade för pappersåtervinning. Dessa behållare skulle sedan 
lokalvårdarna tömma på kvällen under sitt arbete. Detta har dock inte skett, gissningsvis på 
grund av bristande kommunikation mellan AGO och städbolaget. 

För att underlätta för alla parter, både AGO:s personal och lokalvårdare, upprättades en miljö-
station med anvisade platser för returpapper, kartong, mjukplast, hårdplast, metall och 
batterier. Den placerades lättåtkomligt mitt i kontorslandskapet, se figur 4d. Dessutom skapa-
des, i samråd med städföretaget, nya rutiner för tömning av returstationen. Hyresvärden, AP 
Fastigheter, tillhandahåller en stor miljöstation i garaget på bottenvåningen av fastigheten, 
vilken alla hyresgäster i byggnaden har tillgång till. Där tömmer lokalvårdarna miljöstationen 
och även AGO:s medarbetare, om så krävs. 

Förutom det uppenbara syftet med miljöstationen, att få en fungerande rutin för återvinning på 
kontoret, tjänar den som en kommunikationsbärare av AGO:s miljöarbete. Dess placering, väl 
synlig i kontorslandskapet, påminner de anställda om AGO:s miljöarbete samtidigt som den 
visar besökare, både kunder och leverantörer, att AGO tar ansvar för sin deponi. 
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3.1.3 Internkommunikation 
En del av Fas 1 bestod i att informera om och kommunicera ut den nya miljösatsningen 
internt på företaget. Ett antal ”Kom ihåg”-skyltar med olika budskap, som att exempelvis 
släcka lyset när rummet inte används, sattes upp i mötesrum, toaletter och andra biytor, se 
figur 4c. Syftet med skyltarna är att påminna om att även små insatser, såsom att släcka efter 
sig, gör en skillnad. Samtidigt verkar de i enighet med de tidigare nämnda kommunikations-
bärarna, det vill säga de påminner medarbetarna om AGO:s miljöarbete samt visar besökare 
att AGO strävar efter att vara ett miljövänligt företag. Ett tiotal exemplar av en miljöhandbok 
för kontoret beställdes från Stockholms Stad och placerades ut på väl synliga platser runtom 
på kontoret, se figur 4f.  

En stor del av tiden i fas 1 gick till research och möten kring AGO:s olika processer och 
rutiner. Efterforskningen tog en explorativ ansats där författarna och medarbetarna till-
sammans diskuterade och resonerade sig fram till vilka delar av verksamheten som skulle 
behandlas i detta examensarbete. Detta skedde eftersom AGO:s medarbetarna hittills ytterst 
lite hade beaktat miljöaspekterna i sin dagliga verksamhet. Fas 1 avslutades med en presen-
tation inför företaget av de initiala förändringar som vidtagits och hur författarnas framtida 
arbete såg ut. 

3.2 Fas 2 - Quickfixes och research  

Fas 2 innehöll en omfattande informationsinsamling samt implementering av snabba 
åtgärder, exempelvis att byta till befintliga miljöcertifierade leverantörer då möjlighet fanns. 
AGO:s logistiska verksamhet kartlades utifrån statistiskt underlag, och även försäljnings-
siffror, konkurrenter samt den rådande marknaden analyserades för att ge författarna en 
djupare förståelse av AGO:s verksamhet. 

3.2.1 Konkurrentanalys  
AGO:s position på marknaden analyserades utifrån existerande konkurrenter och deras verk-
samheter. Profil- och reklamproduktmarknaden i Sverige är mycket fragmenterad. Totalt finns 
cirka 2000 aktörer, de allra flesta av dessa är dock småföretag och verkar uteslutande som 
grossister. Utmärkande för dessa är att de inte har någon egen designavdelning eller till-
verkning och de arbetar inte ur ett varumärkesperspektiv. Snarare agerar de som en mellan-
hand av profil- och reklamprodukter. Med andra ord kan deras verksamhet beskrivas som att 
de har ett standardsortiment av produkter som kunderna kan välja utifrån och sedan få sin 
logotyp tryckt på. 

AGO:s filosofi, som beskrivs i avsnitt 1.5, är emellertid annorlunda. Således ser de inte alla 
dessa små grossistföretag som några direkta konkurrenter. Det finns dock ett tiotal huvud-
konkurrenter till AGO. Med huvudkonkurrent avses här företag som uppfyller ett par kriterier. 
De verkar för att ha en nära relation med sina kunder och arbetar långsiktigt med att bygga 
upp kundens varumärke och identitet. De har antingen en egen designavdelning som tar fram 
helt nya produkter eller köper in produkter utifrån en analys av kundens behov. Efter en mer 
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noggrann genomgång av huvudkonkurrenterna fann författarna att följande var av intresse att 
studera närmare: 

 

• Brandon, beläget i Göteborg och med en omsättning på 120 Mkr. 

• IDÉ House of Brands, beläget i Stockholm med en omsättning på 120 Mkr. 

• Roupéz, beläget i Jönköping med en okänd omsättning. 

• 3PR, beläget i Solna med en omsättning på 90 Mkr. 

 

Ett flertal konkurrenter kontaktades per e-post och i de fall deras kontor fanns i Stockholms-
området efterfrågades ett möte för en personlig intervju. I annat fall ombads de svara på några 
frågor angående deras miljöarbete via e-post. Endast ett fåtal av konkurrenterna svarade över 
huvud taget på utskicket, och endast en konkurrent, 3PR, var villiga att träffas för en intervju.  

Det mesta tyder på att AGO:s konkurrenter inte arbetar med miljöfrågor i någon större ut-
sträckning. Detta framgår av analysen av deras hemsidor och de svar som inkom från e-post-
utskicket. Endast en av konkurrenterna är certifierade enligt ISO 14001, närmare bestämt 
Roupéz i Jönköping. De avböjde emellertid att besvara några frågor om sitt miljöarbete och 
deras hemsida är den enda källa till information som har funnits att tillgå. Deras miljöpolicy 
finns inte att läsa på hemsidan men däremot finns deras ISO-certifiering att beskåda. Det som 
beskrivs är deras miljöarbete internt på kontoret samt en av deras största leverantörers miljö-
arbete. Leverantören heter New Wave, som även AGO är en stor kund hos. Roupéz får anses 
vara en av de mest framstående konkurrenterna till AGO vad gäller miljöarbetet. 

Den konkurrent som författarna träffade för en intervju, 3PR (se bilaga 3), är inte certifierade 
enligt något miljöledningssystem. De anser inte att det är nödvändigt eller värt resurserna som 
en märkning skulle innebära. De visar istället sitt miljöengagemang på andra sätt, bland annat 
via sin miljöpolicy och i sin dagliga kommunikation med sina kunder. De hävdar att de 
arbetar efter en filosofi som går ut på att de ska införa ständiga förbättringar på alla områden, 
vilket är i enlighet med filosofin bakom en hållbar utveckling.  

3PR har sitt lager i direkt förbindelse med kontoret i Solna. Detta minskar deras transport-
behov av produkterna eftersom de kan beställa större kvantiteter på en och samma gång. 
Dessutom ger lagret dem en buffertzon för eventuella snabba beställningar. Vid intervjutill-
fället ansåg författarna att 3PR låg före AGO med avseende på miljöarbetet. En stor skillnad 
mellan de två företagen är dock att 3PR inte arbetar med egen design, vilket AGO gör. Detta 
innebär att 3PR inte behöver ta hänsyn till lika många parametrar i sitt miljöarbete. 

3.2.2 Försäljningsanalys  
En sammanställning av AGO:s mest sålda produkter gjordes utifrån statistik från deras interna 
affärssystem Pyramid. Syftet var att få en överblick över vilka typer av produkter som AGO 
hanterar mest och följaktligen bidrar mest till företagets miljöpåverkan. Beställningar från 
AGO:s tio största kunder under år 2007 analyserades och en utifrån dem sammanställdes en 
"topp tio"-lista med de mest inkomstbringande produkterna ur AGO:s sortiment. Ytterligare 
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en "topp tio"-lista visade de i antal mest sålda produkterna, se Bilaga 5 för båda tabeller. 
Dessa två mätvärden valdes för att se hur de mest lönsamma produkterna korrelerade mot de i 
antal mest sålda. 

Syftet med försäljningsanalysen var i ett senare skede i fas 2 använda den som underlag för 
val av vilka miljövänliga produkter som ska ingå i AGO:s initiala miljösatsning. Inledningsvis 
i fas 2 sammanställdes även en lista med AGO:s samtliga produkter, kategoriserade efter 
användningsområden. Listan var viktig för författarna för att se det breda spektra av produkter 
som AGO erbjuder sina kunder. 

3.2.3 Omvärldsanalys 

Under fas 2 utfördes en omvärldsanalys för att undersöka hur andra företag agerar i miljö-
frågan. Författarna granskade AGO:s kunders miljöpolicy och undersökte deras miljöarbete 
via CSR-rapporter3, årsredovisningar samt samtal med ansvariga säljare på AGO. Ett antal 
företag med en allmänt känd miljöprofil, såsom IKEA, The Body Shop och H&M, studerades 
för inspiration. I samband med detta arbete kontaktades några av dessa företag med en för-
frågan om intervjutillfälle angående deras miljöarbete. Detta ledde till möten med Inger 
Mattson, en av hotellkedjan Scandics hållbarhetscontrollers, samt Jonas Fejes, miljökonsult 
vid IVL, se bilaga 7 och 8 för detaljer. 

3.2.4 Beräkning av koldioxidutsläpp från transporter 
En av de största miljöpåverkande faktorerna av AGO:s verksamhet som är transporten av 
produkter, dels från tillverkare och leverantörer, dels från AGO:s lager i Ängelholm till deras 
kunder världen över. För att kunna beräkna vilken miljöpåverkan AGO:s transporter bidrar 
med utförde författarna en statistisk sammanställning av AGO:s logistik utifrån insamlat 
material från deras samarbetspartners på logistikområdet, UPS och DHL. De insamlade 
dokumenten från logistikföretagen innehöll detaljerad information om varje enskild leverans 
som de har genomfört åt AGO under år 2007. 

Det visade sig vara en mer komplicerad uppgift än först trott att summera statistiken från 
DHL och UPS till en överskådlig sammanfattning. Båda logistikföretagen erbjuder en mängd 
olika typer av tjänster och transportalternativ, som skiljer sig från varandra i fråga om hur 
lång tid leveransen tar samt i vilken del av världen slutdestinationen ligger. Vilken typ av 
transportmedel som används för de ingående tjänsterna redovisas inte i leveransdokumenten, 
antagligen för att företagen anser att den informationen är irrelevant för deras kunder så länge 
paketen kommer fram i tid. Kartläggningen försvårades ytterligare av att tjänsternas namn 
varierade från företagens hemsidor och det statistikmaterial som företagen tillhandahöll 
författarna. Efter ett antal samtal till logistikföretagens kundtjänster kunde dock alla fråge-
tecken redas ut och statistiken blev meningsfull och användbar. 

Den information som var relevant för beräkningen av koldioxidutsläppen var uppgifter om 
mellan vilka länder leveransen skedde samt hur många kilo den vägde. Avstånden mellan de 

                                                 
3 CSR står för engelskans Corporate Social Responsibility, vilket är ett samlingsnamn för en organisations 
etiska, miljömässiga och sociala arbete.  
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olika länderna uppmättes på en digital karta på Internet4. Mätningarna utfördes mellan de 
städer i respektive land där logistikföretagen finns representerade, i den mån den informa-
tionen var tillgänglig. I övriga fall användes huvudstaden i landet som referenspunkt för 
avståndsbedömningen.  

Från logistikföretagen insamlades information om vilken typ av transportmedel som används 
till olika länder samt vid de olika typerna av tjänster med avseende på leveranstid som 
företagen erbjuder. Med hjälp av uppgifterna om hur mycket koldioxid olika typer av trans-
portmedel släpper ut, som redovisas i avsnitt 2.8.1, kunde det totala utsläppet av koldioxid 
som följd av AGO:s logistiska verksamhet beräknas. De detaljerade resultaten går att finna i 
bilaga 10. 

3.2.5 Resultat från logistikstatiskanalysen 
Under år 2007 importerade AGO varor från 26 olika länder och exporterade till hela 64 olika 
länder. Bilden av att AGO verkar på en global marknad bekräftades alltså vid närmare analys 
av deras logistik. Totalt skickade de 564 ton gods, både import och export inräknat. Den 
största delen av godset transporterades med lastbil, se figur 4. Endast sju procent av godset 
transporterades med flyg, vilket motsvarar 39 ton av den totala mängden gods. 
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Figur 4. Gods transporterat, import och export, med olika transportmedel under år 2007. 

