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SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning
Rapporten beskriver det som gjorts i ett kandidatexamensarbete av två KTH studenter under
våren 2012. Innehållsmässigt behandlar rapporten företags ansvarstagande för hållbarhet inom
miljön, det vill säga en del av Corporate Social Responsibility, CSR.

Efter undersökningen om CSR, bestämde vi oss för att fördjupa oss inom miljöområdet. Målet
var att analysera skillnaden mellan tillverkningsföretag och tjänsteföretag då det gällde
miljöarbetet. Gruppen intervjuade endast Atlas Copco och TeliaSonera som fick besvara
frågeställningen om just de två företagen - Hur sammanfaller/skiljer sig det egna
initiativarbetet mellan tillverkningsföretag och tjänsteföretag för att minska dagens
miljöpåverkan?
För att kunna besvara frågeställningen började gruppen med att samla information. Där bland
annat sökmotorerna google, wikipedia, och KTHs databas användes, även intervjuer utfördes.
Därefter sammanställdes all aktuell information till en tabell där skillnader och likheter
presenterades.

I studien framkom det att som helhet fanns det signifikanta skillnader mellan Atlas Copco och
TeliaSonera då det gällde deras miljöarbete. Framförallt skiljde företagen sig då det gällde
samarbete inom samma företagsbransch, forskning, kundutbildning och miljösatsning.
Däremot sammanföll deras koncernmålsättning och syn på ansvarstagande för miljön. Även
vid internutbildning och uppföljning liknade de varandra, där båda företagen rapporterade
enligt GRI.
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AbstractAbstractAbstractAbstract
This report describes a bachelor degree project written by two KTH students during the spring
of 2012. The study is about corporate responsibility for environmental sustainability. This is a
part of Corporate Social Responsibility, CSR.

During the time of our study, we did research about CSR and found information on what CSR
is about and what it does. The purpose of this study is to analyze the difference between
manufacturing companies and service companies in their environmental work. Two
companies, Atlas Copco and TeliaSonera, were chosen as our object in this study. One
interview with each company was done; with the objective to answer the question: what is the
difference/similarity between manufacturing companies and service companies when
comparing their initiative in environmental work?
After the interviews and researching (using search engines such as google, wikipedia, and
KTH's database) we transformed all information into a table (Table 2 under the section
“Bilagor”), and from there analyzing the differences.

When the results were evaluated, we found there were some differences between the two
industries when considering their environmental work. The main differences between the
companies were the cooperation between similar industry, science, education of their
customers, and the investment of the environmental work. However there were also
similarities such as the group’s objective, the environmental responsibility for the society, the
employee training, and the reporting system GRI.
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1.1.1.1. INLEDNINGINLEDNINGINLEDNINGINLEDNING
I det här kapitlet introduceras grunderna inom begreppet Corporate Social Responsibility
(CSR). Samtidigt framställs bakgrund, funderingar och en formulering av frågorställningen
kring ämnet CSR. Slutligen kommer även syftet av den här rapporten, dess avgränsning och
en ordlista att presenteras.
1.11.11.11.1 BakgrundBakgrundBakgrundBakgrund
Dagens etablerade företag blir allt större, förmögnare och mer inflytelserika över både miljön
och samhällen. Ett framgångsrikt företag kan bestå av tillräckligt med kapital som kan liknas
med en hel nations tillgångar. I takt med att företagens storlek ökar, krävs det samtidigt mer
naturresurser och markyta för att tillgodose företagens behov vid expansion. På grund av att
en eventuell lagändring kan ta lång tid för olika nationer då de har skilda lagar, kan företagens
verksamhet flyttas mellan länder samtidigt som samhället lägger betydligt mer arbete kring
CSR som företagen skall utföra. För att de mänskliga rättigheterna och miljöfrågorna inte ska
bli lidande, måste företagen visa sitt intresse för att frivilligt arbeta med problemen som
förekommer i samhällen. Corporate Social Responsibility är ett sätt för företagen att hantera
hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

EU-kommissionens definition av CSR:

"Ett begrepp som innebär att företagen integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin
verksamhet i sin samverkan med intressenterna på frivillig grund."[1]
Numera sammanfaller begreppet CSR ofta med hållbarhet, som beskriver ett sätt att minska
onödig förbrukning av mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser. Samtidigt optimerar CSR
användningen av de resurser som finns[2]. Hur företagen agerar spelar en viktig roll i
samhället, och företagens intresse för CSR blir därmed allt mer betydelsefullt. Därmed ska
alla förväntningar och krav genom CSR leda till en globalt hållbar tillvaro för alla inblandade
parter.

1.21.21.21.2 ProblemdiskussionProblemdiskussionProblemdiskussionProblemdiskussion
CSR är ett ytterst brett begrepp och används ofta i olika sammanhang. Samtliga av dagens
väletablerade företag jobbar mer eller mindre med CSR, men hur eller inom vilket område de
verkar kan vara svårt att få grepp om. Särskilt för två företag som marknadsmässigt förhåller
sig helt annorlunda ifrån varandra. Det vill säga två företag i två olika branscher, ett
tjänsteföretag och ett tillverkningsföretag. Tanken kring det här området är att oavsett vilken
affärsidé företagen har och hur de förhåller sig till marknaden, kommer de att möta ett
gemensamt scenario – miljö, vilket är ett av de tre huvudområdena inom CSR. Det var
synnerligen intressant att titta närmre på hur de jobbar med miljö och miljöfrågor när de
tillhör olika branscher. Med tanke på att olika branscher kan ha olika metoder för att hantera
miljöpåverkan kan det också finnas en möjlighet att kompensera de metoderna som redan
finns, för att hitta en bättre miljölösning för branscherna. Om det med den här undersökningen
visar sig möjligt att branschernas miljömetoder kan komplettera varandra skulle det kunna
leda till ett bättre miljöarbete i helhet. Som objekt att studera till förmån till vår undersökning
valde vi TeliaSonera som fick representera vårt valda tjänsteföretag, respektive Atlas Copco
som tillverkningsföretag.
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1.31.31.31.3 ProblemformuleringProblemformuleringProblemformuleringProblemformulering
Från utgångspunkt av bakgrunden och problemdiskussionen togs följande frågeställning fram:

Hur sammanfaller/skiljer sig det egna initiativarbetet mellan tillverkningsföretag och
tjänsteföretag för att minska dagens miljöpåverkan?
1.41.41.41.4 SyfteSyfteSyfteSyfte
Syftet med det här arbetet var att undersöka om det fanns skillnader mellan
tillverkningsföretag och tjänsteföretag då det gällde deras egna åtgärder för reducerande av
miljöpåverkan. Även att studera om de möjligen i de skilda branscherna hade olika
prioriteringar på det egna miljöarbetet.

