
Miljöberättelse 2020 
Årligen följer vi upp och sammanfattar resultatet av vårt miljöarbete i en miljöberättelse. Detta görs 
för att vi och andra intressenter ska få en samlad bild av hur miljöarbetet fungerar och för att 
säkerställa att vi arbetar mot ständiga förbättringar.  

Vi har gjort en miljöutredning som ligger till grund till det sådant som vi ser som företagets 
miljöaspekter. Vi graderat dem utifrån hur viktiga de är ur en objektiv syn på allmän miljöpåverkan 
men också utifrån aspekten att det verkligen är något som vi kan göra något åt och påverka. Hög 
miljöpåverkan och dessutom något som vi är i stånd att påverka = hög poäng vad gäller miljöaspekt 
och vice versa. 

I miljöutredningen har vi bedömt följande miljöaspekter till att vara de fyra mest betydande i vår 
verksamhet: 

Miljöaspekter Så här har vi arbetat med dem under 2020. 

Verksamhetens varor, 16p 

Vi har tagit fram en ny kasse av återvunnen bomull och jobbar just nu med 
att certifiera alla tygkassar med återvunnen bomull som Bra Miljöval. Vi 
jobbar också med projektet att certifiera sweatshirtsplagg av märket 
Cottover för Bra Miljöval i samband med tryck.  

Positiv påverkan, 14 p 

Vi jobbar konstant med att försöka lyfta fram miljömässigt bättre alternativ 
på vår hemsida och blir mer och mer förknippade med att vi tar miljö och 
hållbarhet på allvar. Vi placerar också en del av företagets överskott i så 
kallade gröna fonder. 

Transporter, 15 p 
Detta år har det blivit mycket aktuellt att i större utsträckning jobba 
hemifrån. Ifrån tidigare 7 ”mandagar” i veckan så är det nu (feb 2021) inte 
mindre än 16 mandagar – trots att vissa även är korttidspermitterade. 

Energi, 15 p 

Energiförbrukningen 2020 var betydligt lägre än tidigare år vilket visar att 
energiförbrukningen är mycket kopplad till omsättningen – dvs för att driva 
maskiner. Vi har gjort mycket för att hålla energiförbrukningen nere – stänga 
av maskiner som inte används, samla ihop jobb för att köra i exempelvis 
ugnen samtidigt för att sedan stänga av den igen. Automatiskt nedsläckta 
lokaler när ingen jobbar där osv. Vi skruvar hela tiden och försöker hitta 
förbättringar. 

 
 

Uppföljning av miljömål för verksamhetsåret 2020 

Vi har gått igenom de mer konkreta miljömål som vi bestämde för 2020 och åtgärderna som skulle 
göras. Vi har kommenterat huruvida åtgärderna har genomförts och om det räckt för att miljömålet 
ska nås. Vi har också analyserat varför målet nåddes eller ej.  

Miljöaspekt:  Verksamhetens varor 
Mål: Certifiera tygkassar med återvunnen bomull med Bra Miljöval 
Åtgärder: Ansökningsförfarande, pappersexercis mellan BMV samt indisk leverantör mm. 
Kommentar: Tanken var att vi skulle göra en ny större beställning av tygkassar under våren 2020 och 
i samband med det genomföra en certifiering enligt Bra Miljöval. Men så slog pandemin till i mars 



och marknaden dog vad gäller event, läger, mässor och andra som normalt är de som beställer 
tygkassar av lite större mängd. Vi vågade inte beställa något nytt med tanke på situationen. Mot 
hösten 2020 stod det dock klart, efter några större beställningar, att vi behöver få hem nya kassar 
igen och eftersom produktionstid och sjöfrakt tar tid (ca 4 månader) blev det helt plötsligt lite 
bråttom. Indiska fabriken hittade ingen fiberleverantör som på kort tid var villig att fullfölja den 
pappersexercis som krävs för BMV så därför fick det bli nya tygkassar av återvunnen bomull (GRS-
certifiering) men utan vår svenska Bra Miljöval från Svenska Naturskyddsföreningen (som är något 
strängare). Kunde vi gjort detta bättre? Ja, vi hade kunnat förberett detta bättre under 2020 men det 
har varit mycket annat att tänka på när de flesta jobbar hemifrån om man inte är korttidspermitterad 
Vi låter detta miljömål kvarstå under 2021!  
--------------------------- 

Miljöaspekt:  Verksamhetens varor 
Mål: Certifiera sweatshirts av märket Cottover med tryck med Bra Miljöval  
Åtgärd:  Ansökningsförfarande, pappersexercis mellan BMV samt TG-H (New Wave). 
Kommentar: Vi sköt upp genomförande pga pandemin så vi tog inte upp tråden igen förrän i början 
2021 när vi ändå konstaterade att det skulle vara värt att satsa på. Det mesta av arbetet med 
ansökningen bilagor är avklarat och förhoppningen är att allt ska vara klart under våren 2021. 

Övrigt: Vi tog fram en ny modell för tygkasse med bälg (en lyxvariant kallar vi den) och valde då att sy 
upp den i återvunnen GRS-bomull. Kommer att finnas till försäljning från feb/mars 2021. 

