
2010.2.11 
Teknologie kandidatexamen med huvudområde textilteknologi  

Textilhögskolan 
2010-05-27 

 

 

 
Implementering av 

miljöledningssystem och 
textilproduktion med miljö i 

fokus 
 
 
 

För Vinga of Sweden AB 
 

 
 

 
 
 

Fanny Ekholm 
S072451@utb.hb.se 

Hanna Linderoth 
S071320@utb.hb.se 

mailto:S072451@utb.hb.se
mailto:S071320@utb.hb.se


 2 

Implementering av miljöledningssystem och textilproduktion med miljö i fokus 
- För Vinga of Sweden AB 
 
 
Fanny Ekholm, S072451@utb.hb.se 
Hanna Linderoth, S071320@utb.hb.se 

 
 

Kandidatuppsats Examensarbete 
 
Ämneskategori:  Textilteknologi – Miljö och produktutveckling 
 
Institutionen:   Textilhögskolan 
 

Textilhögskolan 
Högskolan i Borås 
501 90 BORÅS 
Telefon 033-435 4640 

 
Examinator:   Nils-Krister Persson, Textilhögskolan i Borås 
 
Handledare skola, namn:  Lars Ekström, Högskolan i Borås 
 
Handledare företag, namn:  Calle Dahlin, Vinga of Sweden AB 
 
Handledare, adress:  Vinga of Sweden AB 
   Sågvägen 6, 506 49 Borås  
 
Telefon:   +46 (0)33-226040 
 
Uppdragsgivare:  Vinga of Sweden AB, Borås 
 
Datum:    2010-05-27 
 
Nyckelord:   Miljö, Ledningssystem, ISO 14001, ISO 14004,
   Textilproduktion, Eco-design, Miljömål. 



 3 

Sammanfattning 
 
Det ligger i tiden att vara miljömedveten. För ett flertal företag är det idag viktigt att ha ett 
fungerande miljöarbete. Som blivande textilingenjörer har vi lärt oss vikten av att arbeta med 
miljö och miljöfrågor i alla delar av den textila värdekedjan. Detta arbete fokuserar på miljö i 
och med miljöledningssystem, textila produkter och textil produktion med syfte att skapa en 
mer ekologiskt hållbar framtid.  
 
För att kunna implementera ett väl fungerande miljöledningssystem har vi insett vikten av att 
ett företag inför struktur i sitt arbetssätt. Detta genom att fördela ansvar, befogenheter och 
resurser. Struktur medför att arbete effektiviseras då alla medarbetare har samma visioner och 
jobbar mot samma mål.  
 
I arbetet presenteras en kartläggning av ett företags miljöpåverkan, där deras betydande 
miljöaspekter framhävs. Miljömål och andra förbättrande åtgärder har tagits fram som förslag 
på hur företaget kan arbeta för att minska sin miljöpåverkan i framtiden.  
  
Examensarbetet är skrivet som en del av en kandidatexamen i textilteknologi på uppdrag av 
företaget Vinga of Sweden AB. Företag är beläget i Borås med produktion runt om i världen. 
Deras sortiment består av presentartiklar i form av funktionella produkter för hemmet. Vinga 
of Sweden handlar med profilföretag, vilka är en mellanhandel för dem ut till slutkund.  
 
Vinga of Sweden ska certifiera sig enligt ISO-standard för kvalitets- och miljöledning under 
år 2010. En del av syftet med detta examensarbete är att förbereda företaget för ISO-
certifiering för miljöledning enligt standard 14001:2004.  
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Abstract 
 
It is time to be environmentally conscious. For many companies today, it is important to have 
effective environmental work. As future textile engineers, we have learned the importance of 
working with the environment and environmental issues in all parts of the textile value chain. 
This work focuses on the environment in terms of environmental management, textile 
products and production to create a more ecologically sustainable future.  
 
To implement a proper management system, we realized the importance of a company to 
structure their approach. This is done by allocating responsibility, authority and resources. 
Structure leads to more efficient work by which all employees have the same vision and 
working towards the same goals.  
 
The work presents the identification of a company's environmental impact which their 
significant environmental aspects is emphasized. Environmental and other improvement 
measures have been developed with suggestions on how the company can work to reduce 
their environmental impact in the future.  
   
The thesis is written as part of a bachelor degree in textile technology on behalf of the 
company Vinga of Sweden AB. The company is located in Borås, with production all around 
the world. Their product range consists of gifts in the form of functional products for the 
home. Vinga of Swedens costumers are profile companies, which is the trade for them out to 
retail. 
 
Vinga of Sweden is going to be certified for the ISO standard for quality and environmental 
management during 2010. Part of the purpose of this study is to prepare the company for ISO 
certification for environmental management according to the standard 14001:2004. 
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1. Inledning 

I rapportens inledande del presenteras bakgrund och motiv till examensarbetet. 
Problembeskrivning, syfte samt avgränsningar presenteras.  
 

1.1 Bakgrund och motiv 

Denna rapport är en del av en kandidatexamen i textilteknologi vid Textilhögskolan i Borås. 
Rapporten omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet har skett på uppdrag av företaget Vinga of 
Sweden AB. 
 
Det ligger i tiden att vara miljömedveten. För företag är det idag viktigt att ha ett fungerande 
miljöarbete. Ett sätt att visa att man som företag jobbar med miljö är att införa ett 
miljöledningssystem och certifiera sig för ISO 14001. Genom att erhålla denna certifiering 
kan företaget visa att de ständigt arbetar för förbättring av de områden där de är svaga vad det 
gäller miljöarbete. Att vara aktiv med sitt miljöarbete är idag en konkurrensfaktor på 
marknaden enligt Calle Dahlin, Vinga of Sweden AB. Dahlin ser en kundefterfrågan på 
certifiering. Certifiering är kundernas sätt att kunna styra hur de produkter eller tjänster som 
de köper är framtagna med hänsyn till miljön. 
 
Vid första kontakt med Vinga of Sweden berättade Dahlin att de vill vara medvetna om 
produktens miljöbelastning genom hela dess livscykel för att kunna förbättra den. De jobbar 
idag för att kunna erbjuda ett stort utbud av ekologiskt odlade- och återvunna material. En 
viss medvetenhet om fördelar och nackdelar ur miljösynpunkt med olika transportmedel finns 
på företaget idag. I praktiken förmedlar de inte vikten av att välja mindre miljöbelastande 
transportmedel till kunden. De kommunicerar inte heller varför kunden ska välja mindre 
miljöbelastande produkter. Efter intervjuer anser författarna att Vinga of Swedens arbetsgrupp 
har ett bra förhållningssätt till miljöarbete. Det saknas rutiner för hur de i verkligheten ska 
jobba med miljö. De miljöprojekt som startas görs av ledningen, och vanligen finns inga 
rutiner för uppföljning.  
 
Vinga of Sweden är ett växande företag med en växande kundkrets. De ser idag en stigande 
efterfrågan från kund på krav av certifiering för miljöledningssystem. De ser även fördelar 
med att strukturera upp sitt miljöarbete genom att införa ett ledningssystem för miljö. Vinga 
of Sweden vill ta fram miljömål som hela personalen kan känna en delaktighet i. Genom sitt 
dagliga arbete ska de sträva efter dessa mål och ständigt utveckla nya mål för att miljöarbetet 
ska förbättras. För att detta ska fungera måste medarbetarna engageras i miljöfrågor enligt 
författarna. Genom att arbeta enligt ISO 14001 vill ledningen på Vinga of Sweden att hela 
personalstyrkan ska jobba i enighet med miljöfrågor. De hoppas på att ett fungerande 
miljöledningssystem ska skapa ett effektivare arbetssätt och öka företagets prestanda med 
miljö i fokus. 
 

1.2 Problembeskrivning 

Problembeskrivningen från Dahlin på Vinga of Sweden AB var att implementera både 
kvalitets- och miljöledningssystem, enligt ISO standard 9001 och 14001. Detta vill de 
genomföra innan årsskiftet. Dahlin uttryckte även att de vill förbättra sitt sortiment och rutiner 
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vad det gäller produktion från Asien för att hitta miljövänligare alternativ och energisnålare 
produktion. 
 
Vinga of Sweden satsar idag tid, energi och pengar på miljövänligare alternativ bland deras 
textila produkter. De letar ständigt efter fler miljövänliga material såsom ekologiska och 
återvunna. De vill även minska sin miljöbelastning på fler sätt än att bara använda 
miljövänligare material genom energisnålare och mindre miljöbelastande produktion. Vid 
förpackning, distribution, användning och sluthantering av sina produkter vill de också 
förbättra sig ur miljösynpunkt.  
 
Det saknas idag struktur och rutiner som kan underlätta medarbetarnas dagliga arbete med 
miljö. Enligt författarna kan detta införas med ett ledningssystem. Vinga of Sweden vill ligga 
i framkant med sitt miljöarbete då de lägger stor vikt vid att ett företag måste ta sitt ansvar för 
att bidra till en mer ekologiskt hållbar utveckling. I dagsläget har de inte påbörjat arbetet med 
införandet av ledningssystem för vare sig kvalitet eller miljö. Ledningen och medarbetarna är 
upptagna, då företaget har växt under en kort tidsperiod. Det finns för närvarande ingen på 
företaget som kan ta tag i införandet av ett ledningssystem. De vill därför ta hjälp utifrån. 
Målsättningen med Vinga of Swedens miljöarbete är att implementera och bli certifierade för 
miljöledningssystem enligt ISO 14001 inom en snar framtid. De vill även ta sitt ansvar genom 
att hitta nya alternativ och lösningar till deras textila produkter och produktion för att vara ett 
företag som arbetar aktivt med miljöfrågor på olika plan. 
 

1.3 Syfte och frågeställning 

Examensarbetets frågeställning: 
 

• Kartlägga företagets miljöpåverkan idag för att påbörja implementering av 
ledningssystem för miljö enligt ISO 14001. 

• Identifiera gapet mellan vart företaget står idag i förhållande till vart de vill i framtiden 
för att kunna implementera ett miljöledningssystem. 

• Företagets betydande miljöaspekter samt vad som skulle kunna identifieras som 
företagets miljömål idag. 

• Förändringar och förbättringar som Vinga of Sweden kan göra för att deras textila 
produkter och produktion ska bidra till en mer ekologisk hållbar utveckling. 

 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet är avgränsat till en omfattning av 15 högskolepoäng. Samarbete kommer att 
utföras med ett företag. Arbetet kommer endast att behandla ISO standard 14001 samt 14004 
för miljöledning. Examensarbetet tar inte upp ISO standarder i 9000-serien, vilka innefattar 
kvalitetsledning. 
 
Eftersom författarnas huvudområde är textilteknologi avgränsas arbetet till att enbart 
undersöka Vinga of Swedens textila produkter och produktion i avseende att minska 
miljöbelastningen. 
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2. Metod 

I metoddelen diskuteras vilka val av metoder och arbetssätt som har använts under 
examensarbetets gång.  
 

2.1 Litteraturstudier 

För att bygga en grund till arbetet är litteratursökning av stor vikt. Vid denna undersöks 
relevanta medier, både tryckta och elektroniska. Syftet med litteraturstudierna är att skapa en 
djupare och bredare förståelse av miljöledningssystem i praktiken. ISO-standard 14001 och 
14004 kommer att studeras noggrant under hela arbetets gång. Litteratur kommer att studeras 
ur ett källkritiskt perspektiv. Miljö är ett område som ständigt uppdateras, vilket medför 
relevansen i att använda källor som är uppdaterade.  
 

2.2 Datainsamling 

Vid datainsamling för arbetet kommer kvalitativa metoder att användas. Kvalitativ metod 
bygger på att bilda en bättre förståelse för ett ämne. 13 Metoden går ut på att forskaren 
spenderar tid i den sociala verklighet som ska analyseras. Insamling av fakta och analys av 
den sker i samverkan. Detta går att genomföra då det som ska undersökas inte består av en för 
stor population. 36 Vinga of Sweden är totalt tio anställda i Borås, enligt Calle Dahlin.   
 
Tid kommer att tillbringas på företaget för att analysera och utvärdera dess verksamhet. 
Datainsamling och analys sker samtidigt. Både primära och sekundära källor kommer att 
användas.  
 
Den primära delen består av intervjuer som är upplagda enligt semistruktur, då alla ges 
möjlighet att uttryck sin åsikt vid samma fråga. 14  
 
För att få ärliga och öppna svar kommer intervjuerna bestå av strukturerade frågor, vilka kan 
leda till diskussioner och infallsvinklar som tidigare inte funnits i åtanke. Eftersom det finns 
tillgång till sekundär data om företagsstrukturen kommer denna att användas. Insamling av 
sekundär data och litteraturstudier kommer att göras på biblioteket vid Högskolan i Borås.  
 
Genom observation och intervju med medarbetare ska en nulägesanalys göras. Analys 
kommer att utföras med hjälp av empiri och litteraturstudier. Utifrån nulägesbeskrivningen 
kommer förslag att ges på hanteringen av kommunikation med textilleverantörer. Dessutom 
kommer alternativa lösningar att tas fram på hur Vinga of Sweden kan utveckla och bearbeta 
nya produkter och produktionsmöjligheter för att bidra till mindre miljöbelastande processer. 
 
Den kvalitativa metoden kommer att styras i en empirisk riktning. Den information som vill 
nås ska ligga i fokus istället för att styras utifrån någon teori. Den empiriska vetenskapen 
bygger på att objektet för forskningen är verkligheten. 3, ss. 26-27 
 

2.3 Intervjuteknik 

För att ta reda på uppfattning och åsikter hos medarbetarna på Vinga of Sweden användes 
intervjuer. Till en början görs analys av varför intervjuer ska utföras, vad de ska ge svar på 
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och hur resultatet ska användas. Med dessa frågor i fokus formuleras intervjufrågorna. 5, s. 67 
Planering av intervjun är avgörande för resultatets kvalitet. 5, s. 15 Frågorna i intervjun kommer 
att ske enligt strukturerad form, vilket innebär att de frågor som ska ställas redan är 
formulerade. Genom att ställa samma frågor till alla respondenter kan svaren jämföras, vilket 
är viktigt då deras syn på hur de arbetar med miljö ska fastställas. För att få respondenten att 
svara fritt och ärligt kommer frågor att formuleras med öppna svar. 4, s. 51 
 
Intervjun som datainsamlingsform är en indirekt metod, vilket betyder att man tar del av en 
observation som gjorts av respondenten. 5, s.9 För att ta del av medarbetarnas intresse och egna 
funderingar kring miljöarbete formuleras frågorna på ett indirekt vis. Detta tillvägagångssätt 
ger svar om respondentens kunskap och inställning. Fördelen är att respondenten inte ska veta 
vad det är intervjuaren förväntar sig som svar. En teknik för indirekta formuleringar är att 
vinkla frågan så att fokus tas ifrån respondenten och istället uppmärksammar någon annan. 
Exempelvis kan frågan handla om hur anställda på Vinga of Sweden istället för hur den 
enskilda respondenten tar del av företagets miljöarbete. Denna fråga kan följas upp med en 
direkt fråga, där respondenten ombeds att beskriva den allmänna bild han har gett med sin 
egen. En annan indirekt teknik är att fråga om respondentens kunskap kring ett område istället 
för att direkt fråga om dess intresse. Genom att respondenten talat fritt om sin kunskap kan 
dess intresse utläsas omedvetet på ett mer trovärdigt sätt. 5, ss.71-72 

2.3.1 Problemanalys – Intervju 
Resultatet av intervjuerna ska användas som hjälp vid integrering av ett ledningssystem för 
miljö enligt ISO-standard 14001. Intervjuerna ska genomföras för att få en bild av hur 
företaget jobbar med miljöfrågor idag. Syftet är att ta reda på hur de anställda ser på 
miljöarbete och vad de anser att företaget gör för miljön idag. Genom att få en uppfattning av 
hur de arbetar idag ska en utvecklingsplan arbetas fram.  
 
Intervjuer utförs av två intervjuare för varje respondent. Plats för intervju är medarbetarnas 
kontorslokaler, där de känner sig bekväma. För att undvika att avbrytas av telefonsamtal 
under intervju sker den i företagets uppvisningsrum. Intervjun inleds med presentation av 
intervjuare samt anledning till varför intervjun utförs. Genom att öppna intervjun med 
småprat om hur länge de varit anställda på företaget och vad deras bakgrund är inleds den på 
ett avslappnat vis. Svar antecknas för hand under intervju. För att minimera risken att 
intervjun ska blekna bort sammanställs båda intervjuarnas uppfattning av respondentens svar 
under samma dag som intervjun har utförts. 4, ss. 51-53 

 

2.4 Hermeneutik 

Hermeneutiken grundar sig i läran om tolkning och är en del av den empiriska 
kunskapsteorin. Positivism är också en del av den empiriska kunskapsteorin. Ofta tolkas de 
som varandras motsatser. 39 

 
Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv grundar sig tolkningar på den förståelse som uppstår vid 
granskningar av källor kring forskningsobjektet. 38 
 
Att utgå från hermeneutiken som vetenskaplig metod är att föredra då det inte finns något rätt 
eller fel då ett företag ska anpassa sig enligt en ISO-standard. Standarden ska ses som en 
vägledning och tolkas utifrån företagets förutsättningar och ett ledningssystem ska anpassas 
utifrån dessa tolkningar. 
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2.5 Validitet och reliabilitet 

Planen var att skapa en egen bild av hur medarbetarna arbetar på Vinga of Sweden och inte 
enbart bygga bilden utifrån intervjuer. Examensarbetet har genomförts under en period som är 
hektisk på företaget. Samtidigt som sommarpresenter ska levereras sker slutfasen för 
framtagning av produkter inför höstens katalog. Detta i samband med inköpsresor för 
ledningen till Kina har begränsat kontakten med företaget. Uppläggningen av arbetet har 
delvis strukturerats efter ledningens resor och arbetet har lagts mer på distans än planerat. De 
anställda har varit lättillgängliga via e-post, vilket har underlättat distansarbetet. Vid ett 
intimare arbetssätt med företaget skulle arbetet med implementering kunnat ha kommit 
längre. Resultatet skulle kunna skilja sig med det resultat som presenterats idag då mer tid på 
företaget skulle kunna innebära effektivisering av implementeringen. Det skulle dock kunna 
vara svårare att tillhandahålla ett objektivt synsätt vid en närmre kontakt med företaget.  
 