 
  

                                                 
4 http://maps.google.com 
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3.2.5 Import 

Totalt importerades 135 ton gods till Sverige under år 2007. Majoriteten av importen, närmare 
60 procent, kom från Kina och Hong Kong. Den totala mängd gods från dessa två länder 
uppgick till 77 ton, varav 25 procent flögs hem och 75 procent skeppades med container-
fartyg. Det tredje största importlandet är Tyskland, med 25 ton importerat gods under år 2007. 
Av de 135 ton gods som importerades skeppades ungefär hälften, 72 ton, med containerbåt. 
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Figur 5. Antal kilo gods importerat med olika transportmedel och korrelerande koldioxid-
utsläpp för respektive transportmedel, under år 2007. 

3.2.6 Export 

Totalt exporterades 429 ton från lagret i Sverige under år 2007. Den största exporten skedde 
till länder i Europa och exporterades då företrädelsevis med lastbil, se figur 6. Cirka 82 
procent av godset, ungefär 354 ton, exporterades via Europas motorvägar. Endast 13 ton gods 
exporterades med flyg. Ett antal exotiska länder finns på AGO:s exportlista, bland annat 
Elfenbenskusten, Benin, Sri Lanka och Burkina Faso. 
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Figur 6. Antal kilo gods exporterat med olika transportmedel och korrelerande koldioxid-
utsläpp för respektive transportmedel, under år 2007. 
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3.2.7 Koldioxidutsläpp totalt 

De resulterande koldioxidutsläppen av den totala transporten uppgick till 213 ton koldioxid. 
Den absoluta merparten av detta utsläpp kommer från flygtransporterna, som stod för hela 82 
procent, eller nära nog 175 ton, av det totala koldioxidutsläppet, se figur 7.  
Trots att importen stod för endast 24 procent av transporterna (räkna i antal kilon) orsakade de 
hela 73 procent av koldioxidutsläppen. Förklaringen går att hitta i att majoriteten av importen 
sker från fjärran östern och att en relativt stor andel flygs till Sverige. Ett talande exempel är 
importen från det största importlandet, Kina. Av totalt 39 ton importerat gods flögs ungefär 26 
procent till Sverige, motsvarande 11 ton. Dessa transporter stod emellertid för 95 procent av 
koldioxidutsläppen från importen från Kina, motsvarande 59 ton koldioxid. Siffrorna för 
importen med containerfartyg från Kina är 29 ton gods som resulterade i 3 ton koldioxid-
utsläpp. 
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Figur 7. Antal kilo koldioxidutsläpp från olika transportmedel under år 2007. 
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3.2.8 Research efter miljövänliga produktalternativ 
Följande exempel nedan visar hur författarna under examensarbetets tid hjälpte AGO med att 
finna miljövänliga produktalternativ. I februari 2008 fick en av försäljarna på AGO en be-
gäran av sin kund, en av de stora svenska bankkoncernerna, om att de ville ha en miljövänlig 
bärkasse till sin stundande bolagsstämma. Kunden har sedan ett par år ett tydligt och väl 
genomarbetat miljöengagemang. I deras miljöpolicy står bland annat att de eftersträvar att 
deras verksamhet ska ha minsta möjliga miljöpåverkan. Följaktligen kände den ansvarige för 
bolagsstämman att användandet av traditionella plastpåsar inte var i enlighet med deras miljö-
policy. Tidigare hade kunden använt sig av en konventionell plastpåse tillverkad av polyeten. 

AGO:s försäljare bad författarna om hjälp för att hitta ett alternativ som uppfyllde kundens 
önskemål. AGO hade tidigare aldrig fått en sådan förfrågan från någon kund och hade därför 
ingen kunskap om vilka alternativ som finns och vilka återförsäljare som tillhandahåller dem. 
Inledningsvis utfördes en undersökning av vilka olika alternativ till en plastpåse av polyeten 
som fanns. Ett antal alternativ hittades, som togs i beaktning med avseende på ett antal olika 
kriterier som kunden hade fastställt. De olika alternativen var pappkasse, biologisk nedbrytbar 
plastkasse samt en bärkasse tillverkad av återvunna PET-flaskor. 

• Papperskasse - papperskassar är vanliga i handeln och finns i en uppsjö olika typer 
och utseenden. De är därför relativt billiga att tillverka och går att trycka avancerad 
grafik på alla dess ytor. Papperskassen kräver emellertid mer energi vid tillverkningen, 
jämfört med traditionella plastpåsar. Dessutom är papperskassar mer utrymmes-
krävande vid transporter och lagerhållning. Samma antal plastpåsar som ryms i en 
container fyller papperskassar upp sju containrar. 

• Bärkasse av PET - bärkassen tillverkad av återvunna PET-flaskor kan närmare liknas 
vid en tygkasse av typen som säljs i bland annat matvaruaffärer som ett långvarigt 
alternativ till de vanliga plastpåsarna. Materialet i PET-kassen är relativt grovt och har 
en struktur som påminner om nylon.  

• Biologisk nedbrytbar plastkasse - i plastens barndom var ambitionen att utveckla ett 
material med längsta möjliga hållbarhet. I dag när sopbergen växer är målet det mot-
satta. Nedbrytbara bioplaster har funnits i många år men ansetts vara för dyra för att 
konkurrera med vanlig plast. Nu har lägre produktionskostnader, ökad miljömedveten-
het och dyrare olja på kort tid gjort bioplasterna intressanta. 

Författarna och inköparen valde tillsammans den biologiskt nedbrytbara plastkassen för den 
aktuella kunden och dess bolagsstämma. Plastpåsen marknadsförs i Sverige av ett företag som 
heter Switchpac AB. De har generalagenturen för den typen av material, som tagits fram och 
tillverkas av det brittiska företaget Symphony Environmental LTD. Vid extruderingen av 
plastpåsarna tillsätts ett ämne som direkt påbörjar nedbrytningsprocessen av plasten. Tillsats-
ämnet startar en kemisk reaktion som försvagar kolbindningarna som plasten är uppbyggd av. 
Molekylvikten minskar och styrkan i materialet försvinner successivt. Tiden som krävs för att 
plasten ska brytas ner regleras av mängden tillsatsämne och kan varieras för olika ändamål. 
En sopsäck kan exempelvis kräva en nedbrytningstid på 18 månader medan en brödpåse 
kanske bara behöver en livslängd på ett par månader.  
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Den nedbrytbara plasten behöver ingen biologisk aktiv miljö för att brytas ned. Det påbörjas 
så fort den är i kontakt med syre och den avger inga växthusgaser. Här finns en skillnad 
mellan "nedbrytbar" och "biologiskt nedbrytbar" plast. Den senare kräver en biologisk aktiv 
omgivning för att brytas ned. Om den nedbrytbara plasten skulle komma att återvinnas, 
avbryts nedbrytningsprocessen när plasten hettas upp. Kvalitetsmässigt är det ingen skillnad 
på vanlig plast och nedbrytbar plast. Styrka, gas- och fuktresistens, genomskinlighet, för-
slutnings- och tryckegenskaper är helt i paritet med traditionella alternativ. Tillsatsen kan 
användas tillsammans med polyeten, polypropen och polystyren. 

3.3 Fas 3 – Nya styrdokument visar vägen 

I fas 3 skapades ett antal styrdokument som ska underlätta för ett fortsatt hållbart miljöarbete 
på AGO. En broschyr med en beskrivning av AGO:s nya miljöprofil utformades. Olika styr- 
och stöddokument anpassade för AGO:s olika avdelningar togs fram. En ny miljöpolicy 
formulerades i samarbete med AGO:s ledning. 

3.3.1 Ny miljöpolicy 
AGO:s nya miljöpolicy fungerar som en ständig påminnelse om att AGO har ett ansvar för att 
skydda miljön, både på ett lokalt och globalt plan. Den har begreppen "kontinuerlig för-
bättring och utveckling" som utgångspunkt. Den har även med ett avsnitt om att AGO är 
medvetna om att de inte är fulländade inom miljöområdet men att de kontinuerligt ser över 
och minskar deras inverkan på miljön. Vidare nämns att varje medarbetare bör ta hänsyn till 
miljön i det dagliga arbetet, i så stor utsträckning som möjligt. 

Arbetet med en ny miljöpolicy skedde kontinuerligt under större delen av examensarbetet, 
dock framför allt under senare delen. AGO:s tidigare miljöpolicy var undermålig och vag i 
formuleringarna. Utformningen av en ny var därför nödvändig för att företagets miljösatsning 
skulle vinna trovärdighet och relevans.  

I inspirationssyfte insamlades ett antal miljöpolicys från företag som redan har kommit en bit 
på väg i sitt miljöarbete och följaktligen har en allmänt känd miljöprofil. Tillsammans med 
den införskaffade referensramen rörande miljöpolicys (se 2.2.1) utarbetades den nya miljö-
policyn i nära samråd med företagets ledning. Eftersom det är av största vikt att innehållet i ett 
företags miljöpolicy är väl förankrat i ledningen, togs den fram tillsammans med medlemmar 
ur AGO:s ledningsgrupp, genom möten och en fortlöpande revidering. AGO:s nya miljö-
policy återfinns i Bilaga 1. 

För att förankra miljöpolicyn i AGO:s organisation kom författarna fram till att ett antal 
åtgärder ska vidtagas i framtiden på företaget. Miljöpolicyn kommer att finnas tillgänglig för 
samtliga anställda att läsa när som helst. Därför kommer den finnas anslagen på en väl synlig 
plats på kontoret, gärna i anslutning till en naturlig mötesplats, exempelvis vid kaffe-
automaten i köket. Miljöpolicyn ska skickas ut i ett e-postutskick till samtliga anställda en 
gång om året, så att alla blir varse om eventuella förändringar och uppdateringar. Nyanställda 
personer kommer i samband med den allmänna introduktionsutbildningen vid företaget få en 
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grundlig genomgång av miljöpolicyn och hur den efterlevs. Slutligen ska miljöpolicyn finnas 
tillgänglig för allmänheten och externa intressenter, via hemsidan och årsredovisningen. 

3.3.2 En slagkraftig slogan 
Det var viktigt för medlemmarna i AGO:s miljögrupp att miljösatsningen hade ett relevant 
och slagkraftigt namn. Ett krav var att namnet skulle vara engelskt med tanke på 
AGO:s internationella kundbas. Ett stort antal namnförslag lades fram vid en brainstorming-
session. Efter noga övervägande och många diskussioner beslutades att satsningen skulle gå 
under namnet ”AGO ECO LOGIC”, skrivet i versaler. Namnet valdes på grund av att AGO 
vill skapa en tydlig länk mellan begreppen ekologisk och logiskt. Det är helt enkelt logiskt att 
tänka och agera miljövänligt. 

Ett styrdokument, kallat "Guide till miljömärkning", för befintliga miljömärkningar samman-
ställdes under den sista fasen, se bilaga 3. Syftet med dokumentet är att det ska verka som ett 
hjälpmedel för AGO:s medarbetare i valet av märkningar i den uppsjö som finns. Det har varit 
nödvändigt att redogöra för de miljömärkningar med högst trovärdighet för att skapa klarhet i 
frågan. Viktigt är att förstå innebörden av de olika miljömärkningarna för att kritiskt kunna 
välja ut de som är mest relevanta. Det är dessutom viktigt för AGO att kunna förklara för sina 
kunder vad de olika miljömärkningarna står för, hur de tillämpas samt hur de kontrolleras. 

Kunniga och pålästa medarbetare ger inte bara ett trovärdigt intryck, det är dessutom viktigt 
att i själva säljsituationen kunna motivera och argumentera för det högre priset som miljö-
märkta produkter ofta medför. Vissa miljömärkningar ansvarar bara för en del av processen, 
såsom råvara eller tillverkning, medan andra märkningar borgar för en miljövänlig produkt 
sett ur flera avseenden. Dokumentet "Guide till miljömärkning" ska finnas att tillgå på AGO:s 
kontor, i samband med miljöpolicy och övriga styrdokument.  

Författarna fick under fas 3 i uppdrag att formulera en text, rörande AGO:s miljöengagemang, 
för AGO:s nya hemsida, se bilaga 2. Den nya hemsidan fungerar som en viktig kommuni-
kationskanal i AGO:s nya satsning som ett miljömedvetet företag. Den gamla hemsidan var 
enkel och förmedlade inget budskap kring AGO:s miljöengagemang. Författarna har konti-
nuerligt under examensarbetets gång varit med i diskussionen kring hur och var AGO ska visa 
sitt miljöengagemang. 

