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Abstract 
Today many companies and municipalities requires that their suppliers should have an 
environmental management system to work by. This might be one of the reasons to the 
increasing number of companies that today are implementing environmental management 
systems. Care of Haus is one of the companies that thinks that the benefits are bigger than the 
disadvantages, when it comes to environmental management systems, therefore they have 
made the choice to work with ISO 14001. 
 
The ISO 14001 standard is deified on the PDCA- cycle. PDCA stands for Plan, do check and 
act. Care of Haus choose to work with the ISO 14001 standard since it is a well-known 
standard for the companies that’s Care of Haus collaborates with and it is also well-known 
within their clientele  
 
Within this report an environmental investigation has been made. Care of Haus consumption 
of water, energy, transportation etc. have been measured and analysed. An investigation 
concerning whether Care of Haus reaches the demands set by the ISO 14001 standard, and an 
environmental policy was also made. The results are that Care of Haus has transportation and 
energy consumption as their biggest environmental aspects. When working towards “constant 
improvement” ISO 14001 catchphrase, the environmental aspects should improve.  
 
Keyword : Care of Haus, Environmental managements system, ISO 14001, PDCA-cycle, 
environmental policy. 
 
 
 



 

Sammandrag 
Allt fler företag och kommuner ställer krav på sina leverantörer att de ska vara 
miljöcertifierade eller åtminstone arbeta enligt ett miljöledningssystem. Det kan vara en orsak 
till att andelen företag som miljöcertifierar sig med hjälp av ett miljöledningssystem ökar. 
Care of Haus är ett av de företag som ser fördelarna framför nackdelarna med ett 
miljöledningssystem och har valt att arbeta enligt ISO 14001. 
 
ISO 14001 standarden är uppbyggd på grundelement, styrelement och skallkrav. PDCA-
cykeln är central, på svenska översätts den med planera (plan), genomföra (do), följa upp 
(check) och förbättra (act). Över allt detta står miljöpolicyn och generella krav. Standarden 
valdes  eftersom den är välkänd hos kunder och andra företag som Care of Haus samarbetar 
med. 
 
I denna rapport har en miljöutredning av företaget gjorts, vatten, energi konsumtion, 
transporter m.m. har analyserats och mätts. Utredning gjordes även på om Care of Haus når 
upp till de krav som ISO 14001 ställer och tillsammans togs en miljöpolicy fram. 
Resultatet blev att Care of Haus betydande miljöaspekter är transporter och 
energikonsumtionen. Genom att arbeta med ständig förbättring som är ISO 14001 ledord ska 
dessa betydande miljöaspekter förbättras.  
 
Nyckelord: Care of Haus, miljöledningssystem, ISO 14001, PDCA-cykeln, miljöpolicy 
 



 

  
Förord 
Detta examensarbete på 15 högskolepoäng grundar sig på en idé från Care of Haus och har nu 
utvecklat sig till en färdig rapport. Jag vill tacka mina handledare Cecilia Cedervall och Eva 
Skytt för bra handledning och hjälp vid problem. Jag vill särskilt tacka Marie Eriksson för all 
tid hon har lagt ner för att hjälpa mig och för det trevliga välkomnandet man alltid får. Jag vill 
även tacka övrig personal på Care of Haus för hjälp vid energimätningen. 
 
Västerås februari 2008 
Maria Rosenblad



 

Innehållsförteckning 
1 Inledning och bakgrund ....................................................................................................2 
2 Syfte.................................................................................................................................2 
3 Metod...............................................................................................................................2 
4 Avgränsning .....................................................................................................................2 
5 Ordlista.............................................................................................................................2 
6 Miljöledningssystem.........................................................................................................3 

6.1 ISO 14001................................................................................................................. 3 
6.2 För och nackdelar med ISO 14001 för små företag.................................................... 5 

7 Om Care of Haus..............................................................................................................7 
7.1 Organisations schema................................................................................................ 7 

8 Miljöutredning av Care of Haus........................................................................................8 
8.1 Första grundelementet: Generella krav och miljöpolicy ............................................. 9 
8.2 Andra grundelementet: Planera ................................................................................. 9 
8.3 Tredje grundelementet: Genomföra......................................................................... 17 
8.4 Fjärde grundelementet: följa upp............................................................................. 19 
8.5 Femte grundelementet: Förbättra............................................................................. 20 
8.6 Åtgärder som Care of Haus kan göra....................................................................... 20 

9 Diskussion......................................................................................................................23 
10 Slutsatser ......................................................................................................................25 
    Referenser ........................................................................................................................26 

Litteratur.......................................................................................................................... 26 
Internet ............................................................................................................................ 26 
Personliga kontakter ........................................................................................................ 28 
Bild.................................................................................................................................. 28 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Enkät om transporter 
Bilaga 2 Beräkning av koldioxid vid tjänsteresa 



 

Sammanfattning 
 
Denna rapport avhandlar en miljöutredning på Care of Haus. Care of Haus är ett företag i 
centrala Västerås som arbetar med reklam, webb och PR, de arbetar efter devisen att man inte 
behöver sitta i Stockholm eller Göteborg för att skapa bra reklam. Idag har företaget ca 30 
miljoner i omsättning och är med sina ca 24 medarbetare Västerås största reklambyrå. De 
arbetar både med privata företag och offentlig sektor som till exempel Mälardalens högskola 
och ABB. 
 
Miljöutredning gjordes för att Care of Haus vill börja arbeta med sina miljöfrågor och vill 
göra detta i ett miljöledningssystem. Ett steg i de arbetet är då att göra en miljöutredning för 
att finna företagets betydande miljöaspekter. De betydande miljöaspekterna lägger sedan 
grunden för vad miljöledningssystemet ska inrikta sig på att förbättra.  
 

Miljöledningssystemet som Care of Haus valde att arbeta efter är ISO 14001 som är 
uppbyggd på grundelement, styrelement och skallkrav. PDCA-cykeln är central, på svenska 
översätts den med planera (plan), genomföra (do), följa upp (check) och förbättra (act). Över 
allt detta står miljöpolicyn och generella krav. Ledordet med ISO 14001 är ständig förbättring 
och är det allt bygger på. ISO 14001 standarden valdes  eftersom den är välkänd hos kunder 
och andra företag som Care of Haus samarbetar med. Miljödiplomering hade varit ett 
alternativ till ISO 14001, då det passar mindre företag och är billigare. Men det finns ej hos 
Västerås stad. Företaget kommer i början endast att arbeta enligt ISO 14001 och inte sikta på 
att certifiera sig men i framtiden kan detta bli aktuellt. 
 

I miljöutredningen undersöktes företagets miljöaspekter. Vatten, energi konsumtion, 
transporter m.m. analyserades och mättes. Även hur företagets idag når upp till ISO 14001 
krav undersöktes, tillsammans togs en miljöpolicy fram. Efter utredningen slogs det fast att 
energi och transporter är företagets betydande miljöaspekter och det är de aspekterna som 
miljöledningssystemet främst kommer att inrikta sig på och försöka förbättra. Företaget 
behöver även arbeta mycket med rutiner och dokumentation för att nå upp till de krav som 
ställs enligt ISO 14001.  
 
Då Care of Haus är ett så pass litet företag undersöktes vilka för och nackdelar det finns med 
miljöledningssystemet ISO 14001. Främst är de fördelar som att man bidrar till bättre miljö, 
är en förebild, klarar hårdare och nya lagkrav samt att ISO 14001 skapar en systematik och 
kontinuitet i miljöarbetet.  Det ökar trovärdigheten för företagets produkter eller tjänster och 
möter interna och externa krav på miljöområdet eftersom företaget själv bestämmer (utöver 
lagar och andra krav) vilka miljöaspekter som plockas in i systemet så kan den egna 
marknaden styra. 
 
Nackdelar är att det är dyrt och då särkilt för små och medelstora företag som ofta inte har 
samma marginaler som större företag. Man kan behöva anställa en konsult till 
miljöutredningen eller ta in extern personal för utbildning av personalen. Det förs 
diskussioner om man ska förenkla språket och tolkningen av standarden, utan att kvaliteten 
för den skull försämras. Detta för att göra det enklare för småföretagare att arbeta efter ISO 
14001.
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1 Inledning och bakgrund 
Året 2007 var året då människor på jorden verkligen fick upp ögonen för miljön, 
växthuseffekten och smältande isar. Från att ha varit en vetenskap som endast professorer 
tycktes bry sig om, informerades nu varje människa om att de kan göra skillnad. USA gick 
med på att samarbeta med resten av världen och på sikt kan man kanske minska 
växthusgaserna och rädda jorden och den biologiska mångfalden. Även företagen här i 
Sverige började förstå att det gör skillnad att arbeta med miljöfrågor. Care of Haus har idag 
inget miljöarbete men vill gärna påbörja detta, även företagets kunder har börjat efterfråga 
miljöpolicy eller något dokument som visar att ett miljöarbete existerar. Genom denna rapport 
ska de påbörja arbetet med miljöledningssystemet ISO 14001 och kanske i framtiden även 
certifiera sig enligt det. 

2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att göra en miljöundersökning på företaget Care of Haus. Genom 
att undersöka deras verksamhet och ta reda på vilka betydande miljöaspekter som finns ska 
företaget efter denna rapport kunna starta ett eget miljöledningssystem som bygger på de 
miljöaspekter som undersökts. 

3 Metod 
Denna rapport består av två delar, dels litteraturstudien och den mer praktiska delen som 
stödjer sig på intervjuer och en enkätundersökning. Teoridelen valdes att göras som en 
litteraturstudie för att det föll sig naturligt då det redan finns mycket skrivit om  ämnet 
 
I den praktiska delen var syftet att på plats ta reda på företagets miljöaspekter och då särskilt 
de betydande. Med hjälp av intervjuer och enkätundersökningen samlades informationen in.  
Enkätundersökningen delades ut på ett personalmöte för att på så sätt få in flest svar. Till de 
som inte var på plats e-postades enkäten. Genom att uppdragsgivaren var på plats när enkäten 
fylldes i kunde hon besvara frågor som kom upp.  

4  Avgränsning 
En avgränsning som har gjorts i denna rapport är att det bara är företaget Care of Haus som 
har undersökts och dess lokaler. Rapporten undersöker endast transporter som företagets 
personal gör inte dess leverantörer. Siffror i undersökningen grundar sig på år 2007 års 
konsumtion av till exempel el. Då miljöledningssystemen ISO 14001 och Emas är så lika 
kommer endast ISO 14001 att beskrivas i denna rapport. 