Medarbetarna har haft en positiv inställning till detta arbete och har varit lättillgängliga för 
intervjuer. De har hjälpt till genom att bidra på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar. 
Under arbetets gång har författarna vistats ett antal gånger i arbetsmiljön. Intryck av 
stämningen på företaget har hjälpt att skapa en övergripande bild. Det faktum att författarna 
inte hade någon förkunskap om företaget kan ha underlättat för att göra en objektiv analys av 
företaget idag. 
 

2.6 Arbetsgång 

Examensarbetet inleddes med en planering av projektet. En utförlig projektplan utfördes samt 
ett planeringsschema för arbetsgången (Bilaga 1).    
 
Arbetsgången inleddes med litteraturstudier. Först studerades miljöledningssystem enligt 
standarden ISO 14001 för att erhålla den kunskap och förståelse som krävdes för att kunna 
påbörja en implementering på företaget. ISO standard SS-EN ISO 14001:2004 samt SS-EN 
ISO 14004:2004 granskades noggrant. Utöver standarderna lästes böcker i ämnet. Uppdaterad 
fakta inom miljöområdet inhämtades kring textil och textilproduktion från böcker och artiklar. 
Utifrån litteraturstudierna byggdes en faktagrund för att kunna analysera företaget och dess 
möjligheter.  
 
För att få en insikt i hur företaget arbetar med miljö och textil idag krävdes ett flertal möten 
och intervjuer med ledning och medarbetare på Vinga of Sweden. I början krävdes möten för 
att få en klar bild över företagsstrukturen och hur de arbetar dagligen. Då företaget är relativt 
litet kunde alla anställda på företaget intervjuas. Intervjufrågor sändes även till ansvarig på 
kontoret i Kina. Efter sammanställningar av intervjuer kunde en kartläggning av företagets 
miljöpåverkan och textila produktion påbörjas.  
 
I samråd med handledaren på högskolan i Borås diskuterades en lösning fram till hur 
miljöpåverkan skulle kartläggas. Utifrån kartläggningen och ISO-standard 14004 
strukturerades en Gap-analys. Gapet identifierades och utifrån det togs förslag på förbättrande 
åtgärder fram inför en implementering av ett miljöledningssystem. Förslag på företagets 
betydande miljöaspekter samt möjliga miljömål identifierades.  
 
Efter kartläggningen över hur de textila produkterna produceras applicerades insamlad fakta 
på förbättrande åtgärder ur miljösynpunkt på företagets produkter och produktion.  
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Rapportskrivningen har skett löpande under hela arbetsgången. Kompletterande 
informationssökning har även skett kontinuerligt under hela arbetet.     



 14 

3. Företagsbeskrivning 

I följande del av rapporten presenteras företaget Vinga of Sweden AB. En bakgrund samt 
fakta kring företaget tas upp. Detta ska ge en djupare förståelse för företaget och dess 
struktur. 
 

3.1 Historia och fakta 

År 2005 startades Vinga of Sweden AB av Calle Dahlin och Daniel Falk, vilka är företagets 
ägare. Under fem år har företaget växt och skaffat sig ett stort kundregister. Idag har de 
kunder i Sverige, Norge, Finland och Holland. Företaget är beläget i Borås med både kontors- 
och lagerlokal. 
 
Vinga of Sweden är ett företag vars sortiment består av presentartiklar i form av funktionella 
produkter för hemmet. De är inriktade på utveckling, design och framtagning av produkterna. 
De erbjuder även tjänsten att skräddarsy produkter efter kundens önskemål. Skandinavisk 
design, hög kvalitet och miljö är tre saker som är mycket viktiga för Vinga of Sweden. Dessa 
begrepp vill de spegla både i sina produkter och i sitt arbete. 
 

3.2 Organisation och uppbyggnad 

Vinga of Sweden handlar med profilföretag, vilka är en mellanhandel för dem till slutkund. 
Vanligen beställer slutkund en artikel, som de exempelvis vill ha sin logga på. Vinga of 
Sweden levererar artikeln till profilföretaget, samt står för att den trycks eller broderas med 
beställd logga. Vinga of Sweden erbjuder även tjänsten att hjälpa till med designförslag vid 
slutkundens förfrågan.  Designförslagen kan handla om utformning eller färgsättning av en 
produkt, för att göra den mer profilinriktad för slutkundens företag. 
 
Vinga of Sweden består idag av tio anställda i Borås (Bilaga 2). Företaget är relativt litet 
vilket medför att många av de anställda åtar sig flera sysslor utöver deras ansvarsområden. 
Författarnas observationer är att de anställda jobbar tillsammans, är kvalificerade och har en 
hög arbetsmoral. De har en god yrkeskunskap då flera har varit inom branschen en längre tid. 
Ledningen består idag av Calle Dahlin, Daniel Falk och Claes Dahlin. Företaget är uppbyggt 
som en platt organisation. Detta innebär att de arbetar över gränserna och alla är delaktiga i 
många av de beslut som fattas. Företaget jobbar med sina kunder i fokus och är flexibla för att 
skapa de bästa lösningarna för dem. 
 
Företaget har sin bas i Borås med produktion över hela världen. De har även ett kontor i 
Guangzhou, Kina. Där har de två anställda, vilkas uppgift är att sköta leverantörskontakt för 
den produktion som är belägen i Kina. Försäljning i Finland och Holland sker av inhemska 
säljare.  
 

3.3 Produkter och produktion 

Vinga of Sweden tar fram säsongsanpassade produkter, vilka presenteras för kund i katalog 
samt via deras hemsida. De erbjuder produkter för hemmet som inspireras av Vinga, en fyr i 
Göteborgs skärgård, och miljön runtomkring den. Produkter de erbjuder är inredningstextilier 
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som lakan och handdukar. Utöver textila produkter har de ett brett sortiment som består av 
serveringsporslin, köksartiklar, väskor, korgar, termosar och andra smarta produkter som 
underlättar vardagen i hemmet eller vid en utflykt i skärgården. 
 
Vid produktframtagning och under sitt arbete lägger Vinga of Sweden stor vikt vid och ställer 
höga krav på miljö, kvalitet och säkerhet. Vinga of Sweden har inte några egna fabriker, utan 
köper tjänsten för tillverkning. Deras textila produktion är belägen över hela världen. Ungefär 
60 % av de produkter de erbjuder är textila varor. Övriga produkter tillverkas i Asien. Vid val 
av leverantörer lägger de vikt vid att fabrikens produktlinje stämmer överens med vad de 
söker. De jobbar med miljöfrågor och vill i så stor utsträckning som möjligt prioritera att ta 
fram produkter som är miljö- och ekologiskt märkta. Viljan hos slutkunderna finns att handla 
produkter med dessa typer av märkning, men i slutändan är det priset som styr. Enligt Calle 
Dahlin vill Vinga of Sweden påverka kundens val genom att kunna erbjuda ett stort utbud av 
miljö- och ekologiskt märkta produkter. 
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4. Miljöledning 

Denna del av arbetet fokuserar på att kartlägga Vinga of Swedens miljöpåverkan för att 
kunna påbörja implementering av ett miljöledningssystem.  
 

4.1 Miljöarbete och ledningssystem 

ISO 
ISO är en förkortning för ”International Organization for Standardization”. Det är en icke-
statlig organisation som har sitt huvudsäte i Schweiz. De tar fram och publicerar 
internationellt gällande standarder. Organisationen är ett nätverk som har institut i 
sammanlagt 161 länder runt om i världen. De verkar som är en länk mellan den privata och 
den offentliga sektorn. Med detta menas att organisationen har medlemmar som tillhör både 
den statliga- och privata sektorn. 12 
 
ISO 14001 
SS-EN ISO 14001:2004 innehåller krav och vägledning för införandet av ett 
miljöledningssystem. Standarden behandlar fem huvuddelar: 
 

• Miljöpolicy 
• Planering 
• Införande och tillämpningar 
• Uppföljning 
• Ledningens genomgång 

 
I dessa fem delar finns 17 olika element och bland elementen döljer sig totalt 52 krav som 
företaget måste uppfylla för att godkännas vid en revision av ledningssystemet. 1, s. 92 
 
Miljöarbete 
Idag har det blivit en alltmer central fråga för företag inom olika sektorer att arbeta aktivt med 
miljö. Detta beror delvis på en hårdare lagstiftning, nya ekonomiska styrmedel och andra 
åtgärder som idag tagits i bruk för att främja miljöskydd. En annan bidragande faktor är att 
olika intressenter visar större intresse för miljöfrågor och sätter press på företag att de ska 
arbeta aktivt för en mer hållbar utveckling. Det har blivit viktigare för företag och 
organisationer att kunna redovisa en bra miljöprestanda. För att erhålla en bra prestanda krävs 
att företaget kartlägger sin miljöpåverkan. Det krävs även att de arbetar aktivt med att minska 
den miljöbelastning som de medför genom sina aktiviteter, produkter eller tjänster och sin 
verksamhet. Det är viktigt att företaget har en miljöpolicy och miljömål som de aktivt kan 
arbeta med och påvisa på en ständig förbättring. 51, s. 4 
 
Kartläggning av ett företags miljöpåverkan 
Innan ett företag eller en organisation kan påbörja arbetet med införandet av ett 
miljöledningssystem, så måste de kartlägga sin verksamhets miljöpåverkan.  
Kartläggningen ska täcka fyra huvudområden: 
 

• Identifiering av miljöaspekter, inklusive aspekter som är kopplade till normala 
driftsförhållanden, onormala driftsförhållanden inklusive uppstart och avstängning, 
nödlägen och olyckor; 
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• Identifiering av lagar och andra krav som organisationen berörs av; 
• Granskning av nuvarande tillvägagångssätt och rutiner inom miljöområdet, inklusive 

anskaffning och anlitande av entreprenörer; 
• Utvärdering av erfarenheter från tidigare nödlägen och olyckor. 51, ss. 16-17 
 

Detta kan kartläggas genom att använda checklistor, besiktningar och mätningar samt resultat 
från eventuellt tidigare granskningar av företaget. Nästa steg blir att bestämma omfattningen 
av miljöledningssystemet. Företaget kan välja att bara införa ledningssystemet för vissa delar 
av organisationen. När de har valt omfattning av systemet så måste detta definieras och 
dokumenteras. När omfattningen är bestämd ska företaget inkludera alla aktiviteter, produkter 
och tjänster i miljöledningssystemet. 51, ss. 16-17 
 
Vid miljörevisioner så är det inte ovanligt att ett företag säger att de först tar hand om sin egen 
miljöpåverkan, det vill säga den direkta miljöpåverkan. En revisor tittar även på de indirekta 
miljöaspekterna. Ifall ett företag inte tar tag i vissa indirekta miljöproblem så måste de kunna 
motivera varför. De kan inte utelämna dem. Förslag på vad ett företag kan göra för att ändra 
sina indirekta miljöaspekter är: 
 

• Ta in miljöaspekten vid val av råvaror 
• Ha rutiner för hur man väljer leverantörer ur miljösynpunkt 
• Rutiner för hur man väljer transportföretag ur miljösynpunkt och vilka kriterier som 

används 
• Rutiner för val av entreprenörer samt miljökriterier för utvärdering 

 
Viktigt är att företaget inte glömmer av att inkludera de områden där de idag arbetar för att 
vara mindre miljöbelastande i sitt ledningssystem. Även de områden där de inte har någon 
negativ miljöpåverkan ska tas med. Dessa aspekter kan benämnas med ett företags positiva 
miljöaspekter. 1, s. 100 
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4.2 Modell för miljöledningssystem 

Enligt ISO-standard 14004 för miljöledningssystem finns en modell för hur ett 
ledningssystem ska byggas upp. Modellen går ut på att planera, genomföra, följa upp och 
förbättra. Detta är en process som löper konstant och det är denna som ger företaget en 
möjlighet till att konstant växa och förbättra sitt miljöledningssystem och därmed sin 
miljöprestanda. 52, ss. 10-11 

 
Figur 4.1 Miljöledningssystem enligt ISO-standard 14004. 52, s. 10 

 
1. Planera 
Planeringsprocessen är en fortlöpande process som går ut på att företaget ska identifiera sina 
miljöaspekter. Det är även viktigt att identifiera lagar och lagkrav och ständigt uppdatera 
företaget på de förändringar som de berörs av. Efter att miljöaspekterna identifierats ska 
miljömål sättas upp och därmed handlingsplaner och rutiner för att nå målen. För att 
identifiera miljöpåverkan kan företaget i den mån det går utveckla och använda sig av 
nyckeltal för att mäta miljöpåverkan. 52, s. 11 
 
2. Genomför 
Genomförandet handlar om att införa och tillämpa miljöledningssystemet. Företaget måste 
skapa ledningsstruktur och fördela ansvarsområden till anställda. Det skall finnas tillräckliga 
resurser för att införa ledningssystemet. Nödvändig utbildning av personer som arbetar för 
eller på uppdrag av företaget måste ske för att säkerställa deras kompetens och se till att de är 
införstådda med företagets miljöarbete. Det skall finnas rutiner för kommunikation, både 
internt och externt. Dokumentation, dokumentationsstyrning och verksamhetsstyrning måste 
upprättas och underhållas. Det sista som ska göras under genomförandepunkten är att 
säkerställa beredskap för hur företaget ska agera om nödläge uppstår. 52, s. 11 
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3. Följ upp 
Följa upp betyder att utvärdera ledningssystemet. Detta innebär att systemet måste granskas 
internt regelbundet så att fel och brister kan identifieras. Utvärdering över hur lagar, lagkrav 
och andra krav följs måste ske i en ständig process. Under granskningar av företagets 
ledningssystem görs dokumentationer som måste redovisas och hanteras. Företaget ska 
ständigt göra interna revisioner för att se till att ledningssystemet för miljö fungerar som det 
ska. 52, s. 11 
  
4. Förbättra 
Det sista steget i modellen för miljöledningssystem är att förbättra. Det är i detta steg som 
granskningar görs för att kunna genomföra förbättrande åtgärder så att miljöledningssystemet 
kan växa och utvecklas. Regelbundna kontroller av ledningens genomgång utifrån 
miljöledningssystemet måste ske för att kunna identifiera de möjligheter som finns för att 
uppnå en ständig förbättring av systemet. 52, s. 11 
 

4.3 Miljöaspekter och miljömål 

Grunden för ett miljöledningssystem är de betydande miljöaspekterna. Ett medelstort företag 
brukar ha 5-10 betydande miljöaspekter. Dessa ska kunna hanteras och åtgärdas. Det måste 
finnas tydliga kopplingar mellan en betydande miljöaspekt och systemelementen. 
Systemelementen är följande: 
 

• Övergripande och detaljerade miljömål 
• Miljöledningsprogram 
• Verksamhetsstyrning 
• Övervakning och mätning 
• Ledningens genomgång 1, s. 101 

 
När man identifierar miljöaspekter är det viktigt att hålla isär den miljömässiga och den 
affärsmässiga bedömningen. Miljömässig bedömning ska göras naturvetenskapligt. Med detta 
menas att sambandet mellan miljöaspekten och miljöpåverkan ska beskrivas och kvantifieras i 
den mån det går. En affärsmässig bedömning måste göras för att företaget ska kunna fastställa 
sina miljömål. Denna bedömning ska resultera i en prioriteringslista av de betydande 
miljöaspekterna utifrån tekniska och ekonomiska möjligheter. Drifts- och affärsmässiga krav 
samt krav från intressenter ska tas i beaktande. 1, s. 98 
 
Möjliga direkt miljöaspekter: 
 

• Företagets lokalisering 
• Mark- och grundvattenförorening 
• Användning av vatten 
• Användning av energi 
• Risker med farliga ämnen 
• Risker med bioteknologi 
• Risker med joniserande strålning 
• Utsläpp till atmosfären 
• Buller 
• Utsläpp till vatten 
• Avfall 
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• Brand, spill och andra okontrollerade situationer 1, s. 100 
 
Möjliga indirekta miljöaspekter: 
 

• Miljöpåverkan från utvinning av råvaror 
• Leverantörernas och entreprenörernas miljöpåverkan 
• Produkternas och förpackningarnas miljöpåverkan 
• Transporternas miljöpåverkan 
• Miljöpåverkan från företagets serviceverksamhet 
• Miljöpåverkan från den externa hanteringen av företagets avfall 1, s. 100 

 
Miljömål 
Enligt standarden ska övergripande och detaljerade miljömål definieras. Övergripande 
miljömål kan tolkas som långsiktiga. De är konkreta mål som bör uppfyllas inom 2-5 år. 
Detaljerade miljömål ska vara konkreta, mätbara och tidsatta. Dessa mål bör uppfyllas inom 
1-2 år. Ett företag måste ha skriftliga rutiner för hur ett miljömål uppkommit och hur det 
sedan följs upp. Företaget måste se till så att de betydande miljöaspekterna går att känna igen 
bland målen. 1, ss. 104-105 
 
