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Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar uppbyggnaden av ett miljöledningssystem enligt 
standarden ISO 14001 för företaget Convini. Detta har gjorts oberoende från ett tidigare 
gemensamt miljöledningssystem för två tätt sammanlänkade företag, Mat på Jobbet  
och Convini.  
 
Miljöledningssystemet ska fungera som ett viktigt verktyg i miljöarbetet för företaget, 
Convini. Avsikten är att företaget på ett strukturerat sätt ska kunna behandla sina 
miljöfrågor. I miljöledningssystemet ingår bland annat framtagandet av miljöaspekter, 
betydande miljöaspekter, miljömål samt miljöpolicy. 
 
Examensarbetet behandlar även framtagandet av förbättringsförslag till företaget ifråga 
där det framgår vad företaget kan göra för att miljöarbetet ska bli bättre. Både enkla 
åtgärder som kan genomföras direkt och förbättringsförslag som är tänkta att 
genomföras på sikt behandlas. 
Genom litteraturstudie samt intervjuer har information kring hur företaget ser ut och 
arbetar med miljöfrågor erhållits. 
 
Convini har valt att arbeta enligt miljöstandarden ISO 14001 då det blir vanligare och 
vanligare att kunder och intressenter ställer krav på att företag ska arbeta enligt 
standarden. Genom att följa ISO standarden visar företaget att de bryr sig om sin 
omvärld, vilket leder till både miljömässiga och ekonomiska vinster. 
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Abstract 
This thesis deals with the development of an environmental management system according to the 
standards of ISO 14001 for Convini company. This system is being separated and made 
independent from a previous shared environmental management system between two closely 
linked companies, Mat på Jobbet and Convini. 
 
The environmental management system will serve as an important tool in working with the 
environmental issues at the Convini Company. The intention for the company is that they in a 
structured way will be able to work with their environmental matters. The environmental 
management system includes the development of environmental aspects, significant 
environmental aspects, environmental goals and environmental policy. 
 
This thesis also deals with the development of proposals for improvements to the company, 
which shows what the company can do to develop the environmental activities at the company. 
Both simple actions that can be implemented directly and also more long term activities that can 
be solved over time. 
Through literature studies and interviews, information about how the company works with 
environmental issues was received. 
 
Convini has chosen to work according to the environmental standards of ISO 14001, as it 
becomes increasingly common for customers and stakeholders to demand that companies should 
work according to the standard. By following ISO standards, the company shows that they care 
about their environment which leads to both environmental and economic benefits 
 
Key-words 
Environmental management system, ISO 14001, Convini, Environmental policy, 
Environmental aspect, Environmental goal 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Convini levererar ett cafékoncept till arbetsplatser. Cafékonceptet innebär att Convini förser 
arbetsplatserna med kaffemaskiner och fyller på med produkter, så som kaffe, te, kakor och 
kaffemuggar. De rengör och servar även maskinerna hos kunderna. Convini har tio anställda 
och startade sin verksamhet 2012. Under det första året hade de en omsättning på 25 miljoner 
kronor. Convini är ett systerbolag till Mat på Jobbet. Mat på jobbets startade 1995 och deras 
koncept går ut på att erbjuda sina kunder mat och dryck på jobbet. Detta innebär att de 
levererar kylar och frysar med inbyggt betalsystem samt underhåller dessa och kör ut mat och 
dryck till arbetsplatser. Från 1997 levererade Mat på jobbet även kaffemaskiner och kaffe till 
sina kunder. Sedan den delen av verksamheten expanderades mer och mer, beslutades att ett 
systerbolag till Mat på Jobbet skulle utvecklas och med detta var Convini fött (Nordström, 
2013). 
 
Mat på Jobbet bedriver ett aktivt miljöarbete och har utvecklat ett eget miljöledningssystem, 
som är uppbyggt enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. Ett miljöledningssystem är ett 
redskap som används för att få struktur på miljöarbetet. Miljöledningssystemet består av en 
samling dokument med mål och tillvägagångssätt som ska leda till ständig miljöförbättring 
(Almgren & Brorson, 2009). Convinis verksamhet har hittills ingått i samma 
miljöledningssystem som Mat på Jobbet men eftersom Convini expanderar hela tiden finns nu 
behovet av ett eget miljöledningssystem, inklusive miljömål och ramverk för detta (Pedersen, 
2013).  
 
Examensarbetet består i att ta fram ett miljöledningssystem för Convini, där definiering av 
miljömål och miljöpolicy ingår. Samt att komma med förslag angående hur företaget kan 
minska sin miljöbelastning.  
 
Miljöledningssystemet ska innehålla en samling dokument med alla följande delar: 
 

 Beskrivning av Convinis rutiner och arbetssätt i hela verksamheten 

 Miljöaspektregister 

 Register över betydande miljöaspekter 

 Miljöpolicy 

 Miljömål, övergripande och detaljerade, med tillhörande handlingsplan 

 Dokument rörande uppföljning av miljömål 

 Dokument om ansvarsfördelning 

 Organisationsschema 

 Register över lagar rörande miljö 

 Idébank 

 Register över eventuella avvikelser 

 Beredskapsplan vid nödlägen 

 Utbildningsjournaler 

 Dokument angående intern och extern kommunikation 
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1.2 Avgränsningar 

Arbetet ska ske under en period om tio veckor. Endast Convinis kontor i Solna ska utredas. 
Vid analys av de produkter som Convini använder i sin verksamhet ska data som redan finns 
om produkterna användas. Inga egna studier ska göras kring produkternas miljöpåverkan, ej 
heller livscykelanalyser. Djupare analyser ska endast ske på de områden som utgörs av 
betydande miljöaspekter. Arbete ska ske kring direkta miljöaspekter, sådana som Convini 
själva kan styra över. Lagar tillhörande miljöledningssystemet kommer ej att behandlas. 
Förbättringsförslag för direkta miljöaspekter görs separat och är ej en del av 
miljöledningssystemet. 

1.3 Metoder 

Genom en undersökning av Mat på jobbets befintliga miljöledningssystem, samt 
litteraturstudier gällande ISO 14001, erhålls förståelse för hur ett miljöledningssystem är 
uppbyggt och detta kommer att ligga till grund för framtagningen av ett nytt 
miljöledningssystem för Convini. Flöden och processer, från inköp till avfall, som sker inom 
Convini ska undersökas och analyseras genom möten med ansvariga personer inom företaget, 
utskick av enkäter till personal samt genom att medverka under kunduppdrag. Jämförande 
litteraturstudier görs inom området för införandet av miljöledningssystem för små och 
medelstora företag samt för uppkomsten av betydande miljöaspekter. 

1.4 Mål 

Ett Miljöledningssystem för Convini ska tas fram enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. 
Detta miljöledningssystem ska läggas in i ett datorbaserat ramverk vilket även det ska tas 
fram enligt ISO 14001. För att ovanstående mål ska uppfyllas ska ett miljöaspektregister 
inklusive förbättringsförslag utformas, samt en grundligare kartläggning av Convinis 
betydande miljöaspekter utföras. 

1.5 Krav 

 Miljöstandarden ISO 14001 ska följas. 
 
 Ge Convini en bra grund för företagets miljöarbete. 
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2. Förstudie 

2.1 Miljöledningssystem enligt ISO 14001 

Grunden till att det har tagits fram ett antal standarder för miljöarbete är för att underlätta för 
företag och organisationer att förbättra och utveckla sitt miljöarbete. Det är frivilligt att 
ansluta sig till dessa standarder, men det har visat sig att organisationer genom att ansluta sig 
både får miljömässiga och ekonomiska vinster (Persson & Persson, 2011). 
ISO 14000 är en serie standarder som behandlar olika delar av miljöledning. Dessa standarder 
innehåller verktyg som hjälper företag och organisationer att hitta och kontrollera sin 
miljöpåverkan (International Organization for standardization, 2013). I ISO 14000-serien 
finns det två standarder som behandlar miljöledningssystem. Dessa två är ISO 14001 och ISO 
14004. ISO 14001 innehåller de krav som ställs på miljöledningssystemet och ISO 14004 är 
en vägledning för hur införandet av ett miljöledningssystem går till (Persson & Persson, 
2011).  
 
ISO 14001 är en internationellt accepterad miljöledningsstandard som praktiseras i många 
länder. Standarden är till för att underlätta kommunikationen av miljöfrågor mellan dessa 
länder. Det är viktigt att nämna att de kravs som ställs i ISO 14000-serien inte är absoluta utan 
anpassas till den organisation som ska följa standarden. Detta möjliggör för företag med olika 
förutsättningar att ansluta sig. Företaget har stor flexibilitet i frågan om hur högt ribban ska 
sättas. För att företaget ska bli godkänt av de interna och externa revisionerna måste de dock 
visa en förtroendeskapande nivå på sina miljöinsatser (Almgren & Brorson, 2009). 
 
Det viktigaste målet med ISO 14001 är att vara ett stöd för företag och organisationer i arbetet 
med att förebygga miljöföroreningar och skydda miljön, hänsyn tas också till 
socioekonomiska behov. Standarden är uppbyggd så att den ska vara lätt att implementera. 
Den har delats upp i fyra steg: planera, genomföra, följa upp och förbättra. Planeringsfasen 
innefattar bland annat att ta fram en miljöpolicy och att vidare fastställa de mål och 
tillvägagångssätt som krävs för att uppfylla de ambitioner som finns i miljöpolicyn. I 
genomförandefasen ska dessa tillvägagångssätt införas för att sedan följas upp. I 
förbättringsfasen tas åtgärder för de brister eller nya förbättringsalternativ upp som hittats 
under uppföljningsfasen och förs in i miljöledningssystemet (ISO, 2004). 
 
En miljöpolicy tas fram för att kunna visa medarbetare och intressenter vilken ambition 
företaget har med sitt miljöarbete. Miljöpolicyn är även ett viktigt verktyg för ledningen, 
eftersom det är miljöpolicyns mål som ständigt ska eftersträvas i företaget. Miljöpolicyn ska 
vara formulerad så att den kan användas några år framåt. Det ska gå en röd tråd mellan de 
betydande miljöaspekterna, miljömålen och miljöpolicyn och det ska det synas att de 
miljömål som har satts upp hjälper företaget att nå sina ambitioner i miljöpolicyn. Det finns 
ett antal krav som ska följas då en miljöpolicy utformas. Ett av kraven är att policyn ska 
utformas av företagets ledning. Vidare krav är att policyn ska vara anpassad efter företagets 
organisation, det vill säga det ska synas vilket sorts företag det rör sig om i miljöpolicyn. Att 
företaget jobbar med ständig förbättring är också en aspekt som ska finnas med samt att 
myndigheters lagar och krav följs. Till sist är det viktigt att se till att miljöpolicyn är 
tillgänglig för allmänheten (Almgren & Brorson, 2009).  
 
Genom att följa ISO 14001 kan man visa sina medarbetare och intressenter att företaget 
arbetar med sin miljöpåverkan och att de verkar för ständig förbättring. Några av fördelarna 
med att införa ISO 14001 kan förutom minskad miljöbelastning vara minskad kostnad för 
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avfallshantering, besparing på material och energiförbrukning, minskad distributionskostnad 
samt en förbättrad image inför kunder och andra intressenter (International Organization for 
standardization, 2013). 

