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Miljöcertifiering för små och medelstora företag på Åland
Bakgrund och syfte:
Ålands Landskapsstyrelse har antagit en strategi för hållbarhet, i vilken man har satt som vision att
Åland ska vara ett hållbart, välmående och konkurrenskraftigt samhälle år 2051.
Vidare säger man att: ”För att nå visionen måste en politisk enighet finnas om färdplanen,
långsiktighet i kommande beslut och tydligt ledarskap i hållbarhetsarbetet. Avsikten är att
hållbarhetsstrategin ska spänna över all verksamhet från utbildningssektorn till näringsliv, offentlig
förvaltning samt tredje sektorn.”
Landskapets utvecklings och tillväxtplan kan läsas här:
http://www.regeringen.ax/projekt-reformer/utvecklings-tillvaxtplan-hallbart-aland-2015-2017

Vi har inom Ålands Näringsliv ställt oss frågan; Vad kommer detta att innebära för de åländska
företagen? Vilka anpassningar kommer att behöva göras på vägen, finns det verksamheter vi måste
upphöra med helt och hållet på vägen mot hållbarhet, och/eller kan vi finna nya affärsmöjligheter på
vägen? Hursomhelst har vi velat vara en aktiv part i detta anpassningsarbete, för att kunna medverka
till att omställningen också följer företagens reella förmåga till anpassning, och inte bara utökar de
regelverk som man som företagare har att verka efter.
Som ett led i detta har vi valt att försöka sondera vilka olika miljöcertifieringar som finns för små och
medelstora företag, vilka används idag av de åländska företagen, samt vad de ungefär kostar att
införa och upprätthålla (tex i intern administration). Vi har också försökt titta på om det verkligen är
ett måste att vara miljöcertifierad för att kunna nå målet, eller om det finna andra vägar att komma
dit. En certifiering i sig behöver inte betyda att man jobbar ”hållbart” och därför har vi försökt starta
med att samla diverse information om vad det innebär. Redan tidigt i utredningen blev vi varse om
att det inte finns någon som helst enkel uppställning på vad som finns, och rekommenderades titta
på elevuppsatser från universitet som möjligen kunde ge en fingervisning om var man kunde börja.
I denna utredning har vi konstaterat att både ISO 14001 och EMAS verkar vara bra verktyg för större
företag och organisationer vad gäller att arbeta systematiskt med miljöfrågor, men för små företag är
dessa system oftast för byråkratiska, alltför kostsamma och tidskrävande. Främst saknar företagen
ofta internt de resurser som krävs. Resultatet blir ett inaktivt miljöarbete, att de i förlängningen
riskerar att konkurreras ut vid upphandlingar där miljökrav ställs, trovärdigheten mot kunderna
minskar och slutligen att hela nyttan med certifieringen försvinner.
Olika former av förenklade miljöledning/miljödiplomeringssystem har varit ett sätt att engagera
mindre företag i miljöarbete och idag finns ett flertal förenklade miljöledningssystem med varierande
omfattning både i Finland och i Sverige. Språksituationen gör att man som Åländsk företagare har
enklare att få hjälp med mallar och diverse hjälpmedel från Sverige även om det möjligen ännu kan
finnas mindre problem med olikheter inom miljölagstiftningen mellan Finland och Sverige.
De miljödiplomeringar som finns i norden är förenklade miljöledningssystem men som mer eller
mindre bygger på grundelementen inom ISO 14001. De är utformade för att passa mindre företag
med lägre krav på dokumentation och rutiner samt att det ofta finns tillgång till handledning och
olika former av hjälpmedel som checklistor och mallar. Målgruppen är små verksamheter med 0-25
anställda - vilka är den grupp som har problem med att införa ISO 14001 eller EMAS, men ändå får
allt mer miljörelaterade kund/leverantörskrav och därmed behöver kunna visa upp ett bevis på att de
arbetar aktivt och trovärdigt med miljöfrågor.
Problemet med förenklade miljöledningssystem är floran av olika miljödiplom, vilket gör det svårt för
upphandlare och kunder att veta vad de egentligen står för, samt att det i längden undergräver

trovärdigheten för alla typer av certifierade miljöarbeten. Som ett led i detta har även en hel bransch
av utbildare/certifierare/konsulter inom miljödiplomering uppstått vilka man kan misstänka att
ibland jobbar mer eller i alla fall lika mycket för sin egen vinnings skull som för miljön och de
uppdragsgivande företagens bästa.
Denna utredning har visat att behovet av färre och mer likartade system har vuxit fram, och att
förenklade miljöledningssystem regionalt har framarbetats på flera håll. Dessa är bättre anpassade
för mindre företag, organisationer och verksamheter där vedertagna ledningssystem av resursskäl
inte är rimliga att införa. Det har däremot visat sig i det närmaste omöjligt att få fram en siffra på vad
införande av ett miljöledningssystem kan kosta generellt, då alla företag är olika och har olika
förutsättningar samt är på helt olika kunskapsnivå. Dessutom jobbar olika miljökonsulter på olika sätt
och med olika grad av inblandning i företagens interna arbete. Vissa företag väljer att lägga över allt
arbete på konsulter och andra väljer att göra största delen med egen personal.
Vi har här speciellt tittat på Svensk Miljöbas, FR2000, Finska Ekokompassi. Utöver dessa finns särskilt
för turismbranschen Green Key (som redan är etablerat på Åland). Vi har även försökt att i samma
dokument samla olika mer etablerade miljömärkningar och kort reda ut vad de står för. Slutligen då
man från myndigheterna pratar om ”Hållbart samhälle” har vi särskilt velat samla fakta kring vad
”Hållbart företagande” egentligen innebär.

Inledande kartläggning bland Ålands Näringslivs medlemmar
För att få en snabb överblick om hur det ser ut bland åländska företag, och vilken vikt man lägger vid
miljödiplomering, gjordes en enklare webb-enkät. Vi fick enbart 37 svar (av över 500 mottagare),
men det kan allafall ger nånslags överskådlig bild, men visar kanske samtidigt att aktivt miljöarbete
inte ännu är främst på medlemmarnas agenda.

Resultat av enkätsvar
Av svaren var det 11 som svarat JA på frågan OM de är certifierade, och bland dem är det ISO 14001
som är klart vanligast förekommande. Även AKL, WWF Green Office, Miljöcertifierad grön salong
samt Green Key nämns i svaren. Ännu anses inte ”måste”-kraven på företagen, att de bör ha ett
aktivt miljöarbete, vara så stora, men man ser att gällande önskemålen att man ”borde” vara, så är
det betydligt högre siffror. Detta talar för att det kommer att bli en mycket viktigare faktor för även
Åländska företag framöver.
Vad gäller fördelar man upplevt med att vara miljöcertifierade nämns:
- Välorganiserad sortering och återvinning.
- Egen hälsa och att kunder aktivt söker miljövänliga alternativ.
- Klar fördel vid upphandlingar.

- Krav från storkunder samt ökad konkurrenskraft.
- Bättre förståelse från personalen och större sammanhållning.

Bland de som ej varit certifierade svarade 9 eller ca 35% att de funderat på att certifiera sig. De flesta
har funderat på ISO 14001 eller Green Key.
Vad är det då som hindrat att man certifierat sig hittills? Där nämner man bl.a.:
- Kostnaderna och administration blir för stora, man har nog med byråkrati ändå.
- Har tidigare varit certifierade men övergått till internt eget system.
- Svårt att få lönsamhet på kort sikt, osäkert om det ger större kundunderlag.
- certifikatkostnaderna för stora i förhållande till ev. vinst.

53% av de svarande skulle önska få mer information om miljöcertifiering, och på frågan om vilken
hjälp som skulle behövas nämndes följande:
- Gratis konsultation
- Mer miljösamarbete mellan företag
- Faktasamling om olika alternativ samt kostnader
- Mer info och hjälp hur man går vidare
- Hjälp med resurser från tex högskolestuderande pga resursbrist
- Aktiv kontakt till/med miljöansvariga myndigheter

Miljöcertifiering – Varför?
...vad är egentligen miljöcertifiering?
Miljöcertifiering är ett sätt att miljöanpassa företag och offentliga förvaltningar. Avsikten är att få
dessa verksamheter att arbeta mer miljövänligt. Genom miljöcertifiering stärker verksamheten sin
miljöimage. Det kan gälla allt från vilka bilar man köper in och hur man hanterar avfall, till vad man
har för miljöpolicy och dagliga rutiner inom verksamheten. Rutiner och val som påverkar miljön
omkring oss.
Företag kan miljöcertifieras enligt olika metoder. Som ett andra steg i detta projekt har vi velat
kartlägga olika miljömärkningar och miljöcertifieringar som finns tillgängliga, och är tillräckligt kända,
för att vi skall kunna rekommendera våra medlemsföretag och andra åländska företag. Vi har även
försökt reflektera över fördelarna med att vara certifierad och om det kan löna sig på sikt. Då vi
räknat med att de största företagen har egna resurser för detta så har vi koncentrerat oss på att
främst undersöka lösningar för små och mellanstora företag.

Varför ska jag certifiera mitt företag?
Dagens konsumenter vill gärna veta hur deras inköp påverkar miljön. Ett sätt att höja ditt företags
anseende är att ge det en grön image, vilket kan göras och lyftas fram samt verifieras med hjälp av en
certifiering. De flesta certifieringar är öppna och oberoende, vilket ger mer trovärdighet. Bara
registrerade organisationer får använda den särskilda logotypen. Mer kända miljömärken ger större
trovärdighet mot kunderna.
Det kan finnas många goda anledningar för att miljöcertifiera verksamheten:



arbetet med miljö blir enklare med hjälp av tydliga mål och handlingsplaner
företagets miljöimage stärks vilket leder till ökad konkurrenskraft




medarbetarna engageras
företaget får ett återkommande kvitto på miljöarbetet och framstegen

Certifiering kan hjälpa företag att:








hålla nere kostnaderna för resurser och avfallshantering.
minimera risker och göra eventuella andra besparingar och vinster (vissa märkningar kan ge
rabatter på andra t.ex.får du 20 procents rabatt när du ansöker om EU:s miljömärke om du är
EMAS certifierad)
uppfylla rättsliga krav
slippa miljörättsliga krav (t.ex. rapportering och inspektioner)
förbättra relationerna med de anställda och berörda aktörer utanför företaget
få konkurrensfördelar mot övriga företag

Vad är skillnaden mellan miljödiplomering och ISO 14001?
Det finns två etablerade svenska certifieringar som möter upphandlingskrav på oberoende
granskning. En av dessa metoder är miljödiplomering enligt Svensk miljöbas, en annan är ISOcertifiering inom miljö (ISO 14001).
Miljödiplomering är mer lämpad för mindre verksamheter på ett lokalt/regionalt plan. Miljödiplomering kan vara ett första steg till certifiering enligt ISO 14001. För större verksamheter är ISOcertifieringen ofta ett naturligt första steg. Miljödiplomering är en nationell metod att miljöanpassa
företag medan ISO 14001 är internationell. Miljödiplomering är mindre resurskrävande än ISO 14001certifiering. Båda metoderna är dock erkända miljöledningssystem. Grundvillkoret för att
verksamheten ska kunna miljödiplomeras är att den följer gällande miljölagstiftning och inte har
några anmärkningar avseende pågående verksamhet.