3.3.3 Miljövänlig produktdesign 
Ytterligare ett syfte med fas 3 var även att skapa förutsättningar för AGO:s egna design av 
miljövänliga produkter. Det finns en stor försäljningspotential i att kunna erbjuda kunden 
unika, miljövänliga produkter. Traditionellt har miljövänliga produkter ansetts tråkiga och 
mossiga och de förväntas se ut på ett visst sätt som sällan sammankopplas med modern och 
spännande formgivning. Inom reklam- och profilproduktsmarknaden har sortimentet av miljö-
vänliga produkter hittills bestått av ett fåtal artiklar, exempelvis bläckpennor tillverkade av 
majsstärkelse eller, på senare tid, t-shirtar av ekologisk bomull.  

Genom att skapa förutsättningar för och införskaffa kunskap om miljövänlig design kan AGO 
erbjuda sina kunder produkter som är attraktiva och unika befriade från den traditionella 
tråkighetsstämpeln. Med rätt kunskap om materialval och andra designaspekter kan AGO:s 
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medarbetare leverera ett unikt erbjudande som samtidigt, på ett närmast självklart sätt, är 
miljövänligt. Det går i helt linje med tanken bakom namnet på AGO:s miljösatsning, AGO 
ECO LOGIC. Det vill säga att den miljövänliga aspekten är fullständigt integrerad i AGO:s 
erbjudande och inget förskönande säljargument som adderas i slutet av processen. 

Arbetet med egen design av miljövänliga produkter består till stor del i att applicera ett visst 
tillvägagångssätt vid framtagningen av en produkt. Följande case utgör ett typexempel på hur 
AGO:s designavdelning kan komma att arbeta i framtiden.  

3.3.4 Case – miljövänlig träningsbag  
Arbetet med nya produkter utifrån egen design har fokuserats kring de som utgör en stor del 
av omsättningen. Den sammanställda försäljningsstatistiken från AGO:s största kunder år 
2007 användes som underlag. Den sammanslagna listan visar att väskor av enklare modeller, 
ej inkluderat ryggsäckar, står för nästan 20 procent av AGO:s totala omsättning. Arbetet med 
att ta fram en miljövänlig bag inleddes med en materialstudie.  

Bagarna som i dagsläget säljs av AGO är av varierande storlek och form, vilket gör att ett 
slitstarkt och föränderligt material är att föredra. De befintliga väskorna är primärt gjorda av 
nylonväv, eller polyamid, vilket är mycket slitstarkt. Botten av väskan är ofta gjord i ett 
förstärkt nylon, där väven är extra tät och rivstark. Detta bör beaktas vid utformningen av en 
miljövänlig väska då ett styvare bottenmaterial måste användas vid vissa väskmodeller.   

Bomull - AGO har möjlighet att importera ÖKO-tex-certifierad ekologisk bomull. Bomull har 
dock nackdelen att det är tungt, torkar dåligt och är svårt att impregnera. Bomull vävd med 
högre täthet är fortfarande relativt oformlig vilket begränsar väskans form. Positivt med 
bomull är att AGO redan samarbetar med leverantörer med trovärdiga certifieringar.  

Läder - läder är slitstarkt och kan köpas in från ekologiska gårdar. Tyvärr är läderprodukter 
ofta för dyrt för AGO:s kunder, vilket begränsar kundkretsen och möjliga volymer. 
Råmaterialet är organiskt men impregnering och färgbehandling kan påverka miljön negativt. 
Läder är även relativt tungt vilket belastar miljön vid frakttillfället. En stor fördel med en 
läderväska är att den inte gärna slängs, dess långa användningstid gör den i det avseendet 
mycket miljövänlig.  

PET - PET, eller polyetentereftalat, återvinns ur plastflaskor. PET är ett vanligt material som 
finns att tillgå hos AGO:s befintliga leverantörer. PET är ett nonwoven-material vilket innebär 
att fibrerna inte har någon riktning. De återvunna PET-flaskorna mals ned, smälts och spinns 
till fiber. Positivt med PET är att de miljöbelastande ämnen som materialet innehåller åter-
används och inte hamnar på deponi. Vidare är materialet lätt och kan varieras i täthet för olika 
användningsområden. Negativt med PET är att det ursprungligen har tillverkats av fossila 
bränslen. Materialet kan även vara värmekänsligt. 

Återanvända plastmaterial - det finns en stor marknad för återvunna plaster, exempelvis 
passar gamla bilbälten utmärkt som bärremmar. Gamla vinylklädslar och cykeldäck går att 
återanvända i form av väskor. Problemet med att använda återvunnet material i sin helhet är 
att de kräver stora resurser vid materialinsamling. Användning av återvunna material begrän-
sar även formalternativ och ställer höga krav på hantverket.  
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Efter möte med designavdelningen och inköpsavdelningen beslutades att den miljövänliga 
bagen skulle vara tillverkad i ett PET-material. Valet av PET-material har sina främsta för-
delar i tillgänglighet och i den spridda kunskap som väl lämpat för återvinning. Svårigheten 
med PET-material är att hitta en leverantör som kan tillhandahålla tillräckligt tät PET-väv. 
Bagen bör vara tillverkad av en PET-väv med en täthet kring 500D, det vill säga att tyget 
väger 500 gram per kvadratmeter. PET-väven kan då knappt särskiljas från nylon i kvalitén. 
Skulle PET-väven ha en lägre täthet blir inte väskan tillräckligt slitstarkt och saknar rätt form-
styvhet.  

Därefter följde ett moment att, tillsammans med inköpsavdelningen, kontakta olika leveran-
törer för varuprover och förhöra sig kring möjligheter att ta fram efterfrågat PET-material. 
Formförslag på väskan har arbetats fram tillsammans med designavdelningen, se figur 6. En 
enkel modern form valdes, en tidigare modell av en snarlik väska visas i bild 1 nedan. Nästa 
steg i processen är att leverantören ska tillverka en prototyp som skickas tillbaka till AGO för 
eventuella korrigeringar innan definitiv form bestäms. 

 
Figur 6. Formförslag på väska 

3.4 AGO och ISO är inte lika med sant 
AGO har valt att inte certifiera sin verksamhet enligt ISO 14001. Anledningen till detta är att 
den initiala kostnaden är för hög och att AGO:s verksamhet är för komplex. AGO arbetar med 
ett stort antal leverantörer, material och transportsätt världen över. En certifiering skulle 
därför betyda oerhört mycket arbete och stora omkostnader. AGO och författarna har dock 
använt ISO 14001 som mall och inspirationskälla i sitt miljöarbete. 

AGO har som mål att sträva efter att verka i enlighet med ISO 14001, även om den officiella 
certifieringen för den närmaste framtiden uteblir. Med sin miljöpolicy som stomme för miljö-
arbetet är tanken att AGO ständigt ska förbättra sina rutiner och sin verksamhet så att deras 
miljöpåverkan successivt blir lägre.  
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Villkoren att ha kontroll på sina utsläpp samt att kontinuerligt förbättra sig kan AGO uppfylla 
utan en ISO-certifiering. En av de största fördelarna med en ISO-certifiering är den trygghet 
och det förtroende som den kommunicerar. Även detta kan AGO dock uppnå utan en certi-
fiering. Två fundamentala faktorer för att det ska lyckas är kommunikation och öppenhet, för 
att på så sätt skapa just förtroende i miljöarbetet. Där kommer återigen miljöpolicyn in i 
bilden, och även redovisning av olika former av uppföljning av att miljöpolicyn efterlevs. 

3.5 Alla tre perspektiv är viktiga 
Samtliga tre perspektiv som beskrivs i avsnitt 2.3.3 ska AGO ta i beaktning i sitt miljöarbete. 
Eftersom AGO enligt sin miljöpolicy ska sträva efter en hållbar utveckling bör resurs-
perspektivet vara närmast en självklarhet för företaget. Likaså är både samhälls- och företags-
perspektiven viktiga för AGO, eftersom de skapar legitimhet i samhället och marknads-
fördelar. 

Profil- och reklamproduktsbranschen, i vilken AGO verkar, har ett relativt skamfilat rykte av 
att erbjuda onödiga produkter. Att ta hänsyn till miljön är därför nödvändigt för att lyckas 
ändra denna generella inställning hos allmänheten samt för att vidmakthålla legitimiteten i 
AGO:s verksamhet.  

Dessutom är företagsperspektivet viktigt för AGO, kanske till och med det absolut viktigaste 
perspektivet. Deras bransch är hårt konkurrensutsatt, samtidigt som många av deras kunder 
har en väl uttalad miljöstrategi och följaktligen ställer höga miljökrav på sina leverantörer. En 
högre grad av miljövänlighet är alltså nödvändig för AGO:s fortsatta överlevnad. Exempel på 
detta har redan visat sig ett antal gånger i den dagliga verksamheten. Under ett första intro-
duktionsmöte som AGO nyligen hade med en ny, potentiell storkund behandlades miljö- och 
etikfrågor under mer än halva av den uppsatta mötestiden, där kunden förklarade sin stånd-
punkt och ambition inom området. 

3.6 AGO är på rätt väg 
AGO är i nuläget någonstans mellan de två företagsstrategier som redovisas i avsnitt 2.3.4. 
Ledningen har insett att ett ökat miljöengagemang är nödvändigt för en fortsatt positiv 
utveckling av företaget. Det var denna insikt som fick dem att föreslå detta examensarbete till 
författarna från första början. Som redovisas ovan har påtryckningar från kunder redan 
kommit och tendensen är att det bara kommer att öka.  

Det finns även en intern vilja och motivation hos ett antal anställda att bli mer miljövänliga, 
framför allt bland de medlemmar i den miljöprojektgrupp som bildades vid detta examens-
arbetes inledning. Den miljövänliga filosofin är emellertid ännu inget som tar sig uttryck i 
företagets kultur. Det är fortfarande mycket arbete kvar att göra innan en förändring sker och 
blir en naturlig del av företagskulturen, och där har företagets ledning ett stort ansvar att enga-
gera och motivera den övriga personalen. 
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3.7 Armkrok med lagens långa arm 
För att garantera att gällande lagstiftning följs och implementeras i AGO:s vardag måste 
inledningsvis företaget identifiera vilka lagar som berör dess verksamhet, produkter och 
tjänster. Lagstiftningen är emellertid inget statiskt dokument, utan uppdateras kontinuerligt. 
Därför måste AGO införa rutiner för att hålla sig uppdaterade på miljölagstiftningen och 
andra förordningar som berör verksamheten. Naturvårdsverket och branschorganisationer är 
exempel på källor från vilka information kan insamlas. Även Tillsyns- och föreskriftsrådet är 
en användbar källa, eftersom det är ett samråds- och samverkansorgan för myndigheternas 
arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken.  

Sedermera måste lagskrifterna omsättas i praktiken. Därför är det viktigt att interna rutiner 
utvecklas så att samtliga anställda vet vilka bestämmelser som berör dem. Ett sätt att till-
godose detta krav är att publicera en sammanställning av lagkraven på AGO:s interna nätverk. 

Enligt lagen om producentansvar har AGO skyldighet att ta emot elektroniska produkter som 
de en gång har sålt till sina kunder. Det rör exempelvis datormöss, USB-minnen och mini-
räknare. De insamlade, uttjänta produkterna kan sedan lämnas vidare till El-Kretsen AB, som 
är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska 
produkter. AGO är i dagsläget redan ansluten till El-Kretsen. 

3.8 Kommunikation är nyckeln 
För en effektiv och tydlig kommunikation av AGO:s miljöarbete ska de införa en genomtänkt 
och konsekvent grafisk utformning runt de miljövänliga produkterna och andra relevanta före-
teelser. Detta innefattar alla dokument runt miljöarbetet, som miljöpolicyn, checklistor och 
andra styrdokument. Även på hemsidan, i webbshopar och i broschyrer ska samma grafiska 
utseende återkomma när det gäller miljöaspekter. 

Författarna fick en förfrågan av AGO:s VD att skriva en text till miljösidan på företagets 
hemsida, se bilaga 2. Syftet med texten var att ge läsaren en förståelse för vilken generell 
inställning AGO har till miljöfrågor och hur de ser på sin roll i förhållande till omvärlden. Ett 
av ledorden i texten är ödmjukhet, vilket tar sig uttryck i att AGO inser att det är en allvarlig 
fråga och att de som organisation fortfarande har mycket kvar att göra på miljöområdet. 
Dessutom står det uttryckligen att AGO strävar efter att ständigt förbättra sig på miljö-
området, i enlighet med filosofin bakom en hållbar utveckling. 

För att uppmuntra till en dialog med omvärlden kommer det finnas möjlighet för kunder att 
enkelt via hemsidan ge respons på redan införda miljöförändringar och förslag på för-
bättringar. Genom att klicka en länk med texten "Har du förslag på hur vi kan förbättra oss? 
Klicka här!" eller något liknande ska besökaren kunna förmedla åsikter eller tips till AGO.  

