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Abstract 

The aim with this exam paper was to evaluate how Gustavsberg AB in Vårgårda works for a 
sustainable development and identify development possibilities. A profitability analysis was 
also carried out in order to find out if the company’s environmental efforts involved an 
economic saving. The aim was also through interviews and this report to clarify what the term 
sustainable development means. This report also includes a discussion about different 
sustainable development strategies and methods on how to work these out. 

The evaluation on how the company works for a sustainable development from a social and 
ecological perspective was all-embracing and emanated from the criteria that Folksam use in 
their yearly, recurrent study called Folksams Index for responsible companies. The criteria are 
based on the Ten Principles of the Global Compact, OECD Guiding Principles, and the 
directive of the Global Reporting Initiative (GRI). The company has also been generally 
evaluated on how they work for a sustainable development based on selected parts of the 
GRI’s directive. 

Gustavsberg AB in Vårgårda has for a long time worked with great commitment to cut down 
on the negative influence the company has on the environment. This work has led to 
considerable environmental achievements. A lot of measurements for example, which on 
regular basis have been evaluated, show decreased consumption. The calculations which in 
this paper were made on two of the measurements, water and propane, showed that the costs 
have been cut, excluding the investments the company already had made in order to cut down 
on consumption. 

The evaluation showed that Gustavsberg AB in Vårgårda, apart from the environment work, 
also according to the social and economical perspective contributes towards a sustainable 
development. However, improvements can be made. Especially the social contribution can be 
developed. Above all the company needs to evaluate the importance and value of a 
sustainable development strategy and look to all three dimensions of a sustainable 
development. The work towards sustainability should be treated as part of the business 
activity in the ambition of an increase in sales, a cut in costs, and for responsible business. 

Keywords: sustainable development, Global Reporting Initiative, Ten Principles of the Global 
Compact, OECD Guiding Principles 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4



Sammanfattning 

Målet med examensarbetet var att utvärdera hur Gustavsberg AB i Vårgårda arbetar för en 
hållbar utveckling och identifiera utvecklingsmöjligheter. Lönsamhetsanalysen som även 
gjordes hade som syfte att utröna om företagets miljöinsatser inneburit kostnadsbesparingar. 
Målet var också att genom intervjuer med personer på företaget och genom rapporten 
tydliggöra begreppet hållbar utveckling. Rapporten innehåller även en diskussion kring 
hållbara utvecklingsstrategier och metoder för att utarbeta dessa.  

Utvärderingen hur företaget arbetar för en hållbar utveckling ur ett socialt och ekologiskt 
perspektiv var övergripande och utgick från de kriterier Folksam använder i sin årligt 
återkommande studie, Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Kriterierna baseras på 
Global Compacts tio principer och OECD:s riktlinjer för företag samt Global Reporting 
Initiative´s (GRI) direktiv. Hur företaget arbetar för en ekonomisk hållbar utveckling har 
också utvärderats på en övergripande nivå, uteslutande baserad på valda delar i GRI:s 
direktiv.  

Gustavsberg AB i Vårgårda har länge och engagerat arbetat för att minska företagets negativa 
miljöpåverkan. Det har lett till betydande vinster i miljöprestanda. Flera nyckeltal till exempel 
som kontinuerligt följs upp visar på minskad förbrukning. Inte minst har miljöarbetet lett till 
utveckling av produkterna. Beräkningen som gjordes i detta arbete med avseende på två av 
nyckeltalen, vatten och propan, visade att kostnadsbesparingar kunnat göras, exklusive de 
investeringar företaget gjort för att minska förbrukningen. 

Utvärderingen visade att Gustavsberg AB i Vårgårda förutom miljöarbetet också enligt det 
sociala och ekonomiska perspektivet bidrar till en hållbar utveckling. Förbättringar är dock 
möjliga att göra. Speciellt kan företagets sociala bidrag utvecklas. Men framförallt kan 
företaget behöva värdera värdet i en hållbarhetsinriktad strategi och se till alla tre 
dimensionerna av hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet bör behandlas som en del i 
affärsverksamheten i strävan mot ökad försäljning och minskade kostnader samt ett 
ansvarsfullt företagande. 

Nyckelord: hållbar utveckling, Global Reporting Initiative, Global Compacts tio princper, 
OECD:s riktlinjer 
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1. Syfte 

Syftet med arbetet är att utvärdera hur Gustavsberg AB i Vårgårda arbetar för en hållbar 
utveckling och identifiera utvecklingsmöjligheter samt i en finansiell analys beräkna 
lönsamheten av företagets miljöinsatser. 

Det finns också ett syfte att tydliggöra begreppet hållbar utveckling samt att diskutera fördelar 
med hållbara utvecklingsstrategier och metoder för att utarbeta dessa. 

2. Hållbarhetsarbetet på Gustavsberg 

2.1 Bakgrund 

Här tas en del grundläggande begrepp upp och principer, kriterier med mera som 
utvärderingen grundar sig på beskrivs. 

2.1.1 Begreppet hållbar utveckling 
I boken ”Miljöstrategi och hållbart ledarskap – ekologi och ekonomi i samverkan” av Persson 
med flera definieras begreppet hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredsställa 
sina behov”. De menar att högsta prioritet måste ges åt de grundläggande behoven hos 
världens fattiga länder samtidigt som överkonsumtion i världens rika länder måste anpassas 
till att bli resurssnål, annars leder det till obalans [1]. 

I slutet av 1980-talet spreds hållbarhetsbegreppet och har senare blivit alltmer utvidgat. 
Fattigdomsbekämpningen inkluderades vid FN:s konferens i Rio 1992. Vid ett möte i 
Johannesburg 2002 tillkom den sociala dimensionen med frågor som hälsa, utbildning och 
jämlikhet [2]. 

Pihl [2] beskriver grundprincipen för en hållbar utveckling som ”att kommande generationer 
inte ska lämnas med sämre levnadsbetingelser än dagens”[2]. Den långsiktigt ekonomiska 
tillväxten ska ske utan misshushållning av allmänna tillgångar. Det handlar om kommande 
generationers välstånd och att framtida skador begränsas. Samtidigt manar begreppet hållbar 
utveckling till investeringar som ökar människors framtida kapacitet att skapa välstånd [2].  

2.1.2 Corporate Social Responsibility 
Socialt ansvar eller Corporate Social Responsibility är ett begrepp som innebär att företag på 
frivillig grund integrerar sociala och miljömässig hänsyn i sin verksamhet och samverkan med 
olika intressenter. En hänsyn som tas utöver vad lagen kräver [3]. ”Målet för företagens 
ansvar är hållbar utveckling” [3]. 