Verksamhetsövergripande miljöledningssystem
- Vägen till miljöcertifiering enligt ISO 14001 och EMAS
Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för ditt företag i form av minskad användning av
resurser och lägre kostnader för avfallshantering, och i förlängningen för vår gemensamma miljö.
Ett levande och väl integrerat miljöledningssystem ger även:
• Ökad processeffektivitet
• Minskad användning av resurser och material per levererad nytta
• Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för
avfallshantering
• Ökad andel förnybara resurser och system
• Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
• Ökad kompetens i organisationen
• Ökad dialog mellan organisation och intressenter
Miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS (the Eco-Management and Audit Scheme) fungerar som
frivilliga miljöledningssystem för organisationer och företag. Som internationellt accepterade
standarder erbjuder de systematiska ramverk som kan följas genom att identifiera den direkta och
indirekta påverkan som uppkommer av verksamheten med dess produkter och tjänster.

EMAS:s miljöledningssystem
EMAS:s ledningssystem är baserad på ISO 14001:s standard, men den har ytterligare några krav.
Fokusen på bägge ledningssystemen ligger på att främja miljökonsekvenser och följdkostnader.

Figur: Stegen mot EMAS från ISO 14001.
Modellen ovan tydliggör hur EMAS-systemet fullgör ISO 14001-standarden. EMAS kan ses som en
uppdaterad version av ISO 14001, genom att lägga till ytterligare tre delar av ansvar. EMAS var
ursprungligen framtaget för industriverksamhet, men kan anpassas även till de flesta andra
verksamheter. Hela organisationen granskas och den är även bland de äldsta certifieringarna. Bygger
på omfattande dokumentation, redovisning, verifiering, dokumentation. Oberoende instanser utför
granskningarna och utfärdar certifikaten. EMAS går även att applicera på småföretag, men man får
vara beredd på att det kräver en hel del resurser, dels för dokumentation samt även kostnader för
årlig uppföljning och förnyande av certifieringen.
Genom att företagen ansluter sig till EMAS förbinder de sig till att iaktta miljölagstiftningen och de
skall offentliggöra information om sitt miljöarbete och ständigt jobba för en förbättring av sin
miljöprestanda. EMAS-systemet grundar sig på Europaparlamentet och EU-rådets förordning (EG) nr
1221/2009.
Syftet är att främja miljöarbetet och genom systemet utvärderas företaget regelbundet på ett
objektivt sätt. Informationen som förordningen vill ha utfört i redovisningen ska bestå av en
organisations verksamhet och struktur, miljöpolicy, miljöaspekter, miljöpåverkan, detaljerade
miljömål samt deras miljöprestanda. Genom att uppfylla kommissionens krav bör viktiga

kärnindikatorer tas upp i miljöredovisningen inom följande områden: utsläpp, biologisk mångfald,
avfall, vatten, energieffektivitet och materialeffektivitet. Redovisningen lämpar sig väl som en
kommunikation med intressenter och allmänheten eftersom målet är att föra en öppen dialog i
slutresultatet.

Krav för att införa EMAS:
- För att bli medlem av EMAS måste man implementera ett miljöledningssystem och göra en
miljöutredning som följer kraven utifrån ISO 14001.
- Man måste låta en extern utvärderare komma in och kontrollera att man följer miljölagstiftning och
att man gör förbättringar för miljön kontinuerligt.
- Förbereda och införa en miljöpolicy för företaget tillsammans med ledningssystem och
miljöredovisning som sen granskas av en oberoende part som är verifierad för uppgiften.
- Miljöpolicyn och miljöredovisningen skall även göras publik och lyftas fram offentligt och man
måste involvera både anställda och berörda aktörer utanför företaget
- För att få förbli registrerad skall man årligen hålla auditioner och kunna visa på sitt fortsatta
miljöarbete.

Vad kostar det?
Om du har ett litet företag behöver du inte uppdatera din miljöredovisning och miljörevision lika
ofta. På så sätt sparar du tid och pengar. Företag måste betala generellt mellan 0 och 1 500 euro för
en Emas-registrering. En del länder har lägre registreringsavgifter för småföretag.
För små och medelstora företag samt lokala myndigheter kostar registreringen och årlig förnyelse
enligt deras prisuppgifter på nätet:
- £840 (ca 990€) För registrering och £420 (490€) för årlig förnyelse.
- För större företag: £1620 / £840
- För multinationella företag: £2160 / £1080
Länkförslag / Läs mer:
http://ec.europa.eu/environment/archives/emas/toolkit/index.htm
http://ems.iema.net/emas/howtoregister
Miljöförvaltningen: http://www.ymparisto.fi/svFI/Konsumtion_och_produktion/Miljosystem_och_miljostyrning/EMAS_i_praktiken

ISO 14001 certifiering
ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning, internationella
standarder som kan tillämpas i vilken organisation som helst, var som helst. Dessa standarder skapar
i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.
Baserad på Plan-Do-Check-Act cykeln, specificerar ISO 14001 de viktigaste kraven för att identifiera,
kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom organisationer, samt hur ledningen och
förbättringen av systemet sköts. Krav ställs även i detta system på certifiering som intygar att ett
företags process, produkt eller tjänst uppfyller vissa krav. Certifieringar utförs av ett oberoende
företag eller en organisation och kontinuerliga förbättringar och extern återkommande revision
krävs. Granskning av redovisningen och förvaltningen i ett företag görs även i efterhand av en
oberoende person, ofta en revisor.

Huvudområden som täcks av serien är: - Miljöledningssystem (EMS) - Miljörevision - Miljömärkning
och Miljöredovisningar - Utvärdering av Miljöpåverkan (Environmental Performance - Evaluation) Livscykelanalys (LCA) - Miljökommunikation - Växthusgaser (GHG)
Miljöledningssystemet utgör därefter ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och
standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar. När ledningssystemet väl har införts kan
arbetsmodellen användas för en egen bedömning av överensstämmelsen med standarden eller som
underlag för en extern certifiering.

För att organisationen ska få ett ISO 14001 -certifikat krävs följande:
• Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska
tillämpas
• Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet
• Systemet är beskrivet
• System och beskrivning underhålls löpande
• Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2004 av ett ackrediterat certifieringsorgan
Den standard som bör tillämpas är SS-EN ISO 14001:2004 oavsett verksamhetens art och storlek. Det
är möjligt att inom vissa gränser utesluta krav som inte är relevanta för användaren.

Fördelar med en ISO-certifiering:


uppfyllande av ett vanligt kund-/marknadskrav
- ger ökad konkurrenskraft och ett ökat förtroende för företaget



systematik och dokumentation
- ger ordning och reda



marknadsfördelar
- ett iso-certifikat känns igen och ger marknadsfördelar



förtroende mot kunder
-en miljöcertifiering mot ISO 14001 inger förtroende och skapar bättre intern ordning



standarden ISO 14001 är väl inarbetad och är accepterad av marknaden världen över.
Certifieringen innebär också att Ert företag tar ansvar för miljön, gentemot kunder, personal, ägare
och övriga intressenter.



ISO 14001 är ett sätt att fokusera på att ständigt förbättra Ert företag och dess ledningssystem.

Hur lång tid tar det att bli ISO 14001 -certifierad?
Det tar olika tid för olika organisationer och beroende på flera faktorer, t.ex.:
• Hur ser organisationen ut, storlek, omfattning?
• Hur ser det befintliga, om något, ledningssystemet ut?
• Vilken nivå ligger ledningens engagemang på och vilka resurser finns tillgängliga?
• Är det kund- eller organisationsdrivet, dvs. vad är incitamentet och tidsramen.
• En organisation bör kalkylera med ca. 9-12 månader, beroende på resursinsats. Detta kan stärkas
upp med t.ex. hjälp av extern utbildning och eventuell konsulthjälp.

Vilka standarder i ISO 14000-serien kan användas för certifiering?
Det finns tre standarder som kan användas för en oberoende så kallad tredjepartscertifiering:
Miljöledningssystem (ISO 14001), Typ III miljödeklarationer (ISO 14025), och Mätning och
rapportering av utsläpp av växthusgaser (ISO 14064). Övriga standarder är så kallade
vägledningsstandarder.

Hur går man tillväga praktiskt?
1 Upprätta en miljöpolicy
Miljöpolicyn är ett viktigt redskap för ledningen i din organisation. Det är det dokument som ska
styra ert miljöarbete. Ni kan utforma policyn precis som ni vill ha den, men dessa krav behöver ingå:
• Den bör berätta hur organisationen ska följa lagstiftningen.
• Den bör innehålla uppgifter om ständiga förbättringar.
• Den ska peka på viktiga miljöaspekter (de delar av din verksamhet, produkter eller tjänster som
kan inverka på miljön).

2 Planera verksamheten
Se till att rutinerna blir tydliga, så att alla i din organisation kan förstå vad de innebär. Här bestäms
hur ni ser på miljön i verksamheten. Och hur ni vill påverka miljön i rätt riktning. Efter det identifierar
ni miljömålen och gör ett program för hur ni ska uppnå dem.

3 Införa och driva miljöprogrammet
I detta steg inför och börjar ni använda programmet för miljömålen. Var lyhörd för eventuella
svagheter och ta med alla momenten i införandet här nedan:
•
•
•
•
•
•
•

Fastställ organisation och ansvar.
Utbilda och gör personalen medvetenheten.
Kommunicera miljöpolicyn och miljöarbetet internt och till externa intressenter.
Dokumentera miljöledningssystemet.
Säkerställ styrning av dokument.
Styr verksamheten på ett miljöriktigt sätt.
Skapa en plan hur ni agerar vid ett eventuellt nödläge.

4 Följa upp och kontrollera arbetet
För att ert arbete ska kunna utvecklas behöver ni skapa rutiner för att följa upp och utvärdera det
som införts. Att övervaka och mäta resultaten är a och o för att kunna reagera snabbt om det till
exempel sker ändringar i lagstiftningen. Eller om arbetet passerar de gränser som ni har satt upp.
Därför är regelbunden revision en viktig del av miljöledningssystemet.

5 Åtgärda och ständigt förbättra arbetet
Här går ledningen i din organisation igenom utvärderingen som resulterar i olika åtgärder. Ni skapar
förutsättningarna för att kunna leva upp till att ständigt förbättra ert arbete.

Vad kostar det allmänt att bli certifierad?
Det har visat sig svårt att få ett generellt pris på certifiering. Det finns många parametrar som man
måste ta hänsyn till som antal anställda, tidigare erfarenheter av certifiering, verksamhetens art.

Vad innebär det att vara certifierad?
Att vara certifierad innebär att ni som företag har beskrivit er verksamhet och rutiner i ett
ledningssystem som uppfyller kraven i den, eller de standard(er), som ni önskar att vara certifierade
mot. Det kan vara ISO 14001:2004 om man pratar om miljö, eller ISO 9001:2008 om man pratar om
kvalitet.