Öppenhet är en väsentlighet i all kommunikation för att skapa förtroende. Därför ska AGO 
öppet redovisa hur utvecklingen i miljöarbetet går med hjälp av relevanta miljönyckeltal. 
Exempel på ett sådant nyckeltal är mängden koldioxidutsläpp som kommer från AGO:s 
verksamhetsrelaterade aktiviteter. Redovisningen kan exempelvis ske på hemsidan och i års-
redovisningen. Genom att upprätta ett måldokument och en miljöpolicy beskriver AGO vad 
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de vill uppnå med sitt miljöarbete. Beskrivningen ska vara av långsiktig och av visionär 
karaktär. 

Dessutom ska AGO upprätta checklistor bestående av konkreta åtgärder som personalen kan 
vidta för att företaget ska uppnå de mål som är uppsatta i måldokumentet. Under fas 3 har en 
broschyr med en beskrivning av AGO:s miljöarbete tagits fram, se bilaga 9. Syftet med 
broschyren är att den ska kommunicera AGO:s miljöarbete, både i generella termer och i form 
av konkreta förslag på produkter som har lägre miljöpåverkan än andra, traditionella 
produkter. Broschyren innehåller en förklaring till varför AGO väljer att satsa på miljön 
och en presentation av nya miljövänliga produkter. Den är tänkt att delas ut främst av AGO:s 
säljare som en form av informativ reklam i samband med kundmöten. 

3.9 Miljön är märkvärd 
Miljömärkningar är ett viktigt redskap i uppbyggandet av ett varumärke, men valet av miljö-
märkningar bör ske med omsorg och varsamhet. Miljömärken med hög trovärdighet ska 
användas i största möjliga mån. I de fall då mindre kända miljömärkningar används, såsom 
exempelvis WRAP eller ÖKO-100, måste AGO vara noga med att redovisa märkningarnas 
innebörd. 

Författarna har hjälpt AGO utforma ett styrdokument för befintliga miljömärkningar som ska 
fungera som en guide för medarbetarna, se bilaga 3.  Eftersom AGO arbetar med både egen 
framtagning av produkter och färdiga produkter finns det många typer av märkningar att ta 
hänsyn till. Det är viktigt att själva slutprodukten samt användandet av densamma är miljö-
vänlig, men även tillverkningsprocessen och råmaterialet ska vara av miljölicenserad typ. 

För att belysa vilka produkter som är miljövänliga har AGO valt att ta fram en egen neutral 
märkning. Anledningen till detta är att det helt enkelt inte finns plats att redovisa alla 
märkningar i exempelvis webbshoppar. Ett förslag är att markera en miljövänlig produkt med 
ett litet löv eller en annan symbol som indikerar på miljövänlighet. De övriga märkningarna 
redovisas i samband med den mer detaljerade beskrivningen som följer då kunden klickar på 
produkten. Här har även AGO:s säljare en viktig roll i att beskriva de miljömärkningar som 
används och vad de innebär. En grafisk ikon i form av ett löv har valts för att särskilja de 
miljövänliga produkterna och för att ge dessa produkter en gemensam grafisk linje. 
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4. Diskussion 

Ett avslutande samtal kring de åtgärder som vidtagits och hur dessa kunde utförts annor-
lunda. Bland annat diskuteras AGO:s unika erbjudande och deras marknadsposition mer 
djupgående.  

4.1 Interna åtgärder 

4.1.1 Pappersbesparingen 
Tillägget i fotnoten på all utgående e-post, innehållande en uppmaning till mottagaren att inte 
skriva ut meddelandet i onödan är ett enkelt och billigt, för att inte säga gratis, sätt att 
profilera sig som ett miljövänligt företag. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är det inte 
får bli mer än bara tomma ord i slutet av ett mejl. Balansen mellan förtroende och hyckleri är 
ibland hårfin – det gäller att leva som man lär. Därför bestämde VD Klas Westman i samråd 
med författarna att ovan nämnda appendix inte skulle läggas till förrän företaget hade kommit 
en bit på väg med miljöarbetet. Precis som inom politiken är det inom miljöarbete viktigt att 
ha omvärldens förtroende. Det är väldigt lätt att lova guld och gröna skogar (både bokstavligt 
och bildligt talat), men ett uppbyggt förtroende kan raseras på ett ögonblick om det visar sig 
att det inte finns någon substans bakom orden. 

4.1.2 Elektriciteten 
När författarna undersökte om det gick att byta till miljömärkt elektricitet, fann de att det var 
omöjligt eftersom elektriciteten ingår i det nuvarande hyresavtalet med fastighetsägaren. När 
denna fråga undersöktes, under våren 2008, hade AP Fastigheter ingen uttalad policy gällande 
elektriciteten som levereras till deras fastigheter. När detta emellertid skrivs, september 2008, 
beskriver emellertid AP Fastigheter uttryckligen på sin hemsida att de endast köper in vatten-
kraftsbaserad elektricitet till sina fastigheter. Detta är mycket glädjande och författarna vill 
gärna tro att deras milda påtryckning har något med deras beslut att göra. 

4.1.3 Internkommunikationen 
Insatserna som gjordes för att kommunicera den nya miljösatsningen internt på kontoret bland 
medarbetarna visade sig ha effekt. Successivt lade allt fler medarbetare märke till att något 
höll på att hända. De små skyltarna som sattes upp runtom kring på kontoret hade en enhetlig 
design, vilket resulterade i att AGO:s medarbetare sammankopplade dem med miljöarbetet. 
Likaså med de nya fruktkartongerna från Ekolådan och den stora mängd ekologisk frukost-
mat. Ett flertal av medarbetarna berättade att de hade blivit påverkade av de små meddelan-
dena och börjat tänka på att spara på resurser i olika former. Några medarbetare hade till och 
med börjat handla mer ekologisk mat själva tack vare miljösatsningen på kontoret. 

4.2 För- och nackdelar med ISO 14001 
Tidigt i detta examensarbete fördes diskussioner om huruvida miljöledningssystemet ISO 
14001 skulle vara en väg att gå för AGO. Författarna pratade med ett antal experter på 
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området, bland annat Conrad Luttropp på KTH och Jonas Fejes på IVL. Den samlade uppfatt-
ningen var att det i dagsläget inte skulle vara fördelaktigt att införa ISO 14001 för AGO.  

Det finns både för- och nackdelar med att välja att införa ISO 14001. En av de uppenbara för-
delarna är den goodwill som en certifiering skulle ge gentemot omvärlden. Förfrågningar om 
varför AGO inte är certifierat enligt ISO 14001 har redan dykt upp från kunder. En annan 
fördel är att AGO skulle få ett strukturellt stöd i sitt miljöarbete. ISO 14001 är nära relaterat 
till kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Exempelvis kräver båda standarderna en policy, 
kontroll över dokumenthanteringen, utbildning av personalen samt krav på ständig för-
bättring. AGO har redan infört ISO 9001 i sin verksamhet, vilket skulle underlätta vid ett 
eventuellt införande av ISO 14001. En implementering av miljöledningssystemet ISO 14001 
är dessutom ett sätt att framtidssäkra företaget. Troligtvis kommer fler kunder efterfråga en 
miljöcertifiering enligt ISO 14001 och det är alltid viktigt att vara proaktiv, inte reaktiv, i sin 
kontakt med kunder. Eftersätter AGO en certifiering alltför länge riskerar de sin position på 
marknaden. En eventuell certifiering har diskuterats i AGO:s ledning. En införing av systemet 
kommer dock inte ske den närmaste framtiden eftersom AGO för tillfället måste fokusera på 
lönsamhet och följaktligen hålla sina kostnader så låga som möjligt. 

Den största nackdelen med ISO 14001 är således att det är kostsamt, både i ekonomiska 
termer och i resurser från medarbetarna. AGO är i dagsläget helt enkelt för litet för att det ska 
vara möjligt att kunna certifiera den relativt komplicerade, globala verksamhet de bedriver. 
AGO bör istället välja ut delar av ISO 14001-systemet och använda sig av dem. Exempelvis 
är AGO:s nya miljöpolicy utformad enligt ISO 14001-systemets krav på ständig förbättring. 

4.3 AGO:s unika erbjudande 
AGO:s miljöarbete är i stort sett odelat beroende av den kunskap och motivation som med-
arbetarna besitter. Deras verksamhet, och i förlängningen inkomster, styrs uteslutande av 
kundernas önskemål och uppfattning om vad de vill ha för reklam- och promotionprodukter. 
Därför tvingas AGO ibland arbeta med och sälja produkter som, relativt sett, inte är miljö-
vänliga eller förenliga med principerna för en hållbar utveckling. Exempel på sådana 
produkter är engångsartiklar, plastpåsar och produkter tillverkade av PVC-plast. AGO måste 
alltid kunna tillgodose kundens behov, vilket försvårar ett konsekvent miljöarbete. Vidare har 
AGO begränsad kontroll över produktionen, underleverantörer till tillverkarna, råvaror och 
leveranstider.  

AGO:s unika erbjudande som profilproduktsföretag består således inte primärt i en miljö-
certifiering eller en miljömärkning, utan i en kunskap kring vad som är miljövänligt i varje 
specifik situation för kunden. Därför är kritiskt granskande och kunskap nyckeln till ett fram-
gångsrikt miljövänligt handlande. Kunskapen ska förskansas genom utbildning, styrdokument 
och ett genuint intresse från företaget som dessutom ska vara förankrat i ledningsgruppen. 
Målet med AGO:s miljöarbete bör vara att kunderna ska veta att AGO besitter denna nyckel-
kompetens. 

AGO bör tillsammans med kunden arbeta för en bättre miljö. Det är viktigt för AGO att 
betona "vi-känslan", att miljön är en gemensam sak som berör såväl medarbetare som kunder. 
AGO bör således inte ställa krav på att kunden agerar miljövänligt. Inte heller bör kunden 
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skuldläggas i de fall de inte väljer det miljövänliga alternativet. Istället bör AGO få sina 
kunder att känna sig som miljöhjältar, som tillsammans med AGO gör en god gärning för 
miljön. 

4.4 If you snooze, you loose 
AGO:s miljöarbete kan ses som en first mover-strategi (se avsnitt 2.4), då deras konkurrenter 
inte arbetar med miljö i någon större utsträckning. Arbete med miljön i sig är dock inget nytt 
för AGO:s kunder. En lansering av AGO som ett miljömedvetet företag kan ses som en first 
mover-strategi inom det egna marknadssegmentet medan det är ett nödvändigt steg sett till 
marknaden ur ett större perspektiv. AGO har stora möjligheter att ta del av de first mover 
advantages som uppkommer med miljöarbetet. För att dryga ut avståndet till sina konkur-
renter bör AGO införa vissa inträdesbarriärer: 

• Genom att snabbt nå ut till befintliga och potentiella kunder kan AGO snärja det kund-
segment som vill förstärka sin miljöprofil. Detta urvattnar marknaden och gör det svårt 
för efterföljarna att utveckla egna relationer med de bästa aktörerna.  

• Den ekonomiska vinst som erhålls ur miljösatsningen ska delvis återinvesteras i miljö-
arbetet, detta för att ytterligare dryga ut avståndet till sina konkurrenter.  

• Genom att utarbeta system och beräkningar för miljöarbetet får AGO styrdokument 
och värdehandlingar som kan användas under en längre tid. Genom ansatsen Learning 
by doing får företaget värdefull kunskap i form av en ackumulerad erfarenhet och en 
kunskapsbank inom miljöområdet. 

• Att vara tidig på marknaden ger stora möjligheter vid val av distributionskanaler. 
AGO kan välja att arbeta med de bästa och billigaste producenterna.  

• Genom att vara first mover så får företaget mycket goodwill och ett gott rykte som bör 
vårdas genom ständig förbättring. 

4.4 Miljövänligare transporter 
Författarna lade ner stor möda på att kartlägga och analysera AGO:s transporter av varor samt 
det koldioxidutsläpp som dessa orsakar. I avsnitt 3.2.4 redogörs för hur detta arbete utfördes 
och i 3.2.5 visas en sammanställning av resultatet.  

Det är enkelt att se att den största bidragsfaktorn till AGO:s koldioxidutsläpp är de många och 
långa flygtransporterna. Det finns ett antal tänkbara åtgärder som kan vidtagas för att AGO 
snabbt skulle kunna minska sina utsläpp. Några av dem behöver inte ens medföra några höga 
kostnader, utan är av en organisatorisk och företagskulturell karaktär. 