2.1.3 FN:s Global Compacts tio principer 
Global Compact innefattar principer kring mänskliga rättigheter, miljö och korruption riktade 
till företag. Initiativtagaren till bildandet av ”The Global Compact” var FN:s 
generalsekreterare Kofi Annan. Han uppmanade år 1999, vid World Economic Forum i 
Davos, näringslivet att ta globalt ansvar [4]. 
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Idag är 36 svenska företag anslutna till Global Compact och sammanlagt finns närmre 3500 
företag i 100 länder med. För att få vara med måste företaget bland annat arbeta för att 
principerna blir en del av företagskulturen. Vidare måste de redogöra i sin årsrapport hur de 
stödjer och arbetar för Global Compact och de tio principerna [4]. 

De tio principerna är [4]: 

”Mänskliga rättigheter 

Princip 1 
Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter 
inom den sfär som de kan påverka; och 

Princip 2 
försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. 

 

Arbetsvillkor 

Princip 3 
Företagen ombeds att upprätthålla ("uphold") föreningsfrihet och ett faktiskt ("effective") 
erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar; 

Princip 4 
avskaffande av alla former av tvångsarbete; 

Princip 5 
faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete; och 

Princip 6 
avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. 
 

Miljö 

Princip 7 
Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 

Princip 8. 
ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och 

Princip 9 
uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 
 

Korruption 

Princip 10 
Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning”. 
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2.1.4 OECD:s riktlinjer för företag  
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) var från början en 
europeisk organisation för internationellt samarbete för att återuppbygga Europa efter andra 
världskriget. Organisationen omfattar idag 30 av världens rikaste i-länder och de bedriver ett 
internationellt samarbete för tillväxt. OECD:s övergripande mål är hållbar utveckling, sett 
både i medlemsländer och globalt. Målet fastslogs år 2001. Det högsta beslutande organet 
består av finans- och handelsministrar och de samlas en gång om året. OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag är rekommendationer som förhandlats fram av 39 regeringar [5]. ”Den 
svenska regeringen förväntar sig att svenska företag följer riktlinjerna”[5]. De innehåller i 
korthet bland annat [5]:   

• ”Allmänt: Respektera mänskliga rättigheter, bidra till en hållbar utveckling och de 
anställdas fortbildning.  

• Information: Ge god information om sin verksamhet och sina produkter och tjänster, 
såväl finansiell som annan.  

• Anställda: Respektera de anställdas fackliga rättigheter, samarbeta på olika sätt med 
de anställdas representanter och motarbeta barnarbete. Informera om och lindra 
negativa konsekvenserna av nedläggningar.  

• Miljö: Sträva efter kontinuerlig förbättring. Skydda miljö, hälsa och säkerhet till 
exempel genom miljöledningssystem och att tillämpa försiktighetsprincipen. Utveckla 
och tillhandahålla produkter och tjänster utan olämplig miljöpåverkan.  

• Korruption: Inte ge mutor, främja öppenhet och de anställdas medvetenhet om 
företagets policy mot mutor.  

• Konsumentintressen: Ge information om produkter till konsumenter och etablera 
rutiner för att lösa konsumenttvister.  

• Vetenskap och teknik: Sträva efter att överföra teknik och kunskap till värdlandet.  

• Konkurrens: Inte samarbeta med konkurrenter så att konkurrensen begränsas”. 

2.1.5 Global Reporting Initiative (GRI) 
Global Reporting Initiative är ett stort nätverk av intressenter med tusentals experter från 
dussintals länder i världen. De har utvecklat världens mest använda riktlinjer för 
hållbarhetsrapportering. De ger vägledning för hur organisationer kan mäta och rapportera 
deras ekonomiska, sociala och ekologiska prestationer. Riktlinjerna, Sustainable Reporting 
Guidelines, har funnits sedan år 2000 och har löpande förbättrats och är numera mer 
användarvänliga och resultatorienterade [6]. 

För att uppnå högsta möjliga kvalitet och trovärdighet har riktlinjerna utarbetats i en process 
som bygger på konsensus. Det finns tre olika nivåer för redovisning, A, B och C, beroende på 
om man är nybörjare, mellan eller avancerad redovisare. Vilken nivå som används ska 
redovisas. Extern granskning av innehållet i redovisningen kan man också låta göra och det 
ger ett extra plus efter bokstaven för nivån [6].  
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2.1.6 Folksams Index för ansvarsfullt företagande  
Folksams Index för ansvarsfullt företagande är en värdering av Sveriges börsnoterade företags 
beredskap att hantera risker avseende miljöpåverkan och mänskliga rättigheter. Graden av risk 
är beroende av vilken bransch det enskilda företaget tillhör. Under 2007 publicerades studien 
för andra gången [3]. 

Kriterierna som används baseras på Global Compacts tio principer och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Dokument publicerade av Global Reporting Initiative (GRI) och 
standarder såsom ISO 14001 och SA8000 används för uttolkning av principerna. Det som 
värderas högt är om företaget visar tydliga och transparenta resultat vad gäller miljö och 
mänskliga rättigheter [3]. 

Miljöanalysen består av en generell bedömning av miljöledningssystemet (Miljöledning) samt 
företagets styrning av miljöpåverkan (Miljöprestanda), se tabell 1 nedan. 

Tabell 1 Miljöanalysens olika delar 
(från rapporten Folksams Index för 
ansvarsfullt företagande [3])  

 

Huvudområde Kriterier (bedömningsgrund) 

 Miljöpolicy & planer 

 Ledningssystem & organisation 

Miljöledning Extern certifiering 

 Miljöredovisning 

 Leverantörsstyrning 

 Utsläpp av växthusgaser 

Miljöprestanda Energianvändning 

 Verksamhetsspecifika kriterier 
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Analysen av mänskliga rättigheter är uppdelad i tre huvudområden; anställdas rättigheter, 
företaget i samhället och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan, se tabell 2 nedan. 

Tabell 2 Analys av mänskliga rättigheter 
(från rapporten Folksams Index för 
ansvarsfullt företagande [3]) 

 

Huvudområde Kriterier (bedömningsgrund) 

Hälsa & säkerhet 

Diskriminering 

Associationsfrihet 

Arbetstid & löner 

Barnarbete 

 

 

 

Anställda 

Tvångsarbete 

Verksamhetsrelaterat socialt ansvar 
Samhället 

Korruption 

Uppförandekod 

Ledningssystem och planer 

 

Leverantörer 

Redovisning 

 

2.2 Metod 

På grund av arbetets begränsande tidsram har utvärderingen av företagets hållbarhetsarbete 
avgränsats till att vara övergripande och inte heltäckande. Villeroy & Boch Gustavsberg AB 
består av två produktionsenheter men det är bara Gustavsberg AB i Vårgårda som här 
studerats.  

För att nå syftet och kunna identifiera utvecklingsmöjligheter för Gustavsberg AB i Vårgårda 
och deras hållbarhetsarbete var en utvärdering av hur det arbetet ser ut idag nödvändig. Målet 
var att få en bild av hur och i vilken omfattning Gustavsberg arbetar med hållbar utveckling. 
Utvärderingen omfattade de tre aspekterna av hållbar utveckling; ekonomisk, social och 
ekologisk. För det sociala och ekologiska perspektivet gjordes en övergripande analys som 
utgick från kriterierna i Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Denna utvärdering 
liksom Folksams Index utgår i sin tur från Global Compacts tio principer, OECD:s riktlinjer 
för multinationella företag och GRI:s direktiv för hållbarhetsredovisning.  

