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Varens vej fra producent til forbruger
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Fig. 20.1 Distributionskæden viser varens vej fra producent til forbruger.

1.2 virksomhedens interessenter
De personer eller grupper, som er interesserede i virksomheden i forhold 
til miljøhensyn, kaldes for virksomhedens interessenter. Det kunne bl.a. 
være:

■■ Kunderne
■■ Myndighederne
■■ Ejerne
■■ Medarbejderne
■■ Virksomhedens naboer
■■ Långiverne

kunderne
Kunderne stiller krav til de varer, de køber og til de virksomheder, de 
handler med. Man taler om den politiske forbruger, som har en hold-
ning til den måde, varerne fremstilles på. Her handler det ikke kun om 
miljøhensyn, men også om holdninger til dyrevelfærd, børnearbejde og 
menneskerettigheder.

Kunderne er med til at lægge pres på producenterne, som det fremgår af 
eksempel 20.1.

EksEmpEl 20.1

Hos SportsMagasinet sælger man bl.a. nogle løbesko, som er lavet af et 
bestemt plastmateriale, der gør skoene meget velegnede til løbetræning. 
Kunderne har været meget begejstrede og der har været et godt salg af 
løbeskoene.
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En dag kommer det frem i medierne, at videnskabelige undersøgelser 
har vist, at plastmaterialet måske er kræftfremkaldende for den person, 
som bruger løbeskoene.

I SportsMagasinet oplever man en øjeblikkelig reaktion fra kunderne. De 
tør ikke længere købe skoene og varesalget falder. Kunderne giver udtryk 
for, at de ikke vil købe varer, som kan være skadelige for deres helbred. 

Hos SportsMagasinet tager man kontakt til den produktionsvirksom-
hed, som producerer skoene. SportsMagasinet presser producenten ved 
at fortælle, at forbrugerne ikke vil købe skoene mere, og at det er nød-
vendigt at være opmærksom på miljøet, når man producerer. Herefter 
stopper produktionen af skoene og fabrikken går i gang med at afprøve 
nye plastmaterialer, som ikke er kræftfremkaldende.

Eksempel 20.1 viser, hvordan miljøkrav fra forbrugerne i nogle tilfælde 
ender hos produktionsvirksomhederne, som må tilpasse produktionen, 
så der i højere grad bliver taget hensyn til miljøet. Dermed bliver varerne 
produceret på en måde, hvor forbrugerne gerne vil købe dem.

Fig. 20.2 viser, at miljøkrav kan komme fra forbrugerne og gå tilbage 
igennem distributionskæden til producenten. Men det er ikke kun for-
brugerne, som stiller krav om miljøhensyn. Der kommer også krav fra 
myndighederne.

Miljøkrav

Myndigheders

miljøkrav

Produktions-
virksomhed

Engrosvirk-
somhed

Forbrugeres
miljøkrav

Detail
virksomhed

Fig. 20.2 Miljøkrav fra forbrugere og myndigheder presser produktionsvirksomheder.

I fig. 20.3 kan du se, hvorfor de forskellige interessenter fokuserer på, 
hvad virksomheden gør for miljøet.
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virksomhedens interessenter

interessenter Årsager til interesse for virksomheden 
i forhold til miljø

Kunderne Se nærmere i eksempel 20.1.

Myndighederne De offentlige myndigheder fastsætter regler og love 
for miljøet. Den vigtigste lov er miljøbeskyttelsesloven. 
Myndighederne arbejder med 2 metoder til at få 
virksomheder til at være miljøbevidste. Den ene 
metode er at »tvinge« virksomhederne til at være mere 
miljøvenlige via grønne afgifter og evt. bøder, hvis 
virksomheden ikke overholder reglerne. Den anden 
metode er at belønne de virksomheder, som gør en 
indsats for miljøet. Det kan være i form af tilskud.