Genom att vara förutseende gentemot sina kunder och vara ute i god tid skapas möjligheter att 
transportera varorna via containerfartyg eller lastbil istället för med flyg. I dagsläget beställer 
många av AGO:s kunder i sista stund, vilket betyder att det inte finns något annat alternativ än 
just flygtransporter. Istället kan AGO:s säljare i ett tidigt skede föregå kunden och föreslå 
produkter för återkommande kampanjer (exempelvis jul, sommarkampanjer, skidevenemang 
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och liknande). Detta ställer dock krav på AGO:s säljare att de vågar ta initiativ och har till-
räcklig erfarenhet av kunden i fråga och dess köpmönster. 

Ett annat alternativ för att minska flygtransporterna är att undersöka leverantörer och till-
verkare belägna närmare Sverige. Otvivelaktigt är Kina ett av de billigaste länderna för pro-
duktion, och har så varit i många decennier. Men detta är på väg att, om inte försvinna, så 
åtminstone avstanna. Kinas inflation är rekordhög och samtidigt kommer rapporter om att det 
inte längre är lika lätt att rekrytera arbetskraft till de många fabrikerna i södra Kina. Inom en 
snar framtid kanske Kina inte längre kommer vara det självklara valet för produktion. Ska 
man dessutom ha en garanterad rättvis tillverkning under humana förhållanden kan det vara 
på sin plats att leta efter andra länder för produktionen. Låglöneländer närmare Europa, såsom 
Ukraina och Kazakstan, kan vara lämpliga att titta närmare på. 

Ytterligare ett alternativ för framtiden är att hålla utkik efter lastbilstransporter på tåg, som är 
under stor utveckling. Det är alltså när lastbilarna körs upp på tågvagnar. En ny tåglinje håller 
dessutom på att byggas över Asiens kontinent, för att inom en snar framtid möjliggöra lång-
väga interkontinentala transporter tågledes. 

Om AGO har för avsikt att bli bättre på detta område är en väg att gå att ställa högre krav på 
deras nuvarande leverantörer. Denna metod kan visa sig enklare än vad man först kan tro. Ett 
bevis på detta är när författarna kontaktade en av de stora leverantörerna som AGO nyttjar i 
dagsläget och frågade om de hade någon service som beräknade koldioxidutsläppen från en av 
deras kunders transporter. Det hade de inte i dagsläget, men de sa att många av deras kunder 
hade efterfrågat det redan och en sådan tjänst var under utvecklande. AGO skulle meddelas så 
fort den tjänsten lanserats.  

I teorin kan alla dessa åtgärder verka lätta att genomföra, men det är viktigt att komma ihåg 
att AGO verkar i ett större sammanhang där mycket av ansvaret och makten ligger hos ex-
terna parter, framför allt deras kunder men även leverantörer, tillverkare och logistikföretag.  

4.5 Metod och arbetsgång 
Vid detta examensarbetes inledning var författarna relativt oerfarna inom områdena miljö-
ledning, ISO 14001-certifiering och miljökommunikation. Den omfattande insamlingen av 
information som genomfördes i den första fasen var därför nödvändig och tillika mycket 
lärorik.  

Miljöområdet var alltså ett nytt kunskapsområde för författarna, därför antog arbetsgången en 
explorativ form. Det betyder att insamlingen av relevant information på miljöområdet ledde 
till att fokus och inställning förflyttades allteftersom författarna fick större insikt i ämnet. Ett 
exempel på detta var diskussion om huruvida AGO borde certifiera sig enligt ISO 14001, som 
redovisas i avsnitt 4.2. Inledningsvis ansåg både författarna och AGO:s ledning att en ISO-
certifiering var att föredra. Det visade sig emellertid att de miljöexperter som författarna 
sedan träffade inte förespråkade en ISO-certifiering. 

Indelningen av arbetet i tre faser var ett lyckat upplägg. Dels gav det författarna klara delmål 
att arbeta mot, dels fick medarbetarna på AGO tidigt en tydlig bild över hela processen. 
Fasernas indelning följde ett logiskt mönster. Den första fasen, där det interna miljöarbetet på 
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kontoret sågs över, ansåg alla inblandade var nödvändig för att skapa förtroende hos om-
världen inför den resterande miljösatsningen. 

Konkurrensanalysen som utfördes i fas 2 (se kapitel 3.2.1) kunde ha utvecklats ytterligare. En 
väg att gå kunde vara att kontakta fler företag och varit mer ihärdig i de kontakter som 
etablerades. Den relativt korta tidsperioden och icke samarbetsvilliga företag förklarar dock 
till viss del den knappa skörden av respondenter. En annan väg att gå kunde vara att granska 
årsredovisningar från konkurrerande företag, som går att beställa från Bolagsverket. Det 
faktum att författarna representerade en direkt konkurrent till de tillfrågade företagen för-
svårade naturligtvis undersökningen. 

Författarna har ofta ställts inför den komplexitet som miljöfrämjande åtgärder medför. De 
snabba lösningarna har ofta en eller flera nackdelar som inte alltid är uppenbara. Ur ett 
svenskt perspektiv är inte alltid ekologiska äpplen från Chile bättre för miljön än de ordinära 
från Kivik. Ett annat exempel på miljöfrågans komplexitet påvisas i diskussionen kring 
användandet av plast- kontra papperspåse, se kapitel 3.2.8. Författarna har under examens-
arbetets gång fört logiska och analytiska resonemang för att avgöra det bäst lämpade alterna-
tivet, ur en miljösynpunkt. 

Arbetet som utförts på AGO kan kopplas till författarnas civilingenjörsutbildning på flera 
plan. Författarna har haft stor hjälp av det analytiska angreppssätt som tillämpats under utbild-
ningen, exempelvis vid tolkning och sållning av den stora mängden information och de åsikter 
som finns inom miljöområdet. Författarna kände sig väl hemmastadda med den projektform 
som arbetet på AGO utfördes på. Även om miljöstrategi och -certifiering inte explicit ingår i 
utbildningsplanen för Design och produktframtagning, känner författarna att den kunskap som 
de förskansat sig under det här examensarbetet kommer vara mycket användbar i framtida 
yrkesroller. 
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Bilaga 1. AGO:s Miljöpolicy 
Personal 

Alla medarbetare på AGO strävar efter att ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet och i val 
av rutiner. Vi är medvetna om att vi inte är fulländade inom miljöområdet men vi eftersträvar 
att kontinuerligt se över och minska vår inverkan på miljön. Hållbar utveckling handlar om att 
uppnå en rättvis och säker värld för kommande generationer. På AGO:s huvudkontor strävar 
vi efter att använda miljövänliga och återvinningsbara produkter när det är möjligt, och natur-
liga material när återanvändningsbara inte är tillgängliga. 

Skadliga ämnen 

AGO strävar efter att inte använda skadliga ämnen. Genom att följa ett detaljerat regelverk, 
"AGO Chemical Restrictions", begränsas de tillåtna halterna av skadliga ämnen. Regelverket, 
som baseras på svensk och europeisk lagstiftning, har utformats av en oberoende tredje part 
och uppdateras regelbundet. 

Kvalitetsprodukter 

AGO strävar efter att erbjuda produkter som ger värde över en längre tid. Genom att leverera 
kvalitetsprodukter stävs ett "slit och släng"-beteende. Detta uppnås med genomtänkt design 
och lyhördhet gentemot beställaren. 

Leverantörer 

AGO strävar efter att samarbeta med leverantörer som stödjer oss i vårt miljöarbete. Genom 
kontinuerliga samtal med existerande och potentiella leverantörer önskar AGO att samarbeta 
med miljövänliga och -certifierade leverantörer. 

Logistik 

AGO strävar efter transporter med minsta möjliga miljöbelastning. Genom att förespråka 
transporter med containerfartyg istället för med flyg belastas miljön mindre. AGO förespråkar 
större leveranser för att på så sätt minska antalet transporter. Dessa miljövinster kan åstad-
kommas genom bättre framförhållning, vilket uppnås i dialog med AGO:s kunder. 

Transportvänlighet 

AGO strävar efter att transportera varor så energieffektivt som möjligt. Genom att förespråka 
produkter med låg vikt och volym belastas miljön mindre. Detta går att applicera redan vid 
formgivningen, där materialval och produktens form spelar stor roll. 

Återvinning 

AGO strävar efter att skapa gynnsamma förutsättningar för återvinning. Detta sker genom att 
återvinningsprocessen tas i beaktning redan vid formgivningen av produkten. Information om 
en produkts återvinningsmöjligheter redovisas på etiketter och i manualer. 

 
  

 57



Bilaga 2. Text till miljösidan på AGO:s hemsida 

AGO och miljön  

Miljön är en komplex fråga. Det är lätt att känna sig överväldigad av alla alarmerande 
rapporter som vi möts av i stort sett dagligen. Vi på AGO är dock övertygade om att det går 
att göra något för att förbättra framtidsutsikterna. Antingen gör man något, eller så gör man 
inget. Vi har valt det första alternativet.  

En hållbar utveckling innebär att man strävar efter att uppnå en rättvis, säker och hälsosam 
värld för framtida generationer. I begreppet ligger också en mening att man aldrig stannar av i 
sitt miljöarbete. Vi är medvetna om att vi inte är fulländade inom miljöområdet utan arbetar 
kontinuerligt för att bli bättre. Det är vår strävan att se över och minska vår inverkan på 
miljön.  

Det finns många sätt att påverka vår inverkan på miljön. Valet av transportmedel för våra 
produkter har stor betydelse för hur mycket koldioxid som släpps ut. Flygfrakt släpper ut 
ungefär 60 gånger så mycket koldioxid jämfört med om samma produkter skulle transporteras 
med containerfartyg. Samtidigt släpper containerfartyg ut andra miljöfarliga ämnen, exempel-
vis svaveldioxider som bidrar till försurningen av våra hav. Återigen ett bevis på att miljö-
frågor är komplexa och ofta dubbeltydiga.  

Endast genom kunskap kan man komma över osäkerheter och tvivel. Vi på AGO strävar 
därför att ständigt ta del av ny information och lära oss om nya, miljövänliga alternativ som vi 
kan använda oss av. Genom en kontinuerlig utbildning av samtliga inom företaget klarar vi av 
att leva upp till vår uttalade strävan om ständig förbättring.  

Målet med vårt arbete och agerande är att uppnå en mer hållbar etik för vår verksamhet. En 
vanlig uppfattning är att miljöarbete kostar pengar, vilket det initialt ofta gör. Det är 
emellertid vår övertygelse att denna investering betalar sig flera gånger om, genom mer 
motiverade medarbetare, minskat resursanvändande i vår verksamhet samt ett ökat förtroende 
hos våra kunder och samarbetspartners. Men framför allt är vi övertygade om att det är vår 
skyldighet att agera, för vi är en del av det är samhället och vi måste alla göra något för att 
förbättra vår värld. 
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Bilaga 3. Guide till miljömärkning 

 
MILJÖMÄRKNINGAR 
& CERTIFIERINGAR 
AGO AB, juni 2008 
 

 

Vad är en miljömärkning? 
Miljömärkningar är ett informativt verktyg som företag kan använda sig av för att 
kommunicera produkters miljöprestanda till konsumenter och kunder. Det finns en stor 
mängd olika miljömärkningar. För att få miljömärka sin produkt måste den uppfylla ett antal 
krav som 

• Kraven är högt ställda och formulerade så att det går att kontrollera om det är 
uppfyllda.  

• Kontrollen om kraven är uppfyllda utförs av en tredje, oberoende part som inte har 
något egenintresse i den miljömärkta produkten. 

• Den miljömärkta produkten bedöms utifrån hela dess livslängd, från råvara till avfall, 
och vilken miljöpåverkan den har.   

• Kraven ska hela tiden skärpas. 

  

Varför ska man ha miljömärkning? 
Miljömärkningar är ett sätt att göra miljövalet till individens val. Meningen med märkningen 
är att den ska verka upplysande, igenkännande och trovärdig för kunden så att hon kan välja 
den produkt som är minst belastande för miljön. Miljömärkning är ett väldigt bra sätt att 
påverka marknaden och driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Det ger dessutom 
konkurrensfördelar eftersom många anser att miljön är en viktig faktor att tänka på när man 
väljer vilken produkt man ska köpa. 
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Vilka olika sorters miljömärkningar finns det? 
 
Positiv miljömärkning 
En så kallad positiv miljömärkning grundar sig på att med hjälp av ett antal kriterier försöka 
identifiera den miljöprestanda som en produkt ska klara för att ett företag ska få använda sig 
av märket. Märkningen är relativ och man gör jämförelser inom en viss produktgrupp. 
Märkningen bygger på att en tredje part sätter upp olika kriterier och beslutar om en produkt 
får miljömärkas eller inte, så kallad tredjepartscertifiering. Märkningen är frivillig. Exempel 
på miljömärken i denna kategori är den nordiska Svanen och EU-blomman.  