Utvärderingen av det ekonomiska perspektivet som belyses i 2.3.1-2.3.3 utgick från delar av 
GRI:s direktiv för hållbarhetsredovisning. Hela studien bygger på offentligt redovisade 
uppgifter men främst på intervjuer som gjorts med personer på företaget. Intervjufrågorna har 
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till mesta delen sitt ursprung från GRI:s dokument. Valda delar av GRI:s direktiv för 
hållbarhetsredovisning översattes fritt och gjordes om till frågor.      

2.3 Utvärdering 

Här redovisas resultatet från intervjuer av personer på Gustavsberg samt studier av offentligt 
redovisade uppgifter. Utvärderingen utgår från de tre dimensionerna i hållbar utveckling och 
belyser hur företaget idag arbetar. 

2.3.1 Ekonomiskt resultat 
Utifrån det ekonomiska perspektivet bidrar Gustavsberg i Vårgårda till en hållbar utveckling 
genom att generera och distribuera kapital mellan olika intressenter. Företagets ekonomiska 
resultat indikerar hur väl det finansiella kapitalet tillvaratagits av organisationen. Den 
ekonomiska prestationen är grundläggande för att förstå en organisation och dess egen 
hållbarhet. Data över vad företaget genererar och distribuerar är en indikation på hur 
Gustavsberg i Vårgårda har skapat värde för intressenter.   

Omsättningen för Gustavsberg i Vårgårda under år 2007 som utgick från försäljningen av 
kranar och kopplingar var cirka 400 miljoner. Vinstmarginalen över en konjunkturcykel är för 
företaget cirka 5 procent1. Stor kraft läggs på att förbättra vinstmarginalen till minst det 
dubbla för att stärka företagets egen hållbarhet. 

Kapital som distribueras till olika intressenter är i form av produktionskostnader, löner och 
förmåner, betalningar till staten, betalningar till försörjare av kapital samt 
samhällsinvesteringar2. 

Produktionskostnaderna omfattar betalningar som görs för material, produkter, komponenter 
och tjänster etcetera som behövs för produktionen. Löner och förmåner är kapitalflöde som 
går till de anställda som kompensation för arbete och kan även vara pensioner och 
försäkringar med mera. Betalningar till staten sker via skatt på årets vinst, löneskatter och 
moms. Betalningar till försörjare av kapital är betalningar till dels aktieägarna och dels 
finansiärer såsom banker. Betalningar till aktieägare sker i form av utdelningar men 
framförallt genom utveckling av det egna kapitalet. Betalningar till finansiärer såsom banker 
uppstår som räntor på lån. Samhällsinvesteringar gör Gustavsberg i Vårgårda också genom 
donationer och andra frivilliga bidrag. 

2.3.2 Marknadsnärvaro  
Det är i dagsläget uppskattningsvis 10 procent av anskaffningsutgiften på runt 100-150 
miljoner per år3 som spenderas på lokala leverantörer. Det hänger ihop med vad som lokalt 
finns att tillgå som företaget behöver för sin verksamhet. Det som köps in lokalt är till 
exempel tjänster av olika slag. Också olika slag av förnödenheter som kontorsmaterial och 

                                                 
1 Intervju med Ulf Gimling, Villeroy & Boch Gustavsberg AB 

2 Se 2.3.3 

3 Intervju med Matti Weineland, Gustavsberg AB i Vårgårda 
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verktyg, men inget som ingår i själva produkterna. Cirka 90 procent4 av förnödenheterna köps 
in lokalt, det vill säga från ett område inom cirka 5 mils radie från Vårgårda. 

En ny inköpspolicy är under bearbetning där det står att lokala produkter och tjänster och 
lokala företag ska ha företräde vid inköp när produkterna och tjänsterna är lika bra eller bättre 
lämpade för ändamålet, om det uppnås utan extra kostnad. Lokala företag innebär här att de är 
svenska.  

2.3.3 Indirekt ekonomisk påverkan 
Företaget har inte direkt investerat i infrastrukturen. Däremot är företaget med i 
lobbysammanhang som till exempel ”Centre of Innovation”. Gustavsberg betalar och 
medverkar i denna organisation där representanter för företag och kommun finns med. 
Gustavsberg påverkar och medverkar till exempel också i Svenskt Näringsliv och 
Västsvenska Handelskammaren. 

En icke-kommersiell investering som Gustavsberg gör är att sponsra lokala idrottsföreningar. 
Cirka 100000 kronor bidrar företaget med årligen för att hjälpa det lokala föreningslivet. 

Den tekniska linjen på gymnasiet inom kommunen innehåller en praktisk del som 
Gustavsberg står för tillsammans med kommunen. På företaget finns till exempel två 
heltidsanställda lärare och lokaler för undervisningen tillhandahålls. 

2.3.4 Miljöpolicy och planer 
Gustavsberg i Vårgårda är styrda av krav i ISO 14001 och EMAS. Det finns således en 
miljöpolicy[7] och uppsatta mål[8]. Handlingsplaner upprättas för att nå målen som syftar till 
att skapa en mer miljövänlig verksamhet och miljövänligare produkter. Arbetet bedrivs ofta 
som projekt. När företaget började sitt miljöarbete var det i stor utsträckning utsläpps- och 
processinriktat. Det har med tiden utvecklats till ett mer produktinriktat miljöarbete. 

2.3.5 Ledningssystem och organisation 
Miljöledningssystemet är fullt ut implementerat i organisationen. Såväl interna som externa 
revisioner utförs för att utröna om företaget följer riktlinjerna i standarden. Då företaget är 
certifierade enligt ISO 14001 och EMAS registrerade ställs krav på att de måste visa att de 
uppnår ständiga förbättringar. 

2.3.6 Extern certifiering 
De årliga externa revisionerna utförs av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 
Gustavsbergs ledningssystem har varit certifierat enligt standarden ISO 14001 sedan 1998. 

2.3.7 Miljöredovisning 
Företaget följer EMAS riktlinjer vad gäller redovisning av företagets miljöarbete. Rapporten 
godkänns av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Gustavsberg i Vårgårda var år 2007 
vinnare av EMAS Awards. Priset erhölls för ”förmåga att förena ett framgångsrikt 

                                                 
4 Intervju med Mats Anderson, Gustavsberg AB i Vårgårda 
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miljöarbete med design och funktionalitet för sina produkter” [9]. I övrigt finns det att läsa om 
företagets miljöarbete i produktblad, annonser, på hemsidan[10] och i årsredovisningen. 