Miljömål kan vara utformade på olika sätt. Det är vanligt att de behandlar frågor som minskad 
mängd av utsläpp, energiförbrukning och avfall. Fler exempel på mål är frågor som behandlar 
miljöanpassning av produkter och transporter. Byte av farliga ämnen till mer miljövänliga och 
aktiviteter för att ta vara på affärsmöjligheter i miljöarbetet är också exempel på möjliga 
miljömål. 1, ss. 105-106 
 
Meningen med miljömål är att de ska minska företagets miljöpåverkan. De utformas i enighet 
med de betydande miljöaspekterna. De kan även formuleras efter analys av lagstiftning, 
teknik, ekonomi, kundkrav och andra marknadsmässiga aspekter. Indirekta miljöaspekter kan 
också utgöra en grund till företagets miljömål. De skulle kunna utformas efter en analys av 
livscykelperspektivet ur miljösynpunkt för en produkt. Exempelvis kan det vara så att det inte 
är i själva produktionen som produkten belastar miljön, utan i användningsfasen. 1, ss. 105-106 
 
Miljöledningsprogram, från mål till handling 
Utifrån ett miljöledningsprogram ska företaget se till att de uppfyller sina detaljerade mål. 
Enligt standard bör ledningsprogrammet innefatta ansvarsfördelning för att nå målen. 
Resurser samt tidsplaner ska också finnas. Programmet kan även inkludera planering, 
utveckling och konstruktion, tillverkning, marknadsföring och slutligt omhändertagande. För 
en produkt kan ledningsprogrammet för miljö inkludera: 
 

• Utformning 
• Materialval 
• Tillvekningsprocess 
• Användning 
• Avfallshantering 

  
Ett miljöledningsprogram måste tala om vilken aktivitet som ska genomföras, vem som är 
ansvarig, vilka resurser som behövs och när ett mål ska vara uppfyllt. 1, ss. 106-107 
 
I fråga om roller och befogenheter är det viktigt att alla medarbetare vet sin plats i 
miljöledningssystemet. Det måste även finnas en representant i ledningen som är ansvarig för 
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fördelningen av roller och befogenheter. Ett tydligt engagemang i ledningen måste finnas för 
att systemet ska fungera och utvecklas. 1, ss. 107-109  
 
Alla medarbetare ska genomgå någon form av miljöutbildning. Den måste inkludera 
företagets miljöpåverkan, miljöpolicy och miljöledningssystemet i stora drag. Dessutom bör 
utbildningen även innefatta kunskap kring miljöfrågornas roll i samhället och även viss 
förståelse för miljölagstiftningens betydelse. De som har positioner i miljöledningssystemet 
som kräver mer kunskap och kompetens ska få den utbildning som ansvaret kräver. 1, s.110  
 
Miljöfrågor måste kommuniceras både internet och externt till kunder och andra intressenter. 
Externt kan företaget kommunicera sitt miljöarbete genom att publicera en offentlig 
miljöredovisning. Detta är inget krav för certifiering enligt ISO-standard 14001, men i Eco 
Management and Audit Scheme (EMAS) måste detta göras. 1, ss. 112-113 EMAS är en förordning 
enligt EU-rätten som styr olika verksamheters miljöarbete. 49, s. 52 
 
Dokumentation av miljöledningssystemet 
Dokumentationen kan ske på olika sätt men det ska vara samlat i en miljöhandbok på 
företaget som är välstrukturerad och lätt att förstå. Miljöhandboken kan vara strukturerad i 
pyramidform med redovisade dokument längst ner. Därefter kommer rutiner och 
instruktioner. Högst upp finns policyn. Detta kan göras antingen i pappersform eller 
elektroniskt och det ska beskriva ledningssystemets huvuddelar, hur de samverkar och även 
ge hänvisning till relaterad dokumentation. 1, ss. 114-115 

 

4.4 Gap-analys 

En Gap-analys används för att precisera var en organisation befinner sig idag och identifiera 
åtgärder som ska vidtas för att nå de mål som beskriver den situation de vill befinna sig i. 
Detta är nödvändigt att göra inför implementering av ett ledningssystem. Analysen genomförs 
för att finna gapet mellan dagens situation och den önskade. Efter identifieringen av gapet ska 
ett tillvägagångssätt tas fram för att stänga det. Proceduren för att genomföra en Gap-analys 
kan beskrivas i följande sex steg: 
 

1. Fastställ inom vilket område som analysen skall utföras. 
2. Förklara situationen som den är idag, viket även kan visas med mätningar. 
3. Klargör hur den önskade situationen ser ut, definieras gärna med mätbara mål. 
4. Se hur den önskade situationen skiljer sig från den nuvarande. 
5. Identifiera vilka åtaganden som ska göras för att stänga gapet. 
6. Uppföljning och korrigerande av handling vid behov. 

 
Ett tillvägagångssätt för att måla upp en bild av hur analysen ska gå till är att göra en matris 
över den, enligt bilden nedan. De områden som analysen kommer att innefatta placeras mot 
varandra i matrisen. Vänster kolumn visar vad som sker idag och översta raden den önskade 
situationen. I matrisfältet identifieras vad som ska göras för att nå önskad situation. Området 
som ska analyseras delas in i faktorer. Nuläge och önskat läge beskrivs för varje faktor genom 
följande punkter; gap, åtgärder samt mål och mätetal. 8 
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Figur 4.2 Förslag på hur en Gap-analys kan göras.  

 

4.5 Lagar och regler 

Det är viktigt att ett företag ständigt håller sig uppdaterad på lagar och lagkrav som de berörs 
av. Företag som har produktion i andra länder skall håller sig uppdaterade både på nationell- 
och internationell lagstiftning. 51, s. 13 
 

4.5.1 Internationell lagstiftning 
 
I och med samarbetet inom Europeiska Unionen finns EU-rätten, vilket är en betäckning för 
det regelverk som används inom unionen. De lagar och krav som är uppsatta enligt EU-rätten 
gäller över nationell lagstiftning. Detta innebär att en nationell lag inte ska tillämpas då den 
står i motsättning till en lag enligt EU-rätten. 35 Inom EU-samarbetet finns olika typer av lagar 
och bestämmelser. Direktiv och förordningar är exempel på detta. EU-direktiv ska införas i 
den nationella lagstiftningen. Direktivet gäller ett mål vilket medlemsländerna ska uppnå, 
men de ges frihet att själva bestämma hur de ska gå tillväga för att uppnå resultatet. Det anges 
vid vilken tidpunkt som målen ska vara uppnådda och det är då lagstiftningen träder i kraft. 
Om landet redan har en lag som innefattar vad direktivet säger räcker det att hänvisning till 
denna görs. En förordning tas i bruk direkt och betraktas som den nationella lagstiftningen. 
Förordningar är likadana för alla medlemsländer i EU. 40  
 

4.5.2 Nationell lagstiftning 
 
Den internationella lagstiftningen påverkar i stor utsträckning utvecklingen av Sveriges 
nationella lagstiftning. 35 Inom svensk miljörätt behandlas inre och yttre miljö. Lagar kring 
inre miljö handlar bland annat om arbetsmiljö. Merparten av lagar för yttre miljö finns i 
Miljöbalken. 37 Miljöbalken är en samling för miljölagstiftning är införd år 1999. Balken 
kompletterades år 2005 och innefattar idag sexton nationella miljömål som kallas ”Sveriges 
miljömål”. Målen finns som hjälp för att lösa miljöproblem, vilket medverkar till en hållbar 
utveckling. En utveckling som på sikt skall bli ekologisk hållbar. För att uppnå detta visar 
målen på vid vilket tillstånd Sverige ska befinna sig i med avsikt på miljö-, natur- och 
kulturresurser. Sammanfattande kan miljömålens syfte beskrivas som att de ska gynna 
människans hälsa, biologisk mångfald samt naturen. Värna om kulturmiljö och att bevara den 
långsiktiga produktionsförmågan som ekosystemet har. Användning av naturresurser ska ske i 
måttlig mängd. 2, ss. 48-49 
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Målsättningen är att år 2020, skall Sveriges miljömål vara uppfyllda. Miljömålsrådet är utsett 
av regeringen för att ansvara att uppföljning av målen nås. Arbetet sker genom delmål för 
Sveriges miljömål som även koncentreras i tre åtgärdsstrategier. Vissa miljömål ligger inom 
samma område och därmed kan en åtgärd leda till att fler av målen uppnås, vilket är 
anledningen till att åtgärdsstrategierna kom till. 33 
 
Sveriges 16 miljömål 
De 16 miljömålen enligt Miljöbalken definieras: 
 

1. Begränsad miljöpåverkan 
Enligt FN: s ramkonvention för klimatförändringar skall nivå av växthusgaser i 
atmosfären stadgas så att den inte är farlig. Människans klimatpåverkan skall inte 
påverka nivån på ett farligt sätt. 16 

 
2. Frisk luft 

Inom en generation vill man uppnå att luften är så ren att människors och djurs hälsa, 
växter och kulturvärden inte tar skada av den. 21 

 
3. Bara naturlig försurning 

Mark och vatten skall ej försuras av nedfall. Inte heller ska korrosionshastigheten av 
byggnader, kulturella föremål eller tekniska material ökas. Den försurande effekten 
ska vara lägre än att detta sker. 15 

 
4. Giftfri miljö 

Icke naturligt förekommande metaller och ämnen vilka kan skada människors hälsa 
eller den biologiska mångfalden skall inte finnas i miljön. 22 

 
5. Skyddande ozonskikt 

Skadlig UV-strålning skall stoppas av ozonskiktet, vilket skall utvecklas för att fortsatt 
fungera i ett långsiktigt perspektiv. 30 

 
6. Säker strålmiljö 

Strålning i den yttre miljön skall ej påverka den biologiska mångfalden eller 
människors hälsa. 32 

 
7. Ingen övergödning 

Människors hälsa, biologisk mångfald samt förutsättningarna för bruk av mark och 
vatten skall ej påverkas negativt av halten gödande ämnen i mark och vatten. 26 

 
8. Levande sjöar och vattendrag 

Den variationsrika miljö som sjöar och vattendrag har skall bevaras genom att förblir 
ekologiskt hållbara. 28 

 
9. Grundvatten av god kvalitet 

Kvaliteten på grundvattnet skall vara hållbar för drickvatten samt medverka till att 
växter och djur i sjöar och vattendrag har en god livsmiljö. 24 
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10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Den biologiska mångfalden och produktionsförmågan skall i Östersjön och 
Västerhavet vara långsiktig hållbart. Kultur- och naturvärden lika väl som den 
bilogiska mångfalden för kust och skärgård skall bevaras i hög omfattning. 25 

 
11. Myllrande våtmarker 

För framtiden skall värdefulla våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion i 
landskapet bevaras. 29 

 
12. Levande skogar 

Inom en generation vill man nå att den biologiska produktionen i skog och 
skogsmarken skyddas och bevaras samt att kulturmiljö- och sociala värden tas till 
vara. 27 

 
13. Ett rikt odlingslandskap 

Livsmedelsproduktion och biologisk produktion vid odlingslandskapet och 
jordbruksmarken ska skyddas lika väl som biologisk mångfald och kulturmiljövärden 
stärks och behålls. 19 

 
14. Storslagen fjällmiljö 

Aktiviteter i fjällen skall bedrivas med hänsyn till omgivningen. En hållbar utveckling 
ska främjas. Ursprunglighet som biologisk mångfald, värden av upplevelser och natur- 
och kulturvärden skall bevaras i hög omfattning. 31 

 
15. God bebyggd miljö 

En god och hälsosam livsmiljö skall finnas i bebyggd miljö, städer och tätorter. Den 
bebyggda miljön ska inte heller ha en negativ inverkan på den regionala och globala 
miljön. Utveckling och omhändertagande av natur- och kulturvärden ska också tas 
tillvara. 23 

 
16. Ett rikt växt och djurliv 

För nuvarande och för framtida generationer skall man ta tillvara och använda den 
biologiska mångfalden på ett hållbart sätt. Detta genom att skydda ekosystem och 
arters livsmiljöer. 20 

 

4.5.3 Lagar och lagkrav enligt ISO 14001 
 
Beroende på vilken verksamhet en organisation bedriver berörs den av olika bestämmelser. 
Följande lagar berör miljöaspekter inom ett företag: 
 

• Miljöbalken 
• Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följden av allvarliga 

kemikalieolyckor 
• Räddningstjänstlagen 
• Lag om transport av farligt gods 
• Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
• Lagen om avgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion 1, s. 101 
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Enligt ISO-standard 14001 är det inget krav på att vara insatt i alla miljölagar. Däremot säger 
standarden att relevant lagstiftning som berör organisationen skall identifieras och tillämpas. 
Rutiner ska finnas och underhållas för identifiering samt förfogande av lagkrav. De lagkrav 
och andra krav som berör tjänster, produkter och aktiviteter som kan appliceras på 
organisationens miljöaspekter ska finnas tillgängliga. 1, s. 101  
 
Rutiner 
För att beskriva hur lagar och andra krav hanteras inom ett företag ska det finnas skriftliga 
rutiner. Dessa bör innefatta vem eller vilka som ansvarar för att bevakning av lagar och andra 
krav sker. Samt på vilket sätt dessa görs tillgängliga för berörda personer och sprids inom 
organisationen. Det bör även finnas rutiner för att kontrollera att varje berörd person följer 
lagkraven. 1, s.102 
 
Bevakning av lagstiftning 
Organisationen bör ha ett fungerande system som säkrar att de följer väsentliga lagar. I detta 
bör de lagar vilka rör organisationens miljöaspekter finnas tillgängliga. Det måste finnas 
personer med den rätta kunskapen om dessa på företaget. Denna kunskap skall alla 
medarbetare ta del av, via utbildning eller liknande, och ständigt få uppdateringar på 
förändringar. Företaget antas också ha en form av förteckning över vilka lagar som är 
relevanta för dem. Till varje lag ska det även finnas en vägledning som beskriver hur företaget 
berörs av lagkraven samt hur verksamhetens granskas. För att visa hur kraven används i 
verkligheten kan specifik information om detta underlätta för berörd person. 1, s.102 
 
Vid revision kan det i vissa fall vara svårt att utföra fysiska och kemiska mätningar av 
aktiviteter som kan leda till miljöpåverkan. I dessa lägen kan revisorn be om en förklaring av 
företaget och hur de följer relevanta lagar och krav. Det är alltså viktigt att företaget har 
rutiner för hur lagkraven hanteras i organisationen och att kraven når rätt person. 1, s.102 
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5. Textilproduktion och miljö 

Denna del av arbetet fokuserar rent allmänt på vad som kan göras vid produktion av textila 
produkter i avseende att minska miljöbelastningen. 
 

5.1 Textilproduktion, allmänt 

Idag tittar kunder allt oftare på hur företag väljer att ta ansvar och uppföra sig i frågor rörande 
miljö och socialt ansvar. Ett sätt att tackla miljöproblemen är att ta tag i följande fyra 
nyckelområden: 
 

• Eliminera miljörisker 
• Förbättra och effektivisera användningen av energi och vatten 
• Minska utsläpp och avfall 
• Upprätta social rättvisa 49 , s. 50 

 
Resursförbrukning vid textilproduktion 
Det går åt mycket resurser i form av energi, vatten och kemikalier vid tillverkning av textila 
produkter. Resursförbrukning sker främst vid våtbehandlingar i beredningsverket. Vid 
våtprocesserna går det åt elenergi för uppvärmning av vattnet, då textilen torkas och 
värmebehandlas. Dessutom går det åt mycket vatten och kemikalier. För våtprocesser finns 
både kontinuerliga och diskontinuerliga processer. Ur miljösynpunkt är det bättre att ha 
kontinuerliga maskinlinjer då badförhållandet är lägre i dessa. Med badförhållande menas 
kilo bad per kilo textil. Detta medför mindre energi för uppvärmning och mindre 
kemikalietillsatser. Det går att göra vissa åtgärder för att minska resursförbrukningen vid 
både diskontinuerliga och kontinuerliga processer. Vid diskontinuerliga bör 
överloppssköljning undvikas, detta betyder att man undviker att späda ut behandlingsbadet 
genom att fylla på med så mycket vatten att det rinner över. Det går att spara resurser genom 
att avvattna så ofta det går mellan sköljningarna. Ett tredje sätt är att minska badförhållandet i 
processen. Resursbesparingar i en kontinuerlig process kan göras genom att införa 
motströmssköljning, det innebär att sköljvattnet rör sig mot textilens rörelseriktning. Införs 
motströmssköljning måste det beräknas hur mycket vatten det behövs per kilo textil då för 
mycket vatten inte ger någon ökad sköljeffekt. För en maskinlinje med fem tvättlådor behövs 
inte mer än fem liter vatten per kilo textil. 7, ss. 50-52 
 
En viktig miljöaspekt är att återvinna vatten och energi i den mån det går vid våtprocesser. 7, s. 