Privata märken 
Det finns även ett antal privata märken som till exempel Naturskyddsförningens ”Bra 
Miljöval” och KRAV för ekologiska produkter, vilka också bygger på tredjepartscertifiering. 
Det finns även privata miljövarumärken som har tagits fram av företag som en egen linje med 
miljöprodukter. Exempel är ICA:s ”I love eco”, Konsums ”Änglamark” och Skona. 

Energimärkning 
Regler om energimärkning innebär att konsumenter har rätt att få information om hushålls-
apparaters förbrukning av energi och andra resurser. Syftet är att underlätta för konsu-
menterna att välja energisnåla hushållsapparater.  

Andra märken 
På många varor sitter symboler som lätt kan förväxlas med miljömärken. Många märken som 
konsumenten ibland uppfattar som ett miljömärke är i själva verket ett varumärke eller ett 
märke med liten eller ingen alls betydelse för miljön. En del säger något om produkten även 
om de inte är några miljömärken, till exempel Nyckelhålet, Rättvisemärket och Astma- och 
allergiförbundets symbol. Andra betyder inget alls för innehållet, till exempel WWF:s panda 
och Retur-pilarna. 
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Vilka miljömärkningar är relevanta för AGO:s produkter? 
 

Fairtrade-certifierad bomull 
Fairtrade-certifierad bomull odlas efter ett antal kriterier för att underlätta 
bomullsodlarnas svåra ekonomiska och sociala situation i utvecklings-
länder. En Fairtrade-certifierad bomullsproducent är garanterad ett 
minimipris som alltid ligger över världsmarknadspriset. De anställda hos 
en Fairtrade-producent ska erbjudas en minimilön som motsvarar den 
lagstadgade minimilönen i det land där producenten har sin verksamhet 
och de får inte vara yngre än 15 år. Detta leder indirekt till att barnarbete 
motverkas, att barnen kan gå i skolan istället för att arbeta. En producent 

som är Fairtrade-certifierad förbinder sig att systematiskt minska sin miljöpåverkan, värna om 
den lokala miljön och ta hänsyn till den biologiska mångfalden i området. 

I Sverige går märkningen under namnet Rättvisemärkt. Produkter som innehåller rättvise-
märkt bomull bär ett certifieringsmärke som skiljer sig från andra rättvisemärkta produkter. 
Detta beror på att det är bomullen i produkten, alltså råvaran, som är certifierad. Själva 
tillverkningen av textilier, kläder och liknande certifieras idag inte genom Fairtrade. 

Det är FLO-CERT, Fairtrade Labelling Organizations International, som administrerar 
Fairtrade-certifieringar till klienter i mer än 70 länder. Standarden för vad som får bära 
Fairtrade-märkning bestäms av en kommitté utvald av FLO. FLO utför alla inspektioner av 
producenter och handlare för Fairtrades räkning. Kriterierna för vilka inspektionerna utgör 
ifrån baseras på de grundläggande ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter i arbetslivet 
samt syftar till ökad miljöhänsyn och ekonomisk utveckling. 

 
WRAP - Worldwide Responsible Apparel Production 

WRAP är en oberoende, icke vinstdrivande organisation vars huvud-
syfte är att främja lagenlig, mänsklig och etisk tillverkning av kläder. 
WRAP skapades år 1998 av The American Apparel and Footwear 
Association (AAFA), vars medlemmar står för mer än 85 procent av 
grossistförsäljningen av sydda produkter i USA. Samma år släppte de 
en uppsättning grundläggande standarder, WRAP Principles, som 
adresserar arbetsvillkor och förhållandena i textilfabriker.  

Som en utveckling av deras arbete har de även satt upp en mer omfattande certifierings-
verksamhet för fabriker, WRAP Certification Program, där de ingående företagen förbinder 
sig att följa tolv universellt accepterade WRAP Principles rörande förhållanden i fabrikerna 
och respekt för arbetarnas rättigheter. Bland annat finns förbud mot tvångs- och barnarbete, 
rätt till facklig anslutning och förbud mot diskriminering. 

År 2003 hade WRAP cirka 700 medlemmar med sammanlagt 1300 fabriker, varav 570 st 
hade genomgått och klarat certifieringen. Kontrollen av medlemmarnas fabriker sker via 
oberoende inspektörer (företag och/eller samhälliga organisationer) som har erfarenhet av 
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granskning av policies och förfaranden påtvingade av en tredje part - i detta fall är denna 
tredje part WRAP. WRAP har ett antal olika godkända inspektörer för varje land där 
medlemmar finns.  

WRAP certifierar själva fabrikerna, inte varumärket på produkterna som tillverkas i dem eller 
företaget som beställer produkterna från fabriken. Istället läggs ansvaret på ägarna av de 
specifika fabrikerna. 

 

Öko-Tex Standard 100 
Öko-Tex Standard 100 an ser sig vara marknadsledande för 
ekologiska textilier. Varor som certifierats har producerats 
med tanke på humanekologi samt testats och godkänts av 
internationellt erkända institut. Det enda i institut i Sverige 
som har rätten att certifiera enligt Öko-Tex är IFP Research. 

Öko-Tex-systemet säkerställer att de textilier, som klarat 
proven och certifierats, inte innehåller koncentrationer av 
hälsoskadliga ämnen som kan vara farliga för människors 
hälsa. 

Sedan 1992 har Öko-Tex Standard 100 blivit ett internationellt mått för trygghet genom hela 
textilkedjan. Idag deltar över 6000 företag inom den globala textilindustrin i nätverket Öko-
Tex genom certifiering av sina produkter. Över 45 000 intyg för miljontals textilprodukter har 
utfärdats. Öko-Tex Standard 100 har blivit det ledande märket för textilier som testas för 
skadliga ämnen. 

 
Blomman & Svanen 

Svanen är den officiella miljömärkningen i Norden och fungerar 
på samma sätt som EU:s officiella miljömärkning kallad 
Blomman. År 1989 beslutade Nordiska Ministerrådet att införa 
den i samtliga nordiska länder. Verksamheten drivs utan vinst-
intresse av SIS Miljömärkning, på uppdrag av den svenska 
regeringen. Deras vision är ett hållbart samhälle, där kommande 
generationer har minst lika goda förutsättningar att tillgodose 

sina behov som vi har idag.  

Utifrån gemensamt uppsatta krav granskar Svanen vilken miljöpåverkan en vara eller tjänst 
har under hela dess livscykel. För att en produkt ska få bära Svanen-märket måste den klara 
regelbundna kontroller utförda av oberoende kontrollorgan. Företag ansöker själva för att få 
Svanenmärka en produkt och står för en del av finansieringen av Svanens arbete. I dagsläget 
måste företagen betala en av avgift på 0,3 procent av den Svanenmärkta varans årsomsättning. 
Svanen får även finansiella bidrag från regeringen. En viktig aspekt är att kraven successivt 
skärps, vanligtvis vart tredje år, för att pådriva utvecklingen mot ett mer hållbart och 
miljövänligt samhälle. 
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Bilaga 4. Gantt-schema över arbetsprocessen 
 

Veckonummer 2008  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 
Planering av arbete                                                               
 
Litteratursökning 
 
Val av respondenter 
 
Marknadsundersökning 
 
Datainsamling 
 
Aktivitet Fas 1 
 
Aktivitet Fas 2 
 
Aktivitet Fas 3 
 
Tolka data 
 
Rapportskrivning 
 
Förberedelser presentation 
 
Rapportering till handledare 
 
Rapportering till examinator 
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Bilaga 5. AGO:s mest sålda produkter år 2007 
Listan är sammanställd utifrån säljresultat från ABB, Carlsberg, Outokumpu, Fortum, SEB, 
TietoEnator och TeliaSonera under år 2007. 

Sorterat efter antal sålda artiklar: 

Artikel  Antal  Belopp (SEK) 

Ölunderlägg  5 289 200  645 440 
Keps  100 877  925 671 
Bläckpenna  80 560  518 549 
Pappersartiklar 50 761  261 819 
Golfboll  18 096  397 983 
Musmatta  9 100  287 729 
USB-minne  5 057  777 775 
Bag   4 955  1 083 681 
Slips  4 629   134 581 
Ryggsäck  3 569  476 293 
Slipsnål  2 630  111 289 
Mugg  1 470  51 559  
Kreditkortsfodral 92  7 820 
   

Sorterat efter belopp: 

Artikel  Antal  Belopp (SEK) 

Bag  4 955  1 083 681 
Keps  100 877  925 671       
USB-minne  5 057  777 775 
Coaster  5 289 200  645 440 
Penna  80 560  518 549 
Ryggsäck  3 569  476 293 
Golfboll  18 096  397 983 
Musmatta  9 100  287 729 
Pappersartiklar 50 761  261 819 
Slips  4 629  134 581 
Slipsnål  2 630  111 289   
Mugg  1 470  51 559       
Kreditkortsfodral 92  7 820  
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Bilaga 6. Möte med 3PR, 20080229 
 
Deltagare: Jack Voldstad, projektledare och Patrik Hildingstam, VD. 
Datum och tid: fredagen den 29 februari 2008, kl 09.15 – 11.00 
Plats: 3PR:s lokaler på Vretenvägen 13, Solna.  

Frågor: 

 Berätta gärna lite om er verksamhet. 
 Hur stor del av era produkter designar och tillverkar ni själva kontra köpa in från 

tredje part? 
 Vilka typer av kunder har ni? 

 
 Hur arbetar ni med miljön? 
 Har ni eller planerar ni att införa en miljöstrategi? 
 Har ni eller planerar ni att införa en miljöpolicy? 
 Hur ser ert interna miljöarbete ut?  
 Hur ser ni på hållbar utveckling och lönsamhet? 

 
 Märker ni större efterfrågan efter miljövänliga produkter från era kunder? Har ni i så 

fall en miljövänlig kollektion eller produktserie? 
 Har ni produkter med ekologisk bomull? 

 
 Har ni någon form av leverantörsdeklarationen gentemot era leverantörer? 
 Ställer ni några krav på era leverantörer vad gäller miljövänlighet och -certifiering? 

 
 Har ni någon form av miljömärkning idag? Om ja, vilka och varför dessa? Om nej, 

varför inte? 
 Har ni eller planerar ni att miljöcertifiera er verksamhet, exempelvis med ISO 14001 

eller Svanen? 
 Har ni eller planerar ni att skaffa en miljöstrategi för er verksamhet? 

 
 Vad använder ni främst för typ av frakt (ex: båt, flyg, lastbil)? 
 Samarbetar ni med era leverantörer och/eller kunder för att minska miljöbelastningen 

orsakad av frakt? 
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Svar och anteckningar  

3PR är ett profilproduktföretag och en konkurrent till AGO. 3PR har, till skillnad från AGO, 
ingen egen design eller utveckling av produkter. De agerar uteslutande som en mellanhand 
mellan sina cirka 200 kunder och 1500 till 2000 tillverkare. Sandvik är deras klart största 
kund. Inledningsvis kartlägger 3PR behoven hos kunden och anpassar därefter lösningen efter 
det. Om kundföretaget har en miljöprofil och anser att miljöfrågor är viktiga tas detta i 
beaktning från första början av 3PR. Om så inte är fallet försöker de presentera miljövänliga 
alternativ och påverka kundens beslut i en miljövänlig riktning. I slutändan anser de dock att 
kunden alltid har rätt och 3PR följer således deras önskningar även då det leder till en 
verksamhet som är sämre för miljön än nödvändigt . De har märkt att kunderna ofta pratar om 
miljöfrågor och påstår att de är engagerade och motiverade att införa förändringar på det 
området. När det väl kommer till kritan är det emellertid så det är pengarna som styr i en 
väldigt stor utsträckning. 

3PR har en leverantörsdeklaration som de skickar ut till alla sina leverantörer och företag som 
de till kan tänkas inleda ett samarbete med. New Wave, en av AGO:s huvudleverantörer, är en 
av deras största leverantörer. 3PR har även i sin tur fått ett antal leverantörsdeklarationer från 
sina kunder, som de har svarat på. De har dessutom en genomarbetad nedskriven miljöpolicy 
som har tagits fram successivt under åren. 

3PR har arbetat med miljöfrågor sedan mitten av 1990-talet. Det inleddes i och med att några 
av deras kunder krävde miljövänliga alternativ. Kunderna var bland annat återvinnings-
företaget SITA och Svenska Bostäder. Idag märker 3PR en allt större efterfrågan efter miljö-
vänliga alternativ. 3PR har i dagsläget ingen miljöcertifiering och använder sig inte heller av 
miljömärkningar. De anser inte att det är nödvändigt eller värt resurserna som en märkning 
skulle innebära. De visar istället sitt miljöengagemang på andra sätt, bland annat via sin 
miljöpolicy och i sitt dagliga arbete. De arbetar efter en filosofi att de ska införa ständiga 
förbättringar på alla områden.  