1.51.51.51.5 AvgrAvgrAvgrAvgräääänsningarnsningarnsningarnsningar
Alla resultat och slutsatser i den här rapporten anspelar endast till de två företag som valdes
som studieobjekt, därmed kan ingen generell slutsats dras för branscherna. Även stora
områden inom CSR har begränsas, då det enbart är miljöaspekten som betraktas.

1.61.61.61.6 OrdlistaOrdlistaOrdlistaOrdlista
TabellTabellTabellTabell 1.1.1.1. Ordlista

BeteckningBeteckningBeteckningBeteckning FFFFöööörklarningrklarningrklarningrklarning

GRI Global Reporting Initiative[3]

ISO International Organization for Standardization[4]

ISO 9000 Serie internationella standarder (ISO 9001 och
följande) för kvalitetssäkring och
kvalitetsledning[5]

ISO 14000 Samlingsnamnet för de standarder (ISO 14001 och
följande) som handlar om miljöledning[6]

ISO 26000 Standarden (ISO 26001 och följande) innehåller
riktlinjer för hur arbetet med socialt
ansvarstagande ska bedrivas[7]

EU:s 202020 mål 20 % ökad energieffektivitet och 20 % minskade
koldioxidutsläpp till år 2020[8]

ICT Information and communications technology[9]

Grön el El som är producerad av förnybara
energikällor[10]

MFV Försvarets materielverk[11]

PTS Post- och telestyrelsen[12]

IVF Institutet för verkstadsteknisk forskning[13]

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://sv.wikipedia.org/wiki/F?rnybara_energik?llor
http://sv.wikipedia.org/wiki/F?rnybara_energik?llor
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2.2.2.2.METODMETODMETODMETOD
I det här kapitlet kommer de informationssökningar som ligger till grund till förarbetet att
anges, för att sedan ligga till grund för valen av undersökta företag. Senare kommer
processen för att ta fram intervjufrågorsprotokoll att beskrivas, varpå tillvägasgångsätten för
de genomförda intervjuerna kommer att presenteras. Slutligen beskrivs arbetsgången vid
bearbetningen av slutresultaten från intervjuerna.
2.12.12.12.1 FFFFöööörstudierstudierstudierstudie
Under förstudien ägnades tiden åt att undersöka det centrala begreppet CSR, bland annat har
sökmotorn ”google” används, en mängd artiklar, och tidigare rapporter ur KTH-bibliotekets
databas har studerats. Det gav en fördjupande förståelse kring begreppet CSR i allmänhet. När
vi senare hade fastställt vår frågeställning och valt företag, utgick vi till stor del från
respektive företags årsredovisning, samt även de riktlinjer vi hade tillfogats vid de angivna
seminarierna som gavs i kursens startskede.

2.22.22.22.2 UrvalUrvalUrvalUrval avavavav ffffööööretagretagretagretag
Utgångspunkten med det här projektet var att göra en jämförande analys av ett
tillverkningsföretag och ett tjänsteföretag, och titta närmre på om det fanns skillnader mellan
de olika typerna av företag och om det fanns bra lösningar som kunde gagna de båda
företagen för bättre miljöarbete.

Tillverkningsföretaget Atlas Copco hade vi bestämt att välja sedan projektets startskede,
eftersom det är ett känt och väletablerat företag inom tillverkningsbranschen. Under
kontaktens gång med Atlas Copco hade det inte inträffat några hinder, därmed var Atlas
Copco villiga att ställa upp inför en eventuell intervju.

Däremot blev det lite ändringar vid valet av tjänsteföretag. I starskedet var intresset för Posten
väldigt stort, men eftersom kontaktpersonen på Posten inte kunde erbjuda oss en intervju med
relativt kort varsel, fick vi se efter ett nytt tjänsteföretag. Eftersom vi även inför valet av
tjänsteföretaget stävade efter att hitta ett känt och väletablerat företag landade våra tankar
snart på TeliaSonera. Efter att vi hade kontaktat TeliaSonera gick korrespondensen lite fram
och tillbaka, tills vi slutligen fick tag på en sakkunnig kontaktperson som var villig att ställa
upp på en bandad intervju.

2.32.32.32.3 UtformningUtformningUtformningUtformning avavavav intervjufrintervjufrintervjufrintervjufråååågorgorgorgor
Utifrån problemformuleringen kom intervjufrågorna endast att behandla miljöarbete och
respektive företags egna engagemang kring sitt miljöarbetet. Vi kom inom gruppen överrens
om avgränsningarna, och satte upp ett individuellt förslag till intervjuprotokoll och gjorde det
lämpligaste urvalet tillsammans inom gruppen. Frågeformuläret bestod sedan av 26 respektive
27 frågor, där en extra fråga hade utformats till Atlas Copco som gällde företagets expansion i
Kina. Efter sammanställningen av intervjufrågorna för vederbörande kontaktperson var de
färdiga att användas inför kommande intervjuer.
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2.42.42.42.4 GenomfGenomfGenomfGenomfööööranderanderanderande avavavav intervjuerintervjuerintervjuerintervjuer
För att komma igång tidigt med arbetet kring rapporten hade gruppen bestämt sig för att
genomföra intervjuerna i så tidigt skede som möjligt. Efter att ett antal föreslagna tider hade
presenterats ägde två intervjuer rum, en för respektive företag. Intervjuprotokollen med våra
frågor hade skickats i förväg till respektive kontaktperson, så de kunde förbereda sig och
tänka ut goda svar inför respektive intervju.

Vid varje intervju kontrollerade vi med vederbörande kontaktperson att det var okej med en
ljudupptagning under hela intervjun, vilket var helt okej vid båda intervjutillfällena.
Nackdelen med en bandad intervju var att den utfrågade personen kunde i sammanhanget
känna sig obekväm och uttala sig därmed försiktigare, just på grund av bandningen[14].