52   
 

5.1.1 Pådrivare för mindre miljöbelastande produktion  
 
Lagstiftning 
Det finns ett flertal drivande faktorer inom textilindustrin för att få en mindre miljöbelastande 
process i värdekedjan från leverantör till kund. En av de viktigaste faktorerna är lagstiftning. 
Det finns två olika lagstiftningar som berör textilindustrin som inkluderar kemikalie- och 
färgtillverkare. Det som kontrolleras enligt lagstiftning är kemikalieanvändning och utsläpp. 
Föreskrifter gällande kemikalier finns i olika EU direktiv. Idag finns även Registration, 
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Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH) inom EU som är en relativt ny 
kemikaliepolicy. 49, s. 51  
 
REACH är EU:s kemikalielagstiftning som började gälla i juni år 2007. I och med denna 
lagstiftning så måste alla kemikalier som produceras eller importeras inom EU och som 
överstiger ett ton i volym testas i hälso- och miljösyfte. 45 
 
Kemikaliers miljöbelastning och hälsofara bedöms vanligen enligt biologisk nedbrytbarhet, 
giftighet och bioackumulering. 7, s. 56 
 
Förutom kontroll av kemikalier måste även utsläppskontroller göras enligt lagstiftning. De 
områden som berörs i textilindustrin är vid användandet och vid avfallshanteringen av textila 
färger, luftföroreningar, processvatten och vatten- och energikonsumtion. 49, s. 51 
 
Det finns även en lagstiftning inom EU mot användning av vissa azofärgämnen. De som har 
förbjudits är misstänkt cancerogena. Lagen uppkom år 1994 i Tyskland och år 2003 trädde 
lagen i kraft inom EU. Trots att denna lag finns så produceras fortfarande vissa farliga 
azofärgämnen i Asien då de inte har en lagstiftning som förbjuder dessa. 49, ss. 51-52  
 
Den textila värdekedjan är styrd av köparen. Detta innebär att köparen kan påverka 
produktionen för att den ska ske i enighet med lagstiftningen i inköpslandet, trots att regler 
och lagar inte finns i landet där produktionen sker. 49, s. 55 
 
Miljömärkning 
En viktig faktor i fråga om textil och miljö är miljömärkningar. Det finns idag ett flertal olika 
miljömärkningar som cirkulerar på marknaden, vilka står för olika saker. En märkning som 
används flitigt är Öko-tex 100. Detta är en humanekologisk märkning som talar om att det 
inte finns några farliga substanser i det färdiga plagget som kan påverka människans hälsa vid 
användning. Produkterna testas vid olika testinstitut i Europa, USA och Asien. Det finns fyra 
olika produktkategorier i Öko-tex 100 standard; barnkläder, textil som kommer i kontakt med 
hud, textil som inte kommer i kontakt med hud och hemtextil. För respektive produktkategori 
finns olika kriterier för hur mycket kemikalierester som får finnas i produkten. 49, s. 52 
 
Miljöledningssystem 
Miljöledningssystem är också en viktig parameter för att få en mer hållbar textilindustri. Det 
första ledningssystemet för miljö kom år 1992. Det lanserades av the British Standards Institut 
(BSI) och fick benämningen BS 7750. Året efter lanserade europakommissionen Eco 
Management Audit Scheme (EMAS). EMAS grundar sig på samma principer som BS 7750 
med skillnaden att alla miljörapporter måste genomgå löpande offentliga kontroller. År 1996 
kom det internationella standardiseringsorganet med ett ledningssystem för miljö, ISO 14001. 
Gemensamt för dessa ledningssystem är att det sker externa revisioner samt att ackreditering 
fås från speciella auktoriserade företag. ISO 14001 skiljer sig från de andra då det krävs att en 
organisation ifrågasätter sina leverantörer i syfte att få dem att förbättra sig ur miljösynpunkt. 
49, ss. 52-53 
 
Konsumenter 
Såkallade gröna konsumenter är också en pådrivande faktor för att företag ska arbeta aktivt 
med miljöfrågor. Allt fler människor blir miljömedvetna idag. Det finns också olika 
påtryckningsgrupper och icke statliga organisationer som tvingar företag att ta ansvar både 
inom miljö och socialt. 49, ss. 54-55 
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5.1.2 Ecodesign 
 
Ecodesign definieras som integrering av miljötänk i designprocessen för en produkts 
livscykel, från vagga till grav. Detta inkluderar då val av råmaterial, tillverkning, distribution, 
användning och slutligen återvinning eller avfallshantering. 48, s. 41 
 
Textilindustrins värdekedja är komplex och komplicerad jämfört med många andra industrier. 
Ecodesign kan därför vara svårare att implementera. Det är viktigt att alla som ingår i 
värdekedjan jobbar tillsammans och förstår varandra för att det ekologiska tänket i 
designprocessen ska fungera som en del i produktutvecklingen. 48, s. 41 
  
Bretzet’s modell 
Det finns olika modeller för att beskriva ecodesign. En modell är Bretzet’s modell. Den 
beskriver de främsta designkriterierna och vad som måste tas i beaktande. Modellen är 
indelad i fyra steg: 
 

• Produkt förbättringar   
Att förbättra redan existerande produkter i avseende på miljöförbättrande åtgärder.  
 

• Ny design  
Själva produktkonceptet förblir detsamma men delar av produkten utvecklas eller 
ersätts på något sätt för att förbättra produkten i miljöavseende. Detta skulle kunna 
göras genom att ta tillvara på spill och råmaterial för återanvändning. Ett annat sätt är 
att försöka minimera energiåtgången under produktens livscykel. 
 

• Utveckling av funktion  
Detta innebär att ändra en existerande funktion, förslagsvis att börja skicka e-post 
istället för pappersbrev. 
 

• Utveckling av system  
Innefattar att man ändrar den nuvarande infrastrukturen och där med delar av 
organisationen. 48, s. 43 

 
Fördelar med ecodesign 
Det finns flera olika pådrivare som ser fördelar med att implementera ecodesign, både externa 
och interna. Det är dessa olika pådrivningsfaktorer som får företag och organisationer att 
arbeta aktivt med ecodesign i produktutvecklingsstadiet.  
 

• Pengar   
Det går att spara pengar vid optimering av råmaterialsförbrukning, detta medför 
mindre spill och det går även att spara in på energi och vattenåtgång. 
 

• Lagstiftning   
Då företag ökar i omfattning och verkar i allt fler länder så är det även viktigt att de är 
medvetna och följer lagstiftningar i de nya länderna. 
 

• Konkurrens  
Företag som är nya på marknaden inser att det går att vinna konkurrensmässigt på att 
etablera ecodesign i sin produktion. 
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• Marknaden 
Att arbeta aktivt med ecodesign kan vara ett sätt för ett företag att hänga med på 
marknaden i miljöavseende. Det visar på att företaget har ett miljötänk vilket blir allt 
viktigare på marknaden idag. 
 

• Kunders önskemål  
Det blir allt vanligare att leverantörer tvingas arbeta med miljö för att tillfredsställa 
sina kunder. 
 

• Utveckling  
Vid införandet av ecodesign i stadiet för produktutvecklig kan det uppkomma 
processer vilka är applicerbara även på andra produkter. Detta kan leda till fler 
möjligheter genom att nya produkter kommer till i och med införande av ecodesign på 
en produkt. Uppkomsten av nya processer och produkter är inte helt ovanligt vid 
förändrade arbetsprocesser, så som införandet av ecodesign. 
 

• Kommunikation  
Det är många företag som väljer att kommunicera sitt miljöarbete till olika 
intressenter. Ecodesign är ett effektivt sätt att kommunicera då det är ett bra sätt att 
göra reklam för både företaget samt dess produkter och tjänster. 48, s. 42 

 
Ett sätt att implementera ecodesign är via ett miljöledningssystem. Organisationen kan sätta 
som mål att producera en ekologisk produkt varje år. Detta kan leda till att utveckling ur 
miljösynpunkt sker av fler produkter. 48, s. 46 

 
Materialvallista för inköpare 
Made-By är en oberoende holländsk konsumentmärkning. De har publicerat en lista med 20 
olika textila material och klassificerat dem i den ordning de anses miljöbelastande. Det finns 
fem olika klasser. Klass A är minst och E är mest miljöbelastande. Listan finns till som ett 
hjälpmedel för inköparen vid val av rätt råvarumaterial för att främja en hållbar utveckling. 
Det som har tagits i beaktande är framställningen av materialet från odling eller framställning 
på konstgjord väg till och med spinningsprocessen. De textila materialen har bedömts efter 
sex kriterium: 
 

• Växthuseffekten 
• Giftighet för människan 
• Giftighet för miljön 
• Energiåtgång 
• Vattenåtgång 
• Använt landområde 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

Klass A Klass B Klass C Klass D Klass E 
Återvunnen 
bomull 

Tencel från 
Lenzing 
(Lyocell) 

Konventionell 
hampa 

Polyester Konventionell 
bomull 

Återvunnen 
nylon6 

Ekologisk 
bomull 

Rami Akryl Nylon6 

Återvunnen 
polyester 

 PLA, 
Polymjölksyra 

Modal Kupro 

Ekologisk 
hampa 

 Konventionellt 
lin 

 Bambu viskos 

Ekologiskt lin    Ull 
    Viskos 
Figur 5.1 Materialvalslistan enligt Made-By. Listan klassificerar 20 textila material i den 
ordning de anses miljöbelastande. A är minst och E är mest miljöbelastande. 50 

 

5.1.3 Kommunikation 
 
Att förbättra kommunikationen och förståelsen mellan olika intressenter har visat sig vara 
mycket betydande i miljöfrågor. Den textila värdekedjan är ofta komplex och därför är det 
viktigt med kommunikation mellan de olika delarna. Fungerar inte kommunikationen så att 
alla förstår innebörden av miljöarbetet så kommer arbetet inte fungera i praktiken. 48, s. 44 
 
Det är viktigt att öka förståelsen för varför man jobbar med miljö i en organisation eller ett 
företag. Svagheter som kan finnas med kommunikationen: 
 

• För lite information kring miljö eller att den information som finns är otillräcklig. 
• Dålig kontroll på vilka material och processer som används. 
• För lite engagemang från ledningen. 
• Oro över ökade kostnader i och med miljöarbete. 
• Tidsbrist. 

 
En annan orsak är att det går fram för lite information till slutkunden för att den ska förstå 
innebörden miljömässigt av att köpa en produkt framför en annan. 48, s. 45 

 

5.2 Vinga of Swedens textila produkter och produktion 

5.2.1 Produkter och produktion 
 
Det kan vara svårt att kartlägga en textil produkts miljöpåverkan. En fiber kan odlas eller 
tillverkas i ett land, därefter kan det skickas vidare för spinning i ett andra land och vävas eller 
stickas i ett tredje land. Tyget kan sedan skickas vidare till färg och beredningsverket i ett 
fjärde land. Konfektion kan sedan ske i ett femte land. När produkterna är färdigsydda ska de 
sedan exporteras och säljas på olika ställen i världen. 7, s. 11 
 
De textila material som Vinga of Sweden har i sitt produktsortiment idag är konventionell 
bomull, ekologiskt odlad bomull, rättvisemärkt bomull, polyester och återvunnen bomull. 47 
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Bomull 
Den vanligaste växtfibern är bomull. Vid odling av bomull belastas miljön i form av 
konstbevattning då många bomullsodlingar finns i torra områden där bomullen inte kan växa 
naturligt. Användning av gödningsämnen och bekämpningsmedel mot ogräs och insekter 
medför en negativ miljöpåverkan. Maskinell plockning och skördning samt transporter är 
även de miljöbelastande faktorer vid bomullsodlingar. I de fall där bomullen plockas 
maskinellt förekommer det kemisk avlövning innan plockning. Det används för att minska 
andelen föroreningar i bomullen. På de ställen där bomull kan växa naturligt behövs inga 
avlövningsmedel då frosten fyller samma funktion och tar hand om föroreningar utan 
miljöbelastande kemikalier. 7, ss. 12-13 
  
Ekologisk bomull 
Ekologiska bomullsodlingar är ett bättre alternativ än konventionella plantage. För att en 
bomullsodlare ska kunna börja odla ekologisk bomull krävs en övergångsperiod på tre år från 
konventionell till ekologisk odling. Det finns regler och föreskrifter över hur ekologisk 
bomullsodling får genomföras. Det finns speciella organisationer och myndigheter som har 
auktoriteten att bedöma och godkänna ekologiska bomullsplantager. 7, s. 13 
  
Rättvisemärkt bomull  
År 2005 introducerades en rättvisemärkning för råbomull. Detta är en märkning som syftar till 
att förbättra och skapa hållbara sociala förhållanden på bomullsodlingar. Exempel på detta är 
att märkningen försäkrar att odlaren åtminstone får ett lägsta pris för sin bomull, att arbetarna 
har bra arbetsförhållanden och att de får tillgång till utbildning och sjukvård. Vid odlingen av 
rättvisemärkt bomull minimeras användningen av gödningsmedel och de giftigaste 
bekämpningsmedlen förbjuds. När arbetarna sprayar bomullen med de bekämpningsmedel 
som tillåts får de ha speciell skyddsutrustning på sig för att minska risken för förgiftning och 
hälsofara för individen. 6, s. 23 
 
Polyester 
Polyester är den vanligaste syntetfibern i textilindustrin. Polymeren till polyester tillverkas av 
etylenglykol och tereftalsyra. För att få en polyesterfiber så är det mest förekommande att 
polymeren smältspinns. Vid spinningen tillsätts spinnoljor som ofta är gjorda av mineraloljor. 
Dessa tvättas ur innan färgning och har en viss miljöbetydande effekt. Framtagningen av 
polyester är miljöbelastande då det sker utsläpp till luften av till exempel metanol vilket är ett 
flyktigt ämne. En miljöbelastande restprodukt efter polymerisationen är katalysatormetaller. 7, 

s. 17  
 
Återvunna material 
Genom att återvinna ett material i jämförelse med ny framställning av det minskar man 
energi-, resurs- och kemikaliekonsumtionen. Det går att återvinna material mekaniskt eller 
kemiskt. Naturmaterial återvinns ofta mekaniskt. Detta sker genom att materialet dras isär 
med mekaniska kardningsmaskiner. Detta sätt att bryta ner textila konstruktioner gör att 
fibrerna bryts ner, blir kortare och får en sämre kvalitet än de hade innan. Genom att förändra 
nedbrytningsprocessen och skapa längre fibrer vid återvinning kan denna process bli 
framgångsrik. I dagsläget blir mycket av det material som bryts ner mekaniskt till 
fyllnadsmaterial som inte har några höga kvalitetskrav. Att återvinna ett tyg i ren ull kan spara 
upp till halva energikonsumtionen i jämförelse med ett nyproducerat tyg. Återvinning kemiskt 
kan göras av syntetmaterial. Då bryts fibrerna ner till molekylnivå för att sedan genomgå 
polymerisation på nytt. Återvinning kemiskt kräver mer energi än mekaniskt men det 
resulterar även i ett material med bättre kvalitet och hållfasthetsegenskaper. 6, s. 35   
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5.2.2 Miljömärkningar 
 
Fairtrade 
Fairtrade, rättvisemärkt som det heter på svenska, är en oberoende märkning som kan fås på 
olika typer av produkter. Märkningen garanterar att produkten uppfyller de krav som finns 
angivna för Fairtrade Labelling Organizations International (FLO). 10 
 
Fairtrade uppkom på 1980-talet. Tanken med märkningen från början var att bekämpa 
fattigdom och främja hållbar utveckling. Syftet med märkningen är att stabilisera 
handelsrelationer och marknaden inom konventionell handel. Att inhandla en produkt med en 
Fairtrade-märkning innebär att odlarna samt övriga anställda jobbar under förbättrade 
ekonomiska villkor. Märkningen arbetar för att eliminera barnarbete och diskriminering. De 
anställda får rätt till demokrati på arbetet. Organisationsrätten sätts i fokus och förbättras. 
Samhället runt omkring arbetsplatsen utvecklas både socialt och ekonomiskt. Det tas även 
hänsyn till miljön och ekologisk produktion. 9 
 
De krav som finns angivna syftar till att hjälpa både exportören och importören. Skillnaden 
mellan en Fairtrade-märkning och andra märkningar är framförallt att den främjar 
exportrörens inflytande och skapar då möjligheter för utveckling. Meningen är att 
producenten ska kunna påverka och att allt inte ska styras efter köparens villkor. De kriterier 
som finns är följande: 
 

• Det ska finnas ett lägsta pris för en produkt som i alla fall täcker 
produktionskostnaderna. 

• De producenter som väljer att satsa på utveckling av det lokala samhället och på så 
sätt höjer levnadsstandarden för invånarna ska erhålla en extra premie. 

• Det ska finnas kriterier rörande utveckling för odlare inom småskaligt jordbruk som 
utsätts negativt ur socialt och ekonomiskt perspektiv. 

• Det ska finnas kriterier för att öka de anställdas inflytande. 
• Producenterna är i fokus och de spelar en stor roll vid utvecklingen av verksamheten 

samt kriterierna för en produktmärkning. 9 
 

 
Figur 5.2 Märkningen för Fairtrade. 10 

 
GOTS 
Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell textil produktmärkning för 
produkter konstruerade utav minst 70 % ekologiska fibermaterial. De kemikalier som används 
under produktframställningen måste uppfylla vissa angivna krav. Kriterier för miljö samt 
socialt ansvar finns för hela den textila värdekedjan. 11 

 

 
Figur 5.3 Märkningen för GOTS. 11 
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Öko-tex 100 
Öko-tex 100 är en produktmärkning som fås via ett globalt och enhetligt provnings- och 
certifieringsinstitut. Textila produkter som erhåller märkningen Öko-tex 100 garanterar att det 
inte finns några substanser i varan som kan vara farlig och skadlig för människans hälsa vid 
användningen av produkten. Det finns fyra olika produktkategorier med olika krav. Kraven 
blir hårdare ju närmare hudkontakt produkten har. 41 

 

 
Figur 5.4 Märkningen för Öko-tex 100. 41 

 
SGS-test 
Vinga of Sweden låter alla sina textila produkter genomgå ett SGS-test innan de tas in i 
försäljningssortimentet. Testet är en deklaration på att produkten inte innehåller några 
kemikalier eller substanser som kan vara farliga för människan eller naturen vid användning. 
SGS ser även till att gräsvärden för olika kemikalier inte överstigs enligt lagar och lagkrav.    
 