3PR försöker samordna transporter så att de blir så få som möjligt. De arbetar även för att få 
komma in så tidigt som möjligt i processen med sina kunder. Detta möjliggör att de får 
tillräckligt med tid att skicka varorna med båt istället för med flyg. De väljer även i så stor 
utsträckning som möjligt leverantörer i Sverige eller Europa. 3PR ställer även krav på sina 
grossister tryckerier att leveranserna kan gå direkt från dem till kunden istället för att 
produkterna skickas tillbaka till 3PR för att bara skickas ut till kunden igen. På så sätt sparas 
en transport vilket innebär både en miljömässig vinst och kostnadsbesparing. 

Analys  

3PRs miljöarbete är på många sätt föredömligt. De intervjuade, Jack Voldstad och Patrik 
Hildingstam, var båda väldigt insatta i miljöfrågor och företagets miljöpåverkande faktorer. 
Det faktum att de inte bedriver någon egen design av produkter förenklar den miljövänliga 
verksamheten. Miljöarbetet begränsas exempelvis bara till transportdelen i de fall de köper in 
miljövänliga produkter. 3PR sitter emellertid på många sätt i samma båt som AGO, en 
certifiering enligt ISO 14001 är för kostsam och kunderna är ofta inte redo att betala de extra 
kronorna för de miljövänliga alternativen. 
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3PRs filosofi kring miljön kan liknas vid den kring hållbar utveckling vilket är efter-
följansvärt. Till skillnad från AGO har 3PR arbetat med miljö en längre tid. 3PRs kunder 
styrde in företaget på en miljövänlig bana i tidigt skede. De har dock inte skaffat sig ett för-
språng mot övriga marknaden genom en tydlig profilering som ett miljövänligt företag. AGO 
ligger därför fortfarande utmärkt till när det gäller att bli det profilproduktföretag med 
tydligast miljöprofil. 
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Bilaga 7. Möte med Scandic, 20080226 
Deltagare: Inger Mattsson, hållbarhetscontroller på Scandic. 
Datum och tid: tisdagen den 26e februari 2008, kl 10.00 – 12.00 
Plats: Scandics huvudkontor på Hälsingegatan 40, Stockholm.  

Frågor: 

 Hur startades ert miljöarbete? 
 Hur ser ni på hållbar utveckling och lönsamhet? 
 Hur ser ni olika miljömärkningar? Varför har ni valt de märkningar som ni har? 
 Har ni använt er av ISO 14000 i ert miljöarbete? 
 Hur kontrollerar ni era leverantörer av produkter att de uppfyller era miljökrav? 
 Ekologisk bomull: använder ni det i lakan och handdukar? 
 Mycket intressanta mätningar på sid. 8 i Omtankeshandboken. Hur har ni gått till väga 

för att få fram resultaten? Särskilt då koldioxidmätningarna. 
 Kan du berätta mer om ert rapporteringssystem SIR (Sustainability Indicator 

Reporting)? 
 Leverantörsdeklarationen som ni har ställs många krävande frågor. Har ni stött på 

något motstånd när ni har lämnat ut den? 
 Sustainability Day, 23 april på Folkets Hus. Känner du till detta evenemang? 

Svar och anteckningar  

Främsta anledningen till Scandics miljöarbete, som startades år 1994, var ekonomiska 
svårigheter. Genom miljöarbetet har de sparat resurser och tagit marknadsandelar. Miljöarbete 
kan alltså, om det gör på rätt sätt, vara lönsamt istället för kostsamt. Scandics tillvägagångs-
sätt var att göra samtliga anställda delaktiga. De tog hjälp av "Det Naturliga Steget" och alla 
genomgick en utbildning i hållbar utveckling. Sedan fick alla komma med idéer, förslag och 
synpunkter på förbättringar som skulle kunna vara möjliga att genomföra på Scandics hotell. 
Ungefär fyra månader senare hade totalt över 1500 idéer realiserats. Idag genomsyras hela 
Scandics kultur av begreppet hållbar utveckling. Scandic har dessutom givit ut en omtankes-
handbok5, där de redogör för sitt arbete på alla områden inom CSR. 

Scandic har en omfattande leverantörsdeklaration som alla deras leverantörer måste svara på. 
Deras är mycket detaljerad och undersöker ingående flera olika aspekter av leverantörens 
verksamhet. En sådan bör innehålla tre generella frågor:  

 Vilka miljömässiga problem ser ni inom er bransch/sektor/industri? 
 Vad har ni gjort för att lösa dessa problem?  
 Vad tänker ni göra för att lösa dessa problem i framtiden? 

  

                                                 
5 http://www.scandichotels.se/Global/Omtanke/Omtanke_SE.pdf 
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Analys och tips 

AGO bör använda sig av en så kallad Give away not throw away-mentalitet. Vi måste fråga 
oss: vad ska kundens kund ha produkten till? Har de verkligen nytta av den? Är det möjligt att 
förändra produkten så att den får ett "mer bestående värde"? 

Istället för att ge AGO:s kunder dåligt samvete för att de inte satsar på miljön ska vi göra dem 
till miljöhjältar. Företag som spelar på sina kunders dåliga samvete har ofta svårare att få fram 
sitt budskap. AGO ska tillsammans med sina kunder arbeta för en bättre miljö. 

Istället för att ställa AGO:s existerande produkter i dålig dagar genom ekologiska alternativ 
ska vi sätta upp långsiktiga mål, exempelvis att en viss procent av alla produkter ska vara 
miljömärkta på något sätt inom ett visst antal år. AGO:s sortiment är alldeles för stort för att 
göras miljövänligt i sin helhet, därför måste AGO hitta andra vägar en att nå sina miljömål. 

Spara & byt ut-principen går ut på att en viss besparing i ett senare skede möjliggör inköp av 
miljövänligare alternativ. Exempelvis kan AGO spara pengar på dubbelsidig utskrift till dess 
att man har råd att köpa in en Svanen-märkt skrivare. Det är viktigt att avsätta de sparade 
pengarna till en specifik förbättring.  

AGO skulle kunna införa en miljörabatt så att leverantörer och kunder levererar mer sällan 
och i större kvantiteter. Principen är densamma som för mängdrabatt, men med ett i samman-
hanget mer korrekt klingande namn. Det är även viktigt att någon utses som är ansvarig för 
AGO:s miljöarbete, även i framtiden när författarnas arbete på AGO är över. 
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Bilaga 8. Möte med IVL, 20080401 
Deltagare: Jonas Fejes, miljökonsult på IVL Svenska Miljöinstitutet. 
Datum och tid: tisdagen den 1 april 2008, kl 13.00 – 13.30 
Plats: IVL:s kontor på Valhallavägen 81, Stockholm.  

Frågor och diskussionsämnen: 

 Berätta gärna lite om er verksamhet. 
 Anser du att AGO bör certifiera sig enligt ISO 14001? 
 Hur ska AGO lyckas med sin miljösatsning? 
 Hur ska AGO kommunicera sin miljösatsning? 
 Vilka typer av kunder har ni? 
 Hur ser ni på hållbar utveckling och lönsamhet? 

 
Svar och tips 

Jonas Fejes arbetar som miljökonsult åt IVL. IVL är ett fristående och icke vinstdrivande 
forskningsinstitut som arbetar med uppdraget att påskynda en hållbar tillväxt. Jonas Fejes 
ställs ofta inför uppdrag som kan liknas vid det uppdrag författarna har tilldelats på AGO. Det 
vill säga att han hyrs in på stora och små företag för att klargöra vilka miljöförbättrande 
åtgärder som kan och bör vidtas. Jonas Fejes har även stor erfarenhet av att utforma 
miljöpolicys för olika företag. 
Jonas Fejes ansåg inte att AGO har mycket att vinna med en miljöcertifiering enligt ISO 
14001. Processen skulle bli för kostsam relaterat till de förtjänster som kan kopplas till 
certifieringen. Med detta är det inte sagt att AGO inte ska uppfylla de krav som finns för en 
ISO-certifiering. Jonas Fejes upplyste författarna kring fördelarna med miljödiplomering och 
ett arbetssätt i enlighet med ISO 14001. Användning av en tillförlitlig miljödiplomering 
kräver mindre resurser, och är därför lättare att genomföra för små och medelstora verk-
samheter. Företaget visar sitt engagemang för en bättre miljö och att de behandlar miljö-
frågorna på ett seriöst sätt. Det skapar förtroende hos medarbetare, kunder och leverantörer 
utan att medföra alltför stora kostnader. Fejes betonar dock att en certifiering enligt ISO 
14001 fortfarande är det mest erkända sättet för ett företag att påvisa sitt miljöarbete. 
Jonas Fejes tar upp aspekter som användningen av närproducerat, rättvisemärkning, åter-
vinning och återanvändbara material när han beskriver vilka åtgärder som AGO bör beakta i 
sin verksamhet. Jonas Fejes tipsar även AGO om att arbeta med kundernas miljöpolicys, så att 
AGO:s verksamhet blir som en "spegel" av kundernas policys. På så vis blir det enklare att 
argumentera för nya samarbeten, eftersom AGO då från början vet vilka miljökrav som ska 
ställs och att AGO infriar dessa. Författarna upplyses även kring hur AGO kommer att agera 
som en buffert mellan sina kunder och tillverkarna av produkterna, vid eventuella brott mot 
miljöpolicys. Förtroende och trygghet kan bli viktigare än priset. För att detta ska vara möjligt 
är det viktigt att personalen har rätt kompetens och utbildning för att kunna göra korrekta 
bedömningar ur ett miljöperspektiv. AGO:s säljande erbjudande skulle kunna sammanfattas 
med följande ord, "Vi på AGO hjälper dig som kund att välja ut de rätta produkterna och de 
bästa lösningarna ur ett miljöperspektiv".  
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Bilaga 9. Miljöaspekter att beakta, poängtera och negligera 
i en säljsituation. 
 

Våga satsa på miljön 
Vid diskussion om att en miljövänlig produkt är dyrare än en alternativ, vanlig produkt, kan 
good will-aspekten framhållas. Våra kunder har utförliga miljöpolicies som förordar en 
miljövänlig profil. Detta kan på ett vänligt sätt påpekas vid ett kundmöte.  
Exempel: En t-shirt tillverkad av ekologisk bomull är ungefär dubbelt så dyr, men det är en 
relativt liten kostnad för att uppfylla de miljömål som våra kunder själva har satt upp.  

 

Osäkerhet 
Vid diskussion om en miljövänlig produkt uppkommer en del osäkerhet kring hur pass miljö-
vänlig den faktiskt är. En sak är dock säker, vi kan inte fortsätta som vi gör nu. Vi hinner inte 
analysera alla konsekvenser av dagens miljövänliga produkter, men finns det någon miljövinst 
med en produkt är den värd att satsa på. 
Exempel: Majspennan är en typisk produkt som det tvistas om. Vi anser dock att den är bättre 
än dagens plastpennor av låg kvalitet, som bara efter en kort tids användande hamnar i 
soporna. 

 

Leveranstider 
Vid diskussion om längre framförhållning gällande leveranser kan miljöaspekten framhållas. 
Om en produkt fraktas med tåg, båt respektive lastbil stället för att flygas så motsvarar 
koldioxidutsläppet endast 2,3 procent, 1,8 procent respektive 8,3 procent.  
Exempel: Säsongsbetonade artiklar, såsom sommar-kit och dylikt, kan AGO ligga steget före 
med att erbjuda till kund. På så vis ökar vi chansen att undvika flygtransporter.   

 

Kvalitet 
Vid diskussion om en produkt av högre kvalitet ska väljas före ett sämre men billigare 
alternativ, kan man lyfta fram de miljövinster som fås ur en lång livslängd. En av de största 
miljöbovarna är konsumtionssamhället. Har en produkt ett långt liv kan en ökad energiåtgång, 
vid till exempel tillverkning eller frakt, alltså accepteras. 
Exempel: Parasollen av trä som AGO säljer till exempelvis Carlsberg är stora stabila pjäser. 
En mindre billigare variant av plast skulle inte innebära någon vinst för miljön eftersom den 
kanske bara håller en säsong. 
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Vikt 
Vid diskussion kring en produkt av låg vikt så kan man betona den sparade energiåtgången 
vid frakt och produktion. För en produkt som har kort livstid är låg vikt särskilt betydelsefullt, 
detta för att inte belasta miljön onödigt mycket. En lägre vikt innebär oftast lägre produktions-
kostnader och alltid lägre fraktkostnader, AGO sparar pengar och framstår samtidigt som ett 
miljömedvetet företag.  
Exempel: De coasters i papper som AGO säljer har inte en särskilt lång livslängd. Den låga 
vikten medför dock lägre fraktavgifter och mindre koldioxidutsläpp än vad en mer gedigen 
coaster skulle medföra. 