Hur går det till att bli certifieriad?
Det finns många vägar fram till en certifiering, en del väljer att ta fram sitt ledningssystem själva och
en del tar hjälp av en konsult för detta. När ledningssystemet är klart så kopplas certifieringsorganet
in. först görs en dokumentgranskning för att säkerställa att alla rutiner finns på plats, senare påbörjas
själva certifieringsrevisionerna på plats ute hos kund. Normalt sett görs dessa i två steg. Här finner ni
mer ingående information om certifieringsprocessen.
En introduktion till ISO 14001: (på engelska)
http://www.iso.org/iso/introduction_to_iso_14001.pdf

Beskrivning av en typisk ISO-certifieringsprocess - Aktiviteter
(Notera att exemplet nedan är hämtat från konsultföretag)

1. Inledande kontakt
När dokumentationen är klar, eller nästan klar, är det lämpligt att kontakta certifieringsorganet för
att boka tid för certifieringsaktiviteter och för att få en offert på priset för certifieringsrevision.
Uppgifter som är nödvändiga vid bedömningen av möjligheter och omfattning inhämtas i detta
skede.
2. Planeringsaktiviteter
Planeringsaktiviteter som ingår genomförs normalt med hjälp av telefonsamtal och e-post. Önskas
ett planeringsmöte på plats hos företaget kommer de naturligtvis till er för att diskutera upplägget.
Denna aktivitet ingår normalt inte i certifieringsprocessen och debiteras ofta separat.
3. Förrevision
Förrevisionen är en frivillig aktivitet. Det är lämpligt att genomföra en förrevision om man är osäker
på om processbeskrivningarna är kompletta, eller om man är osäker på hur väl systemet är infört i
verksamheten. Resultatet redovisas efter avslutad förrevision.
4. Inför certifieringen
Innan revisionen utförs kommer revisionsledaren att kontakta kunden för att fastställa att
förutsättningarna för revisionen är korrekta. Revisorn bedömer bl.a. om översänd dokumentation är
heltäckande mot certifieringskraven och om revisionslagets kompetens matchar verksamheten som
skall revideras. Uppstår frågetecken kontaktar revisorn er för att reda ut eventuella oklarheter
5. Certifieringsrevisioner/granskningar
Certifieringsrevisioner skall normalt genomföras i två steg. Genom att använda sig av revisioner i två
steg kommer företaget i de flesta fall att ha bättre införda rutiner när man får sitt certifikat. Det bör
gå en viss tid mellan revisionstillfällena, 4-6 veckor är i de flesta fall en lämplig tid. Den föreslagna
revisionsinsatsen för steg 2 kan behöva utökas om mer än 6 månader förflyter mellan steg 1 och steg
2 revisionen, eller om företagets arbetssätt är omoget eller svagt implementerat vid steg 1
revisionen.
Vid certifieringsrevisionen granskas om rutinerna är heltäckande och om de arbetssätt som beskrivs
är införda och tillämpade. När revisionsledaren har konstaterat att systemet är heltäckande och

tillämpat på alla nivåer, sammanställer revisionsledaren revisionsresultatet och rapporterar att
företaget uppfyller kraven för certifiering.
6. Beslut om certifiering
Beslut om certifiering tas oftast av en utsedd person som inte deltagit i revisionen. För
ledningssystem gäller att utdelade certifikat är giltiga i 3 år (36 månader) från certifieringsrevisionen,
under förutsättning att uppföljningsrevisionerna visar att ledningssystemet täcker verksamheten och
är tillämpat vid uppföljningarna. För vissa processcertifieringar kan löptiden vara 60 månader. Vid
integrerade certifieringar tillämpas normalt den kortaste löptiden för alla ingående certifieringar.
7. Uppföljningsrevisioner/granskningar
Tiden för uppföljningsrevisioner beräknas på årsbasis. Antalet uppföljningsrevisioner kan anpassas till
verksamheten, storleken och företagets mognad. Uppföljningsrevisioner skall utföras minst årligen,
den första uppföljningsrevisionen efter certifieringstillfället skall ske inom 12 månader. Beroende av
företagets storlek och struktur kan tidsrymden mellan uppföljningsrevisionerna anpassas så att
insatsen blir kostnadseffektiv och skapar högsta möjliga värde för det certifierade företaget.
Omfattningen vid uppföljningsrevisionerna skall möjliggöra att hela systemet granskats under
perioden mellan certifiering och omcertifiering.
8. Omcertifiering
Omcertifiering av ledningssystem följer i 36 månaders multiplar från dagen för
certifieringsrevisionen, för vissa processcertifieringar sker omcertifiering efter 60 månader.
Planeringen av omcertifieringstillfället görs så att det ges tillräcklig tid för företaget att korrigera
eventuella avvikelser så att beslut om fortsatt certifiering kan tas i god tid innan certifikatet löper ut.
Omcertifieringen består av två delar:
- En analys av hur det certifierade systemet fungerat genom att revisionsledaren granskar
rapporterna från genomförda uppföljningsrevisioner.
- En utökad uppföljning (jämfört med uppföljande revisioner) av att systemets delar fungerar på
avsett sätt i verksamheten.

Miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas, Sverige
Svensk Miljöbas miljöledningsstandard bygger på grundläggande delar i ISO 14001 och EMAS.
Skillnaderna jämfört med ISO 14001/EMAS är bland annat lägre krav på dokumentstyrning,
avvikelsehantering och rutiner. Svensk Miljöbas lägger stor vikt vid vad verksamheten presterar i
form av faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna.
www.Svenskmiljobas.se
http://www.svenskmiljobas.se/avgifter.html
V ägen

till miljödiplomering - enligt Svensk miljöbas

Första steget till miljödiplomering är en miljöutredning. Denna följs av utbildning och handledning i
olika steg. En miljöpolicy jobbas fram, specifika miljömål sätts upp och miljöplan skapas. All personal
miljöutbildas och rutiner upprättas och införs. Därefter är verksamheten redo för miljödiplomering.
Diplomeringen omfattar revision, godkännande och utfärdande av diplom.
Företaget får under resans gång en egen handledare och ett antal utbildningstillfällen. Tiden fram till
diplomering beräknas till 3-6 månader. Verksamheten omdiplomeras en gång om året. Då görs en ny
miljörevision och uppföljning av miljöarbetet. Miljöcertifiering enligt ISO 14001 bygger på samma
grundprinciper som ovan, men ställer fler och större krav på verksamheten och revisionerna är mer
omfattande.

FR2000 Verksamhetsledning

För mindre företag finns även andra alternativ till ISO 14001, nämligen FR2000 framarbetad av
Företagarnas Riksorganisation.
Genom sin nätverksmodell är den billigare än en ISO-certifiering, men är ännu inte lika accepterad.
Företagarnas Riksorganisation, FR, är en organisation för framför allt mindre företag. Där finns allt
från soloföretag till företag med upp till 70 anställda. Från dessa småföretag dök det i början av 90talet upp önskemål om ett enklare certifieringssystem. En stor skillnad jämfört med ISO är att
materialet är enklare och ställer högre krav på tillämpningen än själva dokumentationen. Dessutom
utbildar FRs kvalitets- och miljöråd FR2000-revisorer som genomför billigare revisioner än ISOrevisorerna.
FR2000 är ett ett ledningssystem för alla organisationer, både stora och små som bl.a. uppfyller
kraven i ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. FR2000 är dock enklare att införa och använda eftersom
alla delarna är integrerade till ett enda system. Kostnaden för certifiering är också lägre än för ISOstandarderna. Organisationen skall kunna införa systemet utan att vara beroende av extern hjälp. De
grundläggande värderingarna i FR2000 är "nöjd kund", "affärsmässighet" och "kompetens".

Nätverksmodell billigare
Det som kostar mest för små företag vid införandet av olika miljöstandarder är behovet att hyra in
konsulter - eftersom kompetensen oftast inte finns i företaget. FR har löst detta genom en
nätverksmodell där ungefär fem till åtta företag går samman och anlitar en av FRs konsulter. De
lägger tillsamman upp en utbildningsplan på 8-14 månader och har regelbundna träffar där de går
igenom systemkravtexter och ventilerar frågor. Mellan träffarna har de uppgifter som ska
genomföras i företaget.
De flesta företag samarbetar fram till revisionen, men vissa träffas även efter och arbetar med till
exempel sina interna revisioner.
FR2000 finns i en basversion och i tolv alternativa versioner framplockade av olika branschförbund
och anpassade till deras verksamheter. Vissa har också arbetat in frågor om arbetsmiljö. Det pågår
arbete med att uppdatera FR2000 för att anpassa den till ISO 9001:2000. Då finns planer på att även
basversionen ska innehålla frågor om arbetsmiljö.
FR2000 Verksamhetsledning innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för Kvalitet, Miljö,
Arbetsmiljö, Brandskydd och Kompetens och kan användas av alla typer av organisationer.
Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

Vad skiljer FR2000 från ISO 9001 och ISO 14001?
I praktiken inte så mycket, kraven på kvalitet respektive miljö är likartade, och både som
kvalitetssystem och miljöledningssystem fyller det samma funktioner. Men FR2000 innehåller också
krav på kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Trots detta kostar FR2000 mindre att införa och
certifiera. Tillsynen över revisorerna är också likartad. SWEDAC utövar tillsyn över ISO-revisorerna,
Rådet för FR2000 över FR2000-revisorerna.
Det finns flera goda skäl till varför man ska välja FR2000 framför ISO enligt förespråkarna för
systemet. Den viktigaste orsaken menar man är att FR2000 gör en tolkning av ISO-standarderna som
är flödesorienterad och därmed mer pedagogisk. Det blir då lättare att förstå för att man känner igen
sig i sin egen verksamhet.
Vad kostar det att införa ett FR2000-system?
Det finns ett antal paket i olika prisklasser, beroende på den egna insatsen. Det allra billigaste är att
köpa ett baspaket som innehåller: Nyckeln till framgång med FR2000 Verksamhetsledning, som är en
handledning för införande samt ett program som heter AutoFlowChart. Ett Steg för Steg-paket i
seminarieform kan kosta från 15.000 kronor upp till 150.000 kronor, beroende på innehåll och
omfattning och vilken konsult man väljer. Det är viktigt att välja konsult med omsorg, till exempel
genom att ta referenser. Man behöver inte använda någon konsult alls och då det i en del
organisationer finns kunskap och resurser tillräckligt för att införa systemet utan hjälp utifrån.
Läs mer om FR2000
http://www.learnforthefuture.se/vad.html

Kostnadsjämförelse ISO 14001/FR2000/Miljödiplomering
ISO 14001 certifiering för ett litet företag (ca 10 anställda) med måttlig miljöpåverkan kan se ut
ungefär så här :
• Certifieringsrevision (3 dagars arbete) 35 400 kronor
• Certifieringsavgift 13 100 kronor
• Första årsavgiften för certifikatet 5 400 kronor
• Konsultkostnad, inklusive utbildning ca 66 500 kronor - 21
- Totalkostnad för införande och certifiering: 120 400 kronor.
Tillkommer kostnader för företagets eget interna arbete på i genomsnitt 300 timmar samt kostnader
för miljöutbildning av de anställda.
FR 2000 har lägre kostnader för nydiplomeringen men det tillkommer en certifieringsrevision och
konsultarvoden av samma storlek som hos ISO 14001. Den egna insatsen blir större för FR 2000 men
det beror på att det är ett integrerat system som även innefattar kvalitet, kompetensförsörjning,
hälsa och säkerhet. Det tillkommer också kostnader för miljöutbildning av de anställda.
Miljödiplomering
Miljödiplomeringen ligger betydligt lägre i kostnad, en kostnad på ca 12 500 kr (en
genomsnittskostnad) innefattar kostnad för nydiplomering och certifieringsrevision.

Ledningssystemet kan klaras utan konsulthjälp och, eftersom det inte kräver lika mycket
dokumentation som ISO 14001 och FR 2000, med en betydligt mindre arbetsinsats i form av egna
arbetstimmar. Det tillkommer även här kostnader för miljöutbildning av de anställda.
Generellt är miljösystem inte förenligt med småföretagares verksamhet, deras begränsade
produktsortiment m.m. Där är de mera produktspecifika certifieringarna intressantare. De märken
som har trovärdighet kan ge möjlighet att ta ut kostnaderna på produktpriset i slutänden.
Bransch eller produktspecifika system finns för råvaror gällande: utsläpp, ekologiskt producerat,
rättvisemärkning, elsidan, konsumtionskriterier. Sådana är: Svanen, hotell, tvätterier. KRAV
ekologiskt, jordbruk livsmedel.