2.2 Convini 

Convini AB är ett företag som förser arbetsplatser med en cafélösning med bland annat kaffe, 
te, läsk och kakor. Convinis cafélösning förser även kunder med engångsartiklar så som 
kaffemuggar, skedar och servetter m.m. I tjänsten ingår installation av maskiner, underhåll av 
utrustningen samt påfyllning av varor i form av kakor, dryck och engångsartiklar. Convinis 
huvudkontor ligger i Solna och kontor finns även i Malmö och Göteborg. Convini AB är ett 
systerbolag till Mat på Jobbet Svenska AB (Nordström, 2013). 
 
Det sker ett mycket nära samarbete mellan Mat på Jobbet och Convini. Mat på Jobbet äger 
större delar av de områden som Convini arbetar med. Lokalerna och inventarierna som 
Convinis använder tillhör Mat på Jobbet, även kaffemaskinerna och annan utrustning ägs av 
dem (Nordström, 2013). 
 
Arbetsprocessen går till så att Convinis personal säljer sitt cafékoncept till kunder, därefter 
sker inköp av varor och utrustning av Mat på jobbet, men med stark påverkan av Convini. 
Varorna köper Convini av Mat på Jobbet i samma stund som de säljs till slutkund, men 
kaffemaskinerna och annan utrustning ägs av Mat på jobbet under hela sin livslängd. Den 
personal som sköter om kaffemaskinerna och övrig utrustning hos kunderna kallas vending 
baristor och de ser till att maskinerna är rena och påfyllda och de fyller även på övriga varor 
så som mjölk, kakor, te m.m. En del av vending baristorna är anställda av Convini och några 
av Mat på Jobbet (Nordström, 2013). 
  
Då Convini köper sina varor av Mat på Jobbet är det Mat på Jobbet som ansvarar för valet av 
leverantörer till sina lager. Eftersom Mat på Jobbet och Convini arbetar så integrerat med 
varandra så har Convini även stort inflytande i alla delar av Mat på Jobbets verksamhet som 
berör dem (Nordström, 2013). 

2.3 Convinis miljöarbete 

Miljöledningssystem 
Mat på Jobbets miljöledningssystem innefattar i nuläget även Convinis verksamhet. Det är 
Mat på Jobbets vice VD, Christoffer Pedersen, som är miljösamordnare på både Mat på 
Jobbet och Convini då allt miljöarbete har skett gemensamt för de båda företagen fram tills nu 
(Pedersen, 2013). 
 
I nuläget går det inte att urskilja de två företagens enskilda miljöarbete genom att studera 
miljöledningssystemet. De olika miljöaspekter som berör Convini och Mat på Jobbets 
verksamhet är samlade i ett miljöaspektregister och ej urskilda från varandra. Vilka 
miljöaspekter och miljömål som direkt kan hänvisas till Convini går inte att belägga. En mål- 
och handlingsplan finns över de miljömål som är uppsatta för de bägge verksamheterna 
tillsammans (Pedersen, 2013). Efterlevnad av lagar och andra krav hanteras i lagregistret som 
i dagsläget berör både Mat på Jobbet och Convini. Miljösamordnaren ansvarar årligen för att 
lagefterlevnaden kontrolleras och ser över om behov finns att uppdatera lagregistret (Mat på 
Jobbets Miljöledningssystem, 2011). 
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Betydande avvikelser i miljöarbetet så som när miljöledningssystemet inte efterlevs, klagomål 
och synpunkter, rapporteras till ledningen eller miljösamordnaren (Mat på Jobbets 
Miljöledningssystem, 2011). 

 
Alla idéer och förbättringsförslag från medarbetare, kunder och andra intressenter meddelas 
miljösamordnaren och samlas i en idébank. Där noteras också vem som lämnat förslaget, när 
det skedde, samt om åtgärden genomförts eller ej (Mat på Jobbets Miljöledningssystem, 
2011). 
 
Personalinformation 

Alla nyanställda får endast en genomgång av miljöledningssystemet under sin 
introduktionsutbildning, sedan ges knappt någon information alls om systemet. Många i 
personalen har väldigt lite kunskap om vad miljöledningssystemet innehåller. Miljöfrågor 
behandlas vid varje eller vart annat månadsmöte och vid varje årsmöte då alla medarbetare är 
med. Miljöarbetet är dock inte en stående punkt vid varje personalmöte (Personalenkät, 2013). 

 
Kundinformation 
Convinis säljare informerar kunder om Convinis miljöarbete på kundmöten, men det finns 
inga riktlinjer för huruvida de ska sälja mer av miljömärkta produkter (Enqvist J. , 2013). 
 
Revision 
Målet är att göra en intern revision av Mat på Jobbets miljöledningssystem, som i nuläget 
innefattar Convinis verksamhet, en gång om året (Mat på Jobbets Miljöledningssystem, 
2011). En intern revision genomfördes 2010 och 2011, men ingen genomfördes 2012. 
Revision genomförs för att kontrollera att det faktiska arbetssättet stämmer med rutiner och 
instruktioner i miljöledningssystemet, samt för att säkerställa att miljöledningssystemet 
överensstämmer med ISO 14001-standarden. Målet är att genomföra extern revision av 
miljöledningssystemet minst vartannat år. Med en extern revision menas att en person utanför 
företaget kontrollerar miljöledningssystemet. Endast en extern revision har genomförts och 
den gjordes i samband med att miljöledningssystemet infördes (Pedersen, 2013). 
 
Kontor och lokaler 
Lokalerna där Convini har sina kontor sköts av Mat på Jobbet, men eftersom Convinis 
personal vistas och utnyttjar fastigheten har de ett stort ansvar för miljöfrågorna på kontoret 
(Nordström, 2013). 
 
På samtliga Convinis kontor sker separat mätning av elanvändningen och endast elen som 
förbrukas betalas, vilket hjälper till att hålla elanvändningen nere. Elen på kontoret i Solna är 
miljömärkt. Samtliga Convinikontor värms upp med fjärrvärme. Energianvändningen för 
uppvärmning av Convinis lokaler beror på den temperatur det är på kontoret. På samtliga 
Convinikontor sänks ventilation och/eller värme på kvällar och helger. Ett problem på 
Convinis kontor är att datorerna samt kyl- och frysskåpen alstrar mycket värme (en sorts 
eldriven uppvärmning), så på alla kontor finns det kyld tilluft. En energieffektivisering har 
gjorts för kyl- och frysrummen då företaget flyttade till kontoret i Solna, men ingen 
effektivisering har gjorts på resterande kontorsmiljö. På Convini används i så stor 
utsträckning som möjligt lågenergilampor, T5-lysrör (kompaktlysrör) och LED-lampor.  
Samtliga datorer som köps in av Mat på Jobbet, och därmed också de som används av 
Convini, är Svanenmärkta eller har TCO:s märkning som säkrar prestandan avseende el, 
ingående material, ergonomi och avfall (Mat på Jobbets Miljöledningssystem, 2011). 
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Inga höga krav har ställts på städfirman som anlitas till kontoret, endast produktblad över 
deras rengöringsmedel granskas. Produktbladen har inte uppdaterats efter det att städfirman 
anlitades för några år sedan (Pedersen, 2013). 
 
På kontoret används engångsmaterial med hög miljöprestanda samt glas och porslin som 
diskas i den mån det går i fulla diskmaskiner (Mat på Jobbets Miljöledningssystem, 2011). 
 
Miljömärkt kaffe och ekologisk mjölk används alltid på kontoret. Vid val av andra 
fikaprodukter väljs inte alltid miljömärkta alternativ. 
Mat på Jobbet inklusive Convini har haft en ambition att byta till miljömärkta arbetskläder 
(Pedersen, 2013). I dagsläget används dock inte miljömärkta arbetskläder då de anser att det 
är svårt att hitta rätt design samt att kostnaden är för stor (Enqvist J. , 2013). 
 
Avfall 
På kontoret i Solna finns en källsorteringsstation i lunchrummet där brännbart, metall och glas 
kan sorteras. En sorteringsstation finns även för teknisk service och lager där fler 
sorteringsalternativ finns (Raita, 2013). En stor del av personalen tycker att 
sorteringsmöjligheterna är för få och en del vet inte om att vissa sorteringsmöjligheter finns. 
Störst är efterfrågan på tillgång till kompost. De som jobbar med teknisk service sorterar 
bättre än kontorsarbetarna då det finns bättre sorteringsmöjligheter för avfall som berör dessa 
områden. På Convinis alla kontor finns möjligheten för medarbetare att sortera papper för 
återvinning i gemensamma utrymmen så som exempelvis kopieringsrum, men det finns ingen 
möjlighet till sortering på varje arbetsrum (Personalenkät, 2013). 
 
Transporter 
Det är både Mat på Jobbets och Convinis policy att få leveranser direkt från producenten utan 
mellanhänder (Mat på Jobbets Miljöledningssystem, 2011). 
 
Convini har vidtagit ett antal åtgärder för att minska person- och transportbilarnas 
miljöpåverkan. De personbilar som Convini använder sig av är alla miljöbilar och används 
främst av säljare och staben (Enqvist G. , 2013). En miljöbil är en bil som är bensin-, 
dieselsnål eller drivs av ett förnybart drivmedel som tillexempel etanol, el eller biogas 
(Miljöfordon, 2013). Convini använder sig också av miljömärkta och dubbfria däck (Enqvist 
G. , 2013). Convinis miljöbilar redovisas i tabell 1. 
 
 

Bilmärke Biogasbil (antal) Diesel (antal) Miljömärkta däck 

Volvo V60 Drive                     2 Michelin utan HA-oljor 

VW Passat Ecofuel DSG 2  Michelin utan HA-oljor 

Volvo V70 1  Michelin utan HA-oljor 

VW Passat   1 Michelin utan HA-oljor 

Tabell 1. Convinis personbilar (Convinis miljöledningssystem, 2013) 

Convini har två transportbilar/skåpbilar. Båda dessa bilar har miljömärkta däck. Den ena 
skåpbilen är en biogasbil och den andra är en dieselbil med partikelfilter (Enqvist G. , 2013). 
Bilarna servas i verkstäder som arbetar enligt ISO 14001 och tre av dessa fyra 
serviceverkstäder är också certifierade enligt miljöstandarden. Bilarna tvättas i biltvättar som 
endast använder miljömärkta produkter, men ingen av biltvättarna är certifierade eller uppger 
att de arbetar enligt ISO 14001 (Enqvist G. , 2013). 
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Eco-drivning 
Convinis ambition är att alla nyanställda medarbetare med befattningen vending barista, 
säljare och servicetekniker ska få utbildning i Eco-driving. Convini anordnar också tävlingar 
och har ett belöningssystem för att motivera personalen att köra sparsamt (Enqvist G. , 2013). 
Eco-drivning är detsamma som sparsam körning och innebär att föraren använder gaspedal 
och växelspak på ett genomtänkt sätt för att spara på energi och miljö. Eco-driving ger en 
lägre bränsleförbrukning och i och med det ett minskat koldioxidutsläpp (Trafikverket, 2013). 
De flesta medarbetarna som använder bil i sitt dagliga arbete utbildade i Eco-driving med 
något undantag. Av dessa medarbetare använder sig ungefär hälften av Eco-drivning i stor 
utsträckning medan den andra hälften tänker på att köra sparsamt då och då (Personalenkät, 
2013). 
 
Logistiksystem 
Convinis transporter körs efter effektiva logistiksystem där körvägarna optimeras. Under en 
dag besöks kunder som är lokaliserade nära varandra. Detta är positivt ur miljösynpunkt och 
sparar även dyrbar tid. Det händer att varor som ska till kunder glöms vid packning av bilarna, 
detta leder till extrakörningar  (Andersson, 2013).  
 