2.52.52.52.5 SammanstSammanstSammanstSammanstäääällningllningllningllning avavavav intervjuerintervjuerintervjuerintervjuer
Tack vare ljudupptagningarna kunde vi med god säkerhet sammanställa var sitt protokoll med
alla de svar vi fick, för att senare sammanfoga våra individuella sammanställningar av
intervjuerna. Därefter vidarebefordrade vi respektive sammanställd intervju i ett dokument till
respektive kontaktperson, för deras granskning och godkännande. Det var nödvändigt
eftersom vi skulle försäkra oss om att inget hade missförståtts eller blivit helt feltolkat, samt
även kontrollera om vi fick använda den givna informationen för publicering i den här
rapporten. Efter kontaktpersonernas godkännande gjorde vi en individuell jämförelse och
tolkning av svaren. På det sättet kunde vi själva göra en subjektiv tolkning av de skillnader
och likheter som fanns i respektive svar till tillhörande fråga, som senare skulle bli grunden
för vårt empiriska resultat. Slutligen sammanställde vi våra individuella jämförelser till en
tabell... (Se tabell 2 under bilagor).
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3.3.3.3.BESKRIVNINGBESKRIVNINGBESKRIVNINGBESKRIVNING
Det här kapitlet kommer att behandla de företag som vi valde. Det kommer att ges en
kortfattad presentation av respektive företag rent faktamässigt, varpå en kortfattad
redogörelse om respektive företags CSR-arbete presenteras. Slutligen följer en
sammanställning innehållande vårt resultat från intervjuerna, där samtliga svar till de frågor
vi ställde presenteras i löpande text.
3.13.13.13.1 FFFFööööretagsbeskrivningarretagsbeskrivningarretagsbeskrivningarretagsbeskrivningar
AtlasAtlasAtlasAtlas CopcoCopcoCopcoCopco - vi står för hållbar produktivitet[15] är ett svenskt industriföretag som
grundades 1873 i Stockholm, då som AB Atlas som bland annat tillverkade järnvägsmaterial.
I AB Atlas inrättades 1901 en avdelning för tryckluftsteknik, dessa produkter skulle bland
annat under första världskriget utgöra hälften av koncernomsättningen. Tryckluftstekniken
förblev ett starkt komptensområde för AB Atlas, och fram mot 1940-talet hade man ett
samarbete med borrkronatillverkaren Sandvik. Senare under 1960-talet koncentrerades
kompressortekniken till dotterbolaget Compagnie Pneumatique Commerciale(Copco) i
Belgien. Namnen Atlas och Copco förenades till Atlas Copco 1956.

Idag är Atlas Copco AB en internationell verkstadskoncern, vars huvudriktning är
kompressor- och pneumatikteknik för olika verktyg och industriutrustningar. Produktionen för
kompressortekniken finns bland annat i Belgien, medan området för anläggnings- och
gruvteknik har tillverkning bland annat i Sverige och Kina. För tillverkningsteknik tillverkar
företaget bland annat styr-, driv- och monteringssystem i Sverige och Tyskland. Företagets
huvudägare är Wallenbergsfären[16], och omsättningen enligt företagets årsredovisning för
2010 uppgick till 70 miljarder kronor.

TeliaSoneraTeliaSoneraTeliaSoneraTeliaSonera - Telia AB var ett telekommunikationsföretag som har sina rötter i det gamla
svenska televerket, som var ett statligt ämbetsverk som grundades 1853 som Kongl.
Elecktriska Telegraf-Werket[17]. Under början av 1900-talet fick företaget det tekniska
ansvaret för rundradioverksamheten och 1956 även för televisionssändningar. 1992 bildades
bolaget TERACOM Svensk Rundradio AB (Teracom AB) för att överta dessa uppgifter.
Namnet televerket antogs 1953 och 1993 antogs Telia som namn. År 2002 genomgick Telia
en fusion med det finska branschföretaget Sonera Oyj, och bildade TeliaSonera AB. Både
Telia och Sonera Oyj var börsnoterade med svenska respektive finska staten som
huvudägare[18].

Idag är TeliaSonera AB ledande inom telekommunikation för bland annat mobil
kommunikation, internet, datakommunikation och fast telefoni i Sverige, Finland och de
baltiska staterna. De är även väletablerade runt om i Europa och i Ryska federationen[19].
Enligt deras årsredovisning för 2010 nettoomsatte TeliaSonera ungefär 107 miljarder kronor.
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3.23.23.23.2 CSRCSRCSRCSR iiii ffffööööretagenretagenretagenretagen
Den här analysen utgår från två välkända svenska varumärken. De har var och en utarbetat
konkreta mål och krav på sig själva som är i direkt koppling till deras eget CSR-arbete.
Eftersom vi endast med den här analysen fokuserar på miljöaspekten inom CSR har vi tagit
hänsyn till den avgränsningen vid presentationen som följer nedan.
AtlasAtlasAtlasAtlas CopcoCopcoCopcoCopco AB:AB:AB:AB:

Atlas Copco har inledningsvis angett i sin hållbarhetsanalys från årsredovisningen för 2010 att
de har lanserat det nya varumärkeslöftet -Vi står för hållbar produktivitet på global nivå. Det
framgår också att de utsågs för sjätte gången till ett av världens 100 mest hållbara företag. De
anger även där att majoriteten av gruppens produktionsenheter är ISO 14001-certifierade (Se
figur 1).

FigurFigurFigurFigur 1.1.1.1.Översikt över Atlas Copcos mål för ISO14001-certifiering[20].

Ur ren miljösynpunkt anges senare i hållbarhetsredovisningen att livscykelanalyser visar att
miljöpåverkan från Atlas Copcos produkter huvudsakligen uppkommer då de används av
kund, genom den energi de kräver. Åtgärder för det är bland annat att de ständigt jobbar med
produktutveckling. En något mindre del av miljöpåverkan som orsakas av Atlas Copco är
transporter och tillverkning. Miljöpåverkan kännetecknas då genom koldioxidutsläpp och
energiförbrukning. Atlas Copco redovisar även vattenförbrukning, förbrukning av
förpackningsmaterial, avfall samt andra utsläpp i luften.