EKOKOMPASSEN http://www.ekokompassi.fi/ http://www.ekokompassi.fi/sv/
Flera städer kikar på detta med små och medelstora företag. Helsingfors med samkommuner har
jobbat aktivt med ett program mot klimateffekten och startat ett samarbete inom miljöcertifiering av
verksamheter och olika större event kallat Ekokompassi. Deras miljöledningssystem fokuserar mest
på energianvändning och utsläpp, och är framtaget främst för små och medelstora företag. Det finns
också en mindre del info på svenska.

Ekokompassens kriterier för företag
1. Företaget arbetar i enlighet med lagar och bestämmelser om miljön.
2. Företaget har utsett en miljöansvarig.
3. Företaget förrättar en miljöinspektion där utgångsläget för hanteringen av miljöfrågorna kartläggs
och företagets mest signifikanta miljöpåverkan uppskattas.
4. Företaget har en miljöpolitik på vilken miljömålen baserar sig.
5. De nyckelpersoner för miljöfrågor som utsetts av företaget genomgår Ekokompassens
miljöutbildning. Nyckelpersonerna instruerar de övriga medarbetarna i att ta hänsyn till
miljöaspekterna i sitt arbete.
6. Företaget har en avfallshanteringsplan. Avfallet sorteras åtminstone i överensstämmelse med de
lokala bestämmelserna om avfallshantering
7. Företaget för bok över sitt farliga avfall, förvarar det på ett säkert sätt och ombesörjer att avfallet
behandlas på behörigt sätt.
8. Företaget för en förteckning över de kemikalier som används. Säkerhetsdatablad finns tillgängliga
för personalen och medarbetarna har instruerats i att använda kemikalierna på ett säkert sätt.
Företaget förvarar sina kemikalier i enlighet med bestämmelserna.
9. Företaget upprättar årligen ett miljöprogram. Företaget utser bland delområdena nedan minst två
teman för vilka mål uppställs och åtgärder skrivs in i företagets miljöprogram. De mål som uppställs
ska utgå från en minskning av de väsentliga miljökonsekvenser som företaget orsakar. Delområden
utses på nytt senast vart tredje år.
a. En minskning av avfallsvolymen
b. Energibesparing och övergång till grön energi
c. Upphandlingen dirigeras i en miljövänlig riktning

d. Beaktande av miljöaspekter även i fråga om de produkter och tjänster som upphandlas som
underentreprenad.
e. Förbättrad materialeffektivitet i produktutvecklingen, produktframställningen eller
serviceprocessen.
f. Effektivare logistik och arbetsresor.
g. Miljökommunikation eller något annat delområde som definierats i samråd med Ekokompassen.
10. Företaget lämnar årligen till Ekokompassen en rapport om hur målen uppnåtts samt om de
nyckeltal som kännetecknar företagets miljöarbete. Uppföljningsrapporten finns tillgänglig för
personalen.

Green Key innefattar ett antal miljökrav inom olika kategorier särskilt för turismanläggningar, till
exempel avfall, vatten och energi, som måste uppfyllas vid ansökningstillfället. Utöver arbetet med
detta sätter anläggningen upp egna miljömål och handlingsplaner. Green Key-programmet bygger på
fem faktorer:
- Utbildning av personal, kunder och ägare mot en ökande hållbar utveckling och miljömedvetenhet
inom turismanläggningar.
- Bevarande av miljön genom att minska miljöpåverkan av nyetableringar över världen.
- Ekonomisk styrning mot minskning av konsumtion och därmed en minskning av kostnader.
- Marknadsföringsstrategi genom att lyfta fram varumärket ”Green Key” och de anläggningar som är
certifierade.
- Stärka turism och fritidsbranschen genom att ta ett bredare ansvar än bara för sin egen anläggning.
Kontrollbesök utförs av Håll Sverige Rent för att se till att kriterierna följs. För att få behålla
märkningen måste varje anläggning visa på ständig förbättring genom att varje år sätta upp nya
miljömål som anläggningen ska jobba med under året. Kontrollbesök genomförs alltid under första
året med Green Key sedan vart tredje år. Hemliga och oanmälda besök kan förekomma.
Checklistor: http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/land/green-key-miljomarkt-logi-och-konferens/ansok-omgreen-key#kriteriechecklistor

Vad kostar det?
• Hotell med upp till 50 rum: 5000 kr/år + 55 kr/rum/år
• Hotell med fler än 50 rum: 9000 kr/år + 55kr/rum/år
• Konferensanläggning: 15 000 kr/år
• Vandrarhem/Fjällstation/Camping: 5000 kr/år

2400 anläggningar i 50 länder deltar i Green Key -arbetet.
Detta innebär att man på logianläggningarna arbetar aktivt mot minskad miljöpåverkan genom
strikta kriterier.

Det är även möjligt för logianläggningarna på Åland att erhålla internationella miljömärkningen
Green Key genom att arbeta utgående från Green Keys miljökriterier.
Programmet passar både små som stora anläggningar och stöds av World Tourism Organization och
United Nations Environment Programme. Anläggningar som kan delta i arbetet är hotell, stugbyar,
camping, B&B och vandrarhem.
Ålands Natur och Miljö fungerar som en plattform för Green Key på Åland. Anläggningar som är
certifierade Åland: Silverskär, Arkipelag, Anderssons Gästhem
Läs mera om Green Key internationellt på:
http://www.green-key.org/ Green Key

Anpassningsbara system - sämre trovärdighet?
Enligt miljöorganisationerna finns dock en problematik i att ju mer systemen går att anpassa av
branscherna själva - ju mindre trovärdighet ger det utåt. Flexibilitet kan ge möjlighet att tumma på
kvalitéten. Dess brand blir därmed inte lika trovärdigt. Oberoende part och strikta kriterier krävs ofta
för trovärdighet.

Slutsats angående miljöledningssystem
Om Åländska företag skall införa miljödiplom på sin verksamhet, måste de först anlita en godkänd
utfärdare. Det är alltså inte vanligen de olika miljöorganen/systemen som diplomerar företagen, utan
det gör en godkänd utfärdare på konsultbasis. Sedan sker en offerering direkt från utfärdaren till de
företag som vill diplomeras.
Här finns en möjlighet att skapa ett mer ingående samarbete mellan en viss utfärdare och oss på
Ålands Näringsliv, eller via Landskapsregeringen, vilket möjligen kunde få ner avgifterna något.
Ett annat alternativ är att vi på Ålands Näringsliv ansluter oss till exempelvis föreningen Svensk
Miljöbas och utvecklar en egen metod för miljödiplomering, för att sen granskas och bli godkända
som utfärdare. Det är förstås en resursfråga om vi skulle klara av det och ha kompetensen för det.
Där kanske Ålands Natur & Miljö kunde vara en bättre samarbetspartner där de kunde agera
oberoende utfärdare på uppdrag av oss och mot våra medlemmar.
Vi lutar i denna utredning åt att våra medlemsföretag skulle få bäst nytta av ett samarbete med
föreningen Svensk Miljöbas, troligen så att vi nyttjar deras redan certifierade utfärdare, eller på sikt
utbildar oss och jobbar fram något eget certifieringsupplägg, i nära samarbete med exempelvis
Ålands Natur & Miljö. Språkfrågan är här en viktig orsak då vi lättare kan använda material och
diverse redan framtagna arbetsmaterial som finns till hjälp. För turismföretagen har redan Green Key
etablerats, och fler redan anslutit sig till, vilket vi fortsättningsvis kommer att rekommendera våra
medlemsföretag inom branschen.
Utredningen har visat att ett mer omfattande arbete kommer att krävas, främst genom att
uppmuntra och engagera åländska företag till att börja allmänt jobba med miljöpåverkan, om vi skall
lyckas nå ett hållbart Åland 2051. Där är vi iallafall en liten bit på väg genom ett nystartat samarbete
med Ålands Natur och Miljö där vi försökar samla intresserade företag till lunchträffar. Den kick-off
som är på kommande den 9 februari hoppas vi även skall vara en startpunkt för fler företags
konkreta arbete mot ”Hållbara åländska företag”. Vi har även ansökt om medel för ett fortsatt
projekt för att mer aktivt kunna söka upp företag som redan har ett intresse för miljöfrågor, eller som

det går att väcka miljöintresse inom. I samband med denna utredning har vi samlat ihop en stor
mängd material, mallar, hjälpmedel (utöver egen kunskap) som vi kan dra nytta av framöver i ett
sådant projekt.
Om man som företag inte väljer att certifiera sig, av ekonomiska eller andra resursmässiga orsaker,
så kan man ändå försöka sträva mot att miljöbelastningen av företagens verksamheter är så liten
som möjligt. Men för det krävs delvis nytt tänkande och framförallt mer kunskap. Vi har här därför
valt att ta reda på mer om sk. Hållbart företagande.

Vad innebär ”Hållbart företagande”?
Ett hållbart företag är ett företag där man lyckas förena lönsamhet, miljöhänsyn och socialt
engagemang. Hållbart företagande handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska
negativ miljöpåverkan.
En hållbar utveckling allmänt innebär att kunna tillgodose dagens behov och på samma gång ta
hänsyn till framtidens behov. En hållbar utveckling består av tre lika stora element: miljömässig
hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Alla tre delar är lika viktiga och är
sammanlänkade för att samhället ska kunna utvecklas och samtidigt vara hållbart. Den sociala och
ekonomiska delen innefattar bland annat barnarbete, relationer inom organisationen samt utåt,
löneskillnader och fallskärmar. (Westermark 1999)
Eftersom organisationer har en stor påverkan på miljön och samhället, är deras roll väldigt viktigt i
målet för en bättre framtid. Utmaningar för företagen är, att försöka tänka på ett nytt sätt och se hur
deras val av tjänster och produkter påverkar samhället, miljön och ekonomin. Nya produkter och
tekniker utvecklas konstant, en stor del av det är råmaterial eller energikrävande material vilket
innebär en stor mängd förorenande. Inverkan på miljön som företagen har nuförtiden är större än
någonsin i människans historia. Härvid kanske inte Åländska småföretag kan påverka i så stor grad,
men via aktiva egna val kan man ändå påverka utvecklingen i endera riktningen.

Smart användning av resurser
Att utnyttja resurserna smart innebär att tänka på konsekvenserna och samtidigt minska
kostnaderna. Kanske kan man använda resurser på ett smartare sätt som både minskar negativ
miljöpåverkan och ökar den positiva påverkan? Som exempel kan man se över energiförbrukning och
avfallshantering. Jobbresor kanske kan ersättas av videokonferens, detta som exempel på en åtgärd
som faktiskt både bidrar positivt till miljön men också sparar pengar och tid.

Konkret: - Sätt upp mål utifrån var Ni är idag
Till att börja med behöver man se på själva verksamheten; vad gör vi idag som är positivt eller
negativt ur hållbarhetssynpunkt? När ni inventerat var företaget står i nuläget kan man formulera en
större målbild av vart vi vill nå i framtiden. På vilket sätt vill ni påverka samhället till det bättre? Att
jobba med hållbarhetsfrågor i företaget kan med fördel lyftas upp och bli en naturlig del av
företagets identitet och dess marknadsföring.

Ta reda på vad kunder och leverantörer tycker
För att hållbarhetsarbetet ska vara relevant måste det också vara relevant för era kunder och
leverantörer. Ta reda på hur efterfrågan ser ut i din bransch. Indelning av affärsverksamhet utifrån
vad företag tillverkar eller säljer och vad kunderna tycker är viktigt när det gäller hållbarhet. Om du
är återförsäljare av miljöcertifierade produkter kan även leverantörer komma att ställa krav på att du
håller en viss standard i ditt hållbarhetsarbete

Positiv och negativ påverkan
Försök att maximera företagets positiva påverkan och minimera den negativa påverkan. Det kan
handla om att resa så miljövänligt som möjligt och att se över resursförbrukningen vid kontorsarbete
(till exempel pappersåtgång, lågenergiapparater m.m.). Även aktiviteter för att minska miljöpåverkan
från inköpt kontorsmaterial, frukt, kaffe, te och mjölk är något att ta hänsyn till.