Leverantörer 
Convini ska alltid fråga sina leverantörer om de har ett miljöledningssystem för att ta reda på 
om företagen arbetar med miljöfrågor (Mat på Jobbets Miljöledningssystem, 2011). Det är en 
ambition att få inköparna att alltid undersöka detta, men eftersom det inte finns något system 
för hur detta ska gå till så sker det sällan i praktiken (Enqvist J. , 2013). 
 
Sortiment 
I nuläget är det Mat på Jobbet som köper in de varor som Convini har i sin cafélösning, men 
Convini har stor påverkan på valet av varor (Nordström, 2013). Ambitionen är att försöka 
välja så många KRAV-märkta, Fairtrademärkta och närproducerade varor som möjligt (Mat 
på Jobbets Miljöledningssystem, 2011). Tabell 2 och 3 visar hur stor andel av sortimentet som 
är miljömärkt, siffrorna visar att det inte är några stora mängder miljömärkta produkter i 
sortimentet. 
 

Senast uppdaterad: 2013-05-14 

Totalt antal produkter 

Kaffe och te 

Antal KRAV- och rättvisemärkta 
produkter (% andel) 

Antal Rainforest Alliancemärkta 
produkter (% andel) 

64 st. 8 st. (12,5 %) 15 st. (23,4 %) 

Tabell 2. Andel miljömärkta kaffe- och teprodukter i Convinis sortiment (Convinis miljöledningssystem, 2013) 

 

Senast uppdaterad: 2013-05-14 

Totalt antal produkter 

Övrigt sortiment 

Antal KRAV-produkter 
(% andel) 

Antal Rättvisemärkta 
produkter (% andel) 

Antal produkter märkta med 
miljömärkning för 
engångsartiklar 

97 st. 1 st. (1 %) 4 st. (4,1 %) 2 st. (2,1 %) 

Tabell 3. Andel miljömärkta produkter i Convinis sortiment (Convinis miljöledningssystem, 2013) 
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Convini tillhandahåller engångsartiklar så som pappersmuggar. De säljer pappersmuggar 
främst till kunder som inte har tillgång till porslinskoppar på arbetsplatsen (Mat på Jobbets 
Miljöledningssystem, 2011). Pappersmuggarna de säljer flest av är miljömärkta, men det finns 
ett flertal andra engångsartiklar i sortimentet så som papptallrikar och plastbestick som ej är 
miljömärkta (Convini, 2013). Hos nya kaffekunder, som låter Convini välja typ av kaffe, fylls 
maskinerna med miljömärkt kaffe. Convinis säljare förespråkar även för kund att välja de 
miljövänliga engångsmuggar som Convini har att erbjuda (Enqvist J. , 2013). 
 
Avfallshantering 
Vending baristorna som kör ut varor till kund kör i stor utsträckning tillbaka utgångna varor 
samt förpackningar till kontoret i Solna och källsorterar dem eller så sorteras de på plats om 
sorteringsstation finns tillgänglig. Rör det sig om få varor och ingen sorteringsstation finns 
tillgänglig händer det att förpackningarna inte sorteras utan slängs bland de vanliga soporna 
(Personalenkät, 2013).  
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3. Genomförande 
För att få förståelse för vad ett miljöledningssystem är och hur detta är uppbyggt lästes 
böckerna Miljöledningssystem - Krav och vägledning (ISO, 2004) samt ISO för små och 
medelstora företag (Almgren & Brorson, 2009). Efter avslutad litteraturstudie vidtog arbetet 
med att undersöka Convinis verksamhet. 
  
För att få större klarhet i hur företagets verksamheter var uppdelade hölls ett möte med 
Convinis VD, Jannica Nordström, samt Convinis gruppledare över vending baristorna, Robert 
Andersson. 
 
För att få en överblick över hur Convinis koncept ser ut i verkligheten genomfördes en 
studiedag där två vending baristor följdes under en vanlig arbetsdag. Arbetsdagen för vending 
baristorna går ut på att de kör ut till de arbetsplatser som använder sig av Convinis 
cafékoncept. På dessa arbetsplatser innefattar arbetet att granska kaffemaskinerna, rengöra 
smutsiga delar i maskinerna samt att fylla på med varor.  
 
Mat på Jobbets miljöledningssystem granskades grundligt. Detta för att få en uppfattning om 
hur miljöarbetet på Mat på Jobbet och Convini har fungerat tidigare. De delar som hörde till 
Convini överfördes till det som senare blev Convinis miljöledningssystem. Då företagen är så 
tätt sammanlänkade uppstod en rad problem som måste lösas, bl.a. frågor om vem som ägde 
vad och vem som arbetade var. 
  
Nästa steg blev att få alla delar i systemet uppdaterade, eftersom Mat på Jobbets 
miljöledningssystem uppdaterades senast i december 2011 och vissa delar ännu tidigare. 
Avsnitt kring olika områden skickades ut till respektive ansvarig för uppdatering. T.ex. en 
uppdatering rörande transporter i företaget gjordes av den ansvarige för transporter och så 
vidare. I samband med uppdateringarna ställdes också ett antal frågor till berörda personer. 
Då dessa personer ibland var svåra att få tag på togs hjälp av handledaren på Convini, Anders 
Dahlberg. Dokument med de delar som en person ansvarade för skickades med i mejl, för 
uppdatering samtidigt som en förfrågan till möte skedde. Uppdateringar och möten kunde 
ibland dröja längre än väntat, vilket ledde till att arbetet med uppdateringen av 
miljöledningssystemet tog längre tid än vad som först var planerat. Detta innebar att arbetet 
omstrukturerades en aning och olika faser i tidsplanen skedde mer parallellt än vad som var 
tänkt från början. 
 
Varje del i Mat på Jobbets miljöarbete styrks med fakta om varför arbetet ska gå till på just 
det sättet. Då dessa fakta skrevs för länge sedan, behövdes även dessa uppdateras.  
 
Under tiden som det tidigare miljöledningssystemet granskades och uppdateringar ägde rum 
skedde också arbetet med att identifiera de delar i Convinis verksamhet som ännu inte var 
dokumenterade. 
  
När en grund till Convinis nya miljöledningssystem hade skapats behövdes ett underlag för att 
se om det som stod i systemet stämde överens med verkligheten. Eftersom kontakt endast 
hade tagits med personal med stora ansvarsområden behövdes också information från de i 
personalen med mindre ansvarsområden. Lösningen blev att fyra olika enkäter formulerades 
efter yrkesgrupp och skickades ut till personal på de fyra olika avdelningarna på företaget. 
Frågorna delades upp till kundtjänst, teknisk service, vending baristor och säljare. I enkäten 
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fanns även utrymme för personalen att ge förbättringsförslag (se bilaga 1). Under hela arbetets 
gång dokumenterades förbättringsförslag och åtgärder formulerades.  

3.1 Miljöaspektregister 

Miljöaspektregistret togs fram tillsammans med Convinis VD Jannica Nordström och Mat på 
Jobbets miljösamordnare Christoffer Pedersen. Med utgångspunkt från Mat på Jobbets 
befintliga register ströks de aspekter som inte hörde till Convinis verksamhet och aspekter 
som endast hörde till Convini lades till. Mat på Jobbets register togs fram för några år sedan 
av Christoffer Pedersen samt en miljökonsult som var expert på att ta fram 
miljöledningssystem. Då aspekterna var klara viktades de i avseende på kvantitet och 
miljöpåverkan. Viktningen skedde utifrån den viktning som redan gjorts samt genom att ställa 
aspekterna mot varandra och jämföra. Aspekterna viktades med siffrorna 1 till 4, där 1 var 
lika med liten, 2 märkbar, 3 betydande och 4 mycket stor. Se miljöaspektregistret i sin helhet i 
bilaga 2. 

3.2 Betydande miljöaspekter 

De betydande miljöaspekterna togs fram genom att multiplicera aspekternas viktningstal för 
kvantitet och påverkan. De aspekter som fick ett sammanlagt viktningstal över 12 blev 
slutligen de betydande miljöaspekterna. Gränsen drogs vid viktningstalet 12 för att till 
proportionen mot Convinis storlek, som är ett mellanstort företag, få fram ett passande antal 
betydande miljöaspekter. De betydande miljöaspekterna ligger till grund för Convinis 
miljömål, då dessa utgör de delar av företagets verksamhet som mest belastar miljön och 
därför måste förbättras. Se de betydande miljöaspekterna i tabell 5 i avsnitt 4.2. 

3.3 Miljömål 

Miljömålen framställdes utifrån de betydande miljöaspekterna då det är de betydande 
miljöaspekterna som har störst negativ inverkan på miljön och därför är viktigast att påverka. 
Målen blev indelade i områdena sortiment, avfall, transporter och kaffemaskiner. De 
övergripande målen uppdelades i mer detaljerade mål så att de övergripande målen blir 
enklare att nå. Dessa mål ska vara mätbara och skrivna på ett sådant sätt att man senare kan 
checka av att de är uppnådda, så att nya mål kan sättas upp. De detaljerade målen är skrivna 
så detaljerade som möjligt utan att innehålla exakta siffror eller exakta datum då målen ska 
vara uppnådda. Förslag på hur de detaljerade målen kan formuleras för att bli mätbara 
presenterades för Convini. Detta för att ansvariga i personalen på Convini lättare ska kunna 
formulera mätbara mål. Efter att dessa mål och delmål var uppsatta skrevs en handlingsplan 
över vilka åtgärder som måste göras för att målen ska kunna nås. 

3.4 Miljöpolicy 

Det finns två sätt att arbeta fram en miljöpolicy. Antingen görs detta före eller efter det att 
företaget har utvecklat ett miljöledningssystem. I detta arbete valdes att miljöpolicyn skulle 
skrivas efter att miljöaspekter och miljömål hade tagits fram. Detta eftersom det var svårt att 
förutspå ambitionen för miljöarbetet innan situationen var helt klar. Grunden till Convinis 
miljöpolicy utformades med hjälp av Mat på Jobbets policy då de två företagen har så pass 
många gemensamma faktorer. Mat på jobbets miljöpolicy är uppdelad i tre delar vilka är 
sortiment, utrustning samt service & tjänster. Denna uppdelning användes även i Convinis 
miljöpolicy. Kravet på att ledningen ska utforma miljöpolicyn blev tillfredställt genom att 
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policyn formulerades som ett utkast som sedan vidarebefordrades till VD:n på Convini för 
korregering och godkännande. 

3.5 Förbättringar 

Förbättringsförslag togs successivt fram under arbetets gång. Förbättringarna dokumenterades 
då något upptäcktes som kunde ändras till det bättre, eller då förklaringar av arbetssätt i Mat 
på Jobbets miljöledningssystem inte stämde överrens med hur arbetet går till i verkligheten. 
Mat på Jobbets miljöledningssystem har i vissa fall utformats på ett sätt som visar vilken 
ambition företaget har och inte hur nuläget ser ut. För läsaren kan innehållet bli missvisande 
då det är lätt att förväxla ambitionen med vad som verkligen sker på företaget. Läsaren får lätt 
en allt för positiv bild av företagets miljöarbete utan att företaget i sin tur har kunnat nå dessa 
ambitioner. I dessa fall har texten i Mat på Jobbets miljöledningssystem ändrats från att vara 
en ambition till att istället bli ett förbättringsförslag för Convini. Genom att arbetet med att ta 
fram ett miljöledningssystem för Convini på detta sätt, innehåller Convinis 
miljöledningssystem enbart skrivningar om hur arbetet verkligen går till och inte hur det 
borde gå till. Genom att texterna är skrivna på detta sätt kan personalen på Convini ta hjälp av 
miljöledningssystemet när de är osäkra på hur de ska agera i vissa lägen. Även kunder och 
intressenter ser hur Convini arbetar med miljöfrågor på ett ärligt sätt. 
 