5 Ordlista  
• Betydande miljöaspekt: en betydande miljöaspekt är en miljöaspekt som har eller kan 

ha en betydande miljöpåverkan 
 

• Grot: förkortning för grenar, rötter och toppar. 
 

• Miljöaspekt: delar av en organisations aktivitet/verksamhet eller produkter och tjänster 
som kan påverka miljön. 
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• Miljöpåverkan: varje gynnsam eller ogynnsam förändring i miljön som helt eller 
delvis orsakas av organisationen miljöaspekter 

 
• Miljöprestanda: mätbara resultat av en organisations hantering av sina miljöaspekter 

 
• Nordpol: den svenska elbörsen är kopplad till Nordpol där det bestäms hur mycket 

elen kostar, Nordpol fungerar på samma sätt som en vanlig börs. 
 

6 Miljöledningssystem 
Miljöledningssystem är ett verktyg som tagits fram för att företag och andra ska kunna arbeta 
med miljöfrågor på ett strukturerat sätt. Det kan jämföras med vanliga ledningssystem vi 
använder för att standardisera lösningar. Miljöledningssystem är frivilliga och är framför allt 
ett komplement till lagstiftningen. (Ammenberg Jonas, 2004) De tillkom på 1980-talet då 
efterfrågan på miljöanpassade produkter ökade. Till en början hade varje företag sitt eget 
system men dessa har nästan fullständigt slagits ut av ISO (International Organization for 
Standardization) och EMAS (Eco Management and Audit Scheme). ISO och EMAS bygger 
båda på begreppet ständig förbättring men skiljer sig på punkten om miljöredovisningar som 
EMAS har som ett krav. ISO är ett system som har arbetas fram internationellt och är 
accepterat i praktiskt taget alla länder. EMAS däremot är framarbetat av EU och utanför union 
används det sällan. (Brorson och Almgren, 2007)  

6.1 ISO 14001 
ISO 14001 är en miljöledningsstandard och ett hjälpmedel för att förstå och praktisera de 
grundläggande delar som ett 
miljöledningssystem innebär. ISO 14001 är 
uppbyggt så att alla kategorier av företag 
och organisationer med olika förutsättningar 
ska kunna använda systemet och minska sin 
miljöpåverkan. Det viktigaste är att företaget 
arbetar med att ständigt förbättra sig. Man 
kan välja om man vill certifiera sig eller 
enbart arbeta efter standarden, certifieringen 
sker då av en tredje part. 
Miljöledningssystemet kan se olika ut 
beroende på hur stort eller litet företaget 
eller organisationen är eller vad de tillhanda- 
håller för tjänster. Små företag kan vara lika stora 
miljöbovar som större företag och behöver då ett mer detaljerat och komplext system, likaväl 
som stora företag kan använda ett enklare system. (Brorson T, Almgren R, 2007).  Standarden 
innehåller fem grundelement, 17 systemelement och 55 skallkrav. De fem grundelementen är 
att upprätta en policy, att planera, att genomföra, att följa upp och att förbättra, se figur ett . 
Man brukar förkorta de fem grundelementen till PDCA- modellen som då står för Planera 
(Plan), Genomföra (Do), Följa upp (Check) och Förbättra (Act). De 17 styrelementen hjälper 
till att styra arbetet och planeringen kring ISO 14001. De 55 skallkraven går mer in i detalj 
hur miljöledningssystemet ska genomföras och hjälper till med det praktiska. ( Piper, L. 
Ryding, S-O. Henricson C, 2004, Brorson T, Almgren R, 2007) 
 
 
 

Miljöpolicy 

Figur 1: Hur ISO 14001 fungerar.  
(Egen bearbetning av Piper, L. 
Ryding, S-O. Henricson C, 2004) 
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Första grundelementet: Generella krav och miljöpolicy 
Miljöpolicyn fastställer verksamhetens riktlinje i miljöarbetet och är det första 
grundelementet. Det är viktigt att miljöpolicyn inte är för generellt utan återspeglar företagets 
viktigaste miljöfrågor (Piper, L. Ryding, S-O, Henricson C, 2004, Brorson T, Almgren R, 
2007) 
 
Andra grundelementet: Planera 
Vid andra grundelementet gäller det att identifiera verksamhetens miljöaspekter, upprätta 
miljömål och handlingsplaner för att uppnå företagets miljöpolicy. Man ska även ta reda på 
vilka lagar och andra krav som gäller för företaget. Om företaget är tillståndpliktigt finns 
dessa redan nedskrivna enligt miljöbalkens regler medan andra företag själva får identifiera de 
lagar och föreskrifter som gäller för den egna verksamheten. Lagar och andra krav behöver 
inte enbart vara utifrån Sveriges lagar utan kan även vara kunders krav på produkter och 
tjänster. (Piper, L. Ryding, S-O. Henricson C, 2004, Brorson T, Almgren R, 2007) 
 
Tredje grundelementet: Genomföra 
Nu börjar själva arbetet med miljöledningssystemet genom att översätta åtagandet ifrån 
miljöpolicyn till det praktiska arbetet. Genom handlingsplanerna och målen försöker man 
förbättra företagets miljöprestanda. Det är viktigt att alla på företaget inser vad de egna 
arbetsuppgifterna gör i systemet och känner ansvar för det. Genom utbildningar, instruktioner, 
dokumentation och ansvarsfördelning ges tillfälle för alla att medverka i systemet. En 
genomgång av företagets beredskap och agerande vid nödlägen görs. ( Piper, L. Ryding, S-O. 
Henricson C, 2004, Brorson T, Almgren R, 2007) 
 
Fjärde grundelementet: Följa upp 
Fjärde grundelementet är att följa upp arbetet man lagt ner i miljöledningssystemen. Det är 
viktigt att kunna påvisa att framsteg har tagits för miljöledningssystemet, inte bara för kunder 
utan även för att höja motivationen hos medarbetarna. Genom att övervaka, göra miljö- 
mätningar och noga övervaka miljölagstiftningen kan detta visas. Fjärde grundelementet 
understryker även att man ska göra avvikelserapporter och miljörevisioner. ( Piper, L. Ryding, 
S-O. Henricson C, 2004, Brorson T, Almgren R, 2007) 
 
Femte grund elementet: Förbättra 
ISO 14001 utgår ifrån att företagen ständigt ska förbättra sig och det är det som femte 
elementet behandlar. Genom att ledningen minst en gång om året går igenom 
miljöledningssystemet och utvärderar hur arbetet fungerar i praktiken kan de se om företaget 
uppfyller femte elementet om att ständigt förbättra sig. Om de inte gör det diskuterar 
ledningen fram till vilka åtgärder som ska tas till för att målen ska uppnås. ( Piper, L. Ryding, 
S-O. Henricson C, 2004, Brorson T, Almgren R, 2007)  
 
Om man ska lyckas med sitt miljöarbete gäller det att vara konsekvent, det är vad ISO 14001 
hjälper företagen med. Genom att det ska finnas rutiner och dokument för alla handlingar kan 
man alltid gå tillbaka och se vad som ska förändras för att uppnå ständig förbättring, vilket är 
ett ledord i ISO 14001. Syftet är att företagen på sikt ska reducera sin miljöbelastning. ( Piper, 
L. Ryding, S-O. Henricson C, 2004, Brorson T, Almgren R, 2007)  
 
Miljöledningssystem är som ett träd. Rötterna står i marken som består av företagets utsläpp, 
avfall och resursförbrukning och ger företagets dess förutsättningar. Är jordmånen dålig 
måste den bearbetas. Dessa miljöaspekter ger upphov till olika miljöproblem som till exempel 
växthuseffekten och försurning. Trädets stam är företagets miljöpolicy, den bär upp kronan 
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och måste vara stabil och omfatta alla miljöproblem företaget kan ha. Företagets visioner och 
engagemang avgör virkets kvalitet. De första förgreningarna i kronan är grova och utgör de 
övergripande målen. Därefter tunnas grenarna ut och blir mer detaljerade handlingsplaner. 
Allra högst upp och längst ut finns bladen som utgör det dagliga miljöarbetet som sker i 
produktionen och som sköts av alla i personalen. Det ska finnas en rak linje från rot till topp, 
så att man inte glömmer bort att sätta upp nya mål och handlingsplaner och varje år kommer 
trädet att växa sig större och bli grönare. (Rasmusson, 1998) 

6.1.1 Miljödiplomering 
Ett alternativ till ISO 14001 är att miljödiplomera sig. Den främsta fördelen är kostnaden då 
det är billigare och att det ofta passar mindre företag bättre. Nackdelen är att inte lika många 
kunder vet vad en miljödiplomering är och vilka krav som ställs på företagen för att få 
diplomet. En annan nackdel är också att det bara är vissa kommuner i Sverige som 
miljödiplomerar. (Göteborgs stad, 2007) Västerås stad är inte en av dem och det är för att som 
Ulrika Wahlström på miljö och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås uttrycker det: ”Orsaken 
är flera, men har bland annat att göra med hur miljöarbetet är organiserat. Här finns en 
miljöenhet på stadsledningskontoret som arbetar med strategiska miljöfrågor för staden. På 
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen arbetar vi därmed enbart med myndighetsutövning. 
Miljödiplomering är inte ett myndighetsuppdrag och dessutom skulle det kunna medföra en 
jävsituation när samma organisation har tillsyn på ett företag som man också har 
miljödiplomerat. Oavsett om man skulle kunna lösa de organisatoriska problemen så kräver 
en diplomeringsverksamhet resurser som vi inte har i dagsläget.” (Wahlström, 2008) 
 
Miljödiplomering arbetar efter begreppet ständigt förbättring och styrs efter en checklista där 
75 % av punkterna ska uppfyllas för att diplomet ska delas ut. Systemet är anpassat för små 
och medelstora företag och de stora skillnaderna mot ISO 14001 och EMAS är att färre 
resurser krävs då mycket av dokumentationen och miljöutredningen är ersatt av checklistan. 
Listan består av ett antal avsnitt, det finns även sju stycken punkter som alla företag måste 
uppfylla. (Wedeberg, 2002) 