2.3.8 Leverantörsstyrning 
Gustavsbergs största leverantör är smältverk av mässingsråvaror samt plast och 
gummileverantörer. Ett frågeformulär skickas till dessa leverantörer med frågor om deras 
miljöarbete; om de till exempel har ett ledningssystem, hur de arbetar med råvaror etcetera. 

I ledningssystemet finns en inköpspolicy vid val av leverantör.  

2.3.9 Utsläpp av växthusgaser 
Gustavsberg har gjort åtgärder som har lett till minskade utsläpp av växthusgaser. Till 
exempel har uppvärmningen bytts ut från olja och el till fjärrvärme som produceras av 
biobränslet flis. Sedan 2005 sker all uppvärmning av lokalerna med fjärrvärme. 

Gustavsberg har som policy att ”utveckla och marknadsföra produkter med de bästa 
miljöegenskaper och vars funktion är byggd på vattensnål teknologi” [7]. Indirekt är denna 
policy, enligt företaget, för att minska koldioxidutsläppen. Idag finns en energisparfunktion i 
alla kranar i och med Nautic-serien som kom under våren 2007.  

Satsningen på nya miljövänligare produkter var ett resultat av en livscykelanalys som visade 
att utsläppen av koldioxid vid tillverkningen av kranar bara är en mycket liten del. Det största 
utsläppet sker när kunden använder kranen, om elektricitet används för tappvarmvatten5. 

Företaget har en tjänsteresepolicy och man har börjat en övergång till miljövänliga 
tjänstebilar. 

2.3.10 Energianvändning 
Företagets alla lokaler som tidigare värmdes upp med hjälp av elektricitet och olja värms idag 
upp med fjärrvärme. Fjärrvärme som kommer från biobränsle. Den sammanlagda 
energiförbrukningen som åtgår i produktionen och för uppvärmning har minskat från 6,28 
MWh/ ton mässing år 1997 till 3,95 MWh/ton mässing år 20076. 

Vårgårdafabriken är en stor fabriksbyggnad med stora luftflöden. Ett projekt drevs och 
avslutades år 2003 i syfte att återvinna ventilationsluft i byggnaden. SP, Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, gjorde för Gustavsberg en utredning av energiflöden. Med rapporten som 
grund startade arbetet att minska energianvändningen. Under projektperioden gjordes två 
större investeringar. Där slipning och polering sker till exempel finns stora fläktar. Istället för 
att släppa ut den uppvärmda luften direkt installerades värmeväxlare. På så sätt kan värmen i 
ventilationsluften tillvaratas.  

                                                 
5 IVF rapport: Koldioxidbesparande kranar, 2007-10-10. Tillgänglig på Gustavsberg AB i Vårgårda.  

6 2008-års uppdaterade miljöredovisning. Statistik över 2007:års utsläpp och förbrukning. Finns tillgänglig på 
Gustavsberg AB i Vårgårda. 
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Ett arbete har också påbörjats med ett system som vid avstängning av maskiner också stänger 
av tillhörande fläktar och dylikt samtidigt. 

Det är inte bara totalförbrukningen av elektricitet som mäts. Elförbrukningen på olika 
fläktaggregat till exempel mäts också. Underhållsavdelningen på Gustavsberg använder sig av 
en programvara för ändamålet, som man haft stor nytta av. På detta sätt kan också fel 
upptäckas på ett tidigt stadium. 

Målet att producera blandare av aluminium med start 2008 leder till en verksamhet som 
förbrukar mindre energi. Om återvunnen aluminium används går det åt hälften så mycket 
energi som vid tillverkning av mässingskranar. 

2.3.11 Verksamhetsspecifika kriterier 
I policyn står bland annat att företaget ska ”ta tillvara naturliga resurser genom återvinning 
eller andra lämpliga metoder” [7]. För detta finns detaljerade planer och arbetet drivs i 
projekt. Ett antal verksamhetsspecifika nyckeltal följs upp: 

Förbrukning av mässingsråvara 
Hälften av mässingen som används blir till spån och går tillbaka till mässingsleverantören 
som gör ny mässing. En del mässingsspån från slipningen tar däremot Stena Gotthard hand 
om och återvinner. Tidigare gick denna del till deponi. Stena Gotthard tar också hand om 
polerdamm från mässingen som däremot inte går att tillvarata. 

Utsläpp av metaller i Kyllingsån 
Kontinuerliga mätningar görs av metallutsläpp till Kyllingsån. Varje månad kommer KM Lab 
i Borås för att hämta prov. Frekvensen av mätningarna bestäms av länsstyrelsen. Utsläppen 
har kraftigt kunnat reduceras och kontrolleras genom injustering av reningsutrustningen som 
finns7.  

Förbrukning av kommunalt vatten 
Ett mål finns att reducera förbrukningen av kommunalt tappvatten med 5 procent per år [8]. 
Förbrukningen har också minskat från 19,42 m3/ton mässing till 6,85 m3/ ton mässing mellan 
åren 1997 och 20078. Vatten används bland annat vid förkromning av produkterna. Sköljbad 
finns i stora tankar med en blandning av kemikalier och vatten. Försök har gjorts genom åren 
med att återanvända vattnet vid förkromningen. Det har emellertid inte lyckats då 
föroreningar gjort att man fått problem med ytan på kranarna. Det uppsatta målet har istället 
uppnåtts genom att vatten kunnat återanvändas för rengöring, till exempel tvättning av golv. 
Då lödningen upphört har det också inneburit att kylbad kunnat tas bort.  

                                                 
7 Intervju med Matti Weineland, Gustavsberg AB i Vårgårda 

8 2008-års uppdaterade miljöredovisning. Statistik över 2007:års utsläpp och förbrukning. Finns tillgänglig på 
Gustavsberg AB i Vårgårda. 
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Förbrukning av propan 
Gasen propan används vid gjutugnarna och har tills nyligen använts vid lödning. Lödningen, 
som även skedde med silverlod som är en ändlig resurs, är nu borttagen. Gustavsberg 
använder istället andra fogmetoder som till exempel skruvförband och limning. Då pex-rör 
ersatte mässingsrören för inkommande kall- och varmvatten kunde lödstationer tas bort. Det 
skedde i samband med produktionsstarten av Nautic-serien. Förbrukningen av propan har 
minskat från 14,64 kg/ton mässing till 4,09 kg/ton mässing mellan åren 1997 och 20079. 

Avfall till deponi 
Ett mål finns att minska avfallsmängden för deponi med 5 procent per år [8]. Målet har 
funnits sedan år 2002. Då var avfallsmängden 26,1 ton. Men uppföljning av avfallsmängden 
till deponi har funnits sedan 1998 och var då 59,5 ton. Vid år 2007 hade mängden minskat till 
8,28 ton10. Minskningen som uppnåtts, trots att produktionen på senare år ökat, har varit en 
informationsfråga. En handbok har tagits fram tillsammans med Stena Gotthard hur 
restprodukthanteringen ska gå till. Under 2007 har personalen i verkstaden fått utbildning i 
frågan. Handboken innefattar även avfall av material som påverkar tjänstemän på kontoret. 