Minska energiförbrukningen
Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med tips och råd om hur du kan påverka din
energianvändning och hur du ska göra för att påverka miljön så lite som möjligt. Du får opartiska råd
och hjälp med att hitta den bästa tekniska lösningen som passar dina förutsättningar.

Börja med det som går att mäta
När du har analyserat din verksamhet är det enklast att börja med sådant som är mätbart. Det som
går att mäta kan du också sätta ett värde på.
Välj ut några få saker att börja med som är mätbara i volym eller vikt, till exempel förbrukning av
vatten, drivmedel, papper, el och kemikalier. Elräkningen, vattenräkningen och andra räkningar är
bra redskap för att räkna ekonomiskt på om åtgärden ska genomföras eller inte. Hållbarhetsarbetet
blir på så sätt väldigt konkret, vilket underlättar för engagemanget.

Hållbarhetsarbete tar tid
Det är viktigt att förstå att ett hållbarhetsarbete tar tid att införa. För att lyckas krävs det till att börja
med ett engagemang och intresse. De flesta småföretagare har ofta så mycket annat att göra att
ytterligare aktiviteter riskerar att bortprioriteras. Fördelen med hållbarhetsarbete, till skillnad från
mycket annat, är att affärsnyttan syns direkt i form av sparade euro.

Konkurrensfördelar med hållbart företagande
Efterfrågan på hållbara produkter har aldrig varit större än idag och den växer. Om ni, till skillnad från
era konkurrenter, kan visa att er idé är hållbar är det en betydande konkurrensfördel. Det kan vara
att varorna du importerar är rättvisemärkta, att dina tjänster har mindre miljöpåverkan än andra
företag i branschen. Indelning av affärsverksamhet utifrån vad företag tillverkar eller säljer, eller att
du gör en insats för samhället där ditt företag verkar. Det är viktigt att visa för kunderna hur ni jobbar
hållbart och fördelarna med att köpa er produkt eller tjänst.

Kommunicera ditt hållbarhetsarbete - Var transparent och öppen
I takt med att kunderna blir mer medvetna ställer de fler krav på dig som företagare. De undrar var
råvarorna kommer ifrån, vem som har tillverkat varorna, hur arbetsförhållanden ser ut på platsen
med mera. Det blir viktigare och viktigare att förekomma kunden genom att informationen redan
finns på varan, eller att det synliggörs på annat sätt.
Genom att vara öppen med din verksamhet skapar du ett större förtroende hos dina kunder och kan
bygga upp en god, långsiktig relation. Berätta hur du jobbar hållbart och vad du håller på att
förbättra. Om du påstår att du driver ett hållbart företag måste du vara beredd att visa att det är så.
Det kräver att hållbarhetsarbetet blir en del av företagskulturen och inte bara något man gör för att
det ska se bra ut.
Även om färdiga resultat inte uppnåtts kan det vara värdefullt att berätta om vad som är på gång.
Det visar att företaget är öppet och inte har något att dölja.

Berätta vilka värderingar som styr ditt företag
För några år sedan innebar miljöarbetet på ett företag oftast bara att källsortera papper, glas och
glödlampor. I dag har det blivit allt viktigare att visa vilka värderingar som styr och att kommunicera
dessa värderingar, både internt och externt.

Ett sätt att bli bättre på detta är att ta fram en värdegrund som företaget står på. Det blir enklare att
ta strategiskt hållbara beslut om man har bestämt vilka värderingar som gäller. I mindre företag blir
oftast dina egna värderingar automatiskt företagets – skriv ner några kärnvärden som du tycker att
det är viktigt att dina kunder känner till. Det kan handla om hur du förhåller dig till miljön och
jämställdhet, eller hur du vill bidra till ett bättre samhälle. Värdegrunden får konsekvenser för hur du
marknadsför, producerar, bemöter kunder och anställda etc.

Lyssna på och involvera dina kunder
Ju mer du kan involvera dina kunder i hållbarhetsarbetet, desto bättre. Ett bra sätt att hålla en dialog
med dina kunder är att använda sociala medier och där delta i samtalen som pågår om hållbart
företagande och utveckling. Det kan ge dig värdefull feedback för ditt fortsatta arbete och
förbättringar av din nuvarande produkt. Att jobba med hållbarhet är en ständig kompetensutveckling
för ditt företag. Många nya hållbara idéer och affärsmodeller har möjliggjorts genom finansiering via
Crowdfunding. Crowdfunding innebär att en stor grupp individer med små summor hjälper till att
finansiera en verksamhet, istället för att en eller ett fåtal investerare bidrar med en större summa.
Insamlingen sker via crowdfunding-webbplatser och många gånger är investerarna okända för
företagaren.

Påverka och engagera
Även om du är tydlig med att berätta om din värdegrund så måste den resultera i handling. Det bästa
sättet att kommunicera att företaget är hållbart är att göra något. Det har blivit vanligt att företag
samarbetar med ideella organisationer som exempelvis Världsnaturfonden (WWF) och Rädda Barnen
för att göra skillnad. Undersök vilka som arbetar för förändring i din bransch eller på din ort och se
vad ditt företag skulle kunna bidra med.

Använd dig av rätt kanal för din marknadsföring
Är din kommunikationskanal den mest hållbara eller innebär den onödigt resursslöseri? Hur
företaget väljer att kommunicera är olika från fall till fall, men att kunna använda sig av sociala
medier har blivit allt viktigare. För många företag är det ett ovärderligt sätt att bygga relationer med
sina kunder. Varumärken har många gånger fått stryk i sociala medier, men sociala medier kan även
användas till egen fördel. Hållbart företagande utmärks av öppenhet och dialog och det går hand i
hand med hur de sociala medierna fungerar.

Checklista – ”Kommunicera hållbarhetsarbetet”
• Visa i din marknadsföring att du jobbar med hållbarhet och på vilket sätt du gör det.
• Var tydlig när du presenterar din produkt, på vilket sätt är din lösning mer hållbar än andra?
• Berätta om de insatser du gör – oavsett om det är små eller stora. Använd gärna sociala medier.
• Se till att kunna backa upp ditt budskap med bevis som styrker det du gör.

Nya affärsmöjligheter
Många köpbeteenden har förändrats i och med att tekniken utvecklas och kunderna har blivit mer
medvetna om miljön. Vissa varor som förut såldes som produkter levereras nu som tjänster. På så
sätt sparar man energi, transporter och avfall. Att gå med i en bilpool istället för att köpa en egen bil
är ett exempel på detta. Ett annat exempel är att lyssna på streamad musik online istället för att
köpa cd-skivor.
->Övergången från produkter till tjänster kan innebära stora resursbesparingar och främja
en hållbar utveckling. Vilken vara skulle du kunna erbjuda som tjänst?

Redovisa hållbart i framtiden?
En hållbarhetsredovisning är en frivillig redovisning där företagen kan framföra hur positivt eller
negativt de påverkar planeten, människorna samt ekonomin. Denna redovisning kan finnas i själva
årsberättelsen eller som en separat rapport och den kan även kallas för ansvarsredovisning,
miljöredovisning eller samhällsredovisning beroende på vilket element företagen har större fokus på,
men i allmänhet är den känd som en hållbarhetsredovisning. Eftersom redovisningen är frivillig, finns
det inga speciella krav på vad som måste presenteras. Enligt Global Reporting Initiative, (GRI) har
mängden av hållbarhetsredovisningar ökat, trots kostnaderna för dessa rapporter. Detta innebär att
företagen som ger ut dessa rapporter måste uppleva en stor nytta av dem. Det kan också innebära
att dessa företag har en stor effekt på den hållbara utvecklingen och vill värna om sitt företags rykte
genom att tydliggöra sina handlingar.
GRI fungerar som en stödorganisation med riktlinjer till företagen som vill hållbarhetsredovisa och
har världens mest använda riktlinjer. 10 CSR handlar om företags egna initiativ till samhällsansvar och
kopplas ihop till företagens engagemang för en hållbar utveckling. (Grankvist, 2009) I ett samhälle
som blir alltmer beroende av en ekonomisk tillväxt, kan företag antingen ses som hjältar eller skurkar
beroende på hur ansvarigt de bedriver sin verksamhet. Det har blivit allt vanligare att både större och
mindre företag redovisar hur de påverkar samhället (GRI Statistics 2011), nuförtiden är frågan hur väl
de redovisar dessa aspekter. De som inte redovisar det kan bli ifrågasatta av samhället ifall de har
något att dölja, likaså om de endast tar upp positiv information. På grund av den frivilliga faktorn kan
dock redovisningarnas kvalitet vara svåra att bedöma och jämföra med varandra.
Om företagens huvudansvar är att generera vinst, vad kan de då ha för nytta av en frivillig
hållbarhetsredovisning? Genom att studera de teorier om hållbarhetsredovisningens förekomst, kan
förståelsen om varför företagen hållbarhetsredovisar förbättras även om företagens egna
bakomliggande motiv inte kan genomskådas. Med en konstant övervakning från media blir
företagens misstag direkt kända till samhället, kritik om dåliga arbetsförhållanden eller
miljöförstörelser kan vara väldigt skadligt för ett företags rykte vilket kan leda till sämre försäljning
eller mindre samarbete med leverantörer. Exempelvis sociala media har idag en enorm spridning och
blir därigenom en viktig kanal som både kan nyttjas för att förbättra eller hamna att försämra ryktet.

Den finländska lagstiftningen
I den finländska lagstiftningen bestämmer Bokföringslagen hur en verksamhet ska redovisa för sitt
företag och det är främst den finansiella delen som tas upp, men det finns även anvisningar för
rapportering av miljön och samhället.
Enligt bokföringslagen ska den bokföringsskyldige i sin verksamhetsberättelse presentera nyckaltal
samt övriga uppgifter om miljön. Denna skyldighet grundar sig på moderniseringsdirektivet och
bokföringsnämnden har gett ut en allmän anvisning om redovisning, värdering och lämnande av
upplysningar om miljöaspekter i årsbokslut. (Upprättande av verksamhetsberättelse, 2006) Den
finansiella redovisningen tar upp största delen av bokföringslagen, men den tar även upp social- och
miljörapportering och dessa instruktioner är baserade på EU-kommissionens rekommendation.
Med miljöansvar kommer även miljöförpliktelser, antingen en befintlig förpliktelse eller en möjlig
förpliktelse och dessa tas även upp i årsredovisningen. Den befintliga förpliktelsen tas upp som en
avsättning eftersom det ses som en framtida utgift. En eventuell förpliktelse tas upp i noterna som
en ansvarförbindelse och behandlas som en eventuell skuld eftersom dess kostnader eller storlek
inte kan uppskattas på förhand. I bokföringsnämndens anvisningar om miljöaspekter
rekommenderar kommissionen att företagen bör ge ut mera miljörapporter än vad som är
lagstadgat. Syftet är att förbättra tillförlitligheten av bokslutens miljöaspekter med en skild rapport
som ska omfatta en mera detaljerad del av miljöaspekter och förhållanden som påverkar företagets
ekonomiska ställning och resultat, det bör komplettera kalkylerna som presenteras i bokslutet.
(Anvisning om miljöaspekter i årsbokslut, 2006)