SGS är ett oberoende företag som finns över hela världen. De utför inspektioner, 
verifikationer, tester och certifieringar åt andra företag. De har mer än 1000 olika testinstitut 
på olika platser i världen. 42 

 

5.2.3 Användning och avfallshantering 
 
Användning och skötsel 
Det är viktigt att ta reda på var i livscykeln en produkt påverkar miljön som mest. Det är inte 
givet att det är i tillverkningsstadiet. Ofta kan det vara i själva användningsfasen som 
produkten påverkar miljön som mest negativt. I designfasen bör man även tänka på hur 
produkten kommer att användas och därmed påverka miljön. Ett exempel skulle kunna vara 
en blus som måste tvättas och strykas efter varje gång den använts. Det är då designen som 
måste tänka om och få produkten att kräva mindre underhåll. 48, s. 46 
 
När en produkt utvärderas ur miljösynpunkt är det viktigt att ta hänsyn till hela produktens 
livscykel. En stor del av en textil produkts miljöpåverkan uppkommer i och med användning 
och skötsel. En textil vara tvättas många gånger under sin livscykel innan den är förbrukad. 
När vi tvättar går det åt mycket vatten, energi, tvättmedel och sköljmedel vilket medför 
negativa effekter på miljön. 7, ss. 65-67  
 
Efter att varorna tvättas ska de torkas och ibland efterbehandlas. Även i detta stadium går det 
åt energi. Efterbehandlingar kan även medföra utsläpp av ånga, som efter kemtvätt då 
lösningsmedel kan avdunsta. 7, s. 71 
 
Återvinning och avfallshantering 
Istället för att ta fram nya material går det att återanvända och återvinna kasserade textilier. 
Återanvändning sker oftast genom att någon annan tar över textilen, detta är vanligast för 
kläder. Återvinning kan ske på fler sätt men det vanligaste är att textilen bryts ner till 
fiberstadiet igen. Sedan görs hela tillverkningsprocessen om från fiberstadiet med återvunna 
fibrer istället för nya. När man bryter ner och återanvänder fibrer resulterar det i försvagade 
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och kortare fibrer. Detta betyder att en vara i återvunnet material inte har samma 
hållfasthetsegenskaper som en nyproducerad. 7, s. 19 
 
Ett företag kan arbeta aktivt med miljöförbättrande avfallshantering av textilier på tre olika 
sätt; reducera, återanvända och återvinna. Dessa tre åtgärder görs med syftet att förlänga en 
produkts eller en fibers livscykel och få ut så mycket som möjligt utav den. 
Avfallshanteringen sker i slutet av en produkts värdekedja och verkar för att minimera den 
negativa effekt som avfallshantering normalt medför. Det finns olika strategier för att jobba 
med avfallshantering. Ett sätt är att återanvända en produkt som den är genom att sälja vidare 
den i samma syfte som den ursprungligen erhållit. Detta sätt är det som är minst resurs- och 
energikrävande. Det går att laga eller sy om en existerande textil så att den varar längre. Ett 
tredje alternativ är att återvinna råmaterial så att nya produkter kan tillverkas. Detta alternativ 
kräver en hel del resurser och energi då en existerande produkt bryts ner till fibrer igen eller i 
vissa fall till polymerer. Att återvinna kräver dock inte lika mycket som att nyproducera. 6, ss. 

99-100  
 
I designstadiet kan hänsyn tas till hur produkten ska hanteras vid avfallshantering. Det går att 
designa med återvinning i beaktande eller för att produkten ska vara lätt att ta isär. Det finns 
vissa kriterier som gör en textil vara ultimat för återvinning. Är textilen vit är den lätt att färga 
om och återanvända. En vara i naturmaterial är bättre än en i syntetmaterial då naturmaterial 
är lättare att nysta upp och på så sätt smidigare och lättare att återanvända. Det är lättare att 
återvinna långa stapelfibrer då återvinningsförloppet kan ske med snabbare maskiner. När en 
produkt ska designas för att vara lätt att återvinna ska produkten helst ha ett materialslag. 
Genom att blanda olika material i en produkt blir processen, för separation och återvinning, 
mycket svårare än om produkten endast innehåller ett fiberslag. För att en produkt ska vara 
lätt att ta isär vid avfallshanteringen kan faktorer som undvikande av lim påverka. 6, ss. 105-106     
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6. Resultat 

I denna del av arbete presenteras en nulägesanalys av Vinga of Sweden AB. 
 

6.1 Nulägesanalys 

Utifrån intervjuer och dokumenterad information om företaget från deras hemsida har en 
nulägesanalys gjorts av Vinga of Sweden. Nulägesanalysen bygger på tolkningar ur ett 
hermeneutiskt perspektiv. 
 

6.1.1 Miljöpolicyn idag 
 
Vinga of Sweden har i dagsläget en kvalitets och miljöpolicy som de vill förändra och 
förbättra (Bilaga 3). Enligt policyn vill Vinga of Sweden att deras företag ska förknippas med 
kvalitet från produktion till slutleverans hos kund. Medarbetarna arbetar aktivt med den 
interna miljöpolicyn samtidigt som de följer de lagar, rekommendationer och regler som finns 
i miljöområdet för verksamheten. De vill ha rutiner för att hur de jobbar med kvalitet och 
miljö för att säkerställa att deras produkter håller de kvalitetsmåtten som utlovas. De vill även 
att framtagningen av produkter ska ha minsta möjliga påverkan på miljön. Ambitioner finns 
att i produktutvecklingsstadiet ta hänsyn till vilket materialval som påverkar miljön minst. 
 
Policyn förmedlar att alla underleverantörer till Vinga of Sweden har skrivit på en 
uppförandekod. Denna innefattar hur företaget vill att deras leverantörer ska förhålla sig till 
miljö och etiska frågor. För att se till att leverantörerna följer den uppförandekod som de 
skrivit på görs besök vid de fabriker där produktionen sker. Ett mål som tas fram i policyn är 
att företaget vill minska den miljöpåverkan som uppkommer vid förpackning, distribution, 
användning samt sluthantering av deras produkter. De vill ta hänsyn till hela produktens 
livscykelperspektiv vid beaktande av miljöfrågor och inte bara titta på produktionsstadiet av 
en produkt. Slutligen deklarerar policyn att det viktigaste konceptet för framgång är 
medarbetarnas engagemang, trivsel och kompetens. 46  
 

6.1.2 Sammanställning av intervjuer med ledningen 
 
Ledningen på Vinga of Sweden har intervjuats var för sig (Bilaga 4). Syftet med intervjuerna 
är att få en bild över hur företaget jobbar med miljöfrågor idag utifrån ledningens perspektiv. 
Meningen är även att ta reda på hur var och en ser på miljöarbete rent allmänt. Hur de vill 
jobba med miljöfrågor i framtiden undersöks. 
 
Miljöarbete 
Ledningen på Vinga of Sweden är överens om att det är viktigt att ha ett bra och fungerande 
miljöarbete. Företaget har expanderat kraftigt under en kort tid, vilket har gjort att de inte 
riktigt har hunnit med att utveckla sitt miljöarbete. De anser att de vill ha rutiner och direktiv 
för hur de ska jobba aktivt med miljöfrågor. En efterfrågan av ISO-certifiering enligt 14001 
har märkts allt oftare vid kundkontakt. De inser att de måste arbeta aktivt med miljöfrågor i 
sina dagliga rutiner för att vara konkurrenskraftiga. Ett problem de är medvetna om är att 
slutkunden inte alltid är beredd att betala ett högre pris för mer miljövänliga produkter, trots 
att de frågar efter det. Detta är ett problem som de vill ta tag i genom att informera sina 
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kunder väl om miljöaspekterna kring sina produkter. Så väl att de i sin tur lyckas förmedla 
dem vidare till slutkunden som då kan bli beredd att betala ett högre pris för en mer 
miljövänligt framställd produkt. 
 
Vinga of Sweden har idag många produkter, framförallt de textila, som har någon form av 
miljömärkning. De tycker att det är viktigt att kunna erbjuda ett brett sortiment av 
miljövänliga produkter. Idag saknas tyvärr tillräcklig kunskap hos försäljarna kring 
produkterna för att de ska kunna använda miljöargument vid försäljning. Ledningen är 
medveten om olika saker de kan förändra för att jobba för en bättre miljö, både direkta och 
indirekta faktorer. Vinga of Sweden är även beredda att betala ett högre pris för vissa tjänster 
och varor än de gör idag för att säkerställa en mer hållbar framtid.   
 
Betydande miljöaspekter 
För att införa ett ledningssystem för miljö så krävs att Vinga of Sweden identifierar sina mest 
betydande miljöaspekter. Detta är aspekter som företaget anser har eller kan ge betydande 
miljöeffekter. Både direkta och indirekta miljöaspekter måste definieras och tas i beaktade på 
bästa sätt.   
 
Ledningen anser att deras direkta miljöaspekter är avfall, förpackningar samt utsläpp av 
koldioxid vid transporter då försäljarna rör sig inom Sverige och Norge. De indirekta 
aspekterna som de nämner är framförallt den miljöpåverkan som blir vid transporter. 
Flygtransporter och lastbilstransporter är de största miljöförstörande aktiviteter idag anser 
ledningen. De skulle vilja ersätta dagens transportmedel med mera båttransporter och 
eventuellt tågtransporter. Andra indirekta aspekter som de definierar är den miljöpåverkan 
som sker hos deras leverantörer i andra länder. Ett problem som uppkommer kan vara då 
Vinga of Sweden lägger en order på en fabrik vilken i sin tur väljer att förlägga produceringen 
på en annan fabrik. Vinga of Sweden har aldrig fått utvärdera och godkänna denna andra 
fabrik. Det är även svårt för Vinga of Sweden att hålla koll på sina leverantörers miljöarbete, 
med avseende på hur de tar hand om avfall eller hur vida de har fungerande reningsverk, då 
produktionen sker i andra länder.   
 
Miljöpolicy 
Vinga of Sweden har idag en miljöpolicy som de inte är nöjda med. Policyn offentliggörs på 
hemsidan mest för att kunder ska få en snabb inblick i hur företaget tänker kring miljö. 
Ledningen är överens om att denna policy måste omformuleras och bli en policy som de 
verkligen känner att de står för och kan leva upp till. Det är viktigt med en policy som är 
specifikt utformad för just Vinga of Sweden. Den bör också vara lättförstålig och täcka upp de 
frågor företaget tycker är viktiga och som de aktivt jobbar med. 
 
Via sin policy vill de förmedla till sina kunder varför de måste tänka ett steg längre för att 
skapa ett hållbart samhälle. De vill att sina kunder och i sin tur deras kunder ska lägga 
beställningar i tid så att flygtransporterna kan minskas.  
 
Miljömål 
Ledningen måste formulera miljömål som de kan uppfylla inom en viss given tidsram. Det 
ska finnas både kortsiktiga och långsiktiga miljömål. Ledningen på Vinga of Sweden gav 
exempel på kortsiktiga miljömål. Ett mål skulle kunna vara att de planerar bättre så att de 
slipper frakta hem varor med flygtransport i lika stor utsträckning som idag. När försäljarna 
åker ut till kunder så använder de dieselbilar i dagsläget. Alternativt kan de investera i 
miljöbilar. Förslag på långsiktiga mål från ledningen är att de skapar rutiner för att bättre 
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kontrollera och följa upp leverantörers miljöarbete. De vill ha större kontroll över att de 
fabriker som producerar deras produkter har ordentliga reningsverk och en korrekt 
avfallshantering. Ett annat långsiktigt mål är att försäljarna ska ha större förståelse för hur de 
produkter de säljer påverkar miljön i olika avseenden. Som exempel vill de inte enbart kunna 
säga att en handduk är producerad i 100 % ekologiskt odlad bomull utan även att den har 
skeppats hem och tillverkats i en fabrik som har ledningssystem för miljö.  
 
Kommunikation, intern och extern 
Ledningen är överens om att den interna kommunikationen är bristfällig. De vill bli bättre på 
att kommunicera med sina medarbetare. Då företaget har växt snabbt den senaste tiden har de 
inte haft tid att ta tag i införandet av rutiner för kommunikation. Förslagsvis skulle 
veckomöten kunna införas. Det är då viktigt att en noggrann dokumentation görs av mötena 
så även de anställda utanför kontoret får ta del av informationen. Säljarna är ofta ute på 
uppdrag och två säljare jobbar enbart på provision för Vinga of Sweden. Det är viktigt att alla 
berörda parter få ta del av information och uppdateringar rörande företaget. 
 
Kommunikation externt sker enligt ledningen via Vinga of Swedens produktkatalog, 
kundbesök och produktmärkningar. De har även en hemsida där det förutom 
produktkatalogen går att finna kvalitets och miljöpolicyn som den ser ut idag. När en kund 
frågar efter något så skickar Vinga of Sweden ut en offert med olika förslag, däribland deras 
miljöcertifierade produkter som alternativ till konventionella produkter. Vid kundförfrågan 
kan företaget visa upp SGS-test för de flesta av produkterna i sitt sortiment.  
 
Miljöledningssystem 
Vinga of Sweden vill innan årets slut vara certifierade enligt ISO-standard 9001 och 14001, 
för kvalitet och miljö. I dagsläget är ledningen inte tillräckligt införstådda med vad ett 
ledningssystem för miljö innebär. De är medvetna om att det handlar om att skapa rutiner. De 
medger att de inte har tillräckligt med tid för att ta tag i implementering och har då valt att ta 
hjälp utifrån. Ledningen känns engagerad och är överens om att en certifiering är nödvändig 
för att fortstätta expandera på marknaden. De ser ett ledningssystem som en nödvändighet då 
det idag saknas rutiner kring mycket på företaget. De ser införandet som en investering då 
både tid och pengar går att spara in med ett ledningssystem. Certifiering är bra 
marknadsföringsmässigt och de har märkt av en allt större efterfrågan hos sina kunder. 
Ledningen tycker att det visar på en viss standard att erhålla en certifiering och det blir en 
garanti för kunden att de väljer en bra leverantör. Genom att ha ett ledningssystem för miljö 
kan företaget styrka vart de är på väg och påvisa sina mål och framsteg för kunder. 
 

6.1.3 Sammanställning av intervjuer med medarbetarna 
 
Medarbetarna på Vinga of Sweden har intervjuats var för sig (Bilaga 5). Syftet med 
intervjuerna är att få en bild över hur de ser på företagets miljöarbete idag och 
framtidsvisioner.  
 
Miljöarbete 
Medarbetarna på Vinga of Sweden är överens om att företagets vision är att ligga i framkant 
vad det gäller att ha ett aktivt miljöarbete. För ett bra miljöarbete på företaget ska alla vara 
delaktiga och ta sitt ansvar. Att göra små förändringar är minst lika viktigt som att göra större. 
Vad det gäller målet med ett bra miljöarbete så skiljer sig tankarna hos medarbetarna. Några 
ser att sortering av avfall är det viktiga medan andra tycker att ett ekologiskt hållbart samhälle 
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ska vara målet. Då en organisation jobbar enligt ISO-standard 14001 är det viktigt att alla 
strävar och jobbar efter samma mål. 
 
De har idag ett system för avfallssortering vilket innefattar wellpapp, plast och brännbart som 
alla är införstådda med. När det gäller avfall ligger en stor del av volymen på lagerenheten. 
De tar vara på de importkartonger som ser bra ut och använder dem vid packning av 
exportvaror, detta för att minska användning av wellpapp. 
 
Medarbetarna är medvetna om att man inom en organisation måste jobba mycket och aktivt 
med miljöfrågor. De tycker även att man ska bidra på sitt sätt, med de bitar som berör ens 
företag. De anser det lika vikigt att fokusera på att erbjuda produkter som är av bra 
materialval och framställning som att transportera dem på bästa möjliga sätt för miljön. De ser 
även en efterfrågan från kund att Vinga of Sweden fokuserar på miljöfrågor i sitt arbete. Som 
ett bevis på detta kan en certifiering enligt ISO-standard 14001 visas upp. Även om viljan om 
att jobba enligt detta system finns, är uppfattningen om hur man går tillväga splittrad. Att 
sätta upp en policy med tydliga mål är viktigt för att kunna jobba aktivt med miljöfrågor, 
enligt en av medarbetarna. Andra ser mer till konkreta tillvägagångssätt. För att ha en bra 
framtidsplan och ständigt ligga i fas med vad som är aktuellt för företaget, vad det gäller 
miljö, är det vikigt att ha en miljöpolicy och rutiner för hur man jobbar enligt denna. 
 
Idag finns inga rutiner för Vinga of Swedens miljöarbete, förutom sopsortering. De är överens 
om att detta kan förbättras. Arbetet skulle även kunna effektiviseras genom att strukturera upp 
vilka roller alla har inom företaget. Genom att låta den som är bäst på att göra en viss uppgift 
och ta ansvar för den skulle tid kunna sparas. Medarbetarna tycker att ledningen drar igång 
projekt, som exempelvis samarbete med organisationen REPA, men att information och 
uppföljning av detta inte ges till de anställda.  
 