I enkäten som skickades ut till delar av personalen kunde de svarande lämna 
förbättringsförslag, vilket har fungerat som ett underlag då förslag har tagits fram. Svaren från 
enkäten visade också vissa brister i miljöarbetet och det var behjälpligt vid framtagningen av 
ytterligare förbättringsförslag. 
 
I samband med viktningen av miljöaspekterna i miljöaspektregistret skedde en grundligare 
undersökning kring de miljöaspekter som Mat på Jobbet hade viktat högt för att se om dessa 
skulle viktas högt även för Convini. Med djupare kunskap om dessa aspekter kunde 
förbättringsförslag angående dessa formuleras. 
 
När Convinis miljömål utformades, utformades också förslag på hur målen ska uppnås på 
bästa sätt. Då målen utgår från de delar av verksamheten där miljöpåverkan bör minska mest, 
blev också detta förbättringsförslag för Convinis miljöarbete. 
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4. Resultat 
 

Miljöledningssystemet innefattar en samling dokument innehållande bland annat beskrivning 
av Convinis arbetsrutiner (se utdrag ur rutinbeskrivningen i bilaga 3), ett organisationsschema 
(se bilaga 4), en idébank och avvikelseregister (se bilaga 5) och en förteckning över uppnådda 
mål (se bilaga 6). Hela miljöledningssystemet innehåller sammanlagt 64 sidor. Ett 
dokumentregister över miljöledningssystemet finns i bilaga 7. Kommande avsnitt i detta 
kapitel är resultatet av de viktigaste delarna i miljöledningssystemet. 
 



14 
 

4.1 Miljöaspektregister 

 
Tabell 4. Convinis miljöaspektregister (Convinis miljöledningssystem, 2013) 

Se hela miljöaspektregistret i sin helhet i Bilaga 2. 
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4.2 Betydande miljöaspekter 

 

 
Tabell 5. Convinis betydande miljöaspekter (Convinis miljöledningssystem, 2013) 

De betydande miljöaspekter som finns på Convini är personbilar, servicefordon, leveranser, 
produktion av cafévaror och förpackningar, avfallshantering av cafévaror och förpackningar 
samt kaffemaskiners livscykel. Samtliga av dessa aspekter har med vägtrafiken att göra 
eftersom material, varor och tjänster ständigt transporteras fram och tillbaka. Convinis 
kärnverksamhet är kaffemaskiner och kaffemaskiner påverkar miljön negativt på flera sätt. 

4.2.1 Transporter 
Convini har egna transportbilar som transporterar varor och servar maskinerna hos kund. 
Säljare och staben använder bilar vid kundmöten. Transporter sker ständigt till Convini och 
mellan Convinis olika lager. Även avfallshantering ingår i transporter (Convinis 
miljöledningssystem, 2013). 
 
Vägtrafiken har många negativa miljöeffekter, främst är den en starkt bidragande faktor till 
växthuseffekten som påverkar klimatet. Trafiken släpper ut ämnen i naturen som ger 
försurning av vattendrag och mark samtidigt som andra ämnen från trafiken bidrar till 
övergödning av hav och sjöar. Partiklar från slitage främst från vägar och däck ger 
luftföroreningar. Dessutom skapar trafiken störande buller och i många fall en negativ 
landspåverkan (Naturvårdsverket, 2013). Vägtrafiken är det vanligaste transportsättet i Europa 
och den ökar konstant. Utsläppen från vägtrafiken förutspås att öka med 50 procent till 2020 
jämfört med 1990 (Kågeson, 2008). 
 
Genom att använda alternativa miljövänligare drivmedel, köra med bränslesnålare bilar och 
att tänka på att köra på ett effektivt sätt kan man minska vägtrafikens miljöpåverkan 
(Naturvårdsverket, 2013). Det är inte lätt att hitta ett bra alternativt drivmedel, det finns alltid 
för och nackdelar med dessa (Kågeson, 2008). Convini använder tre miljöbilar till transporter 
som drivs med biogas och diesel (Enqvist G. , 2013). 
Miljöbilar släpper inte ut lika mycket koldioxid till luften och är från den synvinkeln bättre ur 
miljösynpunkt. De dieselbilar som Convini använder har partikelfilter vilket gör att utsläpp av 
ohälsosamma partiklar minskas drastiskt (Mat på Jobbets Miljöledningssystem, 2011).  
 
 Biogas är ett förnybart drivmedel som inte tillför luften någon ny koldioxid. Biogas 
framställs genom nedbrytning av biologiskt material av t.ex. växter (Tekniska verken, 2013). 
Det kan dock sägas att biogas inte är en helhetslösning på problemet. Att användningen av 
biogas som drivmedel ökat leder också till en konkurrans med andra intressenter. Biogasen 
anses ge större effekt när den används till kraft och värmeproduktion och ska därför endast ses 
som ett av många komplement till bensindrivna bilar. EU kommissionen har också uttryckt att 
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en ökning av produktionen utav biogas kan ge negativ inverkan på känsliga ekosystem. En 
ökad användning av biogas kan också ge negativ effekt för utvecklingsländer då priset på 
exempelvis majs och andra viktiga livsmedel stiger (Kågeson, 2008). 

4.2.2 Kaffemaskiner 
Viktiga miljöaspekter angående kaffemaskiner är råmaterialåtgången som behövs för att 
producera maskinen, användandet av maskinen, energiåtgången då maskinen är aktiv och redo 
att servera kaffe samt de resor som görs för att serva och fylla på maskinerna (Jönbrink, 
2010). 
 
Avfall från elektroniska produkter så som kaffemaskiner kan om de inte tas om hand på rätt 
sätt skada miljön. Detta för att elektroniska produkter kan innehålla ämnen som bly, 
kvicksilver, kadmium och bromerande flamskyddsmedel. Om inte delarna i maskinerna tas 
om hand kan värdefulla material gå förlorade i onödan (Naturvårdsverket, 2013). 

4.2.3 Varuproduktion 
Convini tillhandahåller flera olika konsumtionsvaror så som kaffe, te, mjölk, choklad, socker, 
kryddor och kakor (Convini, 2013). En av de industrierna med störst miljöpåverkan är 
livsmedelsindustrin. Energianvändningen är stor vid livsmedelsproduktion. Djurhållning och 
gödning leder till fler miljöförstörande utsläpp i naturen. En fjärdedel av all miljöpåverkan i 
Sverige kommer just från livsmedelsindustrin (Ecofood STM, 2013). 

4.2.4 Kaffeproduktion 
Kaffe är Convinis huvudprodukt och är därför av betydande vikt ur miljösynpunkt. 
Sverige är ett av det länder i världen där det konsumeras mest kaffe. År 2005 var mängden 
kaffe som svenskarna konsumerade uppe i ca 104 000 ton råkaffe. Den största delen av allt 
kaffe som konsumeras kommer från Brasilien (Wrenfelt, 2007). 
 
Vid produktion är det många faktorer som påverkar miljön negativt. För att skapa plats för 
kaffeodlingarna skövlas stora områden med skog. Skövlingen skapar klimatförändringar och 
viktiga områden med stor biologisk mångfald försvinner. Vidare så skapar de tropiska regnen 
jorderosion då marken inte längre skyddas av skog. Miljöpåverkan slutar inte vid uppkomsten 
av kaffeodlingarna, under kaffeplantans odling och vid skörd används mycket giftiga 
bekämpningsmedel. Ämnet Parakvat som är förbjudet i EU och Sverige sedan länge används 
flitigt vid kaffeodlingar världen över och detta är bara ett av gifterna som används. Gifterna 
samlas i vatten och mark och skadar djur och växtlivet runtomkring. Även övergödningen 
som sker leder till att sjöar och hav växer igen vilket i sin tur drabbar djurlivet. 
Övergödningen är ett av havets största hot. Det är inte bara växter och djur som får lida på 
grund av kaffeodlingarnas framväxt, även människor drabbas. Flera tusen arbetare dör varje 
år på grund av förgiftning (Naturskyddsföreningen, 2011). 
 
Kaffebolag så som Gevalia och Zoéga gör ingenting för att få bort övergödningen och de 
giftiga ämnena. Det som kan göras för att minska den negativa miljöpåverkan som 
kaffeodlingarna skapar är att välja ekologiskt och rättvisemärkt kaffe. 
(Naturskyddsföreningen, 2011) 
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4.2.5 Avfall 
Avfall uppstår från produkterna i Convinis cafésortiment i form av förpackningar, matrester 
samt utgångna varor. Det är inte många av produkterna som hinner passera bäst-före-datum 
innan de förbrukas, dock är mjölk en produkt som ofta måste hällas ut på grund av att den har 
blivit för gammal. För att minska miljöpåverkan från avfall bör åtgärder göras enligt 
prioriteringen i avfallshierarkin. Den är uppställd på följande sätt: 
 

1. Förebyggande 
2. Återanvändning 
3. Materialåtervinning 
4. Annan återvinning 
5. Bortskaffande 

Det ska i första hand prioriteras att avfallet inte uppstår över huvudtaget, när det inte går att 
undvika ska det återanvändas så gott det går, om inte det går ska materialen återvinnas eller 
avfallet kan återvinnas i form av till exempel energiåtervinning och som sista utväg ska 
avfallet deponeras (Naturvårdsverket, 2013). 
 
Genom att källsortera avfallet som uppstår kan material och energi användas igen, vilket leder 
till att mindre produkter måste skapas från grunden och på så sätt sparas resurser. Att bearbeta 
en ny råvara är mer energikrävande än att bearbeta en återanvänd råvara, därför sparas energi 
vid källsortering. Även utsläppen från att ta hand om återvunna material är mindre än från att 
ta fram samma material på nytt. Att deponera avfall, den sista och minst miljövänliga 
åtgärden för avfallshantering, gör att miljöfarliga ämnen från avfallet kan ligga under lång tid 
och läcka ut i naturen (Mimermiljö, 2013). 
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4.3 Miljömål och handlingsplan 

 

 Tabell 6. Convinis miljömål och handlingsplan (Convinis miljöledningssystem, 2013) 
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4.4 Miljöpolicy 

Convini® tillhandahåller, genom idén ”Ditt café på jobbet”, ett varmdryckskoncept med 
marknadens bästa automater. 
Vårt miljöledningssystem, som är uppbyggt enligt principerna i ISO 14001, integrerar miljö i 
alla delar av verksamheten. 
 
Vår produkt består av tre samverkande delar: 
 
Sortiment 
Convinis sortiment ger kundföretagen en känsla av extra omtanke för sina anställda och 
kunder. Vi söker kontinuerligt utveckla sortimentet med miljömärkta alternativ så som 
KRAV- och Fairtrademärkta produkter. Vi ska ha en ständig dialog med våra leverantörer och 
verka för att minska produkternas miljöpåverkan över livscykeln. 
 