Vad som får gå som avfall till deponi är hårt reglerat i avfallsförordningen11. Stena Gotthard 
tar hand om Gustavsbergs utsorterade industriavfall som går till den lokala deponin i 
Vårgårda.  

Brännbart avfall 
Stena Gotthard tar hand om Gustavsbergs brännbara avfall. Analys av Stena Gotthards 
verksamhet ligger utanför detta projekt. 

Kärnsand till deponi 
Kärnsanden från gjutningen tar Stena Gotthard hand om och använder som fyllnadsmassa. 
Det finns lite metall i sanden. Gustavsberg har kontroll så det inte blir för mycket. 

Absorbenter 
Tidigare använde Gustavsberg sig av granulat för att suga upp oljespill. Men har mer och mer 
gått över till torktrasor. Torktrasorna är i form av limpor av tyg som återanvänds. Genom det 
har absorbtionsmedel kunnat minskas. Under 1998 användes 7,7 ton och under 2007 användes 
1,8 ton12. 

                                                 
9 Statistik tillgänglig på Gustavsberg AB i Vårgårda. 

10 Statistik tillgänglig på Gustavsberg AB i Vårgårda. 

11 Avfallsförordning SFS 2001:1063 

12 Statistik tillgänglig på Gustavsberg AB i Vårgårda. 
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2.3.12 Hälsa och säkerhet 
Gustavsberg arbetar med hälsa och säkerhet på många sätt. Det finns mätningar och statistik 
över antal tillbud och olycksfall, antal arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar och 
frånvaro såväl för kollektivanställda som för tjänstemän. Även attitydundersökningar och 
medarbetarsamtal är något som görs regelbundet.  

Det finns idag inget certifierat ledningssystem på företaget för arbetsmiljöarbetet. Det finns 
dock ett taget beslut på att företaget ska sträva mot att skapa ett sådant system. Det arbetet har 
påbörjats och man har valt att arbeta mot OHSAS 18000 då det följer samma arbetssätt som 
ISO 9001 och ISO 14001 som företaget är certifierade enligt. Hälsa och arbetsmiljösaspekter 
ska integreras i Gustavbergs kvalitets- och miljöhandbok.  

Det finns en arbetsmiljöpolicy[11]. I den framgår det att arbetsmiljöverksamheten ska ingå 
som en integrerad del i företagets verksamhet och att arbetsmiljöfrågor ska behandlas direkt i 
anslutning till de vardagliga frågorna. 

Gustavsberg arbetar preventivt med arbetsplatssäkerhetsanalyser och riskanalyser innan en 
maskin sätts i bruk samt skyddsronder. Tillbud eller skador utreds och åtgärdas därefter. I de 
fall som går, görs förebyggande åtgärder. Till nyanställda ges en introduktion och fadderskap 
tillämpas. Alla anställda får gå en brandutbildning och en miljöutbildning där 
arbetsmiljöperspektiv ingår. Företaget har också friskvårdsbidrag att ge ut. De anställda har 
tillgång till företagshälsovård och enligt företagets miljö- och kvalitetshandbok måste första 
hjälpen utrustning finnas tillgänglig i varje byggnad. Åtminstone en person på varje avdelning 
ska vara tränad i grundläggande första hjälpen.  

En skyddskommitté finns på cirka tolv personer med både arbetsgivare, arbetstagare och 
fackombud representerade. I arbetsmiljöpolicyn står det att skyddskommittén ska 
sammanträda kontinuerligt med protokollförda möten. Den ska styra företagets 
arbetsmiljöverksamhet samt uppföljning och redovisning av personalens psykosociala och 
fysiska arbetsmiljö. I arbetsmiljöpolicyn står det uttryckligen att företaget inte bara ska 
”arbeta för att förebygga olägenheter och ohälsa, utan också engagerat verka för personalens 
utveckling och trivsel” [11]. 

I dagsläget går det inte att säga att information finns som gör det möjligt att utvärdera i vilken 
utsträckning förbättringar uppnås. Även relevanta mål och handlingsplaner för att nå målen 
saknas. Det håller dock på att bli en förändring. Dels genom att arbetet mer och mer uppfyller 
kraven i OHSAS 18000 och genom anställningen av en kvalitets- och miljöingenjör som 
också har ansvaret som arbetsmiljösamordnare.  

2.3.13 Diskriminering 
Det finns ingen statistik över antal fall av diskriminering. Det finns inte heller att finna vilka 
åtgärder som tagits om diskriminering förekommit. 

På AB Gustavsberg har det upprättats en jämställdhetspolicy [12]. Policyn gäller rent formellt 
också Gustavsberg AB i Vårgårda. Där står bland annat att ”AB Gustavberg ska aktivt arbeta 
för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom företaget” och ”samma sak gäller 
andra olikheter p.g.a. kulturell bakgrund, handikapp mm” [12]. I code of conduct behandlas 
diskriminering och företaget säger att ”ingen ska bli diskriminerad på grund av ålder, ras, kön, 
religion, sexuell läggning, äktenskapliga eller moderskaplig status, politisk åsikt eller etnisk 
bakgrund”[13]. 
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Det finns ”Rutiner i jämställdhetsfrågor”[14] som beskriver hur och hur ofta en 
jämställdhetsplan ska upprättas och vad den ska behandla. Rutinerna beskriver också 
rekryteringsförfarandet utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt riktlinjer vid föräldraskap, 
sexuella trakasserier, utbildning och kompetensutveckling. Dessa rutiner är skrivna på AB 
Gustavsberg vid den andra produktionsenheten men gäller formellt hela företaget. Detsamma 
gäller de årligt återkommande jämställdhetsplanerna. 

Skyddskommittén är det forum där jämställdhetsfrågor ska behandlas och utvärderas. I 
dagsläget finns jämställdhetsfrågorna inte med på dagordningen. 

2.3.14 Associationsfrihet 
Gustavsberg stödjer associationsfriheten. I code of conduct[13] står det att företaget 
”recommend that all workers are free to peacefully and lawfully join associations of their own 
choosing, and have the right to bargain collectively”[13], vilket betyder att företaget 
rekommenderar att alla arbetare har rätt till att fredligt och lagligt delta i sammanslutningar 
som de själva väljer och har rätt till kollektiva förhandlingar. 

2.3.15 Arbetstid och löner 
Det förs statistik över arbetstider på den kollektiva sidan. Det styrs av kollektivavtalet13. Den 
totala arbetstiden presenteras samt övertidstimmar. 

I jämställdhetspolicyn finns det med, tillsammans med annat, att eventuella skillnader för 
kvinnor och män vad avser lönefrågar ska kartläggas årligen. I policyn står också att det är 
respektive chef som är ansvarig för att uppfylla jämställdhetspolicyn och att det övergripande 
ansvaret ligger på verkställande direktör[12]. 