Åsikterna är splittrade ifall utbildning kring miljö hade hjälpt medarbetarna i sitt dagliga 
arbete. Vissa ser att de idag redan vet hur företaget påverkar miljön, medan andra tycker att 
mer lärdom hade varit till fördel som säljargument. En medarbetare ser att utbildning om hur 
företaget ska jobba med miljöarbete hade hjälp vid införandet av detta i de dagliga 
arbetsrutinerna. Detta är viktigt då man jobbar enigt ISO-standard 14001.  
 
Betydande miljöaspekter 
Åsikterna om vilka som är Vinga of Swedens mest betydande miljöaspekter skiljer sig. De 
flesta tar upp transporter och avfallshantering. Infallsvinkeln om hur produkterna ska tas 
omhand efter förbrukning kom upp under intervju, vilket är något de idag inte arbetar med. 
En annan miljöaspekt som diskuterades är att allt avfall idag inte är sorterbart, så som 
bläckpatroner. Detta skulle kunna vidareutvecklas då det finns refillalternativ som kan vara 
mindre miljöbelastande.  
 
De ser att de främsta miljöaspekterna skulle kunna förbättras genom att de förmedlar sitt 
miljötänk till kund, så att de i sin tur kan förmedla det vidare till slutkund. Genom att göra 
sina kunder medvetna kring hur Vinga of Sweden jobbar för förbättring av sina miljöaspekter 
kan de även påverka deras val av vara och transportmedel. För att förmedla samma miljötänk 
till kunder påpekade en av medarbetarna att det är viktigt med struktur i miljöarbetet så att 
alla jobbar för samma mål och även är eniga i den information de framför till kunder. 
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Miljöpolicy 
Åsikterna om policyn var delade. Merparten vet inte om att den finns. En medarbetare tycker 
att den som bra som den är idag. Samma person anser att den finns i åtanken under det 
dagliga arbetet. Övriga tycker inte att den finns med i deras arbetsrutiner och att den har 
diskuterats för lite. Det kom även upp att miljöpolicyn är under utveckling, men att detta 
ligger på ledningens ansvar.  
 
Miljömål 
Uppfattningen av hur Vinga of Sweden idag har lagt upp sitt miljöarbete är att de fokuserar på 
miljörätta produkter. De sorterar avfall i Borås och försöker samla sina frakter genom att fylla 
containrar som skickas från Kina. Genom sitt medlemskap i organisationen REPA får de hjälp 
med att kontrollera sin förpackningsomsättning. Vid export komprimerar de lådor för att de 
ska ta så liten plats som möjligt. Åsikterna om hur de idag jobbar med miljö speglas utifrån 
vilken position personen som intervjuas har, och därför ges olika svar. Sammanfattningsvis 
kan sägas att de tar upp flera aspekter. Alla är enade om att de idag inte finns några konkreta 
miljömål på företaget. För att kunna jobba enligt miljömål måste företaget få struktur så att 
alla jobbar åt samma håll. 
 
Kommunikation, intern och extern 
Idag finns det inte någon bra plan över hur miljö kommuniceras internt. De projekt som 
startas stannar vanligen inom ledningen och hos de personer projektet berör. Därmed är 
vetskapen om miljöarbetet dålig ibland de andra medarbetarna. I och med att de inte har 
någon bra rutin för hur nya händelser inom företaget ska kommuniceras vidare till de 
anställda är det svårt att föra vidare en entydig bild av företagets miljöarbete utåt, både till 
leverantör och till kund. Då ett företag arbetar enligt ISO-standard 14001 är det av stor vikt att 
det finns rutiner för kommunikation inom företaget. Rutiner ska vara ett verktyg för att hålla 
alla underrättade så att de jobbar mot samma mål.  
 
Miljöledningssystem 
Kunskapen om vad ett miljöledningssystem innebär finns knappt bland medarbetarna. En av 
dem har tidigare varit anställd på ett företag under tiden som de införde en certifiering för 
miljöledning vilket har gett henne en djupare förståelse. Eftersom företaget där hon jobbade 
var uppbyggt på ett annat vis har hon ändå svårt att se hur införandet av miljöledningssystem 
kommer att ske på Vinga of Sweden. Även om de flesta inte vet hur införandet av ett 
miljöledningssystem går till och vad det innebär för företaget är de positiva och ser det som 
något bra, både som säljargument och för miljön. 
 

6.2 Kartläggning av företagets miljöpåverkan 

Det första som måste göras innan en plan för förbättrande åtgärder kan tas fram är att 
kartlägga företagets miljöpåverkan som det ser ut idag. Vinga of Sweden är ett svenskt 
företag vilket gör det naturligt att utgå från svensk lagstiftning för kartläggningen.  
 
Sveriges 16 miljömål är täckande på alla de miljöpunkter där förändring måste göras för att 
bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. 2, ss.48-49 Detta motiverar valet av att använda dem 
för att kartlägga ett företags miljöpåverkan. 
 
Enligt ISO-standard 14004, vilken är en allmän vägledning för implementering av ett 
miljöledningssystem, finns vissa miljöaspekter som företaget måste ta hänsyn till vid en 
kartläggning av miljöpåverkan. 52, ss. 16-17 
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Vad som bör tas hänsyn till vid identifiering av miljöaspekter enligt ISO-standard 14004: 
 

• Utsläpp till luft 
• Utsläpp till vatten 
• Utsläpp till mark 
• Användning av råvaror och naturresurser 
• Lokala och kommunala miljöfrågor 
• Användning av energi 
• Energiutstrålning 
• Avfall och biprodukter 
• Fysiska egenskaper 52, s.17 

 
Organisationens tjänster, produkter och aktiviteter kan också bidra till miljöaspekter. Följande 
aktiviteter bör även tas hänsyn till: 
 

• Konstruktion och utveckling 
• Tillverkningsprocesser 
• Förpackning och transportsätt 
• Entreprenörers, underentreprenörers och leverantörers miljöprestanda och 

tillvägagångssätt 
• Avfallshantering 
• Utvinning och transport av råvaror och naturresurser 
• Transport återvinning och återvinning av produkter 
• Aspekter som är kopplade till naturliv och biologisk mångfald 52, s.17 

 
Med utgångspunkt i Sveriges 16 miljömål har författarna kartlagt Vinga of Swedens 
miljöpåverkan. I denna karläggning har även hänsyn tagits till vägledningsstandardens sätt att 
identifiera miljöaspekter. Enligt standarden bör även tillverkningsprocesser tas i beaktning. 
Vinga of Sweden har sin produktion i andra länder, därför har försök att inkludera viss 
miljöpåverkan som företaget bidrar till i produktionsländerna gjorts. 
 

1. Begränsad miljöpåverkan 
 
Vinga of Sweden påverkar växthuseffekten genom utsläpp av koldioxid vid 
transporter. Deras olika transportmedel är flyg, båt, lastbil samt personbil. De 
betydande utsläppsaspekterna är framförallt flygtransport från produktionsland till 
Sverige och lastbilstransport vid slutleverans till kund.  
 
Det sker mycket transporter med personbil på företaget eftersom försäljarna oftast har 
kundmöten hos kunden. Personbilarna drivs med diesel. 

 
2. Frisk luft 

 
Vinga of Sweden har all sin produktion i andra länder. I Sverige finns kontorslokaler 
samt lager. Värde kedjan för en textil produkt kan vara svår att kartlägga då den 
vanligen bearbetas i ett flertal länder och fabriker. De utsläpp som sker vid produktion 
är därmed svåra att kartlägga. Vinga of Sweden vill vara medvetna om hur deras 
produkter påverkar miljön genom hela sin livscykel. De utsläpp som sker i Sverige är 
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huvudsakligen från avfallshantering. Både ifrån kontorsavfall och hantering vid 
nyttjade av de produkter som säljs. Vinga of Sweden har idag sortering av avfall, 
vilket minskar mängden brännbart avfall. 

 
3. Bara naturlig försurning 

 
Vinga of Sweden påverkar inte nämnvärt den naturliga försurningen i Sverige, då de 
inte har någon produktion här. Produktionen är belägen i andra länder, där en viss 
påverkan av försurning kan ske. Genom att i allt större utsträckning använda 
ekologiska, rättvisemärkta och återvunna material i sina produkter påverkar de 
försurningen i produktionsländerna i mindre skala. 

 
4. Giftfri miljö 

 
Farligt avfall som batterier, bläckpatroner och elektronisk utrustning sorteras inte idag. 
De flesta av Vinga of Swedens produkter genomgår ett SGS-test för att se att 
produkten uppfyller de bestämmelser för gränsvärden som finns för kemikalieinnehåll. 
SGS-test visar på vad en produkt innehåller idag, men det visar inte på hur stor mängd 
kemikalier som har använts vid framställning av produkten i produktionslandet. 
Många textila produkter är certifierade enligt Öko-tex 100 standard. Denna garanterar 
att produkten inte är farlig för människans hälsa vid användning. 

 
5. Skyddande ozonskikt 

 
Eftersom Vinga of Sweden inte har någon produktion i Sverige påverkar de inte det 
ozonskiktet nämnvärt. Det kan dock finnas kemikalier i produktion som kan påverka 
ozonskiktet negativt. Detta är svårt för företaget att kontrollera då produktionen är 
förlagd utanför Sverige. 
 
Flygtransporter på hög höjd kan orsaka utsläpp av partiklar och vattenånga som 
påverkar tjockleken av ozonskiktet. 17   
 
Vinga of Sweden importerar idag ett flertal varor med flygfrakt långa distanser. Dessa 
transporter kan ha negativ påverkan på det ozonskiktet. 

 
6. Säker strålmiljö 

 
Vinga of Sweden producerar inte några elektroniska produkter som kan släppa ut 
strålning.  

 
7. Ingen övergödning 

 
Då företaget inte bedriver någon verksamhet för odling i Sverige så sker inte några 
utsläpp som kan bidra till övergödning.  
 
Ett flertal av företagets textila produkter tillverkas av bomull. Bomullsplantage runt 
om i världen har en negativ inverkan på miljön då de i stor utsträckning sker 
konstbevattning, användning av gödningsmedel och bekämpningsmedel. 7, ss. 12-13 
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Vinga of Sweden har utvecklat sitt produktsortiment så att det inkluderar produkter 
gjorda i ekologisk och rättvisemärkt bomull. De arbetar aktivt med att införa fler 
produkter gjorda i ekologiska material för att säkerställa en mer hållbar utveckling.   
 
Genom dessa materialval säkerställer de att inga giftiga bekämpningsmedel eller 
gödningsmedel används på bomullsplantagen. Konstbevattning görs inte då bomullen 
växer naturligt utav nederbörden. 6, ss. 19-21 

 
8. Levande sjöar och vattendrag 

 
Vinga of Sweden har ingen nämnvärd vattenförbrukning i Sverige då de inte har 
någon produktion förlagd här. 
 
Beroende på var en bomullsodling är belägen så varierar också klimatet. Det kan 
behövas så mycket som 29 000 liter vatten för att ta fram ett kilogram råbomull.  
Därför sker ofta konstbevattningar då bomullen inte får tillräckligt med 
vattenförsörjning utav enbart nederbörd. Konstbevattning kan leda till att sjöar och 
vattendrag torkas ut vilket kan ha förödande konsekvenser för omgivningen. 6, ss. 8-10 

 
9. Grundvatten av god kvalitet 

 
Vinga of Sweden är anslutna till vattenverket och har inga utsläpp i Borås som kan 
påverka kvaliteten på dricksvattnet. 
 
Vinga of Sweden försöker kontrollera att deras leverantörer har reningsverk i sina 
fabriker. Det är svårt i vissa fall då en leverantör visar upp en fabrik och sedan lägger 
ut en order på en annan fabrik som inte godkänts av företaget. Detta sker eftersom en 
leverantör inte vill tacka nej till en order och då tar på sig mer än vad deras fabriks 
kapacitet klarar av.  

 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 
Vinga of Sweden har sitt huvudkontor samt lagerlokal i Borås som är en stad i 
inlandet. Laster med importerade varor fraktas ofta långa distanser med båt. Utsläpp 
som sker med båt kan påverka havsmiljön. De transporter som ska till Vinga of 
Swedens lager anländer till Göteborgs hamn. 
 
Grunda havsbottnar är känsliga för fartygstrafik då de kan störa fiskar och andra 
levande organismer som växer upp i dessa områden. 18  

 
11. Myllrande våtmarker 

 
Vinga of Sweden påverkar inte de myllrande våtmarkerna nämnvärt i Sverige. 

 
12. Levande skogar 

 
Vinga of Sweden fraktar mycket av sina varor i wellpappkartonger. De är anslutna till 
REPA, vilka hjälper till med återvinning och avfallshantering. Årligen sker 
rapportering till REPA av både inköp och användning av wellpapp. Detta hjälper dem 
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att hålla koll på sin konsumtion. De försöker även återanvända de kartonger som är 
brukbara.  

 
13. Ett rikt odlingslandskap 

 
Vinga of Sweden har produkter tillverkade av bomull. Bomullsodlingar finns på ett 
flertal ställen i världen, dock inga i Sverige. 

 
14. Storslagen fjällmiljö 

 
Vinga of Sweden påverkar inte fjällmiljön i Sverige nämnvärt. 

 
15. God bebyggd miljö 

 
Bullernivån i lokalerna i Borås är inte nämnvärt störande. I kontors- och lagerlokal 
sker soppsortering av wellpapp, glas, kompost och brännbart. I lokalerna används 
lågenergilampor och lysrör. Då lokalerna är obemannade är lamporna släckta. Vinga 
of Swedens lokaler i Borås värms upp med bergvärme.  
 
Bergvärme är ett bra val ur miljösynpunkt. Uppvärmningssystemet fungerar genom att 
lagrad solenergi hämtas från berggrunden. 44 

 
16. Ett rikt växt och djurliv 

 
Vinga of Sweden påverkar inte växt och djurlivet direkt. Indirekt påverkas det av 
utsläpp vid transporter och produktion. 
 

6.3 Vinga of Swedens textila produktion 

6.3.1 Sammanfattning av intervju med Calle Dahlin  
 
Dahlin är inköpsansvarig på Vinga of Sweden. Han har intervjuats kring Vinga of Swedens 
textila produkter och produktion (Bilaga 6). 
 
Vinga of Sweden har inga egna fabriker. De samarbetar med olika leverantörer runt om i 
världen. I dagsläget har de en leverantör i Turkiet som de köper bomullsfrotté av. Nyligen har 
det tillkommet en leverantör i Colombia vilken de också köper in bomullsfrottéprodukter från. 
Vinga of Sweden har bomullskassar som är gjorda av återvunnen bomull. Dessa kassar köper 
de in från Spanien. De har en ulleverantör i Italien. I Bangladesh har de tre leverantörer som 
de köper in bäddtextilier i bomull från. Även i Indien har de tre leverantörer som de köper in 
kökstextilier, ekologisk bomullsfrotté samt tygväskor i rättvisemärkt bomull. I Kina har de 
fyra leverantörer. Därifrån köper de bomullsfrotté och kökstextilier.  
 
Vinga of Sweden arbetar med tre olika produktmärkningar. Vilka är Fairtrade, Öko-tex 100 
och GOTS. Idag är ungefär en procent av företagets textila produktsortiment är certifierade 
enligt Fairtrade. De Fairtrademärkta produkterna kommer från en leverantör i Indien. Alla 
frotté- och bäddprodukter är certifierade enligt Öko-tex 100 standard. Bomullsfrottén från 
Indien är certifierad enligt GOTS. 
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Dahlin är ansvarig för de flesta inköp som Vinga of Sweden gör. Det är ett litet företag så 
ibland får han hjälp från sina medarbetare. Kommunikation med leverantörer sker via e-post, 
telefon och kravspecifikationer. I Kina har de ett kontor där två stycken kineser arbetar. De 
kontrollerar produktionen och att leverantörerna sköter sig i Kina. Innan en produkt godkänns 
så skickas ett första exemplar till Sverige för godkännande. Det är ofta dessa första exemplar 
som används i produktkatalogen. I dagsläget har Vinga of Sweden inga tillräckliga 
miljödokument att kommunicera med sina leverantörer. Detta är något de vill skaffa inom 
snar framtid då Dahlin tycker att det är viktigt att förmedla miljökrav och diskussioner kring 
miljöfrågor till sina leverantörer. De vill formulera ett lättförståligt dokument som 
leverantören kan ta till sig och arbeta efter. 
 
När en ny produkt ska tas fram börjar det med att Dahlin sitter tillsammans med en inhyrd 
designer och arbetar fram idéer. Utifrån detta tar designen fram förslag för godkännande 
innan kravspecifikationer görs och skickas till produktion. Alla textila produkter som syns i 
katalogen designar och tar Vinga of Sweden fram själva. Ofta är en order kundspecificerad 
och då har kunden givetvis specifika krav. Ett problem som Vinga of Sweden ofta stöter på är 
att kunden inte alltid förmedlar allt kring den produkt och tjänst de vill ha. Kunden tänker ofta 
att vissa saker är så självklara att de struntar i att skriva ner det i ordern. Detta ser Dahlin som 
ett problem och de vill ha någon form av dokument som förmedlar till kunden redan vid första 
kontakt vad de står för och vad de kommer att leverera. 
 

6.3.2 Sammanställning av intervju med Flora Ho. 
 
Flora Ho är ansvarig för Kinakontoret. Hon har intervjuats kring Vinga of Swedens textila 
produkter och produktion (Bilaga 7). 
 
Vinga of Swedens leverantörskontakter sker via ett kontor i Kina där de har två anställda, 
Flora Ho och Ivy Xie. De sköter huvudsakligen kontakten med alla leverantörer i Kina.  
  