Tidigare miljömål från 2019 och tidigare är inte på något sätt bortglömda och under 2020 har vi 
jobbat vidare med 
Transporter – Ökad möjlighet att jobba hemifrån. 
Kommentar: D som kan jobbar nu hemifrån när man inte måste vara på kontoret av andra skäl, exempelvis att 
sköta bemanningen så att man kan ta hand om leveranser, strökunder mm 
Energi – Spara på elen. 
Kommentar: Elförbrukningen minskar när maskiner är avstängda men vi har även installerat ytterligare 
rörelseövervakare som stänger av lampor när ingen är i rummet. 
Avfall - Försöka minska wellpappavfallet genom bättre kartong från Indien 
Kommentar: Kartongerna som vi får tygkassarna i är ny betydligt bättre och kan återanvändas när vi skickar 
vidare till kunderna. 

Sammanställning av nyckeltal 

Vi följer upp vissa data som är lätta att mäta och hyfsat relevanta att använda som grund för analys 
av det miljöarbete som genomförs. Allt går dock inte att visa i siffror och eftersom det är lätt att ljuga 
med statistik så försöker vi mest ha koll på tendenser. 

Sammanställning av 
nyckeltal 

År 
2015 

År 
2016 

År 
2017 

År 
2018 

År 
2019 

År 
2020 

Kommentar till 
förändringen1 

Omsättning 15 901’ 15 842’ 16 556’ 18 423’ 17 281’ 11 682’ 
Pandemin och inställda 
event, läger & mässor. 

Antal anställda 8 8 8 8 8 8 

Vi har behållit all 
personal trots minskad 
omsättning. Mycket tack 
vara korttidspermittering. 



Sammanställning av 
nyckeltal 

År 
2015 

År 
2016 

År 
2017 

År 
2018 

År 
2019 

År 
2020 

Kommentar till 
förändringen1 

Miljöaspekt Nyckeltal   

Restavfall Kg 1 194 967 924 838 1041 650       

El tryckeriet Kwh       17 799 15 211 14 805 15 370 10 232 Pandmin! 

El övrigt Kwh       12 418 12 607 11 885 12 143 12 024 

Kontorets elförbrukning 
påverkas inte så mycket 
av att många jobbar 
hemifrån. Datorer är 
fortfarande på även om 
de styrs hemifrån. 

Portomaskin Kr                   20 898 14 424 12 416 

Det skickas mindre och 
mindre brev när nästan 
allt skickas som pdf-filer 
och kataloger finns 
online. 

 

Genomförda miljöaktiviteter år för år 

Vi har årligen genomfört aktiviteter för att minska vår miljöpåverkan. Här följer tidigare års 
aktiviteter. 

År Genomförda miljöförbättrande aktiviteter 
2012 Byte av textiltryckfärger till helt ftalat- och PVC-fria färger 

2012 Byte av ramtvättmedel till vattenbaserade 

2012 Minskat lokalytan och lämnat energikrävande lokal på övervåningen 

2012 Inför detaljerad avfallssortering så att exempelvis mjukplast, papper och well återvinns  

2013 Certifierat egna produkter (t-shirts och tygkassar) med Bra Miljöval 

2013 Förändrat tryckrutiner för mer energisnål 

2014 Byte av GOTS-certifierade färger till färg som kräver lägre härdningstemperatur i 

2014 Skapat förutsättningar för att fler anställda ska kunna jobba hemifrån 

2014 Övergått till pdf-filer för orderbekräftelse, fakturor mm som tidigare postades 

2015 Utökat antal produkter med certifiering Bra Miljöval (färgade kassar) 

2016 Utökat produktsortimentet ytterligare med tjocka kassar Bra Miljöval 

2016 
Bytt till ny responsiv hemsida där ekologisk bomull och andra miljöprodukter inom vårt 
segment får bättre fokus 

2016 Ny särskild sida för i första hand miljömässigt bättre alternativ vad gäller presentreklam 

2016 Bytt alla lysrör till LED-lysrör 

2016 Installerat ny elcentral och mätare för bättre koll på elförbrukning 



2017 
Köpt och installerat automatisk och helt sluten ramtvätt, som inte släpper ut några tvättrester i 
avloppssystemet 

2018 Installerat rörelsevakter för belysningen i rum där det finns risk att man glömmer att släcka 

2018 
Utökat vårt sortiment med miljömässigt bra produkter i form av tygkassar av återvunnen 
bomull. 

2019 Öka andelen värdepapper med miljöfokus 

2019 Utökat sortiment med fler varianter av tygkassar med återvunnen bomull 

2020 
“Pandemiåret”. BMV-certifiering av Cottover sweatshirts pågår. Ny modell ”tygkasse deluxe” 
med återvunnen bomull har tagits fram. 

 

 

Miljöberättelsen är utvärderad och godkänd av ledningen 
 

2021-02-11    Erland Hallberg 
Datum  Namnteckning  Namnförtydligande 
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