Enligt kommissionens rekommendation bör den bokföringsskyldige som väljer att ta sig an ansvaret
att göra en frivillig miljö- och samhällsansvarsredovisning se till, att den har anknytningar med
uppgifter som finns i bokslutet och deras verksamhetsberättelse. Kommissionen har även föreslagit
nyckeltal som kan presenteras: energiförbrukning, materialförbrukning, vattenförbrukning, utsläpp i
luften, utsläpp i vattendrag, avfall och miljöutgifter. Miljöutgifter uppkommer då företagen tar åt sig
åtgärder för att förhindra eller reparera skadan som miljön har fått på grund av deras verksamhet,
exempelvis skydd av mark, ytvatten, grundvatten, landskap, luft eller klimat. (Anvisning om
miljöaspekter i årsbokslut, 2006)
Gällande den sociala aspekten anser bokföringsnämndens anvisningar att den bokföringsskyldige bör
presentera följande nyckeltal angående sin personal: genomsnittligt antal anställda under
räkenskapsperioden, totala lönerna och arvodena under räkenskapsperioden. Det andra nyckeltalet
ska redovisas enligt prestationsprincipen. Ytterligare nyckeltal som bokföringsnämnden
rekommenderar angående personalen som anses tillämpligt i verksamhetsberättelsen är:
personalstruktur, belöningssystem, jämställdhet, personalstyrning, förändringar i organisationen
(enligt bransch, funktion eller geografiska områden), utveckling av personal och kunskap samt
välmående och säkerhet. (Upprättande av verksamhetsberättelse, 2006)
År 2000 trädde miljöskyddslagen i kraft och syftet med denna lag är att främja utnyttjandet av
naturresurserna, motverka klimatförändringar samt förbättra samhällets möjligheter att påverka
miljön. Miljöskyddslagen tillämpas på all verksamhet som medför olägenhet för hälsan och naturen
eller minskar den allmänna trivseln i miljön. Lagen framställer allmänna principer och skyldigheter
som måste beaktas och tar även upp vilka förbud som gäller enligt följande:
• Principen om bästa praxis från miljösynpunkt: kostnadseffektiva åtgärdskombinationer bör
tillämpas när det gäller val av råvaror och bränslen för att hindra förorening av miljö.
• Principen om förorenarens ansvar: verksamhetsutövaren ansvarar för att förebygga förorening av
miljön och undanröja eller begränsa olägenhet som de ha skapat.
• Skyldighet att vara konsekvensmedveten: den som driver verksamheten ska känna till
konsekvenserna för miljön som verksamheten har samt möjligheterna att minska på den negativa
påverkan.
• Skyldighet att bekämpa förorening: vid fall av förorening av miljön ska verksamhetsutövaren utan
dröjsmål antingen förebygga, hindra eller begränsa föreoreningen beroende på hur långt skadan har
skett.
• Förbud mot förorening av mark: utsläpp av avfall eller organismer som försämrar markkvaliteten
och därmed kan riskera miljön eller hälsan.
• Förbud mot förorening av grundvatten: otillåtet att släppa ut ämnen eller energi som leder till att
grundvattnet på allmän plats eller någon annans fastighet kan bli hälsofarligt eller obrukbart.
(Miljöskyddslag §1-8, 2000)

EU-lag om hållbarhetsredovisning för stora företag
I september 2014 beslutade EU:s ministerråd om ett direktiv om obligatorisk rapportering av ickefinansiell information för alla ”stora företag av allmänt intresse med minst 500 anställda”.
Beslutet innebär att EU:s medlemsländer inom två år ska ha infört lagkrav om att berörda företag på
årlig basis ska beskriva hur deras verksamhet påverkar och relaterar till miljöfrågor, sociala frågor,
frågor kring anställning som arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt antikorruption och

mutor. Direktivet bygger på principen ”följ eller förklara”: om ett företag inte har en policy och
handlingsplan för något av områdena ska det förklaras.

Vid tolkning gör att många företag omfattas?
EU-direktivet föreslås träda i kraft 1 juli 2016 och tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast
efter den 31 december 2016. I Sverige pågår nu arbetet med hur direktivet ska tolkas och
implementeras. I januari 2015 lämnade justititedepartementet en promemoria med förslag och det
är nu på remiss hos 58 instanser. Men även om förslaget ger flera indikationer återstår frågetecken
om vad direktivet kommer innebära konkret och exakt, inte minst vad gäller vilka företag som
kommer att omfattas.
Enligt promemorian ska redovisningskravet omfatta två olika kategorier av företag: ”samtliga stora
bolag” och ”företag av allmänt intresse”. Direktivet ger dock ingen exakt förklaring till hur dessa
definieras, vilket öppnar upp egen tolkning bland EU:s medlemsländer. Justitiedepartementets
förslag är att definitionerna ska utformas för att kunna användas i implementering av andra EU
direktiv. Arbetet med en definition är nu under beredning och väntas antas i svensk lag inom kort.
Enligt de föreslagna definitionerna kommer ”stora företag” utgöras av företag som uppfyller mer än
ett av följande villkor:
•
•
•

Medelantalet anställda i företaget uppgår till mer än 250
Balansomslutning uppgår till mer än 175 miljoner kronor
Nettoomsättningen uppgår till mer än 350 miljoner kronor

Finlands och EU-s miljömål:
http://www.tem.fi/files/36731/Energia-_ja_ilmastostrategia_2013_RUOTSINKIELINEN.pdf

Mer hjälp kring hållbarhet:
http://privat.csr-kompassen.se/

Företagsberättelse kring miljöarbete:
http://www.jmini.se/nyheter/15737/miljodiplom-till-bubs-godis

Miljörevisions/certifieringsföretag Finland:
http://www.lrqa.fi/
http://www.dnvba.com/fi/Pages/default.aspx
http://www.inspecta.com/sv/Vara-tjanster/Certifiering/

ÖVRIGT MATERIAL - ANDRA MILJÖMÄRKEN/CERTIFIERINGAR

EU Ecolabel for Businesses
Varför skall man ansöka om market?



Märket gör det enkelt för konsumenten att välja just din produkt framom konkurrenternas,
oavsett om du handlar mellan företag eller mot slutkund.



Det är välkänt I Europa vilket gör det lätt att sälja produkten inom EU.



Märket är inte gjort av industrin för industrins behov utan är ett miljömärke med krav på
certifiering och kontroller baserade på vetenskap och med noggrann oberoende
uppföljning. Det ger trovärdighet även mot konsumenterna.



Märket ger värde åt företaget och till produkterna för att det förbättrar anseendet/ryktet
visar på socialt ansvarstagande vilket därmed ökar försäljningen.



Det är enkelt att ansöka och kan göras online. Särskilda rabatter finns för micro- och
småföretag.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/EU%20Ecolabel%20leaflet.pdf

Certifiering av byggnader
I Sverige finns ett flertal möjliga system när det gäller certifiering av byggnader. Miljöstatus för
Byggnader (miljostatus.se) är ett system som sedan introduktionen på 90-talet fått stort genomslag
för hållbarhetsarbete med det befintliga byggnadsbeståndet i Sverige. I dag finns över 3000
Miljöstatusinventerade byggnader med åtgärdsprogram och över 700 utbildade inventerare i Sverige.
Svenska Miljöbyggnad, är ett resultat av Boverkets ByggaBoDialogen som nu administreras av SGBC.

Internationellt finns ännu fler system. Storbritannien var först, 1990, med certifieringssystemet
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) med i dag över
200 000 certifierade byggnader. År 1998 lanserades den amerikanska motsvarigheten till det Brittiska
systemet, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). I Europa har vi tagit fram EUs
certifieringssystem, GreenBuilding. Som till skillnad från de andra systemen bara bedömer
energianvändningen. Det finns även Svanenmärkning av byggnader. Ett Svanenmärkt hus måste
uppfylla ett antal bestämda energi-, miljö-, funktions- och kvalitetskrav.
Kriterierna som Svanen utgår från är: energi, inomhusmiljö, material, driftinstruktioner för de
boende, kvalitet i byggprocessen och övergripande krav på licensinnehavaren. Vi har ett
hållbarhetsfokus från planering, till att du flyttar in och bor. I ett Svanenmärkt hus används material
som klarar Svanens högt ställda krav. Det innebär bland annat att materialet kontrolleras noga för att
säkra att det inte förekommer miljöfarliga, cancerframkallande eller giftiga ämnen. Inga trävaror
kommer heller från skyddsvärda skogar.
Husen har en bra innemiljö som gör att de är hälsosamma att bo i och det kontrolleras noggrant att
luftkvalitet och ljudisolering håller hög standard. En Svanenmärkning ger dig ett kvitto på god
boendekvalitet. Svanen bedömer miljöaspekter inom: Byggprocess, energi, innemiljö, material,
kemikalier, instruktioner för boende, kvalitetsledningssystem

Hållbart byggande
Hållbart byggande och effektivt utnyttjande av naturresurser bland annat med hjälp av
energieffektivitet, livscykelanalyser, principerna inom hållbar utveckling samt lagstiftningen.
Miljöcertifiering av byggnader i enighet med LEED® och BREEAM® klassificeringssystem.

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) och BREEAM® (BRE Environmental
Assessment Method) fungerar som ypperliga hjälpmedel för organiserad och hållbar utveckling
stödande byggnadsplanering. LEED® och BREEAM® värderar projekt på basen av markanvändning,
förvaltning, vatten och energikonsumtion, material- och resursanvändning, utsläpp samt
inomhusklimatets kvalitet.
BREEAM är världens första miljöbedömning- och klassificeringssystem för byggnader. BREEAM
lanserades år 1990 och har sedan dess certifierat 250 000 byggnader och låtit registrera över en
miljon byggnader för en bedömning. BREEAM värderar byggnadsprocessen från 10 olika synvinklar
bl.a. fastighetsledning, vatten och energianvändning, inomhusklimatets trevnad, uppkomst och
hantering av avfall, utsläpp samt transporter till och från fastigheten.

Hållbart byggande lönar sig
Att minska på byggnaders miljöpåverkan gynnar vår miljö och sparar naturresurser i hög grad:
byggnader står globalt för 40 % av den förbrukade primärenergin, 72 % av den förbrukade
elektriciteten och 39 % av CO2-utsläppen.
En byggnad planerad enligt hållbara utvecklingens principer tjänar både investerare och byggnadens
användare tack vare förhöjt värde och avkastning samt genom lägre användningskostnader.

Miljöeffektiva byggnader har ofta även bättre och hälsosammare inomhusklimat samt en naturligare
belysning.

Miljöcertifiering av byggnader:
http://www.sweco.se/sv/Sweden/Tjanster/Installationsteknik/Miljocertifiering/

Miljöcertifiering av skog - Vad är PEFC?
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) är ett internationellt
skogscertifieringssystem, som främjar ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk i hela
världen. Omkring tio procent av världens skogar är certifierade. Av dem är en tredjedel, omkring 245
miljoner hektar, certifierade enligt PEFC. Det finns PEFC certifierade skogar i över tio länder.

PEFC ställer många krav på skogsvården
PEFC-certifieringen ställer krav på att bl.a. skogarnas mångfald och hälsa ska tryggas och att
skogarnas tillväxt ska bibehållas på en hög nivå, men även krav på friluftsliv och rekreation.
Dessutom ställs det i PEFC-certifieringen krav på att man ska kunna följa virkets väg från skogen till
färdig produkt. Spårbarhetscertifiering är en metod för att kunna påvisa att virkesråvaran kommer
från certifierade skogar.
För att få certifikatet krävs det att en oberoende organisation garanterar att skogsvården och virkets
spårbarhet följer PEFCs internationella standarder. Med oberoende avses att den övervakande
organisationen inte är bunden till någon part i produktionskedjan och inte heller till
certifieringssystemet eller de som stöder det. Ett certifieringsföretag, som myndigheterna ansett
vara oberoende och ha tillräckliga kvalifikationer, övervakar att standarderna i certifieringen följs.
PEFC-certifiering känner du igen på PEFCs logotyp eller märkning som finns på produkten,
produktförpackningen eller på annan dokumentation som är kopplad till produkten. Ett företag som
tillverkar produkter får licens att använda PEFCs logotyp och märkning, när företaget har fått sin
verksamhet certifierad.