Ejerne Ejerne er naturligvis interesserede i at få så stort over
skud som muligt og som vi skal se på senere i kapitlet, 
kan virksomheden gøre det ved at være miljøbevidste.

Medarbejderne Medarbejderne er interesserede i, at det ikke er 
sundhedsskadeligt for dem at arbejde. Dvs. at der skal 
være et godt arbejdsmiljø i virksomheden – både fysisk 
og psykisk.  

Virksomhedens 
naboer

Virksomhedens naboer er interesserede i, at virksom
heden overholder lovgivningen omkring forurening og 
udledning, så omgivelserne ikke bliver forurenet af støj, 
lugt eller farlige stoffer.

Långiverne Banker og andre långivere er interesseret i, at det er 
en økonomisk sund virksomhed, de låner penge til. 
Den miljømæssige profil kan være med til at sikre, at 
virksomheden kan klare sig i fremtiden. 

Fig. 20.3 Virksomhedens interessenter.

1.3 miljøregnskaber
I Danmark stiller miljøbeskyttelsesloven krav om, at særligt forurenende 
virksomheder skal udarbejde et miljøregnskab, som kaldes for et grønt 
regnskab. Særligt forurenende virksomheder kaldes også for listevirk-
somheder og er fx kemiske og biologiske virksomheder, virksomheder 
indenfor jern- og stålbranchen, cement- og asfaltfabrikker, slagterier, 
mejerier og lufthavne. De fleste særligt forurenende virksomheder er 
produktionsvirksomheder.
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Virksomhederne skal lave et grønt regnskab en gang om året og derefter 
indsende det til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor regnskabet bliver 
offentligt tilgængeligt, så enhver kan læse det. 

Du har lært, at et regnskab handler om penge (kr. og øre), men et grønt 
regnskab er anderledes, fordi det handler om mængder (kg, liter, kWh). 
Virksomheden skal redegøre for deres miljøbelastning, som fx kan hand-
le om:

■■ Forbrug af resurcer (strøm, benzin, olie og vand).
■■ Forbrug af råstoffer til produktion (træ, metal).
■■ Mængde af affald.
■■ Udledning af forurenende stoffer til omgivelserne (jord, luft, vand).
■■ Mængden af genbrug.

Virksomhederne skal i det grønne regnskab også sammenligne miljø-
belastningen med tidligere år og komme med forklaringer på udviklin-
gen.

i et grønt regnskab skal virksomhedens miljøbelastning opgøres i 
mængder og man ser på udviklingen i miljøbelastningen. 

Andre virksomheder kan godt frivilligt vælge at lave et grønt regnskab 
og få det offentliggjort hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det vælger 
mange virksomheder at gøre for at vise omverdenen, at de har fokus på 
miljøet. 

1.4 miljømærker
I Danmark findes 2 officielle miljømærker, som er godkendt af myndig-
hederne. Det er «Blomsten« og «Svanen«, som du kan se i fig. 20.4. 

miljømærker

Fig. 20.4 Miljømærkerne Blomsten og Svanen.
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Det er frivilligt for producenterne at være med i ordningen med miljø-
mærker, dvs. at der kan findes produkter, som opfylder kravene til mær-
kerne, men som ikke har miljømærkerne. 

Virksomhederne kan bruge miljømærkerne i deres markedsføring for at 
tiltrække kunder, som lægger vægt på, at produktet er miljøvenligt. 

1.5 sammenhæng mellem miljø og økonomi
For virksomhederne er der flere gode grunde til at være miljøbevidste, 
fordi det vil afspejle sig i de økonomiske tal.

■■ Man kan spare på forbruget af resurser.
■■ Man kan bruge miljø i markedsføringen.