6.2 För och nackdelar med ISO 14001 för små företag 
Miljöledningssystemet ISO 14001 är gjort för stora företag men även små företag kan ha nytta 
av att certifiera sig eller arbeta enligt ett miljöledningssystem. Främst bidrar det till en bättre 
miljö men man blir även en förebild med goda möjligheter att påverka andra företag och 
organisationer. Att arbeta enligt ett miljöledningssystem kan också göra att företaget klarar 
hårdare och nya lagkrav eftersom det skapar en systematik och kontinuitet i miljöarbetet. Det 
ökar trovärdigheten för företagets produkter eller tjänster och möter interna och externa krav 
på miljöområdet eftersom företaget själv bestämmer (utöver lagar och andra krav) vilka 
miljöaspekter som plockas in i systemet kan den egna marknaden styra mycket. (Nutek, 2003) 
 
I regel är det ett positivt samband mellan lönsamhet och miljöarbete i små företag, högsta 
lönsamheten når man inom handeln. Dock är det få småföretagare som kan dra ner på 
kostnaderna så mycket så att det motsvarar kostnaden för införandet av 
miljöledningssystemet. (Nutek, 2003)  
 
I en undersökning om små och medelstora företag vilka skaffat miljöledningssystem gjord av 
Lunds Universitet med stöd av Nutek kom man fram till att 80 % av företagen gjort detta för 
att möta marknadskrav. Det ska dock påpekas att denna undersökning endast omfattade 30 
företag. Löfqvist m.fl. undersökte även om företagen fått nya kunder tack vare att de inför ett 
miljöledningssystem men det var svårt för företagarna att säga då nya kunderna ofta tyckte det 
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var positivt med ett miljöledningssystem men inte alltid efterfrågade det. Kundens beslut 
utgick utifrån flera punkter såsom kvalitet, leverans tid m.m. där miljöarbete var en punkt. 
Däremot kunde man se som diagrammet i figur två visar att företagen i gruppen 20- 49 
medarbetare hade behållit 85 % av sina kunder tack vare miljöledningssystemet. I de andra 
grupperna var siffran inte lika hög men även de hade behållit kunder tackare att det arbetade 
med miljöfrågorna i ett miljöledningssystem. (Löfqvist m.fl., 2000)  
 

 

 
 
 
Efter att ett miljöledningssystem har införts kan man se att företagen har en effektivare 
ledning och organisation, eftersom alla vet sin plats och vilka som har ansvar och 
befogenheter. Man dokumenterar mer och får så på vis en förbättrad uppföljning av 
verksamheten. Interna miljörevisioner visar företaget hur de står sig med miljöarbetet, om det 
fungerar och om något ska göra om. Detta för att ledordet ständig förbättring ska kunna 
uppfyllas. Många företag får lägre totala kostnader eftersom miljöledningssystemet har 
minskat resursförbrukningen. (Brorson T, Almgren R, 2007) 
   
Nackdelar då, miljöledningssystemet ISO 14001 har nackdelar som alla andra system. Det har 
ofta sagts att ISO 14001 kostar mycket pengar och då särskilt för små och medelstora företag 
som ofta inte har samma marginaler som större företag. Detta är sant i begynnelsefasen, då det 
krävs att man lägger ner mycket tid och pengar i det nya systemet. Man kanske behöver 
anställa en konsult till miljöutredningen eller ta in extern personal för utbildning av 
personalen. (Brorson T, Almgren R, 2007) 
 
Dokumenteringen i ISO 14001 har varit omfattande och ansetts som byråkratisk. Då kraven 
har varit svåra att förstå sig på har ofta användarna dokumenterat fler rutiner än som 
egentligen krävts, detta har då tagit mycket tid och pengar och setts som onödigt. En nackdel 
som ofta små och medelstora företag påpekar är att ISO 14001 är utvecklat för stora 
organisationer eller företag och har små likheter med deras egna verksamheter. Självklart kan 
det vara så, ett system behöver inte passa alla och därför finns det alternativa sätt att angripa 
miljöarbetet på. Man kan till exempel miljödiplomera sig i vissa kommuner. I Nuteks rapport 
Miljöarbete i småföretag- en ren vinst? diskuteras om man skulle kunna förenkla ISO 14001 
för småföretagare genom att förenkla språket och fria tolkningen av standarden samtidigt som 
kvaliteten inte får sänkas. Nutek ser även att man i framtiden ska kunna använda alternativa 

Figur 2 : Har ni behållit era kunder tackvare miljöledningssystemet? (Löfqvist, 
Birkenheim, Cook och Backman, 2000) 
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miljöledningssystem som är utformade för en senare certifiering i ISO 14001. (Nutek 2003, 
Brorson T, Almgren R, 2007) 

7 Om Care of Haus 
Care of Haus är ett företag i centrala Västerås som arbetar med reklam, webb och PR, de 
arbetar efter devisen att man inte behöver sitta i Stockholm eller Göteborg för att skapa bra 
reklam. Företaget var till den första januari 2006 två företag som gick ihop för att bli större 
men även för att öka kompetensen inom företaget. Care of hade 13 anställda som sysslade 
med traditionell reklam och Haus med fyra anställda som var mer kreativa. Idag har företaget 
ca 30 miljoner i omsättning och är med sina 24 medarbetare Västerås största reklambyrå. 
Följderna av sammanslagningen blev att effektiviteten, affärssinnet och kreativiteten hamnade 
inom samma företag. Idag hjälper de kunder med: 
 
– Kommunikationsstrategi, strategisk rådgivning 
– Varumärkesarbete 
– Analyser och undersökningar 
– Media träning 
– PR-aktiviteter 
– Kampanjer 
– Trycksaker, informationsmaterial 
– Annonser, DR, buss, radio, TV 
– Events 
– Webb 

  
De arbetar både med privata företag och offentlig sektor som till exempel Mälardalens 
högskola och ABB. I och med att de jobbar i nätverk kan de anlita de leverantörer som passar 
bäst för uppgiften (Brodén, 2007) 
  

7.1 Organisations schema 
Företagets organisation är uppdelad i fem delar. Den första delen består av sex projektledare 
och tre produktionsledare. Projektledarna är i första hand säljare, strategisk kommunikatörer 
och ansvariga för att driva projekten. I deras arbete ingår alla ekonomiska uppgifter som mer 
är av administrativ art. De tre produktionsledarna ansvarar för produktionen av projekten. Att 
tidplaner hålls, att jobb planeras in, att hålla kontakten med kunderna och leverantörerna 
under produktionen.  
 
Del två består av tre stycken Art Directors de jobbar med form, idé och kreativitet. 
Orginalarna är också tre stycken och sysslar med det praktiska genom att sätta ihop idéerna. 
Del tre består av tre stycken Copy/PR som arbetar med att skriva textdelen av reklamer, skapa 
slogans och rubriker etc. i kampanjer. Del fyra består av fem medarbetare som alla är experter 
på webb fast på olika sätt. Denna grupp arbetar mer självständigt än de andra delarna som 
arbetar i nätverk. Den sista medarbetare är sekreteraren som även fungerar som 
administratör/ekonomiansvarig. (Brodén, 2007) Se figur tre: 
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8 Miljöutredning av Care of Haus  
Denna miljöutredning har valt att göra enligt ISO 14001-standarden eftersom den är välkänd 
hos kunder och andra företag som Care of Haus samarbetar med. Miljödiplomering hade varit 
ett alternativ till ISO 14001, då det passar mindre företag och är billigare. Men det finns ej hos 
Västerås stad. Företaget kommer i början endast att arbeta enligt ISO 14001 och inte sikta på 
att certifiera sig men i framtiden kan detta bli aktuellt. 
 
Det allra första som bör göras när ett företag har valt att arbeta efter ett miljöledningssystem 
är att göra en miljöutredning. Tanken är att analysera verksamheten grundligt och identifiera 
vilka miljöaspekter som finns och hur man ska handskas med dessa. Kännetecknande för 
miljöaspekter är att de har eller kan ha en betydande miljöpåverkan. Man analyserar även 
effekterna på miljön, miljörisker, starka och svaga sidor och förbättringspotential. 
 
Denna utredning kan innebära en stor kostnad för små företag, men om man gör den grundligt 
ger det en bättre avkastning på investeringen i slutändan. Det är ju svårt att åtgärda problem 
som man inte vet finns. Slutresultatet av miljöutredningen blir en lista där företagets 
betydande miljöaspekter rangordnas. För tjänsteföretag brukar denna lista toppas av 
personalens resor och energiförbrukning. (Zackrisson M, 1999, Berglund R, 1999, Rasmusson 
C, 1998) 
 
Under denna rubrik kommer miljöutredningen av Care of Haus presenteras. Under respektive 
punkt skrivs skallkravet ut enligt ISO 14001 standarden, sedan hur Care of Haus fullgör 
kraven. 

Figur 3: Organisation schema över Care of Haus. (Rosenblad, 2007a) 
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8.1 Första grundelementet: Generella krav och miljöpolicy 
Organisationen eller företaget skall upprätta, dokumentera, underhålla och ständigt förbättra 
ett miljöledningssystem när det är infört, de skall även definiera och dokumentera 
avgränsningen av miljöledningssystemet. Det innebär att företaget ställer upp på de 55 
skallkrav som ISO 14001 föreskriver samt definierar vilka delar av företaget som 
miljöledningssystemet gäller för. (Piper, L. Ryding, S-O. Henricson C, 2004) 
 
Care of Haus har idag inget miljöarbete och därför inget miljöledningssystem. Tanken är att 
det ska införas ett miljöledningssystem i samband med denna rapport. Då kommer kraven att 
uppfyllas och miljöledningssystemet kommer att ha klara gränser då det gäller hela företaget. 
(Cedervall, 2008) 

8.1.1 Miljöpolicy 
Högsta ledningen skall fastställa företagets miljöpolicy och säkerhetsställa att den innehåller 
åtagande om ständig förbättring, är relevant till företagets storlek, aktiviteter och produkter. 
Innehåller åtagande att följa lagar, andra regler och krav som kunder kan ställa. Är 
dokumenterad, införd och underhållen samt att alla anställda på företaget och allmänheten 
vet om den och har tillgång till den.( Brorson T, Almgren R, 2007) 
 
Miljöpolicyn är företagets sätt att informera allmänheten, där beskrivs vilka principer och 
visioner det finns för företagets agerande. Som det står i skallkravet är det högsta ledningen 
som fastställer miljöpolicyn och den ska vara relevant till företagets verksamhet, vilket i 
praktiken betyder att den ska behandla företagets betydande miljöaspekter. Miljöpolicyn ska 
innehålla åtagande om ständig förbättring gällande miljöledningssystemet. Miljöpolicyn 
nedan är framtagen tillsammans med Care of Haus. (Cedervall, 2008) 
 
Care of Haus miljöpolicy 
 
Utgångspunkter 

• Care of Haus ska följa den miljölagstiftning och övriga miljökrav som företagets 
verksamhet berörs av. 