Utrustning 
Vår ambition är att utrustningen hos våra kunder ska ha hög prestanda och så låg 
miljöpåverkan som möjligt. Med miljöbilar och effektiv logistik minskas miljöpåverkan från 
våra transporter. Som helhetsleverantör samordnar vi våra leveranser och minskar därmed vår 
miljöpåverkan. 
 
Service & Tjänster 
Vår engagerade och kunniga personal är basen för miljöarbetet. Vi nöjer oss inte med att följa 
lagar och regler utan ställer krav på att samtliga medarbetare ska bidra till ständig förbättring 
av verksamheten. Vår strävan att minska Convinis miljöpåverkan är ett led i det arbetet. 

4.5 Förbättringsförslag 

Transporter 
Ett alternativ skulle kunna vara att Convini efter hand byter ut sina bilar till fordon som kan 
använda en kombination av diesel och naturgas. Naturgas innehåller en fjärdedel mindre kol 
än olja vilket gör att användningen av naturgas minskar koldioxidutsläppen. Genom att 
kombinera naturgas med diesel kan dieselmotorns höga verkningsgrad utnyttjas. En 
dieselmotor har nämligen en fjärdedel högre verkningsgrad än en bensindriven motor 
(Kågeson, 2008). 
 
Elhybrider är ett annat alternativ som skulle passa bra eftersom Convinis bilar körs mycket i 
stadstrafik. Elhybriden laddas upp med el och drivs med detta vid låga hastigheter vilket är 
praktiskt i stadstrafik. I stadstrafik finns till exempel rödljus och korsningar som orsakar stopp 
och vid start med elmotor sker inget utsläpp av CO2. När bilen sedan ska köras i högre 
hastighet används istället en förbränningsmotor som drivs av bensin eller diesel (Bilguiden, 
2012). 
 
För att ytterligare spara på naturens resurser angående transporter skulle en komprimerande 
Container kunna användas vid avfallshantering. Detta så att färre hämtningar behöver ske, 
vilket leder till mindre transporter då soporna komprimeras till en fjärdedel av den 
ursprungliga storleken (ROCO, 2013). 
 
Att effektivisera körschemat för vending baristorna skulle leda till kortare körsträckor vilken 
är till fördel för miljön. Effektiva körsträckor ger även tidsbesparing och ekonomiska fördelar. 
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Ansvarig borde en gång i månaden sätta sig ned med körschemana så att dessa hålls 
uppdaterade så att kortast möjliga sträckor körs.  
 
Sortiment 
Convinis sortiment är det som slutkunderna, de anställda på företagen som köper Convinis 
tjänster, ser och upplever. Sortimentet har stor påverkan på hur Convinis miljöarbete 
uppfattas. Av kaffe- och tesortimentet är 35,9 % miljömärkt och av resten av sortimentet är 
endast 7,2 % miljömärkta produkter. Genom att ha fler miljömärkta produkter i sortimentet 
kommer Convinis miljöarbete upplevas bättre eftersom det är den delen av verksamheten som 
syns mest utåt. Att öka det miljömärkta sortimentet kommer att gynna Convini. 
 
I Sverige är KRAV den mest välkända miljömärkningen. Att en vara är KRAV-märkt innebär 
att varan är ekologiskt producerad. När en vara är ekologiskt producerad så odlas den utan 
konstgödsel och giftiga ämnen. Utan dessa ämnen får arbetarna en bättre arbetsmiljö och 
konsumenten slipper få i sig giftiga ämnen. Djur och växtlivet runt de ekologiska odlingarna 
påverkas inte i lika stor grad som vid en icke miljömärkt odling (KRAV, 2013). Fairtrade 
märkningen står för att produkten ger trygghet åt de människor som arbetar på och kring 
kaffeodlingarna. De ekonomiska villkoren för arbetarna blir förbättrade genom att krav ställs 
på högre löner. De får också långa handelsavtal vilket gör osäkerheten för kaffeodlarna 
mindre. Diskriminering och barnarbete är förbjudet och varje år betalas en premie ut till 
Fairtrademärkta odlingar. Premien används för att förbättra det kringliggande samhället på 
olika sätt. Fairtrade tar också viss hänsyn till miljön. (Fairtrade, 2013) 
 
Marknadsföring 
Ett förslag är att Convini skriver på hemsidan hur stor andel av det sålda kaffet som är 
miljömärkt. Därmed visas det upp hur populärt det är vilket kan påverka andra kunder att 
köpa miljömärkt kaffe. 
 
Convini kan ha en tydligare markering på de varor som är miljömärkta i sortimentslistan så att 
uppmärksamhet dras till dessa produkter. 
 
På Convinis hemsida kan en informationstext om de miljömärkningar som produkterna i 
sortimentet har så att kunderna kan läsa om varför de borde välja dessa produkter. 
 
Ett välgörenhetsarbete skulle kunna utvecklas, exempelvis att en del av intäkten från en vara 
går till ett välgörande ändamål så som Naturskyddföreningen, Håll Sverige rent, 
Världsnaturfonden eller Östersjöfonden. Detta skulle förutom att göra nytta för miljön bidra 
till att kunder ser hur Convini bryr sig om sin omvärld och på så vis blir mer positivt inställda 
till företaget. 
 
Säljare 
Då säljarna säljer varor till kund borde mer fokus ligga på att sälja de varor som är 
miljömärkta. För att detta inte ska glömmas bort och för att det tydligt ska synas att säljarna 
har tagit upp frågan vid kommunikationen med kund bör dokumentering ske. Ett förslag är att 
ett formulär över vad som sålts ska finnas och att detta också ska innehålla en ruta som fylls i 
när frågan har tagits upp. På så sätt blir försäljningen av miljömärkta produkter en naturlig del 
av säljkommunikationen. Att lyfta fram dessa produkter ser också bra ut från intressenternas 
sida. 
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För att försäljningar av de miljömärkta produkterna ska kännas motiverat bör alla säljare få en 
utbildning/genomgång av ekologiska varor, miljömärkningar och dess påverkan på miljön. 
Detta ger motivation för att öka försäljningen av dessa produkter. För att hålla denna kunskap 
vid liv bör säljarna fortlöpande uppdateras på information angående produkterna. Detta så att 
informationen inte glöms bort och så att de känner sig motiverade. Det har visat sig att genom 
att göra medarbetare engagerade i miljöarbetet ökar det motivationen, produktiviteten och 
trivseln (Brorson & Almgren, 2009).  
 
En sammanställning kan göras över hur många miljömärkta produkter som har sålts under en 
tidsperiod, till exempel en gång i månaden. Där kan det lyftas fram vilka av säljarna som har 
lyckats bäst med att sälja dessa varor. Detta kommer att väcka tävlingsinstinkten hos säljarna, 
vilket leder till att de i sin tur blir mer motiverade att sälja miljömärkta produkter. 
 
De kunder som har valt produkter ur sortimentet som ej är miljömärkta, då det finns 
likvärdiga produkter som är det, bör få en genomgång av säljarna två gånger om året där dessa 
kunder får information om att de kan göra bättre val. Detta så att inte en viss typ av varor 
alltid når en kund på grund av ett förlegat varuval. På så sätt uppdateras kunden om de 
miljömärkta varorna i sortimentet samtidigt som Convini ses som ett företag som tar hänsyn 
till miljön. Genom att visa att företaget arbetar aktivt med miljöfrågor får kunder 
uppfattningen om att företaget håller hög kvalitet, det ger en trygghet och nöjdare kunder 
(Brorson & Almgren, 2009). 
 
För nyanställda ges en genomgång av miljöledningssystemet och hur Convinis miljöarbete går 
till, sedan ges ingen mer genomgång annat än på vissa möten. Detta gör att de anställda kan 
ha för lite kunskap om vad som förväntas av dem i miljöarbetet då informationen inte är 
kontinuerlig. Detta bör ändras för att miljöarbetet ska bli så bra som möjligt. En genomgång 
av miljöledningssystemet bör ges till alla anställda minst en gång om året. Detta för att de ska 
förstå vad som förväntas av dem i sitt dagliga arbete, samt för att de ska bli mer insatta och 
kunna använda sig av sina kunskaper i kommunikationen med kunder. Genom att få 
kontinuerlig information om miljöledningssystemet kommer de att bli mer involverade i 
miljöarbetet och kommer att kunna ge fler förslag på miljöåtgärder. Enligt de enkäter som 
skickades ut framkom att ett flertal i personalen inte hade kunskap om vad som står i 
miljöledningssystemet. Några använde sig av vad som stod i miljöledningssystemet och några 
hade ingen uppfattning alls om systemet (Personalenkät, 2013).  
 
Vending barista 
Då vending baristorna är de som kontinuerligt kommer i kontakt med kund och möter dem 
personligen under sina körningar har de en stor påverkan på kunden och dess val av varor. 
Vending baristor bör därför ha en dialog med kunden angående Convinis miljömärkta 
sortiment och påverka kunden att göra ett bra val. För att det ska kännas motiverat för vending 
baristorna att göra detta bör det dokumenteras att frågan har tagits upp. Om en vending barista 
har fått en kund att byta till eller köpa in en miljömärkt produkt bör även detta dokumenteras 
och belönas. Efter varje besök hos en kund kan då ett formulär fyllas i, detta kan 
sammanställas en gång i månaden där det syns vilka som har lyckats sälja in flest miljömärkta 
produkter. Detta kommer motivera vending baristorna att sälja mer av dessa produkter. 
Motivationen hänger ihop med kunskap om varför det är bra att få just dessa varor sålda. 
 
Om vending baristorna upptäcker varor som är nära sitt bäst-före-datum ska dessa sorteras 
innan kassering. Om det finns sorteringsmöjligheter hos kunden sorteras avfallet där och om 
inte ska varorna tas tillbaka till Convinis kontor för att sorteras. Hos vissa kunder finns inga 
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sorteringsmöjligheter och har då vending baristorna få saker att slänga händer det att de 
slänger dessa i de vanliga soporna utan att sortera. En djupare kunskap om hur viktigt det är 
att sortera kan få till följd att avfallet körs tillbaka till Convini, eller att kunderna själva 
förbättrar sina sorteringsmöjligheter. Förs samtal med kunderna om detta kommer Convini ses 
som ett företag som tar miljöarbetet på allvar. 
 
Ibland sker extrautkörningar då någon vara har glömts bort att levereras under ordinarie 
utkörning. Det måste då ske en extra transport vilket tar onödig tid och ger negativ 
miljöpåverkan helt i onödan. Vending baristorna har en läsplatta som de bär med sig under 
hela arbetsdagen. I läsplattan har de beställningsblad över de varor som ska levereras. För att 
undvika att något glöms bort skulle detta blad kunna uppdateras med en säkerhetsåtgärd så 
som att en ruta efter varje beställd vara finns. Den rutan ska sedan kryssas i när varan är 
levererad till kund. När alla varor är ikryssade är vending baristan klar med sin leverans. 
 
Kaffemaskiner 
Alla kaffemaskiner kan ställas in på energisparläge, standby, som gör att maskinen drar 
mindre energi. På kaffemaskinerna som står ute hos kund samt de som står på Convinis egna 
kontor bör detta läge ställas in så det slås på under kvällar och helger då maskinen inte 
används. Mindre energiårgång betyder lägre kostnader, vilket alla inblandade tjänar på. 
Besparingen för kaffemaskiner med energisparläge kommer från och med 2020 bli ca 2 TWh 
årligen inom EU. Krav på att kaffemaskiner ska ha energisparläge kommer att införas den 1 
januari 2015 (Energimyndigheten, 2013). 
 