Överlägset störst
Omkring 95 procent av ekonomiskogarna i Finland är certifierade enligt PEFC.
Finlands PEFC är godkänd av internationella PEFC år 2000.
PEFC passar bäst för det finländska familjeskogsbruket. Förutom
skogsägarspecifik certifieringen finns det också gruppcertifiering, som håller
kostnaderna på en rimlig nivå fastän de skogsfastigheter som är med i
certifieringen är små. Gruppcertifiering, som omfattar mer än en fastighet, gör det möjligt att styra
t.ex. miljöskyddet till områden, där det är mest ändamålsenligt.
Finska PEFC drivs och utvecklas av PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf.

Vidare länk:
Föreningens stadgar: http://www.pefc.fi/media/Saeaennoet/Yhdistyksen%20säännöt.pdf

Övriga kända märkningar/Miljödiplomeringar
Miljömärkning är ett system som garanterar att en vara eller tjänst uppfyller vissa miljökrav. Att en
produkt är miljömärkt garanterar inte att den är bra för miljön, men den är mindre miljöbelastande
än de produkter inom samma produktområde som inte är miljömärkta.

Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärke. Svenska Naturskyddsföreningen ställer miljökrav
för de produkter som ska få använda Bra Miljöval-märket. Bra miljöval är en av de vanligaste
miljömärkningarna på svenska marknaden. Naturskyddsföreningens mål är ett samhälle i balans med naturen.
Bra Miljöval är ett av våra verktyg för att nå det målet. Kraven på produkterna är hårt ställda men inte omöjliga
att nå. Istället skärps kraven efter hand och produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för
miljön. Märkningen gäller antingen varor (till exempel papper och tvättmedel) eller tjänster (till exempel el,
transporter och försäljning av livsmedel i butik), inte hela företag.

Läs mer om Bra Miljöval på:
http://www.naturskyddsforeningen.se/bra -miljoval/om-bra-miljoval/detta-ar-bra-miljoval/

Bra Miljöval - Kriterier för livsmedelsbutiker:
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/bra-miljoval/bmv-butik-livsmedelkriterier.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/bra -miljoval/butiker

Svanen är det officiella nordiska miljömärket och produkterna märkta med Svanen måste leva upp till olika
miljökriterier. Hänsyn tas till produktens miljöbelastning från råvara till avfall, det vill säga under produktens
hela livscykel. Kraven gäller energi- och vattenförbrukning, luftförorening, avfallsproduktion, hållbart skogsbruk
samt buller- och markföroreningar. Krav ställs på produktens kvalitet och funktion. Denna märkning används
bla på kemtekniska varor, hygienartiklar och maskiner.
Syftet med Svanen är att hjälpa konsumenter välja de ur miljösynpunkt bästa produkterna på marknaden. Vår
vision är ett hållbart samhälle och vi bidrar genom våra miljömärkningar till en hållbar konsumtion. För företag

är en Svanenmärkning ett bevis på att de aktivt arbetar för en hållbar produktion och att deras produkter har
uppfyllt våra tuffa miljökrav. Alla kan bidra till en bättre miljö, konsumenter genom att välja miljömärkta varor
och tjänster, och företag genom att miljömärka sina produkter.
www.svanen.se

För att hitta Svanenmärkta-varor:
http://www.svanen.se/konsument/varor/

Kostnader per produktgrupp:
http://www.svanen.se/For -foretag/Avgifter/Svanen/Avgifter/

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för ekologisk mat. KRAV utgår från den ekologiska grunden och

ställer höga kvalitétskrav på bland annat god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan. KRAVcertifierad mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel och innehåller inga naturfrämmande tillsatser.
Tillsammans med konsumenter, producenter och handeln har KRAV under 25 års tid drivit fram en ekologisk
marknad i Sverige. Förmodligen den miljömärkning som är vanligast i våra svenska butiker och det miljömärke
flest människor känner till. Krav sköts av kontrollföreningen för ekologisk odling. Detta är en organisation som
kontrollerar ekologisk odling och produktion. KRAV arbetar inom hela kedjan, från jord till bord, men även med
KRAV-märkning av restauranger och butiker. All KRAV- certifierad verksamhet kontrolleras minst en gång per
år.

KRAV-MÄRKETS MERVÄRDEN


Bra miljö & klimat
KRAVs regler siktar mot en hållbar produktion och låg klimatpåverkan. Därför får kemiska bekämpningsmedel,
konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO ) inte användas.



God djuromsorg
Det är också viktigt hur djuren har det. De ska kunna bete sig så naturligt som möjligt. Exempel på detta är att
grisarna går ute hela året.



God hälsa
KRAV-mat är ärligare mat – utan onödiga tillsatser som syntetiska aromämnen, smakförstärkare eller färgämnen.
Hälsa kan dessutom handla om psykiskt och fysiskt välbefinnande, som KRAV också står för.



Socialt ansvar
En KRAV-godkänd produktion kan bli underkänd om arbetsvillkor och sociala förhållanden vid produktionsplatsen
är undermåliga.

Läs mer:
www.krav.se

MSC Marine Stewardship Council
Miljömärkt fisk. MSC, är en oberoende global och inte vinstdrivande

organisation, som arbetar för att säkra världens
fisketill gångar för framtiden. Målsättningen med MSC är att med miljömärkning och certifiering bidra till sundare hav
genom att erkänna och belöna hållbara fångstmetoder, påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur samt att
tillsammans med olika partnerorganisationer förvandla fisk- och skaldjursmarknaden till en hållbar marknad. MSC-märket
visar att fisken inte kommer från ett fiskebestånd som är överfiskat eller är fångad på ett sätt som skadar havets ekosystem.

Läs mer:
http://www.msc.org/

Demeter
Svenska Demeterförbundet är kontrollorganisation för biodynamisk odling i Sverige. Det är en ideell konsumentförening
som kontrollerar och auktoriserar växtodling, djurhållning, slakterier, butiker, förädlare, grossister och importörer. Alla som
blir auktoriserade av Demeterförbundet är redan kontrollerade enligt EU:s förordning för ekologisk produktion 834/2007.

Läs mer:
www.demeter.nu

TCO Certified finns för stationära och bärbara datorer, bildskärmar, projektorer och headsets.
och är en hållbarhetscertifiering med fokus på att IT-produkter och deras produktion ska baseras på miljömässig, social och
ekonomisk hänsyn. Produkter som är TCO Certifierade uppfyller kraven på socialt ansvarstagande i produktion,
användarsäkerhet och bra ergonomisk design samt miljöegenskaper för både IT-produkterna och deras produktion under
hela livscykeln. Syftet med TCO Certified är att underlätta att ställa hållbarhetskrav vid IT-inköp. I certifieringen ingår
uppföljning av att hållbarhetskraven följs.

Produkter som är TCO certifierade
Besök TCO Developments databas för att hitta TCO certifierad produkt:

http://79.136.114.89/pls/nvp/!tco_search

Läs mer:
www.tcodevelopment.se

ÄNGLAMARK

Änglamark är Coops miljömärke och säljs enbart i deras butiker. Änglamark är ett varumärke för miljövänliga varor.
Livsmedelsprodukterna som är märkta med Änglamark är även KRAV-märkta. Coop har även en treklöver som märker ut
deras ekologiska produkter. Det finns i tre varianter: ”Ekologi” som finns på livsmedel, ”Miljö” för allt man använder i
hushållet och ”Sensibel” för det man använder på kroppen. Där det finns kriterier märker de även med KRAV, EU-ekologiskt,
Fairtrade, Svanen, Bra Miljöval eller Astma- och Allergiförbundet märken och symboler.

Läs mer:
www.coop.se

EKOLOGISKT JORDBRUK
Om man uppfyller EU:s krav får man använda dessa miljömärken. Konsumenter som köper produkter med ”Ekologiskt
Jordbruk” kan vara säkra på att minst 95% av varans ingredienser är ekologiskt producerade. EU:s logotyp för ekologisk
produktion är obligatorisk på alla färdigförpackade ekologiska livsmedel. För importerade livsmedel är det frivilligt att
använda märkningen.

Läs mer:
http://ec.europa.eu/agriculture/ organic/consumer -confidence/ logo -labelling_sv

EU-BLOMMAN
EU-blomman är EU:s gemensamma symbol för miljömärkning. EU-blomman är en motsvarighet till den nordiska Svanen. I
dagsläget är det mest kemiska och hygienprodukter som får denna märkning. EU Ecolabel. Produkterna granskas ur ett
livscykel perspektiv från råvara till avfall och för att få licens måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, funktion och
kvalitet. Märkningen finns bland annat på färg, textilier och barnskor.

KAPRIFOL
Kaprifolkött bildades för att värna om det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. Kaprifols gårdar är belägna i
Bohuslän och Dalsland. Köttet är ekologiskt producerat och KRAV-märkt. Kaprifolkött säljs av COOP. Läs mer om kaprifolkött
och var du kan köpa det:

Läs mer:
http://www.kaprifolkott.se/

SVENSKT SIGILL
Svenskt sigill är en kontrollmärkning för svensk mat och blommor. Miljömärket är framtaget av Lantbrukarnas
Riskförbund, LRF och garanterar att råvarorna har producerats på svenska kontrollerade gårdar. Det ställs höga krav på
säkra livsmedel, miljöhänsyn, god djuromsorg och öppna svenska landskap. Råvarorna kommer alltid från svenska
kontrollerade gårdar. Att reglerna följs garanteras av oberoende certifieringsorgan. GMO är inte tillåtet. Märkta produkter
kan spåras tillbaka till producenterna.

Läs mer:
www.svensktsigill.se

FSC Forest Stewardship Council
FSC, är en internationell organisation som tagit fram riktlinjer för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt
livskraftigt skogsbruk. FSC-märket används på produkter som innehåller trä från FSC-certifierat skogsbruk. I Sverige finns
märket på bland annat papper, byggmaterial, grillkol och trädgårdsmöbler.

Läs mer:
www.fsc-sverige.org www.fsc.org

Intressant artikel om kopplingen till andra miljöcertifieringar:
http://www.atl.nu/lantbruk/ny -miljocertifiering-konkurrerar-med-fsc

ASC spårbarhetscertifering
Med Kiwas spårbarhetscertifiering ASC - Aquaculture Stewardship Council - kan du erbjuda ASC-märkt fisk och skaldjur som
odlats på ett ansvarsfull och hållbart sätt. ASC Chain of Custody - spårbarhetscertifiering, är en relativt ny global
miljöcertifiering för odlad fisk och skaldjur.
ASC grundades 2010 och är en internationell hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter. I Sverige finns
bland annat ASC-märkt pangasius, tilapia, lax och tropisk jätteräka. ASC granskar miljö- och sociala aspekter i fisk- och
skaldjursodlingar så att de ska vara ansvarsfulla

Mer information om ASC-certifieringen:
http://www.asc-aqua.org/

Mer om miljömärkning av fiske:
http://www.wwf.se/vrt-arbete/hav-och-fiske/ww-fs-fiskguide/miljmrkning-av-fiske/1133529-miljmrkning-av-fiske

Miljömärkning för kläder och textilier
Det finns ett antal märkningar på kläder och textilier och det är viktigt att hålla isär råvaran och tillverkningen av produkten.
Det bästa är om råvaran är certifierad samt att beredningen också är kontrollerad. För ekologiskt odlad råvara är det viktigt
att den är certifierad av tredje part, det räcker inte med att det står ”ekologisk” eller ”organic” på produkten.