Atlas Copco anger som konkret mål att fram till år 2020 öka kundernas energieffektivitet med
20%, vilket relaterar till vad de anger som ”inom viktiga produktgrupper”. Atlas Copco
började även under 2010 att redovisa sina utsläpp av svaveldioxid och kvävedioxid i luften.
Vad beträffar återvinning av avfall är målet att allt avfall skall återanvändas eller återvinnas. I
stort sett återvinns eller återanvänds allt avfall. Atlas Copco anger att med samarbete med
återvinningsföretag kan mängden avfall minskas genom större separering av avfallen.
Andelen återanvänt och återvunnet avfall hade ökat med markant under 2010.
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TeliaSoneraTeliaSoneraTeliaSoneraTeliaSonera AB:AB:AB:AB:

Syftet med TeliaSoneras miljöarbete i Sverige (Telia) är att öka effektiviteten, skapa tillväxt
för sig själva och för sina kunder samt att växla ut maximal nytta av resurserna[21]. ”På Väg
mot en långsiktig hållbar utveckling” är rubriken till Telias Miljörapport 2010[22]. Där
presenteras bland annat företagets strategi när det gäller miljöarbete, kalla fakta kring Telias
arbete för en hållbar utveckling, potentiella verktyg, lösningar för hållbar utveckling och ökad
konkurrenskraft.

Enligt Telias Miljörapport för 2010 kan inte miljö- och klimatproblemen väljas bort, det krävs
ständigt pågående åtgärder för att vända utvecklingen till en mer hållbar riktning. Därför är
Telia fast beslutna att använda sig av miljömässigt hållbara metoder i bolagets egna
verksamheter och samtidigt erbjuda produkter och tjänster för kommunikation som kan
minska sina kunders miljöpåverkan.

Under perioden 2001-2010 hade TeliaSonera i
Sverige minskat de totala utsläppen av koldioxid
med över 83 %. Samtidigt skapade deras mobilnät
under 2010 nästan dubbelt så mycket nytta för en
given energimängd jämfört med 2002. Även det
fiberbaserade transportnätet levererar idag över tio
gånger mer kapacitet för en given energimängd än
det gjorde år 2002 (Se figur 2).

FigurFigurFigurFigur 2.2.2.2.Översikt över TeliaSoneras koldioxidutsläpp (uppe till höger), energieffektivisering (nere till höger),
samt deras kapacitetsutveckling (till vänster)[23].
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3.33.33.33.3 SammanstSammanstSammanstSammanstäääällningllningllningllning avavavav intervjuintervjuintervjuintervju medmedmedmed AtlasAtlasAtlasAtlas CopcoCopcoCopcoCopco
I intervjun berättar Atlas Copcos vice president för Corporate Responsibility följande:

Angående våra egna miljömål har vi i stora drag jobbat med energieffektivitet i många år. Vår
största miljöpåverkan är när våra produkter används av våra kunder, därför har vi mål att
energieffektiviseringen ska öka med 20% och att vi ska minska våra koldioxidutsläpp med
20% (både våra egna anläggningar och de köpta transporterna) till år 2020, våra produkter ska
vara säkra och tillförlitliga, vi ska kunna återvinna allt avfall och vara försiktiga med vår
vattenanvändning, bygga hållbara byggnader och stå för ansvarsfull vattenanvändning.

Vi har även ett mål att vi ska utveckla våra produkter med ett livscykelsperspektiv. Som ett
verktyg för det använder vi till en viss gräns livscykelanalyser, dock till vissa
produkter(väldigt liten andel). Själv tycker jag att livscykelanalyser är ett bra sätt och vi borde
kunna använda det mer. Men det är väldigt kostsamt. Det finns ett krav hos oss själva att varje
ny produkt ska vara mer miljövänlig när det gäller både materialval och design. Att satsa på
miljöarbete betalar sig. Våra kunder vill också köpa effektivare och miljövänligare produkter
fast de kan vara dyrare. Vi tror att ju långsiktigare miljöinvesteringar desto lönsammare blir
verksamheten. Att vara lönsam är grunden, och att vara ansvartagande för miljön ökar bara
vår vinst, anser vi.

För att arbeta aktivt med minskad miljöpåverkan handlar det om
produktsutvecklingsprocessen, det är marknadsavdelningen, det vill säga det är säljarna som
är ute hos våra kunder som meddelar till vår produktsutvecklingsavdelning om vilka krav
kunderna har. Men det är inte våra kunder som driver oss på miljöfrågan alla gånger utan hade
de varit det så hade det hänt direkt. Däremot kommer det alltid att ta lite tid innan vi själva
kommer in och säger att vi måste göra det för att minska miljöpåverkan.

Sedan följer vi förstås alla lagar och krav i olika länder där vår verksamhet verkar. Sverige är
ett land som har bra uppföljning. Det är svårt att känna till alla miljölagar i olika länder. Men
jag tycker det är bra med strängare lagar och krav, det driver oss framåt. Det tvingar fram nya
lösningar och resultat, det är det som gör att det händer saker. Vi möter alla lagar och krav
positivt.

För miljörapporteringen har vi rapporterat enligt GRI sedan 2001. Vi satte nya mål förra året
och tycker att det vi skulle rapportera på är relevant till GRI transparensnivå B. ISO 26000 var
vi också med i många år och utvecklade många standarder. Men vi följer inte med ISO 26000
längre eftersom vi tycker att det räcker med de ISO standarder och de internationella etiska
riktlinjerna i affärskoden som vi redan har.

På koncernnivå sker vår uppföljning genom en hållbarhetsredovisning(som en del i
årsredovisningen) varje år. Lokala mål i fabrikerna eller säljbolag sätter den underliggande
ambitionen i sina enheter för att nå koncernens mål. Den uppföljningen sker på deras
styrelsemöte på en lägre nivå. Det måste trilla genom hela organisationen.

Ett annat mål beträffande alla våra anställda är att de ska vara involverade (Global koncern
37 500 anställda) och förstå hur viktigt det är att ta ansvar för miljön. Alla anställda ska
utbildas – det är en internutbildning som ingår i introduktionsprogrammet, och vi har
miljöutbildning på koncernnivå sedan 7-8 år tillbaks. Vi sätter våra mål tillsammans med vår
operativa verksamhet och sätter utmanande men relevanta mål så att de anställda försäkrar att
uppnå de mål vi satt. Vi har även regelbunden kontroll i alla våra fabriker i hela världen, då
alla rutiner ses över varje år.

Om våra ägare vill att vi ska satsa på miljön så gör vi naturligvis det. Just när det gäller miljö
så kommer vi rätt väl ut, de har inte mycket synpunkter på det, men de känner en stor trygghet
i att vi jobbar med det. De sätter inga hinder för vårt miljöarbete. Naturligtvis kan vi alltid
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göra mer. Att ta ansvar för samhälle och miljö ingår i vår verksamhet och ingår i vårt ”DNA”.
Däremot är de mer inne på leverantörkedjan i Asien till exempel hur vi arbetar där.