 
• Care of Haus ska bidra till de nationella miljömålen genom att sätta upp egna miljömål 

för företaget, som kontinuerligt utvärderas och utvecklas. Företaget ska sträva efter att 
ständigt förbättra sitt miljöarbete. 

 
• Care of Haus insatser grundas på en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, 

ekonomiskt rimligt samt miljömässigt motiverat. (Cedervall, 2008) 
 

8.2 Andra grundelementet: Planera 
Företaget skall identifiera och upprätta rutiner för sina miljöaspekter och göra upp 
handlingsplaner och mål för hur de betydande miljöaspekterna ska hanteras. Lagar och 
andra krav ska identifieras och rutiner upprättas för att dessa följs. Informationen om 
företagets miljöaspekter skall hållas aktuell och dokumenteras för att miljöledningssystemet 
ska upprättas, införas och underhållas enligt dem. (Piper, L. Ryding, S-O. Henricson C, 
2004) 
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Nedan har Care of Haus miljöaspekter tagits fram. Ännu finns inga rutiner för hur dessa ska 
hanteras, men i och med att miljöledningssystemet arbetas fram kommer även rutiner m.m. 
skrivas och dokumenteras. (Cedervall, 2008) 

8.2.1 Miljöaspekter 
Care of Haus är ett tjänsteföretag och arbetet går främst ut på att skapa framför datorer. Detta 
gör att företaget inte har någon stor miljöpåverkan. De betydande miljöaspekterna finner man 
i företagets transporter och elkonsumtion.  

8.2.2 Energi 
Care of Haus köper sin el ifrån Mälarenergi och gjorde 2006 av med ca 38 756 kWh. De har 
hittills inte valt att köpa miljömärkt el men ska nu undersöka möjligheten ekonomiskt att göra 
detta. Uppvärmning av lokalerna sker via fjärrvärme som också den levereras av Mälarenergi 
och ventilationen är mekanisk. De flesta lampor är inte lågenergilampor däremot köps dessa 
vid utbyte av de gamla. Vitvaror i fika/lunch rummet är alla inköpta efter år 2000 och därför 
ganska energisnåla, dock hittas inga märkningar på detta. Kaffemaskinen som hyrs är inte 
miljömärkt, men undersökning utförs på om man kan köpa rättvisemärkt kaffe till den. Då 
personalen på Care of Haus arbetar mycket framför sina datorer drar dessa mycket energi, för 
att ta reda på exakt hur mycket och göra en jämförelse 
mellan Macintosh och Pc datorer har en 
energiundersökning gjorts. (Cedervall, 2008, Eriksson, 
2008)  
 
Under en vecka har två energimätare som ses på figur 
fyra mätt hur mycket energi som används för respektive 
dator och skärm hos två ur personalen. Dessa två är 
utvalda för att de arbetar ungefär lika mycket under 
denna tidsperiod. Energimätaren sätts mellan el-sladden till datorn och eluttaget i väggen, 
vilket gör att all energi som datorn och skärmen 
använder sig av kan mätas av energimätaren och 
kontrolleras.  

 
Resultat: Energimätningen pågick 
under 167 timmar och visar som kan 
ses i figur fem att Macintosh drar 
mindre energi än pc.  
 
Energins miljöpåverkan 
Elen som köps ifrån Mälarenergi kan 
inte direkt härledas till deras 
produktion eftersom de flesta elbolag 
i Sverige är med i Nordpol.  
 
Detta gör att den el som levereras till 
Care of Haus kanske inte är tillverkad 
hos Mälarenergi utan där det är 
billigast för tillfället. Den svenska 
energimixen består av vattenkraft 

47,8 %, vindkraft 1,7 %, kärnkraft 26,5 % och övrig värmekraft 23,9 %. (Energimyndigheten, 
2007a) 

Figur  4: Energimätare (Rosenblad, 2007b) 

Figur 5 : Elmätning mellan Macintosh och PC. (Rosenblad, 2008) 
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Fjärrvärmen däremot kan direkt härledas till Mälarenergis produktion. De eldar 1/3 
biobränslen, 1/3 torv och 1/3 kol.  
 
Biobränslet som eldas på Mälarenergi består av returflis, grot, stamvedflis, spån från sågverk 
och bark. 99 % av bränslet är restprodukter från industrin eller skogsavverkning. Biobränslet 
är bra att elda för det bidrar inte till växthuseffekten, samtidigt som det inte släpper ut något 
svavel. Däremot måste man tänka på att ta till vara och rena askan som blir efter förbränning 
och återföra den till skogen då det innehåller mycket viktiga näringsämnen och mineraler. 
Annars kommer skogen på sikt att urlakas. (Mälarenergi, 2004, Energimyndigheten, 2007b) 
 
Torv är en omdiskuterad energikälla som av vissa räknas som en förnybar resurs och av andra 
inte. T ex anser Svenska naturskyddsföreningen att den har en stor negativ effekt på natur och 
kulturmiljö medan rapporten SOU2002:100 drar slutsatsen att torv är ett långsamt förnybart 
biobränsle och därför bör användas. (Svenska naturskyddsföreningen, 2007a, Regeringen, 
2002 )  
 
Kol är ett grundämne och den kol som vi eldar är brunkol eller stenkol beroende på dess 
värmevärde, i Sverige eldar vi mest stenkol. Kol är den näst största utsläppskällan av 
koldioxid efter oljan. Så som vi eldar kolet idag kommer det ta slut om ca 200 år och är därför 
en ändlig resurs vi bör minska användningen av. Kolet ger inte bara upphov till ökade 
växthusgaser utan även miljöproblem vid brytningen då grundvattnet förorenas och stor hål 
bildas i naturen och förstör den biologiska mångfalden (Svenska naturskyddsföreningen, 
2007b, Energimyndigheten, 2007c) 

8.2.3 Vatten 
Care of Haus har ingen hög vattenförbrukning, utan vattnet som används går mest till toaletter 
och vattenåtgången i köket. Vid kundbesök bjuder de på flaskvatten, vilket nu har diskuteras 
om hur miljövänligt det egentligen är med tanke på transporter och det goda vattnet vi har i 
våra kranar. (Cedervall, 2008) 
 
Vattnets miljöpåverkan 
Då det används så lite vatten på Care of Haus har det ingen stor miljöpåverkan, däremot har 
flaskvattnet en större miljöpåverkan då det måste buteljeras, transporteras till butik och från 
butik transporteras till kunden. Dessutom ska flaskorna återvinnas. Alla dessa steg i kedjan 
ger upphov till miljöpåverkan. Enligt Konsumentföreningen Stockholm släppte 
vattentransporterna förra året ut sammanlagt 34 000 ton koldioxid. Det motsvarar utsläpp från 
12500 bilar. (Härdmark, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 

8.2.4 Transporter 
Då Care of Haus är ett tjänsteföretag får de ta sig till kunden och inte tvärtom. Detta innebär 
tjänsteresor även fast de arbetar mycket med e-post och telefon är ett fysiskt möte då och då 
ett måste. En enkätundersökning har gjorts för att ta reda på vilket transportmedel som har 
valts vid tjänsteresa. Resultatet kan ses i figur sex nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ur diagrammet kan utläsas att de flesta tar tåget när de åker på tjänsteresa, det kan dels 
förklaras med att många kunder finns i Stockholm och att tågen går relativt ofta. Efter tåget är 
bilen det färdmedel de flesta väljer och år 2007 kördes det ca 1000 mil i tjänsten. De 1000 
milen släpper ut 1710 kg koldioxid per år. ( Vägverket, 2007, Preem, 2007, Phyllis database, 
2007)  
 
I denna enkätundersökning som gjordes togs även frågor om transporter till och från jobbet 
upp då alla inte åkte på resor i tjänsten. De visade sig att personalen använde bil, tåg, cykel 
och promenader för att ta sig till jobbet. Vilket transportmedel som valdes berodde på 
sträckan till jobbet men också vilket väder och temperatur det var ute samt om någon särskild 
aktivitet skulle utföras efter jobbet till exempel storhandling eller träning. Bilarna som 
medarbetarna äger är av varierande art. Vissa är gamla som en Seat Ibiza av 1987 års modell 
troligtvis utan katalysator, medan andra kör mer moderna och miljövänliga bilar som Volvo 
c30 flexifuel av 2008 års modell. Drivmedel som användes var bensin, diesel och etanol. 
(Cedervall, 2007) 
 
Trafikens miljöpåverkan: 
Transporter ger upphov till växthusgaser, främst koldioxid men även metan och dikväveoxid. 
Luftföroreningar som svavel- och kväveoxider släpps också ut, vilket ger upphov till 
försurning och övergödning men dessa har minskat när svavelhalten i bensin har minskat. 
Hälsoeffekterna som trafiken ger är stora, man beräknar att fler människor dör av 
luftföroreningar än trafikolyckor. Att bilarna släpper ut sina föroreningar i marknivå gör även 

Figur 6: Val av transportmedel vid tjänsteresa 2007. (Rosenblad, 2007c) 



 13 

att människor med nedsatt andning till exempel astmatiker drabbas hårt. (Svenska 
naturskyddsföreningen, 2007c) 

8.2.5 Underleverantörer, entreprenörer 
Care of Haus har många leverantörer och entreprenörer till stort och smått. Nedan ser du en 
lista över de månatliga leverantörerna. Företaget ställer idag inga miljökrav på sina 
leverantörer. 
 