I ”Rutiner i jämställdhetsfrågor”[14] står det att en plan ska upprättas en gång per år. Planen 
ska bland annat behandla löner. 

2.3.16 Barnarbete och tvångsarbete 
Gustavsberg uttrycker tydligt i sin code of conduct[13] att företaget inte accepterar 
barnarbete. Företaget stödjer FN:s konvention om barnets rättigheter och uppförandekoden är 
baserad på ILO:s konvention om minimum ålder. 

Gustavsberg har i sin uppförandekod ett stycke som beskriver implementering av policyn att 
inget barnarbete är tillåtet, samt vilka följder som väntar de som inte följer den. 

2.3.17 Verksamhetsrelaterat socialt ansvar 
Det sker idag ingen bedömning av företagets påverkan på samhället där företaget verkar eller 
vid inträde eller utträde ur lokala samhällen. Företaget saknar skrivet dokument eller policy 
över hur utvärdering av företagets påverkan på samhället ska ske. Hur fakta inhämtas och av 
vem samt hur personer eller grupper i samhället väljs ut från vilka information inhämtas. I 
praktiken efterfrågas vid behov referenser, uppnådda resultat etcetera vid samarbete med 
personer i Asien för att utveckla affärsrelationer. 

                                                 
13 Lokalt avtal: Gustavsberg Vårgårda – IF Metall, 2008, version1, reviderad 080410/LN 
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Det råder ett tätt samarbete med facket på företaget. Ett öppet diskussionsklimat finns där 
tidig information ges och information inhämtas. Vid händelse av väsentlig 
verksamhetsförändring som påverkar omkringliggande samhälle, såsom större 
personalneddragningar, skulle företaget tidigt informera ledningen inom kommunen. 

Företaget ger information till intressenter om företagets verksamhet och produkter i 
årsredovisningen för Villeroy & Boch Gustavsberg AB och i årsredovisningen för Villeroy & 
Boch som är koncernövergripande. Årsredovisningarna är mestadels finansiell information 
men det finns också verksamhetsberättelse och miljöinformation i redovisningen av Villeroy 
& Boch Gustavsberg AB. I årsredovisningen på koncernnivå finns också en 
verksamhetsberättelse och under ”Corporate Governance” och ”Employees” finns information 
om företagets sociala hållbarhetsarbete. Det finns dock ingen information om miljöarbetet i 
den koncernövergripande årsredovisningen 2006. Gustavsberg har en hemsida[10] där det går 
att läsa om verksamheten samt produkterna och det gäller även i diverse tryckta broschyrer. 
Företagets miljöarbete redovisas främst i EMAS-redovisningen[15].  

2.3.18 Korruption 
Arbetet med att aktivt arbeta mot korruption har påbörjats. Inköpsverksamheten är den enhet 
som har analyserats avseende risker förknippade med korruption. Den verksamheten har av 
naturliga skäl störst risk i det avseendet enligt företaget. 

Policy och rutiner för anti-korruption gällande inköpsverksamheten är under bearbetning. Den 
består av tio punkter, bland annat etikkod, intressekonflikt med mera. När den är färdigställd 
kommer den att integreras i kvalitetssystemet. 

Koncernledningen har agerat för att en utbildning ska genomföras som rör korruption. 
Ledarna i de olika verksamheterna är inbjudna. De har därefter som uppgift att implementera 
synsättet i respektive bolag. 

Det har förkommit incidenter av korruption på företaget. Personal som varit involverad har 
avskedats. 

2.3.19 Leverantörer 
För att främja mänskliga rättigheter i leverantörsleden finns en uppförandekod, code of 
conduct[13]. Den är omfattande och består av fem sidor där uppförandekoder finns för 
grundläggande mänskliga rättigheter, löner och arbetstider, säkerhets- och hälsofrågor, 
arbetsmiljö och barnarbete med mera. Dessutom beskriver den konsekvenserna av att inte 
följa koden. 

Uppförandekoden är relativt nyskriven och har nyligen verifierats för första gången av externa 
revisorer. Då fick företaget krav på sig att säkerställa att uppförandekoden följs. Därför är en 
checklista under bearbetning som innehåller checkpunkter som avspeglar innehållet i 
uppförandekoden. Listan är ämnad för underskrift av leverantörens representant som på heder 
och samvete får intyga att de upptagna punkterna avseende mänskliga rättigheter följs. Om 
avvikelser förekommer ska dessa rättas till innan nästa inspektion. 
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2.4 Diskussion och slutsats 

Gustavsberg genererar och distribuerar kapital mellan olika intressenter genom den 
verksamhet som bedrivs. På så sätt bidrar företaget till en hållbar utveckling enligt det 
ekonomiska perspektivet. Gustavsberg genererar ett positivt resultat och stor kraft läggs också 
på att förbättra vinstmarginalen.  

Förutom att skapa direkta jobb på orten och stå för löne- och skatteutbetalningar bidrar 
företaget till andra samhällsinvesteringar. De sponsrar till exempel lokala idrottsföreningar 
och står tillsammans med kommunen för den praktiska delen på gymnasiets tekniska linje i 
Vårgårda. Den kommande inköpspolicyn förordar lokala företag vid inköp av produkter och 
tjänster vilket indirekt attraherar ytterligare investeringar på lokal nivå. 

Gustavsberg har under tio års tid bedrivit ett omfattande miljöarbete och har lika länge varit 
certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Det utförs således externa liksom 
interna revisioner för att säkerställa att företaget följer riktlinjerna i standarden och att de 
uppnår ständiga förbättringar. Förutom det är de EMAS registrerade och följer dessa riktlinjer 
vid redovisning av företagets miljöarbete. 

Gustavsbergs miljöarbete har under åren utvecklats från ett utsläpps- och processinriktat till 
ett produktinriktat. Ett antal nyckeltal följs kontinuerligt upp och detaljerade planer görs gör 
att nå uppsatta mål. Utvecklingen av nyckeltalen har också varit mycket positiv och även 
förmågan att nå andra uppsatta miljömål. Till exempel har åtgärder som lett till minskade 
utsläpp av växthusgaser gjorts. Dock har Gustavsberg en stor utvecklingspotential i att 
beräkna hur mycket koldioxid eller koldioxidekvivalenter hela verksamheten totalt släpper ut 
årligen. 

Den största utvecklingspotentialen ligger nog ändå i det sociala perspektivet, även om 
företaget arbetar med många delar för social hållbar utveckling. Till exempel arbetar företaget 
med att stärka hälsan och säkerheten för anställda. Dock kan detta bli mer strukturerat och 
formaliserat med konkreta och tydiga mål samt handlingsplaner för att nå målen. Det är i detta 
avseende en förändring på gång och ett påbörjat arbete för att skapa ett ledningssystem enligt 
OHSAS 18000. 