Inköpare 
Avfallshaneting har en stor miljöpåverkan och kan minskas med bra förpackningar. Vid 
kommunikation med leverantörer bör det vara en faktor som tas upp. Det kan till exempel 
vara bra att fråga om de förpackningar de har är av återvunnet material, om de är biologiskt 
nedbrytbara, är lätta att källsortera, är återvinningsbara, har låg vikt och kan transporteras 
enkelt. Detta för att påverka leverantörerna till en bättre miljöprestanda. 
 
Arbetsplats 
De som arbetar på teknisk service har många sorteringsmöjligheter då de slänger avfall. 
Kontorspersonalen har bara en liten sorteringsstation i lunchrummet. Denna station kan bli 
bättre och få fler sorteringskärl. Efter att ha frågat några ur personalen gavs svaret att de flesta 
tyckte det var svårt att sortera. Det finns inte tillräckligt med möjligheter och vissa sorterade 
inte alls. De flesta av personalen var eniga om att de ville ha bättre sorteringsmöjligheter. Det 
är viktigt att sortera avfall som uppstår, avfallet kan innehålla farliga ämnen och genom att de 
sorteras tas de om hand på rätt sätt. Avfallet kan många gånger återvinnas och då sparas 
naturresurser när material används flera gånger i stället för att det görs nya (Sopor.nu, 2012). 
 
Nu finns bara sortering för papper på ett fåtal platser på kontoret i Solna. Genom att ha en 
låda för papperssortering vid varje skrivbord skulle mer kunna återvinnas. Detta var även 
något som önskades när frågor ställdes till personal om källsortering på kontoret 
(Personalenkät, 2013). 
 
För att de anställda lättare ska komma ihåg saker de kan göra för att kontoret ska bli mer 
miljövänligt kan en lista på enkla åtgärder sättas upp på olika ställen på kontoret. I 
miljöledningssystemet finns det nu listor med enkla åtgärder efter vissa avsnitt. För att inte 
behöva gå till miljöledningssystemet för att se vad som kan göras kan dessa åtgärder vara 
samlade i ett dokument placerat på plats där man tydligare ser vad som kan göras. Det kan till 
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exempel sitta en lista i varje arbetsrum som berör åtgärder som kan göras där, det kan sitta en 
annan lista i matrummet, en i kopieringsrummet och så vidare. 
 
Korgen med frukt som beställs till kontoret bör innehålla ekologisk frukt som är vald efter 
säsong. Leverantören av frukten bör också ha ett aktivt miljöarbete. Genom att välja frukt 
efter säsong som är närodlad minskas miljöbelastningen för att frukten inte behöver åka långa 
vägar och energi behöver inte gå åt för att driva växthus (Livinggreen, 2009). 
 
Den städfirman som nu är anlitad för städning av kontoret har undersökts från Mat på Jobbets 
sida huruvida de rengöringsmedel de använder är bra ur miljösynpunkt. Detta gjordes för ett 
antal år sedan då städfirman anlitades och ingen uppdatering av dokument kring 
rengöringsmedlen har gjorts. Ett bättre val av städfirma skulle kunna ske då många städfirmor 
är Svanenmärkta och en sådan firma använder miljömärkta städprodukter, minskar sin 
miljöpåverkan och använder så lite kemiska produkter som möjligt (Svanen, 2013).  
 
De vattenkranar som finns på kontoret bör vara av en snålspolande sort så att mindre 
vattenmängd går åt vid varje användning. Moderna sparmunstycken spolar tolv liter i minuten 
i stället för 35 liter (EON, 2013). 
 
Arbetskläder 
Arbetskläderna som bärs av Convinis personal bör vara miljömärkta. Kläderna böra vara 
Svanenmärkta eller GOTS-märkta. Global Organic Textile Standard (GOTS) är en 
internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav 
(Medvetenkonsumtion, 2011). Bomullen konstbevattnas på många platser och gödsel används 
flitigt. Bekämpningsmedel som används i bomullsodling dödar 22 000 och förgiftar tre 
miljoner människor varje år. Bekämpningsmedlen slår ofta blint och dödar även en rad andra 
arter, på och omkring fälten, den biologiska mångfalden minskar och ekosystem rubbas 
(WWF, 2005). 
 
Lager 
Dörrarna som leder till kyl- och frysrum står öppna under tiden då varor packas in och ur. 
Detta leder till att kyla från rummen läcker ut under perioden då dörrarna är öppna. Detta 
skulle kunna minskas genom att plastskynken hängs upp i dörröppningen för att hålla kylan 
inne. Plastskynkena hindrar inte personer från att ta sig in och ut ur utrymmet men däremot 
hindrar skynkena att lokalerna värms upp i samma takt som utan skynken. Detta skulle spara 
energi då det krävs mycket energi för att hålla kyl- och frysrum nedkylda. 
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5. Analys 

5.1 Miljöaspekter 

Vid framtagning av miljöaspekter hos Convini har hela företaget undersökts genom att 
huvudansvarig för varje avdelning har blivit intervjuad, samt att personalenkäter har skickats 
ut. Processen har vissa brister, då endast en person vid varje avdelning har intervjuats. Om 
tiden hade funnits skulle undersökningarna av hur företaget ser ut kunnat göras mer grundligt 
vilket skulle ha lett till att de framtagna miljöaspekterna skulle ha varit mer tillförlitliga. Det 
faktum att tillgång har givits till Mat på Jobbets miljöledningssystem har gjort att grunden till 
Convinis miljöledningssystem med mycket stor sannolikhet är fullständig. Eftersom den 
största delen av Convinis miljöarbete redan var dokumenterat så bestod arbetet främst av att 
lokalisera och hitta de delar som var relaterade till Convini. Detta ledde till att intervjuerna 
blev ett komplement till det befintliga miljöledningssystemet. I och med att tillgång har getts 
till Mat på Jobbets system har troligtvis alla viktiga delar rörande Convini kunnat verifieras. 

5.2 Betydande miljöaspekter 

När alla miljöaspekter var framtagna togs de betydande aspekterna fram med hjälp av 
viktning. Även här kunde stöd fås från Mat på Jobbets register eftersom detta har utformats av 
experter på området. Om framtagandet av betydande miljöaspekter hade skett utan jämförelse 
med Mat på Jobbets register hade det sannolikt sett annorlunda ut då det inte hade funnits 
något att jämföra med från början. I vissa fall valdes ändå att avvika från Mat på Jobbets 
viktning då den inte kändes relevant för Convini. Svårigheten var att bestämma vilka delar i 
livscykelkedjan hos de betydande aspekterna som skulle spela in i bedömningen. Ett exempel 
på detta problem var kaffemaskinerna. Då endast energianvändningen av maskinerna 
räknades med i aspekten så viktades inte kaffemaskinerna som en betydande miljöaspekt men 
när produktion, leverans, påfyllning, service och kassering av kaffemaskinerna räknades in 
blev också kaffemaskinerna en betydande miljöaspekt. Då det inte finns några direkta 
riktlinjer vad det gäller hur miljöledningssystemet ska se ut eller användas så är det upp till 
företaget själv att välja ambitionsnivå. Valet föll på att hålla hög nivå på miljöarbetet och i 
och med detta försöka lyfta fram all miljöpåverkan som företaget orsakar, vare sig den är 
direkt eller indirekt. Detta är positivt eftersom miljön endast kan förbättras om alla kort ligger 
på bordet. 

5.3 Miljöpolicy 

När miljöpolicyn utformades formulerades den i mycket vida ordalag. Detta gjordes medvetet 
eftersom en snäv beskrivning skulle innebära att mycket av det miljöarbete som Convini 
bedriver skulle hamna utanför beskrivningen och på så sätt inte visas upp för allmänheten. 
Miljöpolicyn ska hålla i många år och vara lättöverskådlig för kunder och andra intressenter. 

5.4 Förbättringsförslag 

Förbättringsförslagen togs fram succesivt under arbetets gång när brister i miljöarbetet 
upptäcktes och delgavs Convini. Förslagen som har tagits fram har huvudsakligen berört 
mindre delar av verksamheten, eller som är enkla att sätta i verket. Några av förslagen har 
tagits fram efter påvisande av brister från Convinis personal. Dessa omfattar till stor del 
arbetet på kontoret. De betydande miljöaspekterna som togs fram är de delar i verksamheten 
som har störst negativ påverkan på miljön. Miljömålen utgår från att behandla dessa områden, 
vilket innefattar att förslag på hur miljöpåverkan från de betydande aspekterna blir mindre ska 
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formuleras. Förutom miljömålen som satts upp har även ett fåtal andra förbättringsförslag 
angående betydande miljöaspekterna tagits fram. Inom framför allt delar av verksamheten 
som berör transporter kan förändringar som leder till mindre negativ miljöpåverkan även ge 
ekonomisk vinning. Detta är ett område som Convini redan nu arbetar med genom att till 
exempel effektivisera körvägar och minska körningar.  
 
För att komma med fler och grundligare förslag kring de betydande miljöaspekterna hade en 
djupare analys behövts göras. Fokus på projektet har legat på att ta fram Convinis 
miljöledningssystem. Arbetet har till största del innefattat att strukturera deras miljöarbete. 
För att kunna ge grundliga förslag kring förbättring av de betydande miljöaspekterna hade det 
behövts mer information om till exempel transporter, avfall, sortimentsproduktion och 
maskinproduktion. Kunskap om hur Convinis arbete mer exakt går till inom 
verksamhetsdelarna, hur deras leverantörer arbetar och hur livscykeln ser ut för produkterna 
hade också behövt analyseras för att ge mer grundliga förbättringar.  
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6. Slutsatser 
 
Målet med detta examensarbete var att ta fram ett miljöledningssystem till företaget Convini. 
Detta system skulle ingå i ett ramverk baserat på miljöledningsstandarden ISO 14001. Detta 
mål har uppnåtts. Ett miljöledningssystem till Convini har tagits fram, de delar rörande 
miljöarbetet omfattar rutinbeskrivning över alla Convinis verksamhetsdelar, 
miljöaspektregister, register över betydande miljöaspekter, miljömål och miljöpolicy. Utöver 
utformningen av miljöledningssystemet har förbättringsförlag tagits fram som visar hur 
Convini i framtiden kan arbeta med miljöfrågor. 
 
Vad som framgått är att personalen inte är så involverade i miljöarbetet och att en förändring 
kan ske om miljöledningssystemet efterlevs. Det blir en del i arbetet för Convini att ständigt 
vara uppdaterade kring förändringar i miljöledningssystemet samt att miljöfrågor ska tas upp 
mer kontinuerligt på möten. 
 
Convini är ett företag i förändring och de blir mer och mer självständiga. 
Miljöledningssystemet måste ständigt uppdateras så det stämmer överrens med verksamhetens 
verklighet. Miljöledningssystemet som har tagits fram är en grund som Convini kan använda 
för att jobba mer aktivt med miljörelaterade frågor. 
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7. Rekommendationer 
 
Miljösystemet så som det ser ut efter att detta arbete har slutförts behöver vissa åtaganden för 
att det ska kunna omsättas i praktiken. 
 
Av största vikt är att alla på Convini är medvetna om miljöarbetet på företaget samt hur de 
själva ska arbeta med att förbättra detta. Därför måste miljöfrågor få utrymme under möten 
och via andra kommunikationskanaler så som anslag, nyhetsbrev eller via ett internt 
miljöforum. 
 