1.5.1 spare på forbrug af resurser
Forbrug af resurser handler om at bruge strøm, benzin, olie, vand, papir 
osv. i den daglige drift i virksomheden. Dette forbrug hører til i andre 
eksterne omkostninger, fx bilers driftsomkostninger eller lokaleomkost-
ninger. Hvis virksomheden kan spare på forbruget her, vil det betyde, at 
omkostningerne bliver mindre og det vil betyde, at årets resultat bliver 
bedre (overskuddet bliver større eller underskuddet bliver formindsket). 
Det er vist i fig. 20.5.

Økonomiske konsekvenser ved at spare på forbruget

Virksomheden
er miljøbevidst

Sparer på
forbrug af
resurser

Resultatet
påvirkes
positivt

Omkostninger
falder

Fig. 20.5 Økonomiske konsekvenser, når virksomheden sparer på forbruget.

Eksempler på at mindske forbruget:
■■ Bruge energisparepærer (spare på strøm).
■■ Sænke rumtemperatur (spare på olie, strøm).
■■ Skifte til benzinøkonomiske biler (spare på benzin, diesel).
■■ Bruge e-mail til korrespondance i stedet for breve (spare på papir og 
porto).
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1.5.2 Bruge miljø i markedsføringen
Hvis virksomheden arbejder med at være miljøbevidst, vil det være na-
turligt også at bruge det aktivt i markedsføringen. Det kan både være 
det grønne regnskab og miljømærkerne, som virksomheden kan bruge i 
markedsføringen.

Udviklingen peger i retning af, at forbrugerne bliver mere og mere miljø-
bevidste. Det betyder, at mange forbrugere vil foretrække at handle med 
miljøbevidste virksomheder, frem for virksomheder som ikke gør noget 
for miljøet. Det vil betyde flere kunder og dermed et større varesalg for 
den miljøbevidste virksomhed. Når varesalget bliver større, bliver årets 
resultat påvirket positivt. Så igen kan den miljøbevidste virksomhed di-
rekte måle på bundlinjen, at de gør noget for miljøet. Det er vist i fig. 
20.6.

Fig. 20.6 Økonomiske konsekvenser, når virksomheden bruger miljø i markedsføringen.

2. Analyse af data om miljø

Virksomheden indsamler data om miljøet, som de enten kan bruge in-
ternt eller til det grønne regnskab. Et enkelt års miljødata siger kun noget 
om mængderne det ene år, men siger ikke noget om udviklingen. For at 
få noget ud af tallene er man nødt til at have data for flere år og se på, 
hvordan udviklingen har været. 

Her i bogen vil vi se på 3 måder at regne på udviklingen af miljødata: 
■■ Indekstal
■■ Miljøindikatorer
■■ Miljøindeks

Økonomiske konsekvenser ved brug af miljø i markedsføringen

Virksomheden
er miljøbevidst

Bruger det 
i markeds-
føringen

Flere
kunder
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Resultat
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2.1 indekstal
Når man udregner indekstal, bliver alle miljødata regnet om, så man kan 
sammenligne dem og se, hvordan udviklingen har været.

Indekstal er tal, som virksomheden beregner for at finde ud af, hvordan 
miljøindsatsen udvikler sig over en årrække.

EksEmpEl 20.2 

SportsMagasinet hører ikke til blandt de særligt forurenende virksomhe-
der og skal derfor heller ikke lave et grønt regnskab. Man vil dog gerne 
have et grønt image og har derfor en plan om en 3-delt miljøindsats:

■■ Forbruget af resurser i virksomheden skal falde.
■■ Mængden af affald skal falde.
■■ Mængden af genbrug skal stige.

Når man skal beregne en miljøpåvirkning i virksomheden, er det nød-
vendigt at måle på virksomhedens aktivitet/produktion. Her har Sports-
Magasinet valgt at måle på antallet af åbningstimer i løbet af et år. Man 
kunne fx også have valgt at måle omsætningen i kr. eller antallet af kun-
der i løbet af et år. Hvis det var en produktionsvirksomhed, kunne man 
have målt på antallet af producerede varer.