Diskrimineringsfrågor är något Gustavsberg kan bli mycket bättre på. Det finns en 
jämställdhetspolicy och i uppförandekoden står det att ingen ska bli diskriminerad. På 
Gustavsberg i Vårgårda varken behandlas eller utvärderas jämställdhetsfrågor idag. 

Uppförandekoden som finns för att främja mänskliga rättigheter och miljöarbetet i 
leverantörsledet är mycket bra och omfattar bland annat grundläggande mänskliga rättigheter, 
löner och arbetstider, säkerhets- och hälsofrågor, arbetsmiljö och barnarbete. Dessa frågor är 
av väsentlig betydelse vid samarbete med leverantörer i bland annat Kina. Den största 
utmaningen är nu för Gustavsberg att säkerställa att uppförandekoden följs.   

Gustavsberg i Vårgårda arbetar aktivt på olika sätt enligt det ekonomiska, sociala och 
ekologiska perspektivet för att bidra till en hållbar utveckling. En viktig del för ett företag att 
bidra till en hållbar utveckling är att öppet redovisa hur man arbetar med dessa frågor. På så 
sätt sprids en god allmänbild av hållbarhetsarbete och dess resultat. Där har Gustavsberg en 
utvecklingspotential. Gustavsberg i Vårgårda har ingen offentlig information om det sociala 
hållbarhetsarbetet. Det finns det däremot i den koncernövergripande årsredovisningen från 
Villeroy & Boch. Däremot finns där ingen information om något miljöarbete. Miljöarbetet på 
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Gustavsberg i Vårgårda redovisas främst i den årliga EMAS rapporten, som de också fick pris 
för 2007. För övrigt finns information i mindre omfattning på hemsidan och i diverse 
broschyrer.  

Gustavsberg kan behöva värdera värdet i att informera i större omfattning till externa 
intressenter och kanske också anpassa informationen till olika slags intressenter. Genom att 
kommunicera hållbarhetsarbetet bidrar det inte bara till en positiv utveckling i allmänhet utan 
det kan också innebära marknadsmässiga fördelar. Att kommunicera öppet om positiva 
resultat som uppnåtts, samt visioner som företaget har och hur man arbetar för att uppnå dem, 
är en viktig del i att skapa affärsmässighet i hållbarhetsarbetet. Dock ska riskerna med att 
kommunicera hållbarhetsarbetet tas i beaktande. Det kan finnas en risk att en skönmålning 
sker och att de uppnådda resultaten överdrivs eller felaktiga saker påstås. Risken är också att 
en förlegad och negativ syn på CSR finns inom näringslivet. En tro att det handlar om 
välgörenhet som minskar företagets vinst. 

Det som emellertid är allra viktigast och det Gustavsberg bör starta med, är att ta fram 
strategiplaner över verksamhetens hållbarhetsarbete. Ett strukturerat arbetssätt vid 
framtagande av strategier är att först identifiera styrkor och brister i dagens hållbarhetsarbete 
och analysera dessa. Varvid denna rapport kan utgöra en del i det arbetet. Därefter görs en 
utredning på krav och önskemål från kunder och intressenter samt lagstiftningskrav. Kraven 
som bör beaktas är dels nuvarande och krav som kan förväntas komma i framtiden som 
påverkar företaget. Utifrån kunskaper om företagets interna hållbarhetsarbete och externa krav 
och önskemål nu och i framtiden kan en hållbarhetsstrategi upprättas. 

3. Lönsamhet vid Gustavsberg 

3.1 Bakgrund 

Här beskrivs hur resultatet av ett företags miljöarbete kan mätas. Även olika strategier för 
miljöarbetet tas upp och att de kan skilja sig åt i bland annat resultat. 

3.1.1 Hur resultatet av miljöarbete kan mätas 
Resultatet av ett företags miljöarbete kan grovt indelas i miljöprestanda, affärsmöjligheter och 
kostnadsbesparingar. Det beskriver Nätverket för effektivare miljöledningssystem i rapporten 
”Att arbeta effektivt med miljöledningssystem” [16]. Ett axplock av små, medelstora och 
stora företag som gjort vinster kopplade till certifierade eller certifierbara 
miljöledningssystem presenteras. Vinsterna är i form av förbättrad miljöprestanda, 
affärsmöjligheter eller kostnadsbesparingar. Företagens uppföljningar begränsas dock i många 
fall till vinster i miljöprestanda såsom minskad energi- och vattenförbrukning eller minskat 
farligt avfall. Bara i enstaka fall har kostnadsbesparingar beräknats. Och endast i 
undantagsfall finns ”säkra bevis på förbättrad affärsutveckling”[16]. Exempel på 
affärsutveckling är tidigare kostsamt avfall som blivit en produkt att sälja, eller förbättrad 
orderingång, eller att nya arbetstillfällen skapats. Att förbättrad affärsutveckling är svår att 
påvisa beror att det kan vara svårt att särskilja från till exempel marknadsförändringar, 
förändrad prisutveckling eller konkurrentförändringar [16].  

I en underlagsrapport till ”Att arbeta effektivt med miljöledningssystem”[16] som har titeln 
”Rapport från delprojekt om ständiga förbättringar av miljöprestanda – Goda exempel”[16] 
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skriver författarna Enell m.fl. att ”det finns en ganska konkret bild över vad en 
implementering av ett miljöledningssystem innebär miljömässigt” men ”vi är bara i början på 
att kunna beskriva vad strategiskt arbete med miljöfrågor och införande av 
miljöledningssystem ger ekonomiskt för företaget och bredare som mervärde hos olika 
intressenter”[16]. 

3.1.2 Olika miljöstrategier ger olika resultat 
Ett företags miljöstrategi kan vara utsläppsinriktat, processinriktat, produktinriktat eller 
hållbarhetsinriktat. I en rapport från NUTEK, ”Det lönsamma miljöarbetet” [17], görs just 
denna indelning. De olika strategierna skiljer sig åt i mål, förhållningssätt, drivkrafter och 
resultat. För tillverkande företag gäller att miljöarbetet ofta utvecklas stegvis. Ofta börjar 
arbetet med en utsläppsinriktad miljöstrategi för att därefter utvecklas till mer avancerade 
miljöstrategier. De olika miljöstrategierna är både överlappande och stigberoende. Med 
stigberoende menas att företagens miljöarbete genomgår olika faser där den 
hållbarhetsinriktade strategin är den mest avancerade strategin. Vid mer avancerade strategier 
vidtas också åtgärder som kännetecknar mindre avancerade strategier, och är därmed 
överlappande [17].    

Intervjuundersökningen som NUTEK gjorde på små och medelstora företag visade att 
process- och hållbarhetsinriktat miljöarbete ofta ger minskade kostnader medan 
produktinriktat miljöarbete inte är lika framgångsrikt när det gäller att minska kostnaderna. 
Företag med produktinriktad miljöstrategi visar däremot på en ökad försäljning. Företag med 
en hållbarhetsinriktad strategi, det vill säga företag som ser till alla tre dimensionerna av 
hållbar utveckling, hade en ökad försäljning och minskade kostnader. Men dessa företag hade 
också tagit större risker. Riskerna med en hållbarhetsinriktad strategi kan vara stora 
långsiktiga satsningar med osäker avkastning och färre möjligheter att reagera på marknadens 
svängningar genom kortsiktigt handlande [17]. 