Kraven på våra leverantörer sammanfaller på de krav vi har på oss själva. I alla fall när det
gäller värderingar och ambitioner att ta ansvar i sociala och miljöfrågor. Vi väljer noga
leverantörer, till exempel ska alla leverantörer ha ett miljöledningssystem(rekommendation).
Detta ser lite olika ut på lägre nivå(divisioner och så vidare). Sedan finns det en process som
företag ska genomföra för att bli en godkänd leverantör för oss. Det finns även ett brev om vår
Affärskod på vår hemsida där alla leverantörer ska skriva under. Uppföljning sker även på
leverantörerna, men det är ovanligt att vi säger upp avtal med leverantörer.

Det har funnits en miljöplan på koncernnivå i cirka 6-7 år, på de lägre nivåerna(divisioner och
bolag) är det cirka 20 år. Vi tillämpar oss av ISO 14001 sedan 90-talet då den togs fram.
Innan dess fanns kvalitetsstandarden ISO 9001, som vi också använder. Historiskt har vi tagit
miljöansvar, tillexempel renade vi hela sjön i Sickla för många år sedan. De största orsakerna
till negativ miljöpåverkan från oss ligger på några tillverkningsenheter, historiskt, som har
legat länge på samma plats där man kanske inte har haft miljöreningssystem eller jobbat på
rätt sätt eller det har blivit oljeläckage under åren. Det har varit några sådana exemplar, men
ingen miljökatastrof har hittills inträffat. Om det händer något tar vi alltid ansvar och gör rent
efter oss.

När det gäller miljö finns det inget samarbete i Sverige mellan flera aktörer inom vår bransch.
Däremot är vi aktiva i Teknikföretagen vår branschorganisation och diskuterar bland annat
produktutveckling, material, kemikalier, koldioxidsfrågor. Vi har även ett inofficiellt nätverk
med teknikföretag där vi delar erfarenheter. I övrigt samarbetar vi inte med fackliga
organisationer när det gäller miljöarbetet, eftersom de sysslar mest med sociala frågor. Det
skulle vara bra om vi kunde samarbeta.

Ibland får vi små utmärkelser men oftast med större omfång än just miljö.

Som samarbete mellan välgörande organisationer har ett internationellt projekt - ”Vatten åt
Alla” i 12 länder som drivs av en frivillig organisation med egen styrelse som består av våra
anställda. Exempelvis har ”Vatten åt Alla” byggt en skola i Sichuan i Kina, då området
drabbades av en kraftig jordbävning.



15

3.43.43.43.4 SammanstSammanstSammanstSammanstäääällningllningllningllning avavavav intervjuintervjuintervjuintervju medmedmedmed TeliaSoneraTeliaSoneraTeliaSoneraTeliaSonera
I intervjun berättar TeliaSoneras miljöchef följande:

Vi (TeliaSonera) saknar egna koncernövergripande miljömål, men det finns en ambition om
att uppfylla EU-202020 målet dvs. 20 % ökad energieffektivitet och 20 % minskade
koldioxidutsläpp. Däremot finns det konkreta miljömål i vissa länder som till exempel i
Sverige, Finland, Norge och Litauern.

De svenska miljömålen är tre, dels koldioxidutsläpp där det svenska kravet är att reducera
utsläppen med 5 % per år, ökad energieffektiviteten med 5 % per år samt slutligen kundernas
ökade användning av ICT baserade mötestjänster – idag med fokus på telemötestjänster. Men
EU-målen är riktat mot länder, det vill säga icke företag. Dock är det en bra guideline.

Vi utbildar även våra kunder i att använda telekommunikationen för att minska sin
miljöpåverkan, om kunderna kan göra samma resa betyder det en mycket stor minskning av
miljöbelastningen.

Som miljöchef kan jag inte ensam uppnå våra miljömål, men vi kan däremot ge
förutsättningar till de anställda för att tillsammans uppnå våra mål. Exempelvis genom att
ställa lämpliga krav vid inköp, se till att det finns rätt kompetens, utbildningar (vi har en
webbutbildning på plats på 1,5 h som alla medarbetare ska genomgå). Den har existerat sedan
1996 med lite olika upplägg. Sedan är det viktigt att poängtera att miljö är ekonomi men inte
nödvändigtvis tvärtom, sparar man energi sparar man pengar.

När det gäller samarbete, sitter vi bland annat med i svenska IT- företagens miljöråd, där ingår
bland annat Carl Lamm, Ericsson, Telenor och HP. Det vill säga alla som levererar IT-
utrustning, där diskuteras miljökravställning, vi hjälper varandra så att branschen har en tydlig
bild gentemot de som ställer krav (som kunderna sätter upp). Vi är även med i ETNO-
Européen Telecom Operators, vilket består av hela Europas teleoperatörer inklusive vissa
tillverkare som diskuterar hur branschen skall förhålla sig (Energy Task Force, -ETNO.be,
bränslecelltest). Branschen måste kunna ställa tydliga krav på leverantörerna. Därmed har vi
även varit med och grundat World child life foundation och sponsrat Friends. Fackliga
organisationer har vi samverkan med också, men inte när det gäller miljöfrågor.

När det gäller utmärkande certifieringar och utmärkelser är vi rankad som nummer 13 på
Global 100, en lista över de 100 mest hållbara stora bolagen i världen. Sedan 2001 är vi
ISO14001 och ISO9001 certifierade i Sverige och den svenska och koncernens
miljörapportering bygger på GRI sedan 2004.

För att minska miljöpåverkan och främja miljön är vi aktiva för vår utveckling. Vi har bland
annat forskningsprojekt på KTH och exjobbare som jobbar på forskning runt IT-utrustning i
hem, visualisering av energiförbrukning i hem (via IPTV) och tekniska lösningar. Sedan ska
inköpsenheten i TeliaSonera säkra framtiden och genom lämpliga inköpskrav och se till att de
produkter vi köper in uppfyller våra grundläggande miljökrav.