Vid val av en ny leverantör börjar Vinga of Sweden med att kolla om produktlinjen stämmer 
överens med vad Vinga of Sweden vill ha i sitt sortiment. Detta sker innan första kontakt tas. 
Det nästa som sker är att en kontakt etableras. Vinga of Sweden testar då de produkter som de 
finner intressanta för att se att de inte innehåller några farliga kemiska substanser som kan 
avges vid användning eller vid avfallshantering. Dessa tester låter de ett utomstående 
testinstitut göra. För att följa upp att leverantören sköter sig i enighet med Vinga of Swedens 
villkor görs uppföljning varje dag på de beställningar som lagts. Dessutom får de prover på 
produkterna till kontoret i Kina innan en leverans skickas iväg till Sverige.  
 
Innan en produkt väljs ut till produktion ser Vinga of Sweden till att den inte innehåller några 
giftiga substanser. De ser även till att få ta del av de certifikat som leverantören säger sig ha. I 
övrigt förmedlar de i dagsläget inte några speciella miljökrav till produktionen.  
 
Gällande de textila produkterna så har alla en Öko-tex 100 certifiering. Vinga of Sweden ser 
även till att inga av produkterna innehåller någon av de azofärgämnen som förbjudits inom 
EU.  
  
Kommunikation mellan kontoret i Kina och leverantörerna sker via telefon, e-post, MSN och 
vid besök i fabrikerna. 
 

 



 45 

7. Diskussion 

Denna del av arbetet baseras på författarnas egna synpunkter och presenterar hur 
genomförandet av arbetet har gått. Analys av resultat presenteras. Tankar kring hur arbetet 
har speglats utifrån syftet åskådliggörs. 
 

7.1 Metoddiskussion 

Under intervjuer med ledningen har företagsstruktur och arbetssätt som Vinga of Sweden 
jobbar efter förklarats grundligt. Med kunskap om hur företaget är strukturerat har deras 
miljöarbete, som det ser ut idag, fastställts utifrån öppna intervjuer med alla medarbetare.  
 
Omfattande teori 
Syftet med examensarbetet är att genom en kartläggning av företagets miljöpåverkan 
identifiera gapet för vad som skiljer deras arbete idag i förhållande till där de vill befinna sig i 
framtiden. Detta för att kunna implementera av ett miljöledningssystem. Syftet innefattar även 
att ge förslag på hur Vinga of Sweden kan förbättra sina textila produkter och produktion i 
miljösyfte. För att uppfylla detta syfte krävdes studier av ISO-standard 14001, för krav, och 
ISO-standard 14004, för vägledning. En grundläggande studie av standard utgjorde grunden 
för arbetet. Utifrån standard applicerades de krav som den ställer på företagets arbete. Att 
börja arbetet genom att fokusera på standard och därefter ta reda på hur företaget är 
strukturerat underlättade analysen av företaget. Detta eftersom analysen gjordes med 
standarden i fokus. 
 
För att uppfylla den del av syftet som handlar om textil har fokus legat i att bygga en teoridel 
utifrån uppdaterade källor. Inom miljöområdet sker ständiga uppdateringar. Utifrån analys av 
företagets textila produkter och produktutveckling har mestadels artiklar använts för att skapa 
förslag på hur Vinga of Sweden kan utvecklas inom detta område. Vetenskapliga artiklar har 
påvisat att kommunikation är vikigt för utveckling av ett företags miljöprestanda. 
Litteratursökningen har fokuserat på kommunikation inom textilbranschen. 
 
Intervjuer 
De intervjuer som genomfördes på företaget var planerade efter en strukturerad form med 
öppna svar. Tanken med intervjuerna var att se hur medarbetarnas uppfattning av deras 
miljöarbete idag är upplagt. Författarna hade inte någon kunskap om hur långt miljöarbetet på 
företaget hade kommit vid intervjuer av medarbetarna. Detta medförde att vissa frågor var 
formulerade så att de inte kunde besvara dem. Resultatet blev att respondenterna istället valde 
att omformulera vissa frågor. I och med detta blev svaren ibland svårtolkade. Om tid hade 
funnits skulle intervjuer med ledningen kring företagets miljöarbete ha kunnat ske först för att 
ligga till grund inför intervjuer med medarbetarna. 
 
Då alla medarbetare kunde ställa upp på intervju gav detta en bra bild över företaget utifrån 
allas åsikter. En klar bild gavs utav hur de själva uppfattar sitt miljöarbete. 
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7.2 Analys av resultatet 

Arbetets uppfyllelse av syftet 
På sin hemsida presenterar Vinga of Sweden en miljöpolicy. Arbetet planerades med 
utgångspunkt i denna. Visionen var att utifrån miljöpolicyn skapa arbetssätt och rutiner för att 
införa den i företagets dagliga arbete. Målet var även att utifrån miljöpolicyn lätt kunna 
identifiera de brister som finns inom företaget för att kunna certifiera sig enligt ISO-standard 
14001. I det inledande stadiet av arbetet upptäcktes att företagets miljöpolicy inte var skriven 
för att vara en del i Vinga of Swedens dagliga arbetsrutiner. Den hade inte utformats enligt 
Vinga of Swedens visioner och mål, vilket gjorde den irrelevant att bygga projektet på. 
Funderingar kring att omformulera syftet så att projektet skulle vara att skapa en ny 
miljöpolicy för Vinga of Sweden fanns. Som utomstående part är det svårt att formulera en 
policy, då den ska vara personlig för ett företag. Därmed har ingen ny policy formulerats i 
detta arbete. 
 
En ny uppläggning av arbetet utformades. Denna lade fokus på att identifiera det miljöarbete 
som företaget bedriver idag. För att ta reda på vilka rutiner Vinga of Sweden har för sitt 
miljöarbete kunde nästan bara muntliga källor användas, vilket är en tidskrävande 
insamlingsform av information. Information kunde även tas ifrån företagets hemsida, där de 
delar med sig av sina visioner inom miljöområdet. Förutom den information som företaget har 
på sin hemsida har de inte någon sammanställd dokumentation av sitt miljöarbete. Därmed 
fick den mesta fakta identifieras genom muntliga källor. 
 
Utifrån intervjuer gjordes en analys av hur medarbetarna idag ser på sitt miljöarbete. Detta 
användes sedan som grund för att förklara i vilket tillstånd Vinga of Sweden idag befinner sig 
i. Dagssituationen är en del av Gap-analysen. Med hjälp av vägledningsstandard, ISO 14004, 
sattes det önskade tillståndet för Vinga of Sweden upp i Gap-analysen. Genom att utgå ifrån 
vägledningsstandard, där det önskade tillståndet beskrivs, visar detta på att företagets önskade 
situation överensstämmer med de kriterier som standarden tar upp. Utifrån analys av gapet 
mellan önskat- och dagens tillstånd togs vägledning fram för att stänga gapet. Vägledningen 
ger en bild av hur företagets brister gentemot hur ISO-standard ser ut. Utifrån analysen kunde 
det vidare identifieras förslag på konkreta åtgärder som är lämpliga för Vinga of Sweden att ta 
till i nästa steg. 
 
Utifrån intervjuer har kartläggning av den textila produktprocessen genomförts. Ansvarig för 
produktutveckling av textila produkter har intervjuats. Kontakt med Kinakontoret utifrån hur 
de idag kommunicerar miljö till sina textila leverantörer har skett via en intervju i e-post 
format. Utifrån denna kunde även en bild av hur de i Kina uppfattar Vinga of Swedens 
miljöarbete målas upp.  
 
Då företaget är relativt litet händer det att arbetsrutiner på företaget utförs av andra än den 
som har huvudansvaret för dem. Under kartläggning av den textila 
produktframtagningsprocessen utfördes enbart intervju med den huvudansvarige. Ytterligare 
synpunkter och åsikter skulle ha kunnat framkomma vid ytterligare intervju av de andra 
medarbetarna. En synpunkt på detta är att formulering utav relevanta frågor hade kunnat bli 
svår, då övriga medarbetares ansvarsområden inte är specifikt textil.  
 
En första introduktion gavs till medarbetarna av vad ett miljöledningssystem innebär under 
intervjuerna. Genom att ge en introduktion av miljöledningssystemet fick de anställda även 
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möjlighet att ställa sina personliga frågor utifrån funderingar. Detta introduktionssätt kan ha 
medfört att de fick bättre förståelse för vad ett miljöledningssystem innebär. 
 
Författarnas influenser i arbetet 
Under examensarbetet har författarnas mening varit att erhålla ett objektivt synsätt för att 
skapa en så rättvis bild av företaget som möjligt. Det faktum att författarna innan projektets 
start inte hade någon kunskap om företaget har främjat detta synsätt. 
 
Den utbildning som författarna skriver examensarbete inom har inriktning på textilteknologi. 
Detta har påverkat arbetet genom att miljöledningssystem inte enbart har varit i fokus. Arbetet 
har även inkluderat Vinga of Swedens textila produkter och produktion. De miljödelar som 
har integrerats i många kurser under textilingenjörsutbildningens gång har bidragit till en ökad 
förståelse och påverkat synsätt på företag och dess utvecklig mot en mer hållbar framtid. 
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8. Slutsats och rekommendationer för framtiden 

I denna del av rapporten presenteras de slutsatser som författarna kommit fram till utifrån 
resultaten. 
 
 
Ledningen samt medarbetarna på Vinga of Sweden är positiva till införandet av ett 
ledningssystem för miljö. De är eniga om vikten av att jobba med miljöfrågor som företag för 
att säkerställa en mer ekologisk hållbar utveckling. De är överens om att struktur och rutiner 
saknas för att kunna arbeta effektivt med miljöfrågor. Strukturen på företaget idag gällande 
arbetsuppgifter är aningen rörig då Vinga of Sweden är ett relativt litet företag. Alla 
medarbetare har ett definierat arbetsområde, som det ser ut idag så arbetar de mycket över 
gränserna och vill ha bättre struktur på vem som ska göra vad. Införandet av ett 
miljöledningssystem kommer att ge företaget struktur och rutiner för att kunna arbeta mer 
aktivt och effektivt med miljöfrågor. Bredare kunskaper och förståelse för den textila 
värdekedjan och deras produkters livscykel ökar företagets medvetenhet för miljöfrågor. 
 
Det finns i dagsläget ingen miljöansvarig på företaget. Miljöpolicyn som finns på deras 
hemsida är inte bearbetad. Ingen på företaget jobbar med policyn i beaktande och de flesta vet 
inte om att det existerar en nedskriven miljöpolicy. 
 
Ledningen har visioner att deras produkter och produktion ska bli mindre miljöbelastande på 
flera sätt. De arbetar redan med miljömärkningarna Fairtrade, Öko-tex 100 och GOTS. De 
låter de flesta av sina produkter genomgå ett SGS-test där det säkerställs att produkterna inte 
innehåller några giftiga eller förbjudna kemikalier. De vill bli bättre på att ta in miljötänk vid 
designprocessen av en produkt, för att produkten ska vara mindre miljöbelastande under sin 
livscykel. De vill även förbättra kommunikationen till leverantörerna kring vikten av att ha 
resurssnålare produktion. Ambitioner finns att arbeta aktivt med miljö, men de saknar någon 
på företaget som kan lägga ner tid och energi i dessa frågor. 
 

8.1 Gap-analys 

Det finns inget givet tillvägagångssätt för hur en Gap-analys ska genomföras för ett 
miljöledningssystem. Valet har gjorts att forma Gap-analysen efter elva punkter enligt ISO-
standard 14004. 52, s. 4 Där har de viktigaste uppgifterna för införandet av ett 
miljöledningssystem tagits fram. Dessa elva punkter har vi satt som de önskade tillstånden. 
Därefter formulerades hur företagets situation ser ut idag för varje punkt. Dagens tillstånd har 
tagits fram utifrån intervjuer med ledningen och medarbetarna på Vinga of Sweden. Förslag 
på åtgärder för att sluta gapet mellan dagens situation och den önskvärda har diskuterats fram 
med hjälp av ISO-standard 14001 och 14004, för krav samt vägledning.  
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Från ↓  Till → Skapa insikt om att 
miljöstyrning hör till 
organisationens högsta 
prioriterade områden. 

Upprätta och underhålla 
kommunikation och bra 
relationer med interna och 
externa intressenter. 

1. Vikten av miljöarbete. 
Medarbetarna är medvetna om 
företagets visioner med 
miljöarbete men vet inte hur de 
ska införa det i sitt dagliga 
arbete.  

Ledningen måste strukturera 
upp Vinga of Swedens 
miljöarbete och ta fram en 
miljöpolicy som går att 
applicera på företagets 
arbetsrutiner.  
Nästa steg blir att förmedla 
miljöarbetet till 
medarbetarna. 

 

2. Kommunikation. 
Rutiner för kommunikation 
kring miljö saknas både internt 
och externt.  

 En ansvarig måste utses för 
kommunikation internt och 
externt. 
Företaget måste bestämma 
vilken information som ska 
kommuniceras till vem. 
Rutiner måste upprättas för 
hur medarbetarna och olika 
intressenter ska få ta del av 
den information som är 
relevant för dem.  

 
 
 
Från ↓  Till → Identifiera miljöaspekter som 

kan sättas i samband med 
organisationens miljöaspekter. 

Identifiera lagkrav och andra 
krav som organisationen berörs 
av och som har samband med 
organisationens miljöaspekter. 

3. Miljöaspekter. 
Ledningen samt medarbetarna 
har viss vetskap kring vilka som 
är deras betydande 
miljöaspekter. 

Kartläggning över företagets 
miljöpåverkan måste göras. 
Företaget måste avgöra vilka 
aspekter som är betydande 
miljöaspekter. 

 

4. Lagkrav och andra 
krav. 

Företaget saknar rutiner för att 
identifiera lagar och lagkrav. 

 En ansvarig måste utses som 
är väl införstådd med vilka 
lagar och lagkrav som berör 
Vinga of Sweden utifrån 
deras betydande 
miljöaspekter. 
Den ansvariga bör ständigt 
vara uppdaterad med nya 
lagar och lagkrav av 
betydelse. 
Företaget måste 
kommunicera lämplig 
information kring lagar och 
lagkrav till berörda 
intressenter. 
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Från ↓  Till → Säkerställa ledningens åtagande 

och åtagandet av alla personer 
som arbetar för eller på uppdrag 
av organisationen, om att 
skydda miljön genom tydliga 
delegeringar och skyldigheter 
och ansvar. 

Främja miljöplanering genom 
hela livscykeln för produkter 
och tjänster. 

5. Ansvarsfördelning. 
Idag saknas struktur över 
ansvarsfördelning inom 
miljöområdet.  

Ett processchema över 
ansvarsfördelning och 
befogenheter inom företaget 
måste upprättas.  
Det ska framgå hur 
kommunikation ska ske 
mellan olika poster samt 
externt till olika intressenter. 

 

6. Produkter och tjänster. 
I utvecklingsstadiet saknas 
rutiner för hur miljötänk tas in i 
livscykeln för en produkt eller 
en tjänst.  

 Styrdokument med riktlinjer 
för hur en produkt eller tjänst 
kan göras mindre 
miljöbelastande ska tas fram 
och finnas till förfogande i 
utvecklingsstadiet. 

 
 
 
Från ↓  Till → Upprätta tillvägagångssätt för 

att nå övergripande och 
detaljerade mål. 

Tillhandahålla lämpliga och 
tillräckliga resurser, inklusive 
utbildning, för att uppfylla 
tillämpliga lagkrav och andra 
krav som organisationen berörs 
av och resurser för att nå 
övergripande och detaljerade 
miljömål. 

7. Mål. 
Idag finns inga konkreta 
miljömål och därmed inga 
tillvägagångssätt för att uppnå 
dem. 

Utifrån de identifierade 
betydande miljöaspekterna 
ska 3-5 miljömål fastställas.  
Utifrån miljömålen måste 
rutiner och tillvägagångssätt 
skapas för att uppnå målen 
inom utsatt tidsgräns. 

 

8. Resurser. 
Det finns motivation till att 
använda resurser för att 
utveckla miljöarbetet. 

 Företaget måste bestämma 
hur mycket resurser som ska 
avsättas för miljöarbetet. 
Kartläggning över 
resursfördelning måste 
upprättas och utvärderas 
utifrån de krav som finns på 
företaget. 
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Från ↓  Till → Utvärdera organisationens 

miljöprestanda i förhållande till 
organisationens miljöpolicy, 
övergripande och detaljerade 
mål och förbättringar där det är 
ändamålsenligt. 

Införa en metod för styrning av 
miljörevision och genomgång 
av miljöledningssystemet och 
identifiera möjligheter till 
förbättring av systemet och den 
miljöprestanda som systemet 
leder till. 

9. Miljöprestanda i 
förhållande till 
miljöarbete. 

Företaget har i dagsläget ingen 
genomarbetad miljöpolicy och 
därmed inga konkreta miljömål. 

Utifrån miljöpolicyn och 
miljömålen måste företaget 
upprätta rutiner för att 
regelbundet utvärdera 
nuläget i förhållande till 
önskad situation. 
Med hjälp av dessa rutiner 
ska företaget kunna 
identifiera brister och snabbt 
komma fram till förbättrande 
åtgärder. 

 

10. Miljöledningssystem 
och revision. 

Det finns inget 
miljöledningssystem och 
därmed inga rutiner för 
genomgång samt revision. 

 Vinga of Sweden måste 
erhålla en certifiering enligt 
ISO-standard 14001 för 
miljöledningssystem. 
Därefter kan en metod för 
styrning av miljörevision samt 
genomgång av 
miljöledningssystemet införas. 

 
 
 
Från ↓  Till → Uppmuntra entreprenörer, 

uppdragstagare och leverantörer 
att införa miljöledningssystem. 