Fairtrade Cotton
En etisk märkning för bomull odlad i utvecklingsländer. Bomullsmärket visar att råvaran är certifierad enligt internationella
fairtradekriterier som ställer krav på minimi pris, en social premie samt miljökrav. En produkt i Fairtrade- certifierad bomull
innebär också spårbarhet genom hela handelskedjan från bomullsfältet fram till slutlig produkt.

Läs mer:
www.fairtrade.se

Kläder och textilier som är märkta med Bra Miljö val tillverkas med ”snällare” kemikalier. Oftast är bomullen ekologiskt
odlad vilket innebär att man inte använt kemiska be kämpningsmedel. Textilier märkta med Bra Miljöval finns in delade i två
steg. Det första gäller framställningen av fibrerna. Det andra gäller beredningen av textilen. Även second hand, re-design
och vintage kan märkas med Bra Miljöval. Natur skydds - föreningen kontrollerar noga att företagen uppfyller kraven.

Läs mer:
www.naturskyddsforeningen.se/bramiljoval

EU Ecolabel
Det europeiska miljömärket. Samma krav som Svanens textilmärkning men utan krav på ekologisk odling. Om ekologiska
fibrer använts så finns texten ”organic” med under märket.

Läs mer:
www.svanen.se/EU-Ecolabel

GOTS
Internationell miljömärkning för naturfiber. Reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela
produktionskedjan.
Certifieringen baseras på två huvudprinciper. Det krävs naturliga fibrer som ska vara certifierat ekologiskt odlade enligt EUdirektiv och det krävs kontroller under hela produktionskedjan av den ekologiska bomullen. Varje processteg (spinning,
vävning/stickning, beredning etc) måste uppfylla speciella kriterier, där största möjliga hänsyn tas till miljön i varje steg.
Ett märke för minst 70 % ekologisk råvara och det andra för 95-100 %. Stränga regler för användande av kemikalier i odling
och beredning samt även sociala krav.

Läs mer:
www.global-standard.org

Svanen
Det nordiska miljömärket för naturfiber, syntetfiber och returfiber. Krav på ekologisk odling av naturfiber. Hårda klimat- och
miljökrav samt krav på funktion och kvalitet. Krav på att respektive lands arbetslagstiftning ska följas.

Läs mer:
www.svanen.se

Oeko-Tex

En hälsomärkning som innebär att produkten inte innehåller några ämnen som är skadliga för slutanvändaren. Inga krav på
ekologisk odling eller andra krav gällande klimat, miljö, funktion eller kvalitet. Avser textila produkter och tillbehör såsom
knappar och dragkedjor.

Finska miljömärken - NORPPAENERGIA-MERKKI

Norppasähkö innebär grön el från förnyelsebara resurser som vindkraft, bioenergi, solenergi eller
vattenkraft. Finska naturskyddsföreningen sätter kriterierna för vilka som kan få märket. Leverantörer av el, fjärrvärme eller
energitjänster som baserar sig på förnyelsebara resurser kan anslutas. Med hjälp av märket vill man lyfta fram
omvandlingen och utvecklingen bort från fossila bränslen och märket har som enda energimiljömärket i Finland funnits
sedan är 1998. Märket har även blivit en symbol för det finska Naturskyddsföreningens miljöarbete.

Läs mer:
norppaenergia.fi/norppamerkki

Tabell över miljömärkningar

ÖVIGT MATERIAL / Intressanta Artiklar
Svanenmärkta butiker har gjort upp med energibovarna
För att en butik ska kunna kalla sig Svanenmärkt krävs inte bara ett stort ekologiskt- och mijömärkt sortiment.
Butikspersonalen måste också jaga energibovar och använda energin mer effektivt. Nu har Svanens tuffa
energikrav gett resultat. På tre år har Svanenmärkta butiker minskat sin totala energiförbrukning med
motsvarande vad fler än 1 000 svenska villor förbrukar under ett år.
Det krävs ansenliga mängder energi för att driva en livsmedelsbutik. Kylar och frysar står redan för omkring
hälften av butikens elanvändning men trenden är att andelen kylda och frysta varor hela tiden ökar.
Men med ökad energiförbrukning följer också ökad påverkan på klimatet. Därför är butikens energieffektivitet
central i Svanens krav. Genom att redogöra för ett antal parametrar i Svanens Energiverktyg – till exempel hur
många kylar och frysar som används, antal upplysta parkeringsplatser och hur många timmar per dygn butiken
är upplyst – ges en bild av hur lite energi butiken skulle kunna använda om den vore helt energieffektiv.
Skillnaden mellan den siffran och den faktiska förbrukningen får inte vara för stor. Då finns risken att butiken
inte klarar Svanens krav.
– Det här är en viktig del i att vara en Svanenmärkt butik. Innan vi började arbeta mot vår Svanenmärkning
var vi medvetna om den höga energiförbrukningen men saknade verktyg och kunskap för att ta tag i det, säger
Karl-Otto Jakobsson, vice vd, ICA Maxi Nacka.
På omkring tre år har hans butik sänkt sin energianvändning med över 11 procent. Men bland de över 200
Svanenmärkta matbutikerna är ICA Maxi Nacka långt ifrån ensamma om att rensa ut energibovar. Mellan två
mättillfällen, i samband med att butikerna omprövade sin Svanenmärkning, har de Svanenmärkta butikerna
minskat sin användning med i genomsnitt 7,5 procent, eller totalt med mer än 26 miljoner kilowattimmar. Det
motsvarar fler än 1 000 svenska villors totala energiförbrukning under ett år.
– Det är väldigt glädjande att vår satsning på Energiverktyget och tuffa energikrav för Svanenmärkta butiker
fungerar. Svanenmärkningen har gjort att de flesta butikerna fått upp ögonen för energifrågan på allvar och
ligger nu verkligen i framkant. Samtidigt kan deras kunder känna sig trygga i att de också är med och räddar
världen lite grann varje dag genom att handla i en Svanenmärkt butik, säger Ingela Hellström,
affärsområdeschef för Svanenmärkta tjänster.
Stora energibesparingar kräver i regel också investeringar. Karl-Otto Jakobsson har till exempel installerat ett
system som mäter förbrukningen vid ett antal mätpunkter. På så sätt vet han var i butiken han ska sätta in
resurser för att få ner förbrukningen. Men han betonar samtidigt att det finns mängder av enkla lösningar att ta
till innan det är dags att investera.
– De största besparingarna har vi gjort genom justering av markvärme, ventilation och återvinning från våra
kylmaskiner – funktioner som alltid funnits men som inte var rätt injusterade.
Ni har minskat er energiförbrukning med över 11 procent, är arbetet klart nu?
– Nej, vi kör vidare. Nästa steg kommer att bli investering i energisnål belysning för kyldiskar och allmänljus.
Jag tror att vi kan spara lika mycket som vi redan gjort. Det är bra för miljön, bra för ekonomin och fantastiskt
roligt att hela tiden kunna förbättra sig ännu mera, säger Karl-Otto Jakobsson.

Det behöver inte kosta skjortan att spara energi:







Tänk på att släcka belysningen i utrymmen där människor endast vistas sporadiskt
Rengör armaturer och byt ljuskällor i tid för att få bäst spridning på ljuset
Installera gardiner i kylar som förhindrar att kyla läcker ut på natten
Installera lock på kyl- och frysgondoler som förhindrar att värme kommer in
Se över ventilationen så att den är på främst då butiken är öppen
På natten är det lättare att hitta energibovar – gå runt och kontroller att belysningen inte står på, att kylar
och frysar är täckta och att ventilationen inte körs för fullt.

Undersökning om hållbarhet i Sverige
Branschorganisationen Företagarna, som företräder 70 000 småföretag i Sverige, har gjort en undersökning om
hållbarhet bland över 1 000 av sina medlemmar. I en färsk rapport ger Günther Mårder, vd på Företagarna, en
nulägesbild.
– Hela 86 procent av småföretagarna tycker att det är viktigt för företag att ta samhällsansvar och arbeta
hållbart. Mer än hälften har redan ett hållbarhetsarbete och flertalet av dessa har sett positiva effekter på
kundnöjdhet, marknadsföring, medarbetarengagemang och lönsamhet.
Undersökningen visar alltså att hela 45 procent av små- och mellanstora företag inte har ett hållbarhetsarbete.
Varför då? Jo, 51 procent av dessa menar att det inte finns behov av det, 23 procent anger begränsning i tid,
20 procent anger att det är en irrelevant fråga och 18 procent anger begränsningar i ekonomi och kunskap som
skäl. Det råder alltså ett stort glapp mellan synen på hållbarhet och vad företagens själva gör.
Det är enligt Mårder främst en fråga om resurser. ”Vår undersökning visar att endast hälften av småföretagarna
som arbetar med hållbarhet har styrdokument och att färre än var tredje utvärderar effekterna av sitt
hållbarhetsarbete. Bara runt var tionde har någon anställd med särskilt områdesansvar och endast var tionde
av dessa arbetar mer än halvtid med hållbarhetsfrågorna. Det företagen efterfrågar är därför fungerande
strukturer, som kan hjälpa till att effektivisera hållbarhetsarbetet. Konkreta verktyg, praktiskt stöd och ökad
kunskap är således betydligt bättre åtgärder än ökad pappersexercis i form av rapporteringskrav.” skriver han i
rapporten.
Undersökningen utreder också vems förväntningar som driver på hållbarhetsarbetet. Kunder (76 procent) och
allmänheten (35 procent) pekas ut som de största faktorer.
– Det får mig att känna framtidstro för det är faktiskt kunderna som avgör om företaget överlever och inte,
säger Mårder.
Inställningen till obligatorisk redovisning (som väntas införas nästa år) är kluven. En majoritet anser att
obligatoriska krav inte bör omfatta små och medelstora företag. Fyra av tio är negativt inställda till bindande
krav. ”De ser en risk i att kraven blir för omfattande och skapar en ny byråkrati som riskerar att ta fokus från
hållbarhetsarbetet.” lyder analysen i rapporten.

Över hälften av svenska småföretag arbetar med hållbarhet, visar vår nya
rapport som presenterades i samband med en paneldebatt på temat.

Bra för affären
Hela 86 procent av småföretagarna tycker att det är viktigt att företag tar samhällsansvar och arbetar hållbart,
visar rapporten. Fler än hälften av småföretagen bedriver redan idag ett hållbarhetsarbete och drivkraften till
hållbarhetsarbetet är främst eget engagemang, stärkt konkurrenskraft och kundkrav. Det vill säga,
hållbarhetsarbetet är affärsdrivet snarare än påtvingat via lagstiftning.

Onödig byråkrati
- Det som oroar nu är att regeringens förslag om tvingande hållbarhetsrapportering enbart skapar en onödig
byråkrati som tar tid och fokus från att utveckla hållbara affärer och företag, säger Rebecca Källström, vice
chefsekonom på Företagarna.
- Vi ser hellre att politikerna bygger vidare på det stora engagemang som redan finns och via morötter, snarare
än piska, gör det möjligt för än fler småföretag att jobba hållbart.

Stöd är viktigt
Företagarna anser att det är viktigt att stödja småföretagen med kompetens och verktyg för att stimulera till
ett strukturerat hållbarhetsarbete. Det kommer vara avgörande både för det enskilda företaget, men även på
samhällsnivå.
- Då över 99 procent av alla företag är småföretag kommer vi inte få ett hållbart näringsliv utan att få dem med
på tåget. Detta är avgörande för ökad konkurrenskraft, företagens förmåga till värdeskapande och möjlighet att
locka till sig framtidens arbetstagare, säger Rebecca Källström.