Eftersom telenätet förbrukar el, så är en viktig miljöaspekt hur elen genereras. Våra egna resor,
transporter, entreprenörer och elenergi påverkar också miljön, kanske även avfall, men det är
en mindre fråga, speciellt i Sverige genom att vi har ett fungerande avfallshanterings- och
återvinningssystem. De åtgärder vi vidtar är att vi köper grön el om det finns, sedan har vi
olika åtgärder i olika länder beroende på respektive lands tillgångar. Vi har också
uppföljningsarbete när det gäller resor och transporter i samband med rapportering, och på så
sätt vidtar vi olika åtgärder för olika handlingar.

Vi har även egen organisation som jobbar med till exempel energieffektivisering med fokus
på energi och effektiva kylsystem. Livscykelanalyser används för varor och tjänster med
omfång, bland annat utförda internt, av studenter och forskningsinstitut. Arbetet påbörjades i
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mitten på 1990 talet och pågår aktivt än. Vi har bland annat gjort livscykelanalyser på hela det
svenska telenätet. Vi har bland annat genom livscykelanalyser kommit fram till att ett års
användning av en telefontjänst (hela livscykeln) ger lika stora koldioxidutsläpp som en
timmes bilanvändning (enbart bränslet).

Man kan också se våra pilotanläggningar som en del i vår forskning. Vi var först i Sverige
(2006) med att börja använda kommersiella bränsleceller, och idag har vi totalt sju stycken i
drift. Sedan har vi samråd med andra forskningsinstitut och myndigheter i dessa frågor,
tillexempel FMV, PTS, IVF, med flera.

Vi tycker inte att lagstiftning påverkar vårt arbete, eftersom TeliaSonera är en av de 20-10%
som ligger längst fram i miljöarbetet. Lagar kan klippa svansen, det vill säga skala bort de
sämst presterande/de sämsta produkterna, men lagstiftning ger normalt ingen flexibilitet. Att
samhället finansierar utveckling/forskning är bra. Samhället borde vara pionjär och köpa ny
teknisk utrustning och prova på nya lösningar. Särskilt offentlig sektor där det finns tuffa
miljömål. Riksdagen har exempelvis väldigt ålderdomlig IT-miljö, vilket är förvånande då de
har ansvar för att driva samhällsutvecklingen framåt. De borde visa framfötterna! Men slå
gärna ihjäl svansen med lagstiftning.

När det gäller krav för våra leverantörer kan listan göras lång, men några exempel på krav vi
ställer är:
1. För de som jobbar med att designa elektronik kräver vi god kompetens på att kunna göra
energieffektiva lösningar.

2. De fordon som används av deras entreprenörer får inte släppa ut mer än en viss nivå av
koldioxid.

3. Vi förbjuder vissa ämneskombinationer exempel bly etc. Där låg vi före lagstiftningen.

4. Vissa typer av verksamheter skall vara ISO14000-certifierade.



17

4.4.4.4.DISKUSSIONDISKUSSIONDISKUSSIONDISKUSSION
Eftersom CSR är ett väldigt brett ämnesområde, även efter att det valda ämnesobjektet
begränsats till enbart miljö är det svårt att diskutera och dra generella slutsatser. Under
diskussionens gång kommer vi bara att behandla de företag vi undersökte och den information
vi hade tillgång till. Med hjälp av tabell 2 (under Bilagor) och information från företagens
hemsida, hade vi ett gott underlag för att kunna jämföra och diskutera likheter och skillnader
mellan Atlas Copcos och TeliaSoneras miljöarbete.

Säkerheten hos de dragna generella skillnaderna och likheterna mellan företagen kan vara
något osäkra som slutresultat, eftersom det kräver en mer omfattande undersökning än att
intervjua två sakkunniga från respektive företag. Då kan våra slutresultat mer ses som ett
utfall av en undersökning som i praktiken inte kan förkastas. Det vill säga att av våra
slutsatser kan vi konstatera indikationer om att de kan överrenstämma med praktiken. Studien
visade många likheter mellan Atlas Copco och TeliaSonera.

• Bland annat hade båda företagen stark ambition om att uppnå EU:s 202020-krav för
medlemsländerna.

• Personalen utbildades och förutsättningar gavs så att personalen blev involverade i
miljöarbetet för att uppnå företagens miljömål.

• Båda företagen rapporterade sin verksamhet enligt GRI, och tyckte även att det var bra
med ökade krav från samhället i form av lagar och förordningar. Det var på så sätt nya
produkter och lösningar kunde ta form.

• Sedan spelade respektive företags kunder en jättestor roll för varje företags utvekling.
Eftersom kunderna ständigt driver företagen framåt i sitt ”ständiga förbättringsarbete”.

• Trots att miljösatsningar och investeringar kan vara dyrbara var företagen ändå villiga
att satsa på det. Anledningen till det medgav de att det alltid betalade sig i längden och
TeliaSonera hade även betonat att miljö är ekonomi.

• En faktor som förvånade oss var att ingetdera av företagen hade en egen CSR-
avdelning, utan att endast enstaka chefer samarbetade kring CSR-frågor. Men vi tror
att en CSR-avdelning kommer att bli aktuellt för båda företagen i framtiden, då CSR
blir mer och mer uppmärksammat i samhället.
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När vi tittade närmare på resultatet från den undersökningen vi gjorde, fann vi några
skillnader mellan de två företagen. Därigenom tog vi fram följande förslag som kunde gagna
båda företagen, samtidigt som de kunde ta lärdom av varandra.

• TeliaSonera har utbildat sina kunder att använda telekommunikationen för att minska
sin miljöbelastning. Det här tycker vi att Atlas Copco också kan införa, då de skulle
kunna utbilda sina kunder för att minska sin vattenanvändning.

• Möjligtvis kan Atlas Copco samarbeta med andra tillverkningsföretag och skapa ett
nätverk inom produktionsbranschen. Där kan de diskutera och utveckla sina
kompetenser för att minska miljöpåverkan, vilket TeliaSonera gjorde bland annat
genom sitt engagemang i IT - företagens miljöråd.

• På forskning -och projektsidan kan Atlas Copco utnyttja resurserna, och bjuda in
exjobbare för att undersöka en eventuell god kompetens kring miljöarbetet. Att
samarbeta med ledande forskningsgrupper på exempelvis KTH kan också vara ett bra
alternativ, vilket TeliaSonera har gjort.

• Atlas Copco har väldigt bra koll på sina anställdas utveckling och uppföljning av
miljöarbetet, det vill säga att de har regelbunden kontroll i alla sina fabriker i hela
världen varje år eftersom deras rapportering och redovisning på alla enheter och
divisioner sker årsvis. Det är en uppföljningsprincip som TeliaSonera skulle kunna ta
efter.