11. Intressenters 
miljöarbete. 

Företaget försöker välja 
leverantörer som har 
miljöledningssystem samt 
påvisar på ett aktivt miljöarbete. 

Vinga of Sweden måste 
upprätta krav i miljöavseende 
på leverantörer. 
I samband med att kraven 
sätts ska även en motivering 
ges till varför de upprättats 
för att ge intressenter ökad 
förståelse samt motivera dem 
att jobba enligt 
miljöledningssystem.  
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8.2 Miljöaspekter och miljömål 

Vinga of Swedens betydande miljöaspekter 
Efter intervjuer och kartläggning av Vinga of Swedens miljöpåverkan har en identifiering av 
de mest betydande miljöaspekter gjorts. 
 

• Transporternas miljöpåverkan 
- Flygtransporter, koldioxidutsläpp och växthusgaser 
- Biltransporter, idag dieselbilar 
- Lastbilstransporter, koldioxidutsläpp och växthusgaser 

• Avfall 
• Leverantörernas miljöpåverkan  

- Framställning av produkter 
• Produkternas och förpackningarnas miljöpåverkan  

- Användningsfasen och avfallshanteringen 
 
Förslag till miljömål 
Med fokus på de betydande miljöaspekterna har förslag till miljömål tagits fram utifrån 
dagsläget. Fyra övergripande och sex detaljerade miljömål har definierats.   
 

• Minskade utsläpp 
- Informera kunden så den i sin tur kan informera sin kund vikten av att planera och 

lägga en order i tid så varorna kan fraktas hem med båt. 
- Miljöanpassade transporter, miljöbilar. 
- Få kunder att välja grön frakt genom att kommunicera fördelar. 

• Minskad avfallsmängd  
- Minska mängden brännbart avfall genom fler sorteringsmöjligheter. 

• Rutiner vid val av ny leverantör 
- Ta fram ett kravdokument ur miljösynpunkt som påvisar vad för krav leverantören 

ska uppfylla. 
• Ecodesign 

- Ha dokument för hur en produkt kan göras mindre miljöbelastande i 
utvecklingsstadiet. (Materialvallistor, design för att produkten ska vara lätt att 
återanvända och design för att produkten ska vara lätt att återvinna) 

 

8.3 Rekommendationer för fortsatt implementering av miljöledningssystem 

Förbättrande åtgärder inför införandet av miljöledningssystem för Vinga of Sweden har tagits 
fram efter genomförd Gap-analys. 
 

• Det måste utses en miljöansvarig på företaget. 
 

• En miljöpolicy måste upprättas som överensstämmer med Vinga of Swedens arbete. 
Policyn ska spegla företaget och den ska klart och tydligt återge företagets 
miljöarbete. Nedan återspeglas hur ISO standard 14001 beskriver uppbyggnaden av 
hur en miljöpolicy ska se ut. 
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Högsta ledningen skall fastställa organisationens miljöpolicy och säkerställa att 
den, inom den definierade omfattningen av miljöledningssystemet: 
- Är relevant till förhållande till organisationens aktiviteter, produkter och 

tjänster, deras typ, storlek och miljöarbete; 
- Innehåller ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av 

förorening; 
- Innehåller ett åtagande om att följa lämpliga lagar och andra krav som 

organisationen berörs av och som kan relateras till organisationens 
miljöaspekter; 

- Utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade 
miljömål; 

- Är dokumenterad, införd och underhållen; 
- Är kommunicerad till alla personer som arbetar för eller på uppdrag av 

organisationen; 
- Är tillgänglig för allmänheten. 51, s.10 

 
• Kommunikation internt kan ske via veckomöten, där miljö kan vara en stående punkt 

på dagordningen. Det är vikigt att en person utses att dokumentera vad som har tagit 
upp för att skicka ut detta till medarbetarna. För dem som var med på mötet blir det en 
återupprepning av mötets innehåll. Genom detta utskick kan även de som inte kunde 
närvara vid mötestillfället komma att ta del av informationen. För att allas idéer och 
åsikter ska tas upp bör det finnas någon form av uppsamlig, som exempelvis en tavla 
eller samlingsbox, där alla kan bidra. 

 
• För att tydligare kunna visa sina kunder och därmed även slutkunder vikten av sitt 

miljöarbete kan de införa ett regelbundet utskick till dem. Utskicket ska bland annat på 
ett tydligt sätt visa vikten av att planera sin orderläggning i tid för att på bästa sätt 
kunna transportera varor med en minimerad miljöpåverkan. 

 
• Införa miljöbilar för tjänsteresor. 

 
• Kartläggning av Vinga of Swedens miljöpåverkan kan förslagsvis göras enligt 

Sveriges 16 miljömål. Utifrån dessa kan fastställas vilka som är de mest betydande 
miljöaspekterna för företaget. 

 
• Vid produktutveckling ska hjälpmedel i form av dokument och listor finnas till hand. 

Exempel på detta är en lista för inköpare där olika textila material rankas enligt 
miljöbelastning. Dokument som ger förslag på hur en produkt ska tas fram för att vara 
lätt att återvinna efter förbrukning kan också vara till hjälp. 

 
• 3-5 miljömål måste fastställas. Vid fastställning av miljömål är det viktigt att inte ta 

sig an för många mål. Det måste finnas utrymme att jobba med alla mål för att kunna 
uppnå önskad situation.  

 
• Vid val av leverantörer kan en kravlista ur miljösynpunkt som överensstämmer med 

Vinga of Swedens miljöpolicy underlätta valet. Förslagsvis kan detta dokument 
fokusera på följande: 

 
- Miljölagstiftning i landet där leverantören finns samt att den ska uppfylla svenska 

lagkrav 
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- Användning och hantering av kemikalier 
- Vattenrening 
- Avfallshantering 
- Arbetsförhållanden 
 

8.4 Textilproduktion 

Förslag på förbättringar för hur Vinga of Sweden kan utveckla sitt arbete kring miljö inom 
den textila produktionen har tagits fram utifrån den teori som presenterats kring textil och 
miljö.  
 
Kan förbättras på Vinga of Sweden 

• Utifrån den teori som har presenterats kring kommunikation kan katalogen, vilken är 
ett kommunikationsmedel till kund, förtydligas. Förslagsvis kan katalogen omarbetas 
genom att märka ut exakta materialkompositioner. I dagsläget är katalogen 
missvisande då materialkompositioner inte återges på korrekt vis. Istället för att enbart 
skriva velourfrotté, som är en materialkonstruktion, bör materialvalet stå klart och 
tydligt. Detta är viktigt både i syfte att informera kunden på ett rättvist sätt och även 
för att försäljarna ska veta exakt vad de säljer. Genom att ge försäljarna exakta 
instruktioner kring produkterna de säljer ökar detta förtroendet hos kunder och även 
självförtroendet för försäljarna. Detta gör att försäljarna på ett bättre sätt kan 
argumentera fördelarna med miljövänligare produktalternativ. För att underlätt vid 
framtagning av katalogen kan rutiner införas, vilka kan innehålla krav för vad som ska 
beskrivas för varje produkt.  

  
• För att säkerställa en mindre miljöbelastande produktion kan Vinga of Sweden införa 

rutiner och styrdokument kring miljö vid val av en ny leverantör. Vinga of Sweden 
kan även formulera krav som att leverantören måste ta hänsyn till energi- och 
vattenförbrukning och verka för att minimera dessa resurser vid produktion för att ett 
samarbete ska starta. Dokumentet kan struktureras på ett lättförståligt sätt i form av en 
kravlista. Förslagsvis kan kraven innefatta att det måste finnas reningsverk på fabriken 
där produktion sker. Vinga of Sweden bör även vidareutveckla sin uppförandekod och 
anpassa den efter sin policy. Vilka lagar och förordningar leverantören måste förhålla 
sig till i enighet med Vinga of Swedens miljöpolicy ska också framgå tydligt. 

 
• Materialvallistor och andra dokument för ecodesign kan införas i 

produktutvecklingsstadiet. Ett förslag är att införa användning av råvarumaterialslistan 
som företaget Made-By har tagit fram. Listan klassificerar olika råvarumaterial 
beroende på hur de belastar miljön i framställningsprocessen. Andra dokument som 
kan formuleras är sådana som återger hur en produkt kan utvecklas för att bli mindre 
miljöbelastande i själva användandet och även vid avfallshanteringen. 

 
• För att främja försäljning av de produkter som är mindre miljöbelastande kan 

miljöutbildning i någon form för medarbetarna vara till hjälp. Ökad kunskap hos 
försäljarna om vad olika märkningar och material innebär för miljön kan underlätta i 
försäljningssyfte. Genom att lära sig mer om produkterna och dess 
tillverkningsprocesser kan Vinga of Sweden bli bättre på att motivera kundens val. 
Val som varför deras kunder ska välja produkter med miljöcertifiering framför andra 
produkter. Genom ökad kunskap kring sina produkter kan de förhoppningsvis utöka 
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sitt sortiment av miljömärkta produkter i framtiden. Det är även viktigt för säljaren att 
ha kunskap om hur produkten har eller skall transporterats från produktionslandet för 
att kunna argumentera fördelarna både pris- och miljömässigt med båttransporter till 
kunder. 
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10. Bilagor 
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BILAGA 2 – Företagsstruktur 
 
Ledning: 
Calle Dahlin   Inköp, försäljning, IT, ekonomi och sortiment 
Daniel Falk   Försäljning (Mellansverige) 
Claes Dahlin  Försäljning (storkund, specialförsäljning), sortiment och inköp 
 
Medarbetare: 
Christan Gustavsson  Försäljning (innesäljare), designförslag och inköp (Turkiet) 
Ewa Axelsson  Spedition, ekonomi, löpande redovisning, receptionist och 

innesäljare 
Elisabeth  Ekonomi (extern) 
Oscar Dahlin  Försäljning (Västsverige och Sydsverige) 
Ida Nilsson   Försäljning (Norge och Norrland) 
Jarmo Mannonen  Försäljning (Agent, Finland) 
Jan Dubbink   Försäljning (Agent, Holland) 
 
Kinakontor: 
Flora Ho  Chef 
Ivy Xie  Assistent  
 
Lager: 
Mikael Falk   Lager chef 
Henrik Johansson Lagerarbetare 
Hasse Lind  Lagerarbetare 
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BILAGA 3 – Vinga of Swedens kvalitets- och miljöpolicy (2010-05-07) 
 
Vinga of Sweden AB utvecklar och bearbetar ett sortiment av hemtextil, keramik, 
köksprodukter samt specialprodukter, som sedan säljs via ett nät av återförsäljare i Sverige, 
Norge, Finland och Holland. 
 
• Vinga of Sweden skall vara förknippat med kvalitet, genomgående för hela verksamheten 

från produktion till leverans hos kund. 
 
• Vinga of Sweden arbetar aktivt med vår interna miljöpolicy och följer samtidigt 

rekommendationer, regler och lagar gällande för området. 
 
• Genom att rutinmässigt gå igenom hanteringen av miljö och kvalitet, ska vi säkerställa att 

våra produkter håller den goda kvalitet som vi står för, samtidigt som processen ska göra 
minsta möjliga åverkan på naturen. Vi skall redan vid utvecklingen av en produkt ta 
hänsyn till vilket/vilka material som belastar miljön minsta möjligt. 

 
• Alla av Vinga of Swedens underleverantörer har skrivit på vår (”Code of Conduct”) som 

innehåller hur vi vill att de förhåller sig till miljöfrågor samt etiska frågor. Uppföljning av 
detta sker vid besök hos underleverantör. 

 
• Vi skall också jobba mot att minska den miljöpåverkan som kan uppkomma vid 

förpackning, distribution, användning och sluthantering av produkten. 
 
• Medarbetarnas engagemang, trivsel och kompetens är de viktigaste ingredienserna för att 

vi ska finna och behålla receptet för vår framgång. 

 



 63 

BILAGA 4 – Intervju med ledningen 
 

1. Vad gjorde du innan Vinga of Sweden startade? 
a. Utbildning 
b. Tidigare anställning 

2. Vad har du för ansvarsområden? 
3. Vad tycker du är viktigt för ett bra miljöarbete? 
4. Identifiera de viktigaste miljöfrågorna för Vinga idag? 
5. Vad anser du är Vingas mest betydande miljöaspekter? 

a. Direkta 
b. Indirekta 

6. Definiera Vingas konkreta miljömål som de ser ut idag. 
a. Kortsiktiga 
b. Långsiktiga 

7. Vad tycker du om den miljöpolicy som finns idag? 
a. Hur ser du att den kan förändras?  
b. Tar du den i beaktning under ditt dagliga arbete? 
c. Hur kan den på ett lättare sätt integreras i dagliga arbetsrutiner? 
d. Hur kan man informera alla medarbetare om den på ett smidigt sätt? Med 

åtanke att den ska finnas med i allas daliga arbete.  
8. Hur kommuniceras företagets nya arbetsrutiner kring miljöarbete till anställda? 

a. Hur skulle man kunna skapa rutiner för detta? 
9. Hur kommuniceras Vingas miljöarbete till intressenter? 

a. Görs detta idag? 
b. Hur skulle detta kunna förändras? 

10. Vad är din nuvarande kunskap kring Miljöledningssystem? 
a. Vad innebär införandet av ledningssystem för miljö för Vinga? 

11.  Vilka miljölagar berörs Vinga av? 
a. Hur jobbar ni idag för att hålla företaget uppdaterade och i fas med ny 

lagstiftning? 
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BILAGA 5 - Intervju med medarbetarna 
 
 

1. Hur länge har du jobbat här? 
 
2. Vad gjorde du innan? 

a. Utbildning 
b. Tidigare anställningar 
 

3. Vad är dina uppgifter på Vinga of Sweden? 
a. Vad har du för ansvarsområden? 
 

4. Vad tycker du är viktigt för ett bra miljöarbete? (allmänt) 
 
5. Hur tycker du att en organisation ska jobba med miljöfrågor? 

a. Hur tycker du att detta överensstämmer med Vingas arbete? Förklara! 
 

6. Vad är Vingas miljöpolicy? 
a. Vad är Vingas miljöpolicy för dig? 
b. Hur arbetar du i dina dagliga arbetsrutiner med Vingas miljöpolicy? 
c. Hur förmedlar du den i ditt jobb? Ex. till kunder. 
 

7. Hur är Vingas miljöarbete upplagt idag? 
a. Vad är det viktigaste i Vingas miljöarbete? 
b. Vilka är era konkreta miljömål? Lång och kortsiktiga. 
 

8. Hur hade utbildning inom miljöområdet hjälp dig i ditt arbete? 
 
9. Vad anser du är Vingas mest betydande miljöaspekter idag? 

a. Ser du hur dessa kan förbättras inom en framtid? 
 

10. Vad är din nuvarande kunskap kring miljöledningssystem? 
a. Vad innebär införande av ledningssystem för miljö för Vinga? 
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BILAGA 6 – Intervju med huvudansvarig, Calle Dahlin, för textila produkter och 
produktion 
 

• Hur ser organisationen ut i Borås? Hur arbetar alla och med vad? Specifikt textil. Rita 
en bild… 
 
 
 
 
 
 

• Vad finns utanför Borås? Hur ser det ut i Kina? Var exakt finns alla de textila 
leverantörerna? Kan vi få en lista?  

 
 
 
 
 
 

• Leverantörerna: vilka köper nu Fairtrade produkter av? Hur stor del av textilierna har 
denna märkning? Vilka köper ni Öko-Tex märkta produkter av? Hur stor del av 
sortimentet har denna märkning? 

 
 
 
 
 
 

• Hur kommunicerar ni med de textila leverantörerna? Vem har detta ansvar, vem 
godkänner produktionen? Om kines, hur kommunicerar ni? Kravspecifikationer? Vad 
har ni för krav? Är ni ofta nöjda med första exemplaret? Kan vi få ta del av 
kravspecifikationer? 

 
 
 
 
 
 

• Hur ser framtagningsprocessen ut exakt för en ny textil produkt? Hyr ni in designers? 
Måla upp… 

 
 
 
 
 
 

• Är miljöpolicyn det dokument som finns på hemsidan eller har ni något annat internt 
dokument? Kommunicerar ni miljöpolicyn till era leverantörer? Hur? 
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BILAGA 7 – Intervjufrågor till ansvarig på Kinakontoret 
 
Hello Flora! 
 
We are two students at the Swedish School of Textiles. Our names are Hanna and Fanny. We 
are doing our final paper for our bachelor examination at this moment. We are working 
together with the company Vinga of Sweden. Our mission is to help them implementing an 
environmental management system according to the requirements for ISO 14001. Calle gave 
us your e-mail address and I hope you have time to answer some questions from us, it would 
be very helpful.  
 
When you are choosing a new supplier, what does the process look like? 
  
What criteria are you looking for when you are choosing a new supplier? 
  
How do you do a follow-up on the chosen supplier to make sure that they follow Vinga of 
Sweden’s requirements? 
  
How do you experience Vinga of Sweden as a company that work with environmental 
questions? 
  
Do you know about Vinga of Sweden’s environmental policy? 
  
If yes, do you forward it to the suppliers and in what way? 
  
Do you have special requirements according to the environment that you forward to the 
suppliers and the production? 
  
In what way or ways do you communicate with your suppliers? (E-mail, telephone, visit&) 
  
What does a typical product specification for a textile product look like? Can you send us an 
example? 
  
Which suppliers are you handling the contact with? Is it only the suppliers in China or 
worldwide? 
 
We would be very grateful if you answer the questions before the end of this week. Thanks 
for your time! 
 
Best regards Hanna and Fanny 
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