 

Skadliga ämnen 
Vid diskussion kring om en produkt innehåller skadliga ämnen kan AGO:s dokument "AGO 
Chemical Restrictions” nämnas. Regelverket, som baseras på svensk och europeisk lag-
stiftning, har utformats av en oberoende tredje part och uppdateras regelbundet. 
Exempel: USB-minnen innehåller många olika plastdetaljer. AGO:s regelverk garanterar att 
inga av dessa är skadliga för miljön eller för människor. 

 

Miljömärkning 
Vid diskussion om miljömärkta produkter så kan man nämna att AGO bara arbetar med 
erkända märkningar som har högt anseende, se även dokumentet ”Miljömärkningar & 
certifieringar”. Man kan framhålla att en miljömärkning ger AGO:s kunder good will gente-
mot sina kunder och omvärlden i övrigt. 
Exempel: AGO erbjuder exempelvis Fair Trade-märkta bomullsprodukter, bland annat t-
shirts. 

 

Transportvänlighet 
Vid diskussion angående en produkts miljöbelastning kan transportvänligheten poängteras. En 
till synes ”vanlig produkt” kan göras miljövänlig genom effektiva, stapelbara förpackningar. 
Kan produkten staplas effektivt krävs det färre transportvändor vilket gynnar miljön. Detta 
innebär ju även snabbare och billigare leveranser.  
Exempel: AGO kan be sina leverantörer minimera förpackningarna som omsluter exempelvis 
USB-minnen. Ofta är förpackningarna upp till tio gånger större än innehållet. Mindre 
förpackningar och färre emballage ger mindre transportkostnader och mindre miljö-
belastning. 
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Återvinning 
Vid diskussion om hur en produkt kan återvinnas finns det flera aspekter att belysa. Är en 
produkt gjord i endast ett material är den lättare att återvinna, likaså om den är lätt att dela upp 
i olika återvinningsbara beståndsdelar.  
Exempel: En miljövänlig golf-peg är gjord helt i trä, istället för plast och trä. Förpackningen 
kan bestå i en enkel plastpåse istället för en mer avancerad låda. På så vis kan produkten och 
förpackning återvinnas på ett enkelt sätt.  

 

ISO 14001 
Vid diskussion kring nödvändigheten av en certifiering enligt ISO 14001 finns flera aspekter 
att ta upp. Bland annat säger certifieringen ingenting om hur mycket ett företags verksamhet 
påverkar miljön. Certifieringen kräver bara att man har koll på hur ens verksamhet belastar 
miljön och att man är villig att förbättra sig. Det finns ingen gräns för hur mycket de får 
påverka miljön, det smutsigaste företaget kan vara ISO-certifierat så länge det uppfyller dessa 
två krav. Därför har AGO initialt valt att avvakta med en ISO-certifiering. Vi använder dock 
ISO 14001 som en mall och arbetar efter principen för hållbar utveckling, det vill säga att vi 
ständigt försöker förbättra oss i vårt miljöarbete.  
Exempel: Det finns endast ett profilproduktföretag med ISO-certifiering, Roupéz i Jönköping. 
AGO har alltså inte hamnat efter på den punkten, än... 

 
Exempel på miljöparadoxer 
Exemplen nedan ger ökad förståelse för olika aspekter när det kommer till en produkts miljö-
påverkan. Självklart vill vi helst sälja in det mest miljövänliga alternativet, som till exempel 
ekologisk bomull och PET-material, men det är viktigt att lära sig argumentera för detta ur en 
miljösynpunkt, och förstå den komplexitet som ett miljövänligt handlande innebär.  

 

Nylonväska bättre än PET-väska 
En traditionell bag av nylon kan hävdas vara miljövänligare genom sin högre kvalité. Väskan 
kommer att hålla och användas länge, vilket gör att den är miljövänligare än en väska av PET-
material. Fraktas dessutom väskan med båt så medför den ett mindre koldioxidutsläpp än en 
PET-väska som behöver flygas hem. Leverantörer av nylonväskor finns dessutom i Europa, 
vilket även det ger mindre koldioxidutsläpp i samband med frakten.  
Alla de plaster som ingår i väskan följer AGO:s detaljerade regelverk för tillåtna ämnen. 
Därför är det miljövänligare med en nylonväska än en PET-väska.  
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PET-väska bättre än nylonväska 
Båda väskorna tillverkas i grund och botten av plast, vilket som bekant är ett fossilt material. 
Skillnaden är att ingen nytillverkad plast har använts i tillverkningen av PET-väskan. Detta 
kretsloppstänk är viktigt för att vi ska kunna påverka miljön i en positiv riktning. PET-väskan 
kommunicerar dessutom att vi värnar om miljön och det ger både slutanvändaren och AGO:s 
kunder en välkommen good will.    
Väskan blir en påminnelse till användaren kring miljöfrågan samtidigt som produkten i sig är 
mindre skadlig för miljön. Därför är det miljövänligare med en väska av PET-material än en 
nylonväska.  
 

Ekologisk t-shirt bättre än vanlig t-shirt 
Våra ekologiska t-shirtar tillverkas i en etiskt godkänd miljö utan skadliga tillsatsämnen. Om 
kunden väljer en ekologisk t-shirt så garanterar de extra kronorna en dräglig miljö för fabriks-
arbetarna och att inget barnarbete eller oskäliga arbetstider förekommer. Den ekologiska 
bomullen är av hög kvalitet och passar utmärkt för tryck, samtidigt som den kommunicerar ett 
miljövänligt budskap till omvärlden. Därför ska man välja en ekologisk t-shirt framför en 
vanlig t-shirt.  
 

Papperskasse bättre än plastkasse 
Papperskassar är vanliga i handeln och finns i en uppsjö olika typer och utseenden. De är 
därför relativt billiga att tillverka och det går att trycka avancerad grafik på alla dess sidor och 
ytor. Papperspåsar tillverkas av organiskt förnyelsebart material, och kan lätt återanvändas. 
Jämförelsevis återvinns bara 1 – 3 procent av alla plastpåsar som tillverkas. I Sverige så bleks 
papper miljövänligt med syre och de kemiska tillsatsämnena hålls därför på ett minimum. Vi 
kan även erbjuda Svanen-märkta papperskassar vilket garanterar en trovärdig miljövänlig 
produkt. Därför ska man ur miljösynpunkt välja en papperskasse framför en plastkasse. 
 

Plastkasse bättre än papperskasse 
En papperskasse kräver fyra gånger mer energi vid tillverkningen, jämfört med traditionella 
plastpåsar. Dessutom är pappkassar mer utrymmeskrävande vid transporter och lagerhållning. 
Samma antal plastpåsar som ryms i en container fyller papperskassar upp sju containrar. 
Alltså medför papperskassar sju gånger mer koldioxidutsläpp bara vid frakttillfället. I Sverige 
tas dessutom en del av den energi, som åtgick i tillverkningstillfället av plastpåsen, upp i 
värmekraftverk då påsen har kasserats. Därför ska man ur miljösynpunkt välja en plastkasse 
framför en papperskasse. 
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Bilaga 10. Statistik från logistikanalys 
 
Transporter: 
 
Totalt antal kilo gods transporterat:  564 115 kg  

varav med flyg:  39 412 kg  (7 %) 
varav med lastbil:  390 567 kg  (69 %) 
varav med båt:  134 046 kg  (24 %) 

 
Totalt antal kilo gods exporterat: 429 187 kg  

varav med flyg: 13 074 kg (3 %) 
varav med lastbil: 354 018 kg (83 %) 
varav med båt: 62 095 kg (14 %) 

 
Totalt antal kilo gods importerat: 134 928 kg  

varav med flyg: 26 338 kg (20 %) 
varav med lastbil: 36 639 kg (27 %) 
varav med båt: 71 951 kg (53 %) 

 
Koldioxidutsläpp:  
 
Totalt CO2-utsläpp från transport:  212 551 kg   

varav från flyg:  174 767 kg  (82 %) 
varav från lastbil:  24 015 kg  (11 %) 
varav från båt:  13 769 kg  (7 %) 

 
Totalt CO2-utsläpp från export:  58 369 kg  

varav från flyg: 30 408 kg (52 %) 
varav från lastbil: 21 782 kg ( 37 %) 
varav från båt:  6 179 kg (11 %) 

 
Totalt CO2-utsläpp från import: 154 182 kg  

varav från flyg: 144 359 kg  (94 %) 
varav från lastbil: 2 233 kg (1 %) 
varav från båt: 7 590 kg (5 %) 
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De tio största export- och importländerna år 2007: 
 
Export   Import 

Land Gods (kg)  Land Gods (kg) 

Danmark 48 144,2  Kina 39 429,9 

Ungern 44 657,9  Hong Kong 37 825,1 

Belgien 32 085,0  Tyskland 25 400,4 

Finland 19 183,4  Bangladesh 9 726,2 

Italien 16 939,5  Frankrike 4 257,2 

Ukraina 14 295,0  Taiwan 3 820,7 

Elfenbenskusten 14 144,0  Bulgarien 3 808,1 

Österrike 13 013,2  Singapore 3 802,0 

Norge 12 221,7  Turkiet 2 382,9 

Benin 12 072,0  Indien 2 197,8 
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Bilaga 11. Enkät till AGO:s anställda 
 
En enkätundersökning utförd på AGO:s huvudkontor den 30 november 2007. Nedan redo-
visas det genomsnittliga svaret från de 20 enkätsvar som insamlats från respektive avdelning 
på AGO. 
 
Skala 1-5, där:  
5 = stämmer mycket väl överens med påståendet. 
1 = stämmer inte alls överens med påståendet. 
 
Ordning och reda 
Ordningen i arbetslokalerna är god.    3,2 

Maskiner och byggnader är i gott skick.    4,0 

Våra processer, flöden och vår utrustning är beskrivna på ett tydligt sätt. 3,4 

 
Utnyttjande av energi och vatten 
Vi använder energi for uppvärmning och drift av kontorsutrustning på  3,3 
ett effektivt sätt. 

Vi använder vatten på ett effektivt sätt och undviker slöseri.  3,5 

Vi har bra koll på hur mycket energi och vatten vi förbrukar.  2,0 

Vi arbetar med mål och handlingsplaner för att minska energi-   1,4 
och vattenförbrukningen. 
 
Utsläpp av föroreningar till luft och vatten 
Våra utsläpp av föroreningar till luft och vatten ar små.   3,0 

Vi har bra koll på utsläpp till luft och vatten.   1,9 

Vi arbetar med mål och handlingsplaner for att minska  1,4 
utsläpp till luft och vatten. 
 
Avfall 
Vår avfallshantering ar effektiv.     1,9 

Vi har bra koll på hur mycket avfall som genereras av vår  1,3 
verksamhet och hur det omhändertas. 
Vi arbetar med mål och handlingsplaner för att minska  1,8 
avfallsmängderna. 
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Störningar i omgivningen 
Vår verksamhet stör inte grannar genom oljud, lukter, damm eller annat. 4,7 

Vår bedömning är att grannar inte känner sig störda av vår verksamhet 4,8 
genom oljud, lukter, damm eller annat. 

Vi håller god kontakt med vara grannar.    4,6 

Vi har goda förberedelser inför olyckor     2,4 
(utbildning, planer, lämplig utrustning) 

Produkter och tjänster 
Vi känner till våra produkters och tjänsters miljöegenskaper och  3,1 
miljöpåverkan. 

Vi är bra på att kommunicera produkternas miljöegenskaper  2,4 
med våra kunder. 

Vi är bra att ta hand om kundernas krav vad gäller miljö, hälsa  2,4 
och säkerhet. 
 
Arbetsmiljön 
Risken för olyckor och sjukdomar på arbetsplatsen är liten.  4,2 

Vi arbetar med riskanalyser, mål och handlingsplaner för att förbättra miljön. 2,3 

 
Miljölagstiftning 
Vi har bra koll på vilken miljö- och arbetsmiljölagstiftning som  3,6 
berör vår verksamhet. 

Vi uppfyller miljö- och arbetsmiljölagstiftningen med god marginal. 3.8 

Kontakterna med miljömyndigheter är goda och vi kan snabbt plocka fram 3,7 
Relevant information myndigheter vill granska. 

 
Styrning av miljöarbetet 
Ansvar och befogenheter på miljöområdet är tydliga.   1,9 

Vi har någon anställd som är miljöutbildad. Dessutom har personalen 1,6 
fått utbildning på miljö- och arbetsmiljöområdet.   

Vi har skriftliga dokument som är viktiga ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt. 2,4 

Jag känner mig motiverad att förbättra miljöarbetet och skulle vilja   3,9 
att företaget certifierades enligt ISO14001. 
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