Derefter har SportsMagasinet indsamlet miljødata om forbrug af resur-
ser, affald og genbrug fra de sidste 3 år. Disse tal bliver opgjort i mængder 
fx kg eller liter. Du kan se tallene i fig. 20.7.

miljødata for sportsmagasinet
 År 1 År 2 År 3

aktivitet
Antal åbningstimer 2.000 2.100 2.200
resurseforbrug
Vandværksvand i m3 190 240 260
Elektricitet i kWh 7.000 7.500 8.100
affaldsmængde
Affald i kg 4.600 4.700 4.750
Genbrug
Genbrugsvand i m3 10 11 13
Pap til genbrug i kg 500 700 950

Fig. 20.7 Miljødata fra SportsMagasinet i år 1, 2 og 3.
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Når man regner miljødata om til indekstal, betyder det, at alle tal bli-
ver regnet om på en måde, hvor år 1 (basisåret) svarer til et tal på 100 
(det kaldes indeks 100). Når de øvrige tal bliver regnet ud i forhold til 
basisåret, kan man se, hvor mange procent tallene har udviklet sig. Ba-
sisåret bliver altid sat til 100.

Beregningen af indekstal foregår efter denne formel:

Indeks for år 2 =
Miljøtal for år 2 × 100

Basisårets miljøtal

I fig. 20.8 kan du se SportsMagasinets miljødata regnet om til indekstal. 
År 1 er basisåret og bliver derfor regnet ud til indeks 100.

indekstal

 År 1 År 2 År 3

Antal åbningstimer 100 2.100 × 100 = 105 2.200 × 100 = 110
     2.000     2.000

Forventning

Vandværksvand i m3 100
240 × 100 = 126

260 × 100 = 137
Skal falde i forhold 
til aktivitet     190      190

Elektricitet i kWh 100
7.500 × 100 = 107

8.100 × 100 = 116
Skal falde i forhold 
til aktivitet      7.000      7.000

Affald i kg 100
4.700 × 100 = 102

4.750 × 100 = 103
Skal falde i forhold 
til aktivitet    4.600     4.600

Genbrugsvand i m3 100
11 × 100 = 110

13 × 100 = 130
Skal stige i forhold 
til aktivitet    10     10

Pap til genbrug i kg 100
700 × 100 = 140

950 × 100 = 190
Skal stige i forhold 
til aktivitet    500      500

Fig. 20.8 Indekstal for SportsMagasinet i år 1, 2 og 3.

Alle tallene i udregningerne stammer fra de miljødata, som er vist i fig. 
20.7.
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kommentarer til indekstallene
Hvis SportsMagasinet skal være miljøbevidste, skal resurseforbruget fal-
de i forhold til aktiviteten, affaldsmængden skal falde i forhold til aktivi-
teten og genbruget skal stige i forhold til aktiviteten. 

I fig. 20.9 ser vi nærmere på, hvordan udviklingen har været i indekstal-
lene.

udvikling i indekstal

kommentarer til indekstallene udvikling i forhold til miljømål
Aktiviteten er steget fra indeks 100 
til 110. 

Det svarer til, at aktiviteten er 
steget med 10 %.

Resurseforbruget for 
vandværksvand er steget fra indeks 
100 til 137. 
Det svarer til, at vandforbruget er 
steget med 37 %.

Forbruget er steget mere end 
aktiviteten, som steg med 10 %.
Det er negativt. 

Resurseforbruget for elektricitet er 
steget fra indeks 100 til 116.
Det svarer til en stigning på 16 %.

Forbrug af el er steget mere end 
aktiviteten.
Det er negativt.

Affaldsmængden er steget fra 
indeks 100 til 103. 
Det svarer til en stigning på 3 %. 

Affaldet er steget mindre end 
aktiviteten. 
Det er positivt, da SportsMagasinet 
gerne vil have mængden af affald til 
at falde.

Genbrug af vand er steget fra 
indeks 100 til 130.
Det svarer til en stigning på 30 %.