Det är viktigt att påpeka att ansvariga för miljöarbetet som berör de olika områdena som 
transporter, maskinpark, kontor, försäljning, sortiment m.m. bör utses för att 
miljöledningssystemet skall kunna fungera. Även en miljösamordnare måste utses så att det 
finns en huvudansvarig för systemet. Eftersom det är miljösamordnaren som ska se till att all 
information angående systemet är korrekt och uppdaterat är denna roll ytterst viktig. 
 
De miljömål som har upprättats för Convini ska endast ses som förslag och som ett underlag 
för de konkreta målen som bör upprättas. De konkreta miljömålen ska vara mätbara och bör 
därför utformas av de personer som är ansvariga för respektive avdelning som målen berör. 
 
Då lagar och krav ej har uppdaterats behöver dessa ses över innan Convini går vidare i sin 
certifieringsprocess. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Enkät 

 
Vending barista 
 
Tror du att kunder uppfattar er som ett miljömedvetet företag? 
 
Tycker du det finns bra källsorteringsmöjligheter på kontoret? Sorterar du? 
 
Vad görs med avfallet som uppkommer hos kund? Hur ofta tas den tillbaka till Solna eller 
källsorteras på plats? 
 
Kör du ofta med full last? Gör du något åt att det inte är full last? 
 
Har du fått utbildning i Eco-driving?  
 
Hur ofta använder du Eco-driving? 
 
Är det medveten om att det finns ett belöningssystem gällande Eco-driving och vet du hur 
detta system fungerar? 
 
Försöker du få kunderna att välja ekologiskt eller Fairtrade? Har du fått några instruktioner 
omkring hur detta ska gå till? 
 
Har du något miljöförbättringsförslag? 
 
 
 
Teknisk service 
 
Tror du att kunder uppfattar er som ett miljömedvetet företag? 
 
Tycker du det finns bra källsorteringsmöjligheter på kontoret? Sorterar du? 
 
Vad gör ni av eventuella reservdelar till maskinerna? 
 
Har du fått utbildning i Eco-driving?  
 
Använder du Eco-driving? 
 
Är det medveten om att det finns ett belöningssystem gällande Eco-driving och vet du hur 
detta system fungerar? 
 
Har du något miljöförbättringsförslag? 
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Säljare 
 
Tror du att kunder uppfattar er som ett miljömedvetet företag? 
 
Hur kommunicerar du Convinis miljöarbete med kunder?  
 
Hur försöker du få kunderna att välja ekologiska varor?  
 
Hur tar du dig till kundmöten? 
 
Tycker du det finns bra källsorteringsmöjligheter på kontoret? Sorterar du? 
 
Tycker du det finns bra papperssorteringsmöjligheter på kontoret? Sorterar du? 
 
Hur bra koll har du på vad som står i miljöledningssystemet? 
 
Hur ofta får du information om miljöledningssystemet? 
 
Tas miljöfrågor upp på varje personalmöte? 
 
Har du något miljöförbättringsförslag? 
 
 
 
Kontorspersonal 
 
Tror du att kunder uppfattar er som ett miljömedvetet företag? 
 
Källsorterar du på kontoret, om svaret är nej, varför? 
 
Sorterar du papper på kontoret, om svaret är nej, varför? 
 
Hur bra koll har du på vad som står i miljöledningssystemet? 
 
Hur ofta får du information om miljöledningssystemet? 
 
Tas miljöfrågor upp på varje personalmöte? 
 
Har du något förbättringsförslag? 
  



3 
 

Bilaga 2 Miljöaspektregister 
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Bilaga 3 Rutinbeskrivning 

 
Miljösamordnaren/Ansvarig Inköp & Teknisk Service/Ansvarig Kontor & Stab 
Alla medarbetare     
      Tillbaka till 
startsidan 
Miljösamordnaren/Ansvarig Inköp & Teknisk Service/Ansvarig Kontor & Stab Tillbaka till dokumentregister 
 
 

RUTINBESKRIVNING  
I det här dokumentet beskrivs dokumenthantering och kommunikation inom Convinis 
miljöledningssystem.  
 
Liksom alla miljöledningsrutiner ska de beskriva det arbetssätt som faktiskt 
tillämpas. Om någon del i rutinbeskrivningen avviker från praxis bör den korrigeras 
så att det faktiska arbetssättet beskrivs, dock utan att avvika från kraven i den 
internationella standarden ISO 14 001, vilken ligger till grund för Convinis 
miljöledningssystem. Alla förändringar skall föras in enligt rutinen för ständig 
förbättring.  
 
 
DOKUMENTHANTERING 
Syftet med dokumenthanteringsrutinen är att säkerställa att miljöarbetet kan följas 
upp genom att hålla ordning på, bevara och sprida miljödokument. 
 

UNDERHÅLL AV DOKUMENT 

Dokument som visar att kraven i ISO-standarden uppfyllts och att 
miljöledningssystemet fungerar på avsett sätt ska bevaras. Dokument från 
underleverantörer och konsulter är exempel på sådana dokument. 
 
Originalhandlingar från kund förvaras minst så länge kunden anlitar Convini hos 
kundtjänst. 
 
Uppdatering och utveckling av miljöledningssystemet sker i linje med rutinen för 
ständig förbättring. Samtliga anställda är ansvariga för att rapportera in avvikelser i 
miljödokumenten, t ex länkar som inte fungerar, språkliga fel och förbättringsförslag 
samt sakuppgifter som är föråldrade eller inte stämmer med det verkliga förfarandet. 
Varje dokument döps med ett löpnummer som visar vilken version eller utgåva av 
dokumentet som är aktuellt samt datum då den senaste förändringen införts. 
Definitionen för ny utgåva är när sakinnehållet i dokumentet ändrats. Dessutom 
dokumenterar miljösamordnaren förändringarna.  
 
Convinis miljösamordnare ansvarar för arkivering av gamla utgåvor av rutiner, 
checklistor och mallar så att det kan visas att miljöledningssystemet fungerar på 
avsett vis och att de krav som ställs på systemet uppfylls.  
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Varje avdelning på Convini ansvarar för framtagning och nyttjande av redovisande 
dokument som gör det möjligt att följa upp att miljöledningssystemet efterlevs och gör 
det möjligt att mäta och övervaka uppställda mål. De redovisande dokumenten 
samlas in av miljösamordnaren vid årets slut och arkiveras.  
 

REDOVISANDE DOKUMENT 

De redovisade dokumenten som visar utfallet och uppföljningen av miljöarbetet finns 
integrerade i andra delar av systemet. Till exempel visas uppfyllelse av miljömålen 
direkt i dokumentet med mål och handlingsplan. Utfallet av leverantörsstyrningen 
finns direkt i instruktionsdokumentet för transporter, caféer och kontor.  
 

 

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR OCH KÄLLSORTERING 
I det här avsnittet behandlas miljöpåverkan hos nio sorters förbrukningsartiklar:  

 
1. Pappersanvändning 

2. Bläckpatroner och tonerkasetter 

3. Ljuskällor 

4. Städkemikalier 

5. Kaffe och te 

6. Mjölk  

7. Diskning 

8. Engångsartiklar i plast och papper 

9. Arbetskläder 

10. Källsortering 

 

PAPPERSANVÄNDNING 

Totalt använder svenskar 202 kg papper per person och år.1 De senaste åren har 
förbrukningen av papper i Sverige sakta börjat minska. De digitala medierna har 
minskat behovet av framförallt tidningspapper, men det papperslösa kontoret är 
fortfarande avlägset.2 
 
Genom att minska pappersförbrukningen sparas både träd, kemikalier och energi 
som åtgår för att tillverka och transportera pappret.  

Enkla åtgärder! 

1. Kopiera och skriv ut dubbelsidigt. 
2. Använd e-post och digitala presentationer. 

                                                 
1 Skogsstyrelsenwww.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Statistik/Amnesomraden/Skogsindustrins-
produktion/Tabeller--figurer/ (2011) 
2 Naturskyddföreningenwww.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2011-5/anvand-mindre-papper (2011) 
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3. Förhandsgranska innan utskrift. Använd gammalt papper och enkelsidiga 
dokument för anteckningar. 

En viktig miljöinsats är återvinning av använt papper. På Convinis alla kontor finns 
möjligheten för medarbetare att separat sortera kontorspapper för återvinning. 
Genom materialåtervinning undviks användning av icke förnybara resurser. 
Dessutom blir klimatpåverkan mindre vid återvinning jämfört med användning av 
jungfruliga material.3 
 

 
BLÄCKPATRONER OCH TONERKASETTER 

De flesta tillverkarna av bläckpatroner och tonerkasetter har retursystem med 
färdigfrankerade returboxar. De förbrukade patronerna samlas in, sorteras, rengörs, 
trasiga delar byts ut, sedan fylls de på med nytt bläck och testas innan de förseglas, 
packas och kan användas igen. De metall- och plastdelar som inte kan återvinnas tas 
till vara och materialet återvinns. 
 
På Convini skickas alla förbrukade bläckpatroner och tonerkasetter i retur. Om möjligt 
väljs Svanenmärkta produkter då de har en trumma med extra lång livslängd. 
 
 

LJUSKÄLLOR 

På Convini används i så stor utsträckning som möjligt lågenergilampor, T5-lysrör (så 
kallade kompaktlysrör) och LED-lampor.  

En kWh el räcker till att få en lågenergilampa att lysa i 111 timmar medan en 
glödlampa bara lyser i 25 timmar. Lysrör drar mindre energi än vanliga lampor. 4 Med 
enkla medel kan belysningskostnaderna sjunka med 15-20 procent samtidigt som 
bättre belysning fås. En lågenergilampa drar 80 procent mindre el och håller tio 
gånger så länge som en vanlig glödlampa. 5   
 
T5-lysrören är den senaste generationen av ekonomiska och miljövänliga lysrör. 
Tack vare att T5-lysrör har högre ljusutbyte förbrukar de mindre energi än äldre typer 
av lysrör. Nästan all utveckling av nya lysrörsarmaturer sker för T5-lysrör. 6 
 
LED är det senaste inom området belysning och erbjuder helt nya möjligheter. LED-
lampor drar mindre energi, håller längre och innehåller till skillnad från andra 
lågenergi ljuskällor inga tungmetaller, som t ex. kvicksilver. Enkelt att byta till, tar ut 
befintlig lampa och sätter i en LED-lampa.7 

Enkla åtgärder! 

1. Släck alltid ljuset när du lämnar ett rum. 
 

 
 
 

                                                 
3 IL Recycling  http://ilrecycling.com/atervinning-och-kallsortering/vinst-med-atervinning/ (2010) 
4 Energimyndigheten http://www.energimyndigheten.se/sv/Lattlast/Sa-har-kan-du-spara-energi/Lampor/ (2011) 
5 Vattenfall http://www.vattenfall.se/sv/lampor-hemma.htm (2013) 
6 Lysrör http://t5-lysrör.se/ (2011) 
7 Lysrör http://led-lampor.com/ (2011) 
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STÄDKEMIKALIER 
Convini i samråd med Mat på Jobbet ställer krav på att anlitade städföretag endast 
använder miljömärkta rengöringsmedel. Både val och hantering av rengöringsmedel 
har stor miljöpåverkan. 
     