Tabell 1: Lista över Care of Haus leverantörer och entreprenörer. 
Företag Miljöcertifierade enligt ISO 14001 
Tryckerier 
Edita 
Affärstryckeriet 
Digitalporten 
Westerås mediaproduktion 
JustNu 
Jumbojet 
Turbin 

 
Ja 
Nej 
Nej 
Ja, men ej enligt ISO 14001 
Ja, men bara internt 
Nej 
Nej 

Städfirma 
Mellansvenska städ ab 

 
Ja 

Frukt 
Sigvard Anderssons 

 
Ja 

Kaffe 
Vekab storköksservice 

 
Nej 

Papper 
Office dokument 

 
Ja 

Kontorsmaterial 
Quill kontorslagret 
Corporate express 

 
Nej 
Ja 

Datasupport 
Mac Support 

 
Ja 

Kemikalier 
Matton 

 
Jobbar med en miljödeklaration 

Bud 
Aros bud LBC 
Lillebud 

 
Ja 
Ja 

 
Tabellen ett visar att 47 % av Care of Haus underleverantörer och entreprenörer är certifierade 
eller arbetar enligt ISO 14001. Ytterligare tre underleverantörer arbetar med miljöfrågor med 
använder sig av andra system som till exempel miljödeklarationer. (Cedervall, 2008) 

8.2.6 Material, kemikalier, utrustning och avfall 
Det material som används mest på Care of Haus är vanligt papper, varje år förbrukas 30 
kartonger där varje kartong innehåller 2500 papper. Det betyder att varje person i genomsnitt 
gör av med 260,4 sidor per månad. Över material som gem, pennor och övrigt kontorsmaterial 
finns det ingen statistik, utan det köps in när det behövs. (Cedervall, 2008) 
 
De kemikalier som företaget handskas med är Photo Mount som är en fotospray som används 
när man ska fästa bilder och texter på en större ofta lite hårdare bakgrund för att visa upp vid 
möten. Photo Mount innehåller: Pentan, Nafta; lätt vätesvavlad. Den är extremt brandfarlig 
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och miljöskadlig. Om man får i sig detta kan man bli dåsig och omtöcknad. Kemikalie 
nummer två är Spray Mount som är ett avtagbart lim och har samma syfte som Photo Mount. 
Innehåller: aceton, nafta: lätt vätesvavlad och är lätt avaromatiserad. Den är extremt 
brandfarlig, irriterar ögonen och vid upprepad kontakt kan man få torr hud. Den är också 
skadlig för vattenlevande organismer och ger långtidseffekter i vattenmiljöer. (Cedervall, 
2008) 
 
Kemikalie nummer tre är Cellulosa fixativ som innehåller: etylacetat 30- 100 %, xylen:1-5 %, 
butan: 10-30 %, propan: 10-30 %. Den är extremt brandfarlig, farlig vid inandning och 
förtäring, irriterar ögon och torkar ut huden. Behållare för dessa tre är sprayflaskor, 
drivmedlet är rent kolväte. Cellulosa fixativ används för fixering av blyerts, maskinskrift, 
pastellfärger, kolteckningar och fotografier. Antalet sprayflaskor av kemikalierna varierar 
under året beroende på åtgång och inköp. Utöver dessa finns det hushållskemikalier som 
städkemikalier, tvål och diskmedel. (Cedervall, 2007) 
 
Kemikaliers miljöpåverkan 
I Sverige har vi 16 miljömål som regeringen har satt upp. Ett av dem lyder: "Miljön ska vara 
fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden." (Miljömål, 2008) 
 
Utrustning 
Care of Haus viktigaste utrustning är dess datorer, på företaget finns det också tre skrivare 
varav en även kan kopiera. (Cedervall, 2007) 
 
Restavfall 
Papper, och glödlampor sorteras i huset källare där Vafab sedan kör i väg skräpet. Övrigt 
avfall hamnar i brännbart som också slängs i källare som Vafab kör iväg med övriga sopor 
som andra företag i huset producerar. Det sker ingen kompostering eller sortering av kartong, 
plast, metall och glas. Kemikalierna som Care of Haus använder sorteras som farligt avfall 
eftersom de är extremt brandfarliga, Vafab tar hand om detta avfall och ser till att det sorteras 
på rätt sätt. I företagets lokaler finns det lysrör men dessa sattes in innan företaget flyttade in 
och har inte bytts se dess. Toner som är slut hämtas av leverantören när nya sätts in. 
(Cedervall, 2007) 
 
Miljöpåverkan 
Att inte sortera sopor och kompostera ger stor miljöpåverkan då man idag återvinner dessa 
material och gör nya produkter. Tidningar och papper kan återvinnas sex till sju gånger innan 
fibrerna går sönder och inte kan användas mer. Då vi återvinner plast kan vi minska vårt 
behov av importerad olja med 800 000 kubikmeter. Glas som samlas in blir nya 
glasförpackningar, isolering (glasull) och inblandning i betong. Av allt de vi kan sortera och 
återvinna är metallen det viktigaste materialet då det vid framställning av återvunnet 
aluminium sparar upp till 95 % energi mot om vi skulle ha tillverkat malmbaserat aluminium. 
Vid framställning av stålplåt ligger siffran på 63 % energisparning. (Vafabmiljö, 2007) 
 

8.2.7 Verksamhetens utsläpp till luft, vatten och mark (damm, spill, buller 
m.m.) 

Under normal drift på företaget finns inga direkta utsläpp utöver det normala. Då företaget 
ligger mitt i centrala Västerås går använt vatten genom avloppen till reningsverket som renar 
vattnet innan det släpps ut i Mälaren. Utsläpp till luft är de utsläpp som transporter ger upphov 
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till. Företaget åker en del bil, då främst koldioxid men även metan och dikväveoxid, svavel- 
och kväveoxider släpps ut. Vid normal drift ger företaget inte heller upphov till damm och 
spill. Bullret som uppstår vid transporter och leveranser kan ses som försumbara eftersom 
företaget ligger som det gör. (Cedervall, 2008) 

8.2.8 Miljörisker 
Idag finns det ingen uttalad plan för hur man ska handskas med miljörisker på företaget. Den 
miljörisk som skulle kunna uppstå är brand i lokalerna eller nere i källaren där avfallet 
sorteras. I källaren finns egentligen den största brandfaran eftersom det mesta av avfallet 
samlas här. Plast och andra material släpper ut mycket olika gaser när det brinner som kan 
vara farligt både för miljön och hälsan. Även i arbetslokalerna finns risken för brand då 
datorerna står på dygnet runt och alstrar värme, tillsammans med övrig elektronik. (Cedervall, 
2008) 

8.2.9 Lagar och andra krav 
Organisationen ska upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera lagkrav och 
andra krav som är relaterade till företagets miljöaspekter samt att organisationen ska 
säkerställa att tillämpliga lagkrav och andra krav tas hänsyn till när miljöledningssystemet 
upprättas, införs och underhålls. (Piper, L. Ryding, S-O. Henricson C, 2004) 
 
Företaget är medlemmar i ett nätverk kallat företagarna där man får löpande information om 
bland annat nya lagar som kan gälla dem. Det kan gälla allt från arbetsrätt till arbetsmiljö. 
Nätverket arbetar för att underlätta för småföretagarna genom att påverka på lokal-, regional 
och nationell nivå, ibland även på Eu nivå. Nätverket har ca 55,000 direktslutna företagare i 
16 olika branscher. (Företagarna, 2008) 

8.2.10 Mål och handlingsplaner 
Företaget eller organisationen ska upprätta, införa och underhålla styrande dokument. Dessa 
bör vara tydliga och mätbara och bör gälla frågor både på lång och kort sikt. 
Skillnaden på övergripande miljömål och detaljerade miljömål är att de övergripande är mer 
på lång sikt medan de detaljerade beskriver steg för steg hur miljömålet ska uppfyllas. Det är 
viktigt att företaget tar hänsyn till lagar och andra krav när de ställer sina miljömål då det är 
viktigt att detta område prioriteras, de ska även prioritera och ta hänsyn till sina 
miljöaspekter och de tekniska och ekonomiska möjligheter det finns att minska miljöpåverkan. 
Handlingsplanen ska behandla hur man ska uppnå miljömålen och är djupare beskrivet än de 
detaljerade miljömålen. I handlinsplanen beskrivs vem som är ansvarig för att målen uppnås, 
resurser, hur uppföljningen sker, dessutom görs det upp en tidplan på hur projektet ska 
genomföras. (Piper, L. Ryding, S-O. Henricson C, 2004) 
 
Care of Haus har satt ihop miljömål och tillvägagångssätt för hur de ska nå målen och 
handlingsplaner, som kan läsas nedan. Men de uppfyller inte kraven om styrande dokument 
då de även bör ha ett dokument som beskriver mer detaljerade miljömål. Målen bör även ta 
hänsyn till företagets aspekter och då främst de betydande. Det är även viktigt att den som 
arbetar för att målen och handlingsplanerna följs skrivs ner som ansvarig så att det 
dokumenteras och att en uppföljning sker.  
 
Mål 
Vi ska vara och uppfattas som en reklambyrå som är ambitiös och kunnig i miljöfrågor och 
därigenom blir en tillgång för kunder som vill stärka sin miljöprofil. 
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Vi ska sträva efter att kontinuerligt minska företagets och de anställdas miljöpåverkan. 
 
Vi ska sträva efter att vara bättre på miljöarbete än vad lagen och samhället kräver av oss som 
företag. 
 
Miljöhänsyn ska vägas in i alla beslut. 
 
Tillvägagångssätt 
Vår miljöpolicy ska alltid ingå när nyanställda introduceras. 
 
Vår miljöpolicy ska revideras varje år. Då skapar vi en ny handlingsplan för vad vi ska göra 
på miljöområdet under det kommande året, samt utvärderar hur vi uppfyller miljömålen och 
hur vi arbetat med det gångna årets handlingsplan. Alla anställda har ansvar för att bidra till 
företagets miljöarbete. En anställd är miljöansvarig och ansvarar för löpande miljöarbete och 
utveckling. VD har det övergripande miljöansvaret på Care of Haus. 
 
Handlingsplan 2008 
 
Alltid aktuellt 
När vi har uppdragsgivare med särskild miljökompetens försöker vi få ta del av deras 
kunskaper och föra in dem i vår organisation. Det gäller också andra i vårt nätverk med 
miljökompetens. Vi ska så långt det är möjligt använda leverantörer som har ett genomtänkt 
miljöarbete. Vi ska uppmuntra och använda anställdas miljöintresse och kunskaper. När vi 
uppdaterar handlingsplanen ska vi uppmuntra alla att komma med förslag om förbättringar, ny 
teknik etc. 
 
Konsumtion 
Byta kaffet i köket och pentryt mot rättvisemärkt. Byta frukten mot ekologisk/rättvisemärkt. 
Ekologiskt vin till fester och after work, om det finns bra alternativ. Byta till miljövänlig tvål, 
diskmedel etc. Köpa ekologiskt till frukost och fika. Köksansvarige ser på måndagen till att 
köpa ett eko-mjölkpaket extra som ställs i kylen i pentryt. Alt. endast gäster får använda 
engångsmjölkpaketen.  
 