• När det gäller produktutveckling har Atlas Copco krav på att varje ny produkt ska
vara mer miljövänlig än de föregående när det gäller både materialval och design. Det
är en bra metod och ett bra miljömål som kanske TeliaSonera kan ta god nytta av.
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5.5.5.5.SLUTSATSSLUTSATSSLUTSATSSLUTSATS
Vår frågeställning kring CSR var: Hur sammanfaller/skiljer sig det egna initiativarbetet
mellan tillverkningsföretag och tjänsteföretag för att minska dagens miljöpåverkan?
Utifrån intervjuerna och tabellen (tabell 2 i Bilagor) kunde vi dra slutsatsen att det fanns vissa
signifikanta skillnader mellan Atlas Copco och TeliaSonera då det gällde deras miljöarbete.
Vi fann även likheter mellan dem under jämförelses gång. Med bakgrund av att de två
företagen sysslar med helt olika affärsidéer och verksamheter så är resultatet inte särskilt
oväntat.

Framförallt skiljer företagen sig då det gäller samarbete inom samma företagsbransch,
forskning, kundutbildning och miljösatsning, eftersom TeliaSonera samarbetar aktivt med
andra företag inom samma bransch och forskningsinstitut. De utbildar även sina kunder för att
minska deras energiförbrukning. När det gäller miljösatsning har framför allt TeliaSonera
fokus på effektivisering av sin elförbrukning. Medan Atlas Copco fokuserar på minskning av
sin vattenanvändning samt att öka sina produkters energieffektivisering.

Däremot sammafaller deras koncernmålsättning och syn på ansvarstagande för miljö väldigt
väl. Även vid internutbildning och uppföljning liknar de varandra, där båda företagen
rapporterar enligt GRI.

Som en avslutande slutsats kan vi konstatera att marknadens, ägarnas och samhällets
förväntningar som är länkade till respektive företagsbransch är kopplat till de åtgärder som
respektive företag gör. Det är naturligt att ett tillverkningsföretag som Atlas Copco jobbar på
att energieffektivisera sina produkter och uppnå hundraprocentig återanvändning på sitt avfall.
Medan TeliaSonera som tjänsteföretag satsar mycket på grön energi, och jobbar på att
minimera sin energianvändning.
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7.7.7.7.BILAGORBILAGORBILAGORBILAGOR
TabellTabellTabellTabell 2222.... Sammanställning av komplett intervjuformulär med jämförande analys

Frågor Gemensam Specifikt – Atlas Copco Specifikt – Telia
Sonera

1 Vad har Atlas
Copco/TeliaSonera
för egna miljömål?

Öka
energieffektivit
eten med 20 %
och minska
CO2-utsläppen
med 20 %.

Hållbara byggnader,
ansvarfull
vattenanvändning,

Utveckla produkter med
livscykeltänk.

Utbilda sina kunder att
använda
telekommunikationen
för att minska sin
miljöbelastning.

2 Hur involverade är
de anställda för att
uppnå ev. (miljö)
mål?

Utbilda
anställda, sätta
mål och krav.

Regelbunden kontroll av
alla sina fabriker i hela
världen varje år.

-

3 Hur länge har det
funnit en ev. miljö
(CSR) plan?

- På koncernnivå cirka 6-
7 år.

På lägre nivåer cirka 20
år.

Ingen gemensam
koncernövergripande
plan, men i Sverige har
det funnits sedan 1996.

4 Finns samarbete
mellan flera
aktörer (inom
samma bransch)?

- Inte i Sverige när det
gäller miljö. Aktiva i
teknikföretagen och
diskuterar bland annat
produktutveckling,
material, kemikalier och
koldioxidsfrågor.

Svenska It-företagens
miljöråd, ETNO-
Européen Telecom
Operators, där
diskuteras
miljökravställning, hur
branschen skall förhålla
sig och så vidare.

5 Har Atlas
Copco/TeliaSonera
några utmärkande
(miljö)
certifieringar/utmä
rkelser?

Ja ”Industris stora
hållbarhetspris” för sin
energieffektiva
kompressor 2010.

Rankad som nummer
13 på de 100 mest
hållbara stora bolagen i
världen. ISO- 14000
och 9000 certifikat i
Sverige.

6 Samarbete mellan
välgörande
organisationer?

Ja ”Vatten åt alla” i 12
länder.

Varit med och
grundat ”World Child
Life Foundation” och
bland annat
sponsrat ”Friends”.
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7 Vilka
rekommendationer
följs (förutom lagar
och förordningar
från samhället)? Ex.
från
miljöorganisationer,
GRI, ISO 26000?

Rapporterar
enligt GRI.

Hade tillämpat
ISO26000 tidigare.

Tillämpar även
ISO26000.

8 Drivs någon form av
egenbekostad
forskning/projekt för
att som slutmål
främja miljön?

- Krav att varje ny
produkt ska vara mer
miljövänlig när det
gäller både materialval
och design.

FMS på KTH,
exjobbare som jobbar
med forskning av
miljövänlig IT-
utrustning.

9 Finns det inom
organisationen egna
organ som aktivt
skall arbeta för
utveckling och driva
organisationens
intresse för minskat
miljöpåverkan?

- Produktsutvecklingsproc
ess, samarbete mellan
marknadsavdelning och
produktsutvecklingsavd
elning.

Inte organ, men som ett
nätverk, inköpsenheten
ska uppfylla sina
grundläggande
miljökrav, egen
organisation t.ex.
energieffektivisering.

10 Hurdan är Atlas
Copco/TeliaSoneras
uppfattning om
ökade/strängare krav
från samhället (är
det en bra metod för
att tvinga fram
bättre miljöresultat)?

Det är bra,
nya lösningar
och resultat
tvingas fram.

- Lagstiftning ger
normalt ingen
flexibilitet, men kan
skala bort de sämsta
produkterna. Samhället
borde prova nya
lösningar och teknisk
utrustning. Offentlig
sektor borde visa
framfötterna.
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11 Vilken roll spelar
kunderna till
miljöarbetet? Hur
stort anser ni att
deras ansvar är?

Jättestor roll,
det är kunder
som driver
oss.

Tar vara på kundernas
synpunkter.

Kunder har inget
ansvar.

Försöker ligga före
kundernas krav.