KAFFE OCH TE  

Efter olja är kaffe är den internationella handelsvara som omsätter mest pengar. 
Kaffe odlas på tio miljoner hektar mark i ett 50-tal olika länder. På 70 procent av 
odlingarna används mycket giftiga bekämpningsmedel, många sedan länge 
förbjudna i Sverige, som parakvat och lindan. Enbart i Costa 
Rica, rapporteras varje år cirka 700 akuta förgiftningar och ett 30-tal dödsfall bara på 
grund av parakvat. I Brasilien, som står för två tredjedelar av världens 
kaffeproduktion (och största delen av den svenska importen), är skadorna från 
bekämpningsmedel ett av de största hälsoproblemen, och man uppskattar att 200 
000 människor är drabbade.8 
 
Kaffe är en starkt besprutad gröda och kaffeodlarna kan använda 
bekämpningsmedel som är så giftiga att de är förbjudna i EU. Eftersom KRAV-
ekologisk kaffeodling inte tillåter kemiska bekämpningsmedel gör man genom att 
välja KRAV-märkt kaffe både bonden, miljön och sig själv en tjänst.9 
 
Fairtrade handlar om att skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklings-
länder att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. En viktig del i detta arbete handlar 
om att öppna upp för mer internationell handel och förbättra de ekonomiska villkoren 
för odlarna, genom ett fastställt minimipris som ska täcka kostnaden för en hållbar 
produktion, ett pris som inte får understigas i förhandlingen mellan odlare och 
köpare.10 
 
Miljömärkt kaffe används i kaffemaskinerna på Convinis kontor. Miljömärkta alternativ 
prioriteras också vid val av andra fikaprodukter som te och socker m.m. 
      
      
MJÖLK  

KRAV-märkt mjölk garanterar att den kommer från kor som får gå ute och beta mer 
än andra kor. De får äta KRAV-ekologiskt foder som till stor del odlats på den egna 
gården, utan spridning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Även 
kalvarna får dricka KRAV-märkt mjölk, de slipper pulvermjölken som är vanlig på 
konventionella gårdar.11  
 
På Convinis kontor används KRAV-märkt mjölk. 
 

 

                                                 
8Naturskyddsföreningenwww.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-
media/2007_jordbruk_mat_miljogifter_radda_liv_byt_kaffe.pdf (2007) 
9 Kravwww.krav.se/node/528 
10 Fairtradewww.fairtrade.se/wp-content/uploads/2012/09/faktablad_kaffe.pdf(2012) 
11 Kravwww.krav.se/node/528 
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DISKNING 

Det mest miljövänliga ur energi- och vattenperspektiv är att diska och skölja disken i 
balja. Näst bäst är maskindisk. En fullmatad, ny diskmaskin förbrukar ungefär 10 till 
20 liter vatten per disk. Handdisk under rinnande vatten förbrukar upp till 100 liter per 
tillfälle. Det innebär en skillnad på 29 000 liter vatten per år.12  
 
På Convinis kontor diskas all disk i diskmaskin. 

Enkla åtgärder! 

2. Skrapa av matrester i stället för att skölja - diskmaskinen diskar.  

3. Diska alltid med full maskin, en diskmaskin rymmer ungefär 12 kuvert, det vill 
säga över 120 delar. 

4. Anslut diskmaskinen till kallvattnet. Då värmer diskmaskinen själv upp vattnet 
när den diskar men sköljer i kallt vatten, vilket sparar energi.  

5. Använd "rätt" program, följ fabrikantens rekommendation.  

6. Överdosera inte diskmedlet. 

7. Välj högsta energiklass vid köp av diskmaskin. Energiklass A innebär låg 
energiförbrukning. En ny diskmaskin är cirka 35 procent effektivare när det 
gäller energi och 45 procent när det gäller vattenanvändning.  

8. Använd diskbalja när du diskar för hand. Då går det åt mindre vatten än när du 
sköljer disken under rinnande vatten.  

       

 

ENGÅNGSARTIKLAR I PLAST OCH PAPPER 

På Convinis kontor används vi inte engångsmaterial utan glas och porslin. 
Engångsartiklar med hög miljöprestanda finns dock i Convinis showroom. 
 
Tidigare har engångsartiklar varit tabu i miljösammanhang. Det utvecklas dock 
löpande allt bättre produkter som gör det svårare att ge enkla svar på hur skadliga de 
är för miljön.  
 
I en amerikansk livscykelanalys som räknar på den totala miljöpåverkan från 
produktion till avfall för pappers-, plast respektive diskade porslinskoppar kom man 
fram till att en tillverkning av en porslinskopp är betydligt mer resurskrävande ur både 
energi- och vattenanvändningsperspektiv och förorenar lika mycket som 
tillverkningen av plast- och pappbägare. Ju längre porslinskoppen används ju bättre 
blir den än engångsartiklarna. Läs mer på 
http://www.treehugger.com/files/2004/11/ecotip_coffee_c.php 
 
  

 
 

 

                                                 
12

Vattenfallwww.vattenfall.se/sv/diska-i-maskin-eller-for-hand.htm?WT.ac=search_success 
(2013) 
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ARBETSKLÄDER 

Mat på Jobbet inklusive Convini har en dialog med leverantörerna av arbetskläder 
om att ta fram miljömärkta arbetskläder (Bra Miljöval, Svanen, KRAV eller GOTS). 
Ambitionen är att byta till kläder med någon av de nämnda märkningarna så fort 
utbud och aktuell prisbild kan matcha befintligt upplägg.  
 
Det används stora mängder vatten i bomullsodlingen och dessutom enorma mängder 
jordbrukskemikalier. Den hamnar på topp när det gäller vattenåtgången per kilo, 
beräknat på vikten bomullsfiber utan bomullsfrön.13 
       
 
KÄLLSORTERING 

Convini erbjuder lösningar för källsortering på alla dess kontor. På 
Serviceavdelningen finns även sortering för maskindelar. 
 
Mer detaljerad information kring regler och föreskrifter för källsortering i de tre olika 
berörda städerna finns här: 
 
(Stockholm) 
http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Avfall-och-atervinning/Sortera-dina-
sopor/Sopsortering-A-O/ 
 
(Malmö) 
http://www.vasyd.se/AVFALL/SORTERA/Pages/Start.aspx 
 
(Göteborg) 
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/miljo/avfall-och-atervinning/sa-sorterar-du-for-
atervinning/sorteringsguiden/!ut/p/b1/jYxLCsIwFEXX4gbyXpqYlw5TMf3SjyjYTKSKlEDTTkS3
b12A6J0dOOeCg14qyYVAIeEMbh6efhwefpmH6cNOXVpedDrhBps0tpgfy9bWZdXsE1qFfhV
2qckkVYi6SreYm-
x0iLv10Yj_evwyg7_6Apy_Bva6BYZMUKRIcpIxkVYRQZ0t4Q7BTVaPZvMGBZOSRg!!/dl4/d5
/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 WWFwww.wwf.se/source.php/1120565/Bomullsrapport.pdf(2005) 
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MASKINPARK 

Convinis leverantörer av maskiner (kaffemaskiner, mjölkkylare och vattenpelare) 
uppmuntras av Convini att arbeta strukturerat med miljöfrågor, gärna inom ramen för 
ett miljöledningssystem. Convinis ansvarige för Inköp & Teknisk Service ansvarar för 
att samla in och arkivera alla produktblad innehållande miljöprestanda och övriga 
tekniska specifikationer för den utrustning som används av Convini. 
 
Hantering av kemikalier på Convinis verkstad regleras i punkt 12, 19-21 i lagregistret. 
 

Senast uppdaterad av: Mikael Raita Datum: 2013-05-30 

Totalt antal 
leverantörer av 

maskiner 

Antal maskinleverantörer som 
uppger att de arbetar med 

miljöfrågor (% andel) 

Antal maskinleverantörer 
med miljöledningssystem 

(% andel) 

Antal maskinleverantörer 
som är certifierade enligt ISO 

14001 (% andel) 

6 100 % 100 % 100 % 

 
 
Convini jobbar aktivt med att minska miljöpåverkan genom både förebyggande och 
korrektiv service av befintlig maskinpark och förlänger på så sätt utrustningens 
livslängd. Utbytta delar källsorteras och återvinns. Utrustning som byts hos Convinis 
kunder återtas och i mesta möjliga mån rekonditioneras den och ställs åter ut hos 
kund. I de fall utrustningen inte kan rekonditioneras så säljs viss utrustning tillbaka till 
leverantör och övrig går till återvinning genom IL Recycling. 
 
Convinis leverantörer uppfyller RoHS-direktivet (2002/95/EG, om begränsning av 
vissa farliga ämnen i elektriska eller elektroniska artiklar), som sedan den 1 juli 2006 
förbjuder användandet av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och 
flamskyddsmedlen PBB och PBDE vid tillverkningen av elektriska och elektroniska 
produkter. 
 
KAFFEMASKINSMÄRKEN: 
 
– WMF: Produktion sker i Tyskland. 
– N&W Global Vending: Produktion sker i Italien. Är idag främst leverantör av 
reservdelar. 
– Crem International: Produktion sker i Shanghai och Sverige. Crem International är 
certifierade enligt ISO 9000 and 14000. 
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KAFFEMASKINER 

 

Senast uppdaterad av: Mikael Raita Datum: 2013-05-30 

Tillverkare Modell Antal Miljöprestanda Notering 

WMF 1200S  Lång livslängd 

Energisparfunktion 

 

WMF 1400S  Lång livslängd  

WMF Presto  Lång livslängd  

WMF Bistro Easy  Lång livslängd  

WMF Combination S  Lång livslängd  

WMF Combination F  Lång livslängd  

WMF Cafemat  Lång livslängd  

WMF Prestolino  Lång livslängd  

WMF Bistro  Lång livslängd  

WMF 1800S  Lång livslängd  

WMF 2000S  Lång livslängd  

WMF 8000S  Lång livslängd  

Jura X9  Låg energiförbrukning  

N&W Global Vending FB5100 / Maxi  Återvinningsbar till 98%  

N&W Global Vending ES5100  Återvinningsbar till 98%  

N&W Global Vending FB7100  Återvinningsbar till 98%  

N&W Global Vending ES7100  Återvinningsbar till 98%  
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N&W Global Vending FBB2C  Återvinningsbar till 98%  

Crem International Coffee Queen 

M-1 

 Återvinningsbar och återvunnet 
material används i tillverkningen. 

Kaffebryggare 

Crem International Coffee Queen 

Mega Gold A  
 Återvinningsbar och återvunnet 

material används i tillverkningen. 
Kaffebryggare 

Crem International Coffee Queen 

Mega Gold M 
 Återvinningsbar och återvunnet 

material används i tillverkningen. 
Kaffebryggare 

Crem International CQube 

SF03 

 Återvinningsbar och återvunnet 
material används i tillverkningen. 

Energisparläge. 

 

Crem International CQube 

SF12 

 Återvinningsbar och återvunnet 
material används i tillverkningen. 

Energisparläge. 

 

Crem International CQube 

MF04 

 Återvinningsbar och återvunnet 
material används i tillverkningen. 

Energisparläge. 

 

Crem International CQube 

MF13 

 Återvinningsbar och återvunnet 
material används i tillverkningen. 

Energisparläge. 

 

Crem International CQube 

LF04 

 Återvinningsbar och återvunnet 
material används i tillverkningen. 

Energisparläge. 

 

Crem International CQube 

LF13 

 Återvinningsbar och återvunnet 
material används i tillverkningen. 

Energisparläge. 
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Bilaga 4 Organisationsschema 
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Bilaga 5 Idébank och avvikelser 
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Bilaga 6 Uppnådda mål 
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Bilaga 7 Dokumentregister över miljöledningssystem 

 

 