Sopsortering 
Mjukstart först, sedan utvecklar vi. I köket börjar vi med att sortera ut pappförpackningar och 
hårdplast som engångsmatlådor. Många slänger matrester och vi kan börja kompostera, men 
det behövs ett system för tömning. Vi provar olika lösningar under året. När detta fungerar går 
vi vidare med mjukplats, metall och glas.  
 
Resursanvändning 
Sträva efter att skicka elektroniskt där det går, undvik papper. Inte skriva ut e-post och annat i 
onödan. E-fakturor? Välja miljövänligt vid inköp av kontorsmaterial och annat. Sluta med 
pappershanddukar på toaletten för de anställda – alla får egen handduk som man ansvarar för 
att tvätta vid behov.  
 
Energi 
Byta till miljömärkt el. Byta lampor vartefter de slutar fungera till lågenergilampor. Fixa så att 
lyset kan släckas på toaletten. Inte lämna datorer och annat på stand-by. Stäng av ström, 
lampor och klimatanläggningen när de inte används under nätter, helger och semestrar. 
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Skärmsläckare drar betydligt mycket mer ström än viloläge; lämna datorn i vila. När 
utrustning byts ut mot ny, välj den effektivaste, med lägst energiförbrukning.  
 
Transporter 
Resa kollektivt i jobbet när det går. Alt. samåka i full bil. Utöka poolen av tjänstecyklar. Om 
vi åker taxi, välj bolag med hög andel bio-bilar.  
 
Anställda uppmuntras att åka kollektivt eller cykla till och från jobbet. Genomföra en 
cykelutmaning eller liknande? Om man cyklar ett visst antal dagar i månaden får man en 
guldstjärna. Eller en present. Kanske några kan samåka till jobbet? 
 
Sprida kunskap 
Påverka våra leverantörer: Hälsa städfirman om att vi gärna ser att de använder färre 
kemikalier. Välj tryckerier som är ISO 14000-certifierade eller har annan miljömärkning som 
Svanen och som profilerar sig genom miljöansvar.  
 
Utbilda oss 
Ta hit föreläsare som kan 1. informera och 2. inspirera. (Cedervall, 2008)  

8.3 Tredje grundelementet: Genomföra 

8.3.1 Resurser roller, ansvar och befogenheter 
Skallkraven beskriver att ledningen måste tillhandahålla tillräckliga resurser för att 
miljöledningssystemet ska fungera samt att roller, ansvar och befogenheter skall vara 
definierade och utsedda av ledningen. (Piper, L. Ryding, S-O. Henricson C, 2004) 
 
Cecilia Cedervall är ansvarig för miljöledningssystemet och resurser och ansvar kommer 
fördelas till henne. (Cedervall, 2008) 

8.3.2 Kompetens, utbildning, och medvetenhet 
Företaget ska se till att alla anställda vars arbetsuppgifter har betydande miljöpåverkan ska 
ha utbildning för att utföra dessa uppgifter även eventuella vikarier och annan personal som 
utför uppgifterna ibland ska ha denna utbildning. Det ska dokumenteras vilka som har fått 
denna utbildning. Personalen ska även ha koll på miljöpolicyn och företagets miljömål samt 
miljöledningssystemet, detta tillhör den allmänna utbildningen som alla ska genomgå. (Piper, 
L. Ryding, S-O. Henricson C, 2004) 
 
Företaget har utbildning till alla nyanställda men tyvärr ges ingen information om 
miljöarbetet, kanske för att företaget hittills inte haft någon uttalad satsning på miljön. 
(Cedervall, 2008) 

8.3.3 Kommunikation 
Skallkraven beskriver att företaget ska ha nedskriva rutiner för intern och extern 
kommunikation, rutiner ska finnas för hur de betydande miljöaspekterna ska ha 
kommunicerats till allmänheten och andra intressenter. Relevanta synpunkter från externa 
intressenter ska även dokumenteras och sparas. (Piper, L. Ryding, S-O. Henricson C, 2004) 
 
Intern kommunikation sköts med informationsmöten varje måndagsmorgon. För dem som 
inte kan närvara går ett e-post ut med informationen. E-posten är också till för att få 
informationen i text. För extern kommunikation ansvarar PR-avdelningen på två personer. De 
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hänvisar vidare till rätt person vid olika frågor utifrån och avgör hur företaget bäst ska hantera 
uppkomna frågor, intervjuer etc. (Cedervall, 2008) 
 
Care of Haus har även ett gammalt dokument som kallas Rättsnöret som hanterar allt som rör 
företaget. Men det är några år gammal och från tiden då Care of var ett företag och Haus ett 
företag. Detta dokument ska uppdateras med nedskrivna rutiner för hur kommunikationen ska 
skötas då detta inte finns idag. Det finns inga rutiner för hur de betydande miljöaspekterna ska 
kommuniceras till allmänheten och andra intressenter. Detta kommer att dokumenteras när 
miljöledningssystemet sätts igång och företaget vet vilka deras betydande miljöaspekter är. 
(Cedervall, 2008) 

8.3.4 Dokumentation 
Företaget ska enligt standarden föra en viss dokumentation över miljöledningssystemet och 
denna dokumentation skall innehålla: 
– Miljöpolicy och miljömål 
– Miljöledningssystemets omfattning 
– Miljöledningssystemets huvuddelar 
– Redovisande dokument 
– Dokument som företaget tycker är viktiga för att styra och övervaka sina processer. 

(Piper, L. Ryding, S-O. Henricson C, 2004) 
 
Då dessa dokument ännu inte är skrivna och genomförda kan de inte dokumenteras och 
arkiveras. (Cedervall, 2008) 

8.3.5 Dokumentstyrning 
Företaget ska upprätta, införa och underhålla styrande och redovisande dokument för 
miljöledningssystemet. Styrande dokument är ett dokument som beskriver hur någonting ska 
göras, ett redovisande/resultat dokument är ett dokument som beskriver om man har gjort 
som man skrev att man skulle göra. Dessa dokument ska innehålla rutiner för granskning och 
godkännande av dokument, ändringar, uppdateringar, förvaring och arkivering. Dessa 
dokument ska även vara daterade och lätta att hitta. (Piper, L. Ryding, S-O. Henricson C, 
2004) 
 
Idag finns inga rutiner för att uppföra, införa, underhålla och redovisa dokument för 
miljöledningssystemet. (Cedervall, 2008) 

8.3.6 Verksamhetsbeskrivning 
Skallkravet lyder; identifiera och planera aktiviteter för de betydande miljöaspekterna så att 
de utförs i enlighet med angivna villkor. (Piper, L. Ryding, S-O. Henricson C, 2004) 
Företag har inte identifierat eller planerat aktiviteter för de betydande miljöaspekterna. Detta 
kommer att ske när denna utredning är klar och det står klart vilka företagets betydande 
miljöaspekter är. (Cedervall, 2008) 

8.3.7 Beredskap och agerande vid nödlägen 
Det är företagets ansvar att anordna beredskap för nödlägen och för att införa rutiner hur de 
ska agera vid sådana situationer. Företaget ska införa rutiner för hur de ska hantera, 
förhindra eller dämpa en olycka eller annan nödsituation, detta kan man bättre behärska med 
regelbundna övningar. Företaget ska även bearbeta sin beredskap vid eventuella olyckor. 
(Piper, L. Ryding, S-O. Henricson C, 2004) 
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Idag finns ingen beredskap för nödlägen och inte rutiner för hur man ska agera vid sådana 
situationer. Däremot är en konsult kontaktad och arbetet med att anordna beredskap och 
rutiner ska påbörjas under våren 2008. (Cedervall, 2008) 

8.4 Fjärde grundelementet: följa upp 

8.4.1 Övervakning och mätning 
Syftet med dessa skallkrav är att företaget ska identifiera passande mätningar och sådant i 
verksamheten som kan ha betydande miljöpåverkan och se till att sådan mätning utförs på ett 
bra sätt. Instrumenten ska vara kalibrerade, underhållna och dokumenterade. Övervakning 
ska även ske på relevant lagstiftning, andra krav samt miljömål. (Piper, L. Ryding, S-O. 
Henricson C, 2004) 
 
Idag sker ingen annan mätning eller övervakning på utrustning än att maskiner ses över när de 
inte fungerar. En mätning skulle kunna göras på antalet tjänstemil eftersom siffrorna finns 
men idag sker ingen sammanställning. (Cedervall, 2008) 

8.4.2 Efterlevnad av lagkrav och andra krav 
Verksamheten skall upprätta, införa och sköta rutiner för att regelbundet granska att 
tillämpliga lagar och andra krav följs. Verksamheten ska även spara redovisande dokument 
från dessa granskningar. (Piper, L. Ryding, S-O. Henricson C, 2004) 
 
Care of Haus bevakar nya lagar på marknadsföringsområdet, ekonomi och redovisning och 
håller sig uppdaterade inom de områdena. Care of Haus styrelseordförande är advokat och det 
är en stor tillgång och trygghet. (Cedervall, 2008) 

8.4.3 Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 
Under denna rubrik lyder skallkraven att organisationen skall upprätta, införa och 
underhålla rutiner för att hantera avvikelse och för att vidta korrigerande åtgärder och 
förebyggande åtgärder. Rutinerna omfattar krav på identifiering och korrigering av 
avvikelser, åtgärder för att mildra miljöpåverkan, undersökning av orsaken till avvikelsen och 
åtgärder för att förhindra att avvikelsen upprepas, utvärdering av behov av åtgärder för att 
förhindra avvikelser och för att undvika att avvikelser inträffar igen. Resultatet från åtgärder 
och förebyggande åtgärder skall bevaras och effektiviteten hos korrigerande och 
förebyggande åtgärder skall granskas. Åtgärder för att hantera avvikelser skall vara 
anpassade till problemens omfattning samt att organisationen skall granska de korrigerande 
och förebyggande åtgärder som har gjorts samt att göra nödvändiga förändringar av 
miljöledningssystemets dokumentation. (Piper, L. Ryding, S-O. Henricson C, 2004) 
 
Inget upprättande, införande och underhållande av rutiner sker för att hantera avvikelser och 
vidta korrigerande åtgärder och förebyggandeåtgärder. (Cedervall, 2008) 

8.4.4 Redovisande dokument 
Verksamheten ska inneha redovisande dokument med resultat och alla dokument som behövs 
för att visa att de följer kraven i deras miljöledningssystem. Dessa dokument ska konstrueras 
och skötas. De ska vara lätta att hantera, förvara, skyddas, återfinna, vara tydliga samt även 
gallras. (Piper, L. Ryding, S-O. Henricson C, 2004) 
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I dag finns det inga redovisande dokument hos Care of Haus. De kan då inte heller förvaras, 
skyddas, återfinnas eller gallras. (Cedervall, 2008) 