Rapporten fastslog också att ett proaktivt miljöarbete gav ett mer positivt affärsmässigt 
resultat. Företag med en hållbarhetsinriktad strategi såg miljöarbetet som en del av 
affärsverksamheten. Den viktigaste slutsatsen i studien var att ”de företag som driver sitt 
miljöarbete som en del i en affärsmässig strategi får störst ekonomisk avkastning” [17].  

3.2 Metod 

Lönsamhetsutvärderingen av miljöarbetet på Gustavsberg AB i Vårgårda avgränsades till att 
utvärdera om kostnadsbesparingar kunnat göras som en följd av miljöarbetet. Det finns sedan 
tidigare en god bild av uppnådd miljöprestanda på företaget. Till exempel har flera nyckeltal 
följts upp under många år. På grund av arbetets begränsande tidsram avgränsades analysen till 
två av dessa nyckeltal; vattenförbrukningen och förbrukningen av propan. För att göra en total 
kostnadsanalys behöver övriga nyckeltal också analyseras. Även de investeringar som gjorts 
bör tas med i beräkningen. Det arbetet överlåts till Gustavsberg.   

Företaget blev certifierat enligt ISO 14001 den 8 maj 1998. Vad detta strukturerade och 
systematiska arbetssätt för förbättringar av miljön har inneburit i form av 
kostnadsminskningar är av särskilt intresse. Därför omfattar analysen åren 1998 till och med 
2007. 
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Som grund för beräkningen har företagets uppföljning av förbrukningen använts. Både 
vattenförbrukningen och förbrukningen av propan beror på antalet produkter som tillverkas. 
Därför ställs förbrukningen i relation till produktionsvolymen. Då alla produkter som 
produceras är tillverkade av mässing, står produktionsvolymen i direkt relation till mängden 
mässing som förbrukas. Således beskrivs nyckeltalen i förbrukning per ton mässing. 

Företaget hjälpte till att ta fram och sammanställa data på inköpspriset från år till år för vart 
och ett av de studerade nyckeltalen. Med hjälp av priset och förbrukningen per ton mässing 
har en kostnad kunnat räknas ut per ton mässing. Den kostnaden jämfördes med vad 
kostnaden skulle ha varit om ingen minskning av förbrukningen under den studerade perioden 
gjorts. Det vill säga den verkliga kostnaden jämfördes med kostnaden vid konstant 
förbrukning. Besparingen i kronor per ton mässing erhölls således och multiplicerades med 
antalet ton mässing som använts för varje år. För att kunna jämföra besparingarna för varje år 
med varandra omvandlades de till 2007 års nuvärde. Besparingarna för varje år räknades 
samman och den ackumulerade besparingen under perioden visas i diagrammet i tabell 3. 

Arbetsgång vid beräkning av kostnadsbesparing: 

1. Beräkning av kostnad per ton mässing vid konstant förbrukning. 

2. Beräkning av verklig kostnad per ton mässing. 

3. Beräkning av besparing genom jämförelse av kostnad vid konstant förbrukning 
med den verkliga kostnaden, i kronor per ton mässing. 

4. Beräkning av besparing i kronor för vart och ett av åren genom att multiplicera 
med mässingsförbrukningen. 

5. Omvandling av besparing till 2007 års nuvärde. 

6. Sammanräkning av besparingarna för varje år. 
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Tabell 3 
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3.3 Utvärdering 

Här redovisas resultatet av lönsamhetsanalysen på vatten och propan som rör 
kostnadsbesparingar. 

3.3.1 Vatten 
Förbrukningen av kommunalt vatten har minskat från 19,42 m3/ton mässing till 6,85 m3/ ton 
mässing14, det vill säga med 65 procent. Denna minskning i förbrukning har resulterat i en 
kostnadsbesparing. Under det första året, 1998, gjorde Gustavsberg en besparing på nästan 
131 000 kronor15. Under 1999 gjordes ytterligare en besparing på 53 000 kronor drygt. Då 
besparingen för varje år summeras fås en total besparing för vattnet på 3,2 miljoner kronor16 
under den studerade tioårsperioden.  

3.3.2 Propan 
Förbrukningen av propan har minskat från 14,64 kg/ton mässing till 4,09 kg/ton mässing17, 
alltså en minskning på 72 procent. Summan av besparingarna under perioden är 623 000 
kronor18.  

                                                 
14 Statistik tillgänglig på Gustavsberg AB i Vårgårda. 

15 Se bilaga 1 

16 Se bilaga 1 och tabell  3 

17 Statistik tillgänglig på Gustavsberg AB i Vårgårda. 

  24



Priset på propan har under perioden stigit kraftigt till cirka det dubbla. Besparingen som gjorts 
med avseende på propan skulle ha varit mer om inte priset stigit. 

3.3.3 Total kostnadsbesparing 
Den sammanlagda kostnadsbesparingen som har gjorts med avseende på vatten och propan är 
3,8 miljoner kronor19. För att erhålla minskning i förbrukning av kommunalt vatten och 
propan har företaget också gjort investeringar. Dessa investeringar måste beaktas vid 
beräkning av den totala kostnadsbesparingen.  

3.4 Diskussion och slutsats 

Utvärderingen av lönsamheten begränsades till kostnadsbesparingar som följd av 
minskningen av kommunalt vatten och propan. Kostnadsbesparingen har beräknats jämfört 
med om ingen minskning i förbrukningen skulle ha skett. Den sammanlagda 
kostnadsbesparingen under 1998 till och med 2007 med avseende på vatten och propan är 3,8 
miljoner kronor. Det gäller exklusive de investeringar som företaget gjort. 

Det kan för Gustavsberg vara mening i att gå vidare och beräkna kostnadsbesparingen för 
andra nyckeltal och övrigt miljöarbete som bedrivits. Detta för att erhålla en sammanställning 
över de sammanlagda vinsterna. Om det är möjligt kan också företagets affärsutveckling 
försöka härledas till hållbarhetsarbetet. Till exempel om företaget har vunnit kunder. 

För att öka kostnadsbesparingen kan Gustavsberg försöka koppla ihop de mest 
miljöbesparande åtgärderna med de mest ekonomiskt lönsamma förbättringsprojekten. 
Framförallt kan Gustavsberg behöva värdera värdet i en hållbarhetsinriktad strategi för att öka 
försäljningen och minska kostnaderna. En strategi där företaget ser till alla tre dimensionerna 
av hållbar utveckling och behandlar hållbarhetsarbetet som en del i affärsverksamheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
18 Se bilaga 2 och tabell 3 

19 Se tabell 3 
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