12 Driver ev.
efterfrågan hos era
kunder utvecklingen
framåt i
miljösynpunkt?

Ja - Genom aktiv forskning
kan kundernas
förväntningar
överträffas.

13 Varifrån kommer
den största
drivkraften för
främjande
miljöarbete? Hos er
själva?
Kundefterfrågan?
Samhället?
Forskning?

En
kombination.

Samverkan mellan
samhället, egna
ambitioner och EU.

Miljö är ekonomi.
Optimera våra resurser
och tillgångar för att
uppnå den maximala
effekten, eftersom det
kostar pengar.

14 Hur sker
uppföljningsarbetet?

Rapportering
och
redovisning.

Uppföljning av
fabrikerna och säljbolag
sker på deras
styrelsemöte på en lägre
nivå. Rapporteras årsvis
till den högsta
ledningen.

ISO14000 används,
GRI följs, total
uppföljning på alla
utsläpp, interna som
externa. Rapporteras
kvartalvis till högsta
ledningen.

15 Vad har Atlas
Copco/TeliaSonera
för krav på sina
leverantörer?

Listan är
lång.

Tillexempel har de
samma krav på
leverantörer som på dem
själva, iallafall när det
gäller värderingar och
ambitioner att ta ansvar i
sociala-och miljöfrågor.
Alla leverantörer
rekommenderas att ha
ett miljöledningssystem.
Eventuella leverantörer
genomgår en process för
att bli en godkänd
leverantör. Det finns ett
brev på hemsidan där
alla leverantörer ska
skriva under.

Aktiv
miljökravställning vid
inköp sedan 1996,
tillexempel har god
kompetens och
kunskaper för sitt
ansvarande område.

Fordon som används
får inte släppa ut mer
än en viss nivå av CO2-
utsläpp.

Förbjuder vissa
ämneskombinationer.
Vissa typer av
verksamheter skall vara
ISO14000-certifierade.
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16 Använder Atlas
Copco/TeliaSonera
sig av
livscykelanalyser för
varor/tjänster med
omfång?

Ja Till en viss gräns och till
vissa produkter(väldigt
liten andel), det är
kostsamt.

Egna livscykelanalyser
utförda bland annat
internt och av studenter
och forskningsinstitut,
vilket börjades i mitten
på 1990 talet och pågår
aktivt än.
Har bland annat
analyserat hela det
svenska telenätet.

17 Avspeglar sig
miljöarbetet i Atlas
Copco/TeliaSoneras
policy?

Ja - -

18 Sker miljöarbetet i
samråd med andra
sorters
organisationer ex.
fackliga?

Inte fack. - -

19 Hur påverkar
marknadens/era
ägares förväntningar
på Atlas
Copco/TeliaSonera
drivning av
miljöfrågor?

- Ägarnas önskemål
måste uppfyllas, men de
sätter inga hinder för
miljöarbetet.

Ägarnas krav driver
inte miljöarbetet,
däremot drivs
miljöarbetet av en viss
miljö-ranking som i sin
tur påverkar
aktievärdet.

20 Vilka är de största
orsakerna till
negativ
miljöpåverkan
orsakat av Atlas
Copco/TeliaSonera?
Har Atlas
Copco/TeliaSonera
någon åtgärd för
dessa?

- Gamla
tillverkningsenheter som
kanske inte har haft
miljöreningssystem eller
jobbat på rätt sätt eller
där det har blivit
oljeläckage under åren.

Tar på sig ansvar. Köper
miljövänliga transporter,
planerar väl och
undvikar flyg.

Transporter,
entreprenörer, resor,
och elförbrukning
(störst), kanske avfall
men det utgör en
mycket liten del.
Köper grön el,
återvinningssystem,
uppföljningsarbete när
det gäller resor och
transporter i samband
med rapportering och
på så sätt vidtar vi olika
åtgärder för olika
handlingar.
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21 Företag expanderar,
vissa påstår att
företagens enda
uppgift är att tjäna
pengar till sina
ägare. Vad anser
Atlas
Copco/TeliaSonera
om detta påstående?
Tycker Atlas
Copco/TeliaSonera
att företag har ett
ansvar för samhälle
och miljö?

Ja Att ta ansvar för
samhälle och miljö ingår
i sin verksamhet.

Det behövs en balans
mellan kort och
långsiktig avkastning
samt övergripande
samhällsansvar.

22 Hur viktigt är det för
Atlas
Copco/TeliaSonera
när det gäller
minskning av
miljöpåverkan?

Ja Jätteviktigt, annars
kommer vi inte ha så
många mål och krav.

Det beror på vilka
miljöaspekter som är
aktuella.

23 Atlas Copco bygger
flera fabriker i Kina,
är det för att miljö-
lagarna inte är lika
stränga i Kina
jämfört med andra
länder? Om nej, vad
är tanken med
expansion i Kina?

- Vi vill vara närvarande
för de marknaderna som
växer. Vi bygger
ansvarsfullt och tar
ansvar där vi verkar.

-

24 Som vi förstår så har
Atlas
Copco/TeliaSonera
en egen avdelning
för CSR, har ni
jobbat med
miljöfrågan? Om ja,
hur? Om nej, varför
inte?

Ja CSR integreras i deras
dagliga arbete. Det finns
chefer för respektive
ansvarsområde och
jobbas som ett
multifunktionellt råd.

-
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25 Vissa företag jobbar
med CSR för att
förstärka sitt
varumärke, har
Atlas
Copco/TeliaSonera
någon kommentar
till detta?

Ja Har även bytt
varumärkeslöfte till
hållbar produktivitet.

Det ligger i sakens
natur. Undersökningar
och deklarering i
samband med ex.
livcykelanaklyser
funkar som en
varumärkesförstärkare.

26 Satsning för miljön
är dyrbar, är Atlas
Copco/TeliaSonera
villig att satsa på
det? Varför?

Ja Det betalar sig. Miljö är ekonomi,
vilket i längre aspekt
oftast är lönsamt.

27 Tror Atlas
Copco/TeliaSonera
att det finns en
balans mellan vinst
och
miljöinvesteringar?
Om ja, hur? Om nej,
vilket prioriterar
Atlas
Copco/TeliaSonera?

Ja Ju långsiktigare desto
lönsammare. Att vara
lönsam är grunden och
att vara ansvartagande
för miljön ökar bara
vinsten.

Miljö är ekonomi.
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