8.5 Femte grundelementet: Förbättra 
Skallkraven beskriver att interna revisioner ska ske för att avgöra om miljöledningssystemet 
överrensstämmer med planerade åtgärder samt underhållits på rätt sätt. Företaget ska 
upprätta, införa och underhålla revision programmet som ska ta hänsyn till företagets 
aktiviteter, betydande miljöaspekter och resultat från tidigare revisioner. Revisionsrutinerna 
skall innefatta ansvar, rapportering, omfattning, frekvens, metodik, revisionskriterier och 
arkivering samt att revisorer och revisionen skall vara objektiva och opartiska (Piper, L. 
Ryding, S-O Henricson C, 2004) 
 
Idag sker ingen intern revision av miljöledningssystemet eftersom det ännu inte existerat utan 
ligger i start blocken. Däremot görs en intern revision av företaget då ett externt 
revisionsbolag går igenom verksamheten samt att Eriksson varje månad går igenom bokslutet 
som presenteras på måndagsmötena där man får en översikt över det ekonomiska läget, 
arbetsmängden etc. (Cedervall, 2008) 

8.5.1 Ledningens genomgång 
Skallkraven lyder; högsta ledningen skall regelbundet gå igenom miljöledningssystemet, 
genomgången skall innefatta en bedömning av förändringar, ledningens genomgång skall 
vara dokumenterad och arkiverad. Underlaget för ledningens genomgång skall innefatta 
revisionsresultat, överensstämmelse med lagkrav och andra krav, information från externa 
intressenter inkl klagomål, organisationens miljöprestanda, omfattning om övergripande och 
detaljerade mål har nåtts, status för korrigerande och förebyggande åtgärder, uppföljning av 
åtgärder från tidigare ledningens genomgångar, förändrade förhållanden inkl utveckling av 
lagkrav och rekommendationer till förbättringar. Samt att ledningens genomgång skall 
innefatta beslut och åtgärder av möjliga förändringar av policy, mål och andra delar av 
systemet. (Piper, L. Ryding, S-O. Henricson C, 2004) 
 
Ingen genomgång av miljöledningssystemet görs idag då systemet inte är igång. Däremot  har 
ledningsgruppen regelbundna möten där nuläget för firman diskuterar och gås igenom. De ser 
över ekonomin, beläggninggraden, vilka arbeten som är på väg in och var företaget kan hitta 
nya möjligheter. Det dokumenteras av någon som är närvarande på mötet. (Cedervall, 2008) 

8.6 Åtgärder som Care of Haus kan göra 
Care of Haus har en del kvar att göra för att få ett fungerade miljöledningssystem. Främst är 
det dokumentation och rutiner som idag fattas. Detta kräver att företaget och främst då 
ledningen pratar ihop sig och för fram rutiner hur saker och ting ska skötas och dokumenterar 
detta. Utöver dokumentation och rutiner kommer det nedan att redogöras förslag på åtgärder 
Care of Haus kan ta till för att förbättra sitt miljöledningssystem. 
 
Lokalen som Care of Haus arbetar i har väldigt mycket lampor, som lyser upp ytor där man 
normalt inte vistas någon längre tid eller arbetar. Dessa utrymmen skulle man till exempel 
med hjälp av en belysningsarkitekt kunna omarbeta, så att lamporna är mer inriktade på att ge 
ljus där det behövs och lite mindre där det inte krävs starkt ljus. 
 
Idag sorterar företag en mycket liten del av sitt avfall. Förbättringar kan främst göras i 
fika/lunchrummet där avfallet främst består av take away förpackningar och matrester. Detta 
tas även upp i handlingsplanerna som Care of Haus utformat för 2008. Det är bra att de tar tag 
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i detta problem som faktiskt är ganska lätt att åtgärda. Däremot bör metall och glas ingå i 
sortering från första början och inte först när övrig sortering fungerar. Särkilt metall är 
energimässigt dyrt att producera från malm och bör därför tillverkas av återvunnen metall.  
 
Care of Haus använder inte särkilt mycket kemikalier och därför är det ganska lätt för dem att 
hålla ordning och reda. Det rekommenderas att de tre kemikalierna skrivs upp på en 
kemikalielista och låses in i ett särskilt skåp, så att de är skyddade från obehöriga. Detta kan 
tyckas vara lite väl mycket för tre ynka sprayflaskor men då de kan vara farliga om man 
använder dem på fel sätt är det bra att låsa in dem. Ett annat alternativ är att helt sluta använda 
kemikalierna eller byta ut dem mot mer miljövänliga produkter. Kemikalierna är märkta med 
symbolerna extremt brandfarligt och miljöfarlig genom att använda dessa kemikalier skadas 
miljön och människors hälsa. 
 
Några tips angående handlingsplanen är att dela upp handlingsplanen i två och kalla den andra 
delen för en detaljerad handlingsplan där man mer i detalj beskriver hur planerna ska uppnås 
och vem som bär ansvaret och vilka resurser denna person har för att uppnå målet. Detta görs 
för att man vid årets slut då vet vem det är som har lyckats eller misslyckats med sitt mål. Då 
kan man sätta sig ner med rätt person och göra om planen så att man till nästa år når upp till 
målet. Kanske hade personen för lite resurser, tid eller kunskap för att målet skulle uppnås på 
en gång. Genom att då veta exakt vem det är som bär ansvaret kan alltså problemet lösas 
direkt. Det är också bra att ha mål och handlingsplaner som är mätningsbara för att veta att en 
förbättring har skett. Det kan vara svårt att se om attityder förändras på ett företag men om 
man vet att man har minskat förbrukningen av papper med 50 % kan man visa upp det och få 
respons för sitt arbete vilket ofta ger mersmak att fortsätta med miljöarbetet på hela företaget. 
  
Det Care of Haus kan göra för att förbättra området leverantörer är att prioritera de 
underleverantörer och entreprenörer som är miljöcertifierade eller ställa krav på de som inte är 
det. Leverantörer och entreprenörer är en svår fråga då man oftast har avtal med dem som kan 
vara svåra att ändra, så det gäller att tänka långsiktigt innan man skriver på en ny avtalsperiod. 
Inom vissa områden kan man även vara beroende av en leverantör eller entreprenör om de är 
de enda på marknaden som kan leverera produkten som behövs till ett rimligt pris.  
 
Ett förslag till framtiden är att miljöledningssystemet gås igenom med övriga frågor på 
ledningsgruppens regelbundna mötet. På så sätt får man genomgångar av 
miljöledningssystemet lite oftare och kan uppdatera det på en gång om det behövs och inte 
bara en gång om året. Det kan vara extra bra nu i starten av miljöledningssystemet då allting 
är nytt och ovant. 
 
Lagar, förordningar och andra krav är inte alltid lätt att hålla reda på och veta vilka som gäller 
för företaget. För det mesta har man koll på vad kunder och andra ställer för krav på företaget 
eftersom det ofta är en direkt förfrågan som kunderna ställer. När det gäller miljöbalken blir 
det genast mer luddigt. Den är skriven så att alla företag som riskerar att orsaka olägenhet 
eller skada på människors hälsa eller miljö är bunden av den. Detta gör alla företag som har 
någon som helst verksamhet måste följa miljöbalken och då särskilt hänsynsreglerna. 
Hänsynsreglerna kan läsas i miljöbalken kapitel två. 
 
För att ge lite hjälp till Care of Haus om vilka lagar och regler som gäller för deras 
verksamhet har det nedan getts exempel på lagar och krav som gäller för Care of Haus 
verksamhet: 
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För transporter 
SFS 2001:1085 (SFS-författning i Svensk Lagsamling) Förordning (2001:1085) om 
motorfordons avgasrening 
SFS 2001:1080 (SFS-författning i Svensk Lagsamling) Lag (2001:1080) om motorfordons 
avgasrening och motorbränslen 
SFS 1991:1481 (SFS-författning i Svensk Lagsamling) Bilavgasförordning (1991:1481) 
 
För kemikalier 
Då företaget innehar de tre kemikalier som beskrivits under stycket material, kemikalier, 
utrustning och avfall se sidan 13 blir de berörda av 14 kapitlet, kemiska produkter och 
biotekniska organismer i Miljöbalken och då främst paragraferna 1-2, 4, 8 och 23. 
Kemikalierna ska förvaras enligt KIFS 1998:8 § 5 där det står att hälso- eller miljöfarliga 
kemiska produkter skall förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs och KIFS 1998:8 § 7 
där det står att hälsofarliga kemiska produkter skall förvaras så att de är svåråtkomliga för 
barn och väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras. Kemiska produkter som är 
”livsfarliga” och ”mycket farliga” skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
komma åt dem (KIFS 1998:8 § 6). Kemiska produkter ska förvaras så att användning i 
berusningssyfte hindras (sniffning) 24 § 14 kap MB, Fo (1977:994) flyktiga lösningsmedel. 
(Miljöbalken, 2007) 
 
För restavfall 
MB (1998:808) 15 kapitlet om avfall och producentansvar. I kapitel 15 § 5a står det att den 
som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 
sätt, detta når företaget inte upp till för tillfället eftersom de inte sorterar sitt avfall i de 
fraktioner som går. 
Avfallsförordning (2001:1063) 
Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper 
 
Ytterligare förslag till förbättringar är att de på företaget som kör mycket i tjänsten eller helst 
alla får gå en kurs i eco-drivning då spar de både på miljön och på drivmedel, vilket ger både 
miljön och plånboken en förtjänst i längden. Standardvaror i fikarummet/lunchrummet som 
mjölk, tepåsar, socker, frukt m.m. skulle kunna bytas ut till ekologiska varor, då det inte 
skiljer allt för mycket i pris men gör skillnad. Allra bäst vore det om varor även är 
rättvisemärkta.   
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9 Diskussion 
Det har varit mycket lärorik att sätta sig in i ISO 14001-standarden och främst se hur små 
företag kan förbättra sitt miljöarbete genom den. Systemet är från början utformat för stora 
multinationella jättar som till exempel Ericsson och ABB. Att ett företag på ca 25 personer då 
skulle kunna ha samma system är en svårighet. Främst kräver ISO 14001 väldigt mycket tid i 
form av dokumentation, rutiner och uppdateringar, det kräver också att man har god kunskap 
om företaget och miljön. 
 
Ofta krävs det att ansvarig för miljöledningssystemet får gå en kurs för att få denna kunskap, 
om möjligt bör även hela personalstyrkan få en mindre utbildning för att få alla att förstå 
varför företaget arbetar enligt systemet och vad man själv kan göra. Detta kräver mycket 
resurser, resurser som små företag ofta inte har. För mindre företag med enklare strukturer 
och mindre utsläpp finns inte samma stränga krav som det stora jättarna men det kan ändå 
vara ett tungt lass att dra. Därför tror jag många gör som Care of Haus nu i början att de 
enbart arbetar enligt standarden men inte certifierar sig efter den, det anses för dyrt. 
 
Det finns en debatt i media som diskuterar om det är bättre att bränna sopor för att få energi 
än att sortera materialet för att kunna återvinna till nya produkter. Det är svårt att veta vad 
man ska rekommendera företag att göra. Men då Care of Haus ligger så centralt som de göra 
antas det finnas infrastruktur för återvinning. I Västerås körs soporna till Gryta tippen där 
material sorteras och tas om hand. Mälarenergi har idag ingen förbränning av sopor om man 
skulle vilja förbränna företagets sopor skulle man istället få köra dem till Uppsala, vilket ger 
upphov till onödiga transporter. 
 
I energiundersökningen stod det svart på vitt att Macintoshen drog mindre energi än pc. 
Frågan är hur skillnaden mellan de båda datorerna kan vara så stor. Ett svar kan vara att pc;n 
som användes är ihop plockad av flertalet märken medan Macintoshen är mer optimalt byggd 
då ingen har bytt utan original delarna. Det kan även vara svårt att veta om de två försöks 
datorerna har arbetas med exakt lika mycket. Det kan man nästan vara säker på att de inte har 
gjort, en mer vetenskaplig undersökning hade då behövs genomföras för att få fram exakta 
siffror. 
 
Flaskvatten är som de flest andra arbetsplatser något man bjuder på och dricker vid 
konferenser och möten. Det visade sig att detta även sker på Care of Haus. Att försöka minska 
den konsumtionen och som det kom upp på ett möte kanske servera kranvatten med citron 
skiva i är en mycket bra ide. Det sänder också ut ett meddelande till kunderna att 
miljöledningssystemet inte bara är några dammiga dokument utan används i vardagen och i 
kontakter med omvärlden. 
 
Tillsammans med Care of Haus har en miljöpolicy tagits fram, frågan är om denna ska 
kommuniceras till företagets kunder nu på en gång eller senare när miljöledningssystemet 
faktiskt är igång. Att lägga ut den på till exempel hemsidan och presentera den vid möten med 
kunder kan ge ett falsk budskap eftersom företaget idag inte riktigt har kommit igång med 
miljöarbetet. Samtidigt kan de vara bra att på ett tidigt stadium föra in miljöpolicyn i möten 
med kunder och få igång en diskussion vad de förväntar sig av Care of Haus nu när de ska 
arbeta med ett miljöledningssystem. På sätt kan en öppen diskussion föras om vilka krav som 
finns så dessa på en gång kan skrivas in i systemet. 
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Att ta bilen ibland är förlåtlig, när det gäller platser dit varken tåg eller bussar går men att 
flyga inrikes borde förbjudas i södra Sverige. Tåget är både mer miljövänligt, bekvämare och 
om man tittar på totaltiden oftast det snabbaste alternativet. Flyget är visserligen i luften en 
kortare tid men flygplatserna ligger oftast utanför städerna och tar längre tid med incheckning 
av bagage och dig själv. Ett extra plus  med tåget är även att du kan arbeta på det med tillgång 
till inte alltför dyrt Internet, man kan beställa kupé så att det kan hållas mindre möten ostört. 
Att många fortsätter att flyga är negativt ur både ekonomi och miljösynpunkt samtidigt som 
det inte alltid är tidsbesparande. 
 
Kostnadsfrågan är ofta avgörande när det gäller små företag och miljöledningssystem. Även 
för Care of Haus gäller detta, det man får tänka på att det är en otroligt bra konkurrensfördel 
att vara miljöcertifierade idag särkilt när många kommuner och andra organisationer har det 
som krav i sina upphandlingar. De kan alltså välja ett annat och alternativ bara för att ditt 
företag inte arbetar med miljöfrågor. Konkurrensen är tuff idag och det gäller att sticka ut och 
detta är ett sätt att göra det på. 
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10 Slutsatser 
Care of Haus är i startskedet av sitt miljöarbete och det är bra att det har kommit till den 
slutsatsen att de vill börja arbeta med ett miljöledningssystem. Att valet föll på ISO 14001 är 
ganska naturligt då de allra flesta vet vad det står för och ofta arbetar efter det själva. Själva 
arbetet med ett miljöledningssystem som ISO 14001, börjar med att man genomför en 
miljöutredning för att ta reda på företagets betydande miljöaspekter. För Care of Haus blev 
dessa transporter och elkonsumtionen. För transporter gjordes en enkät undersökning där 
slutsatsen blev att företaget åker ca 1000 mil i tjänsten varje år. Det är svårt att säga om det är 
mycket eller lite, men personalen är ändå duktiga på att åka tåg när möten sker i till exempel 
Stockholm. Det man kan göra när man gjort valet att bilen är det enda transportmedel som 
fungerar till mötesplatsen är att välja den bil som är mest miljövänlig och att samåka. Alltså 
välja den bil som drar minst bensin eller körs på alternativa drivmedel och välja bort de äldsta 
bilarna. 
 
Av ren nyfikenhet innehöll enkäten även frågor om hur personalen tog sig till jobbet. 
Miljöledningssystemets gränser gäller endast lokalen och tjänsteresor så dessa siffror räknas 
ej med i det. Det visade sig att många tog bilen till jobbet om än inte varje dag så några 
gånger i veckan. Detta skulle man kunna försöka minska på, en kampanj som föreslogs på ett 
möte kan mycket väl vara vägen att gå. Det gäller att få in nya vanor, kanske kunde varje 
person få en stegräknare eller för de som bor längre bort ett cykelpris för det som flitigast 
cyklat till jobbet.  
 
47 % av Care of Haus månatliga leverantörer är miljöcertifierade enligt ISO 14001 tre andra 
arbetar med miljön på andra sett till exempel genom miljödeklaration. Detta är mycket bra 
siffror men går självklart att förbättra. Se under åtgärder som Care of Haus kan göra. 
 
Mycket av arbetet som sker på Care of Haus sker framför datorer, samtidigt som det alltid är 
någon lampa som lyser i lokalen. Det gör att elkonsumtionen är en av de betydande 
miljöaspekterna. I energiundersökningen som gjordes kunde man konstatera att datorn gjord 
av Apple alltså Macintoshen var mycket mer energisnål än den pc som hade ihop plockade 
delar av olika märken. Att det skiljde så mycket gjorde både mig och personalen förvånande 
men visar att det är att rekommendera Macintosh vid nästa köp då mycket energi kan sparas.  
 
Care of Haus har idag en bit kvar till ett fullgott miljöledningssystem. Främst är det 
dokumentationen som fattas men detta arbete är i full gång och förväntas att bli klart under 
våren. I och med denna rapport har de gjort en miljöutredningen och kan arbeta in den i sitt 
miljöledningssystem. En rekommendation är att företaget samlar alla medarbetare och sätter 
in dem i vad ett miljöledningssystem är och hur de själva med sina arbetsuppgifter ska handla 
för att följa det. För dem som har ansvaret kan det vara svårt att förstå varför andra inte 
handlar enligt systemet, men oftast är det okunskap det grundar sig på. Det är också viktigt att 
medarbetarna årligare om inte oftare får veta vilka framgångar miljöledningssystemet har 
tagit. Hur många mil mindre med bil har vi rest i år ? eller om pappersförbrukningen har 
minskat. Det ger positiv feedback och en belöning att man har arbetet för att förbättra miljön. 
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Bilaga 1 

Bilaga 1: Transporter 
 

1. Hur tar du dig till jobbet? Använder du dig av flera färdmedel?  Om ja vilka? 
 

Om du inte känner till exakta siffror så försök uppskatta svaret 
 
Bil 

2. Om du kör bil ungefär hur många mil kör du fram och tillbaka från arbetet? 
 

3. Vilket sorts drivmedel använder du? 
 

4. Vad har du för sorts bil? märke, årsmodell 
 
Buss 
 

5. Hur många mil tar du bussen fram och tillbaka till jobbet? 
 
Tåg 

6. Hur många mil tar du tåget fram och tillbaka till jobbet? 
 
Cykel 
 

7. Cyklar du hela året? 
 
8. Om du bara cyklar sommarhalvåret vilket är ditt färdmedel resten av året? Om du tar 

bil, buss eller tåg var vänlig fyll i det under respektive punkt, men fyll även i att det 
bara gäller vinterhalvåret 

 
Promenerar 
 

9. Promenerar du hela året? 
 
10. Om du bara promenerar vissa dagar vilket är ditt färdmedel annars? Om du tar bil, 

buss eller tåg var vänlig fyll i det under respektive punkt, men fyll även i att det bara 
gäller vissa dagar 

 
 
Tjänsteresor 
 

11. Använder du dig av bilen i tjänsten? Om ja hur mycket? Hur många mil? 
 
12. Hur många bussresor har du gjort i tjänsten detta år? 

 
13. Hur många tågresor har du gjort i tjänsten detta år? 
 
14. Hur många flygresor har du gjort i tjänsten detta år? 

 



Bilaga 2 

Bilaga 2: 
Räkning av utsläpp av koldioxid vid tjänsteresa. 
 
C= 12,01 
CO2 = 12,01+32 = 44,01 
44,01/12,01 = 3,66 kg CO2 
0,855*3,66 =3,13 kg CO2 /Kg bensin 
0,745*3,13 = 2,19 kg CO2/ liter bensin 
0,78 l/mil *1000 mil/år =780 
 
 
   Räkning Enhet 
Årlig körsträcka = 1000 mil/år   
Förbrukning = 0,78 l/mil   
Årsförbrukning = 1000*0,7,8 780 l/år 
Densiteten på bensin = 745 kg/m³ 0,745 kg/dm³ 
Årsförbrukning = 780*0,745 581 kg/år 
Andelen kol 85,5% 2,19 viktenheter koldioxid   
Resultat = 2,19*780 = 1710 kg CO2/år 

  
 
 