Genbrug af vand er steget mere 
end aktiviteten.
Det er positivt.

Genbrug af pap er steget fra indeks 
100 til 190.
Det svarer til en stigning på 90 %.

Genbrug af pap er steget mere end 
aktiviteten.
Det er positivt, da SportsMagasinet 
gerne vil have genbrug til at stige 
så meget som muligt.

Fig. 20.9 Udvikling i SportsMagasinets indekstal.

Samlet viser indekstallene en udvikling indenfor forbrug af resurser, af-
fald og genbrug. Når disse tal bliver sammenlignet med SportsMagasi-
nets mål indenfor miljøområdet, må vi sige, at SportsMagasinet ikke har 
været gode nok til at spare på resurserne, fordi forbruget er steget mere 
end aktiviteten i virksomheden. Til gengæld har affald og genbrug udvik-
let sig i en positiv retning. 
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2.2 miljøindikatorer
Man kan arbejde på en anden måde med miljødata – ved at udregne 
miljøindikatorer. En miljøindikator viser forholdet mellem miljøpå-
virkningen og aktiviteten. 

I SportsMagasinets tilfælde kan man udtrykke det helt konkret:
■■ Hvor mange resurser bliver der brugt?
■■ Eller hvor meget affald bliver der lavet?
■■ Eller hvor meget genbruger SportsMagasinet, hver gang der er en time 
åbent i butikken?

Miljøindikatorer bliver udregnet med de formler, som er vist i fig. 20.10.

Formler til udregning af miljøindikatorer

Miljøindikator = Resurseforbrug 
 Aktiviteten

Miljøindikator = Affaldsmængde 
 Aktiviteten 

Miljøindikator = Genbrugsmængde 
 Aktiviteten 

Fig. 20.10 Formler til udregning af miljøindikatorer.

miljøindikatorer er tal, som virksomheden beregner for at finde ud 
af, hvordan miljøindsatsen udvikler sig.

Hos SportsMagasinet har man også regnet miljøindikatorer ud på bag-
grund af miljødataene i fig. 20.7 og er kommet frem til følgende tal i fig. 
20.11.

miljøindikatorer
 År 1 År 2 År 3 tallene  

viser
For vent- 

ning
kommen- 

tar

Vandværksvand 
pr. åbningstime

190 
2.000

= 0,10
240 

2.100
= 0,11

260 
2.200

= 0,12 Stigning Fald
Negativ 
udvikling

Elektricitet 
pr. åbningstime

7.000 
2.000

= 3,50
7.500 
2.100

= 3,57
8.100 
2.200

= 3,68 Stigning Fald
Negativ 
udvikling

Affald 
pr. åbningstime

4.600 
2.000

= 2,30
4.700 
2.100

= 2,24
4.750 
2.200

= 2,16 Fald Fald
Positiv 

udvikling

Genbrugsvand 
pr. åbningstime

10 
2.000

= 0,0050
11 

2.100
= 0,0052

13 
2.200

= 0,0059 Stigning Stigning
Positiv 

udvikling

Pap til genbrug 
pr. åbningstime

500 
2.000

= 0,25
700 

2.100
= 0,33

950 
2.200

= 0,43 Stigning Stigning
Positiv 

udvikling

Fig. 20.11 Miljøindikatorer for SportsMagasinet i år 1, 2 og 3.
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miljødata for produktionsvirksomheden supersport a/s

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
produktion

Antal producerede fodboldmål 500 520 490 510 540

Forbrug

Træ i kg 5.600 5.720 5.210 5.400 5.630

Stål i kg 1.100 1.150 960 980 1.190

Maling i liter 240 250 225 220 225

Elforbrug i kWh 400 450 410 415 430

Vandforbrug i m3 130 140 142 150 160

Fig. 20.12 Miljødata for SuperSport A/S år 1-5.

På baggrund af virksomhedens miljødata kan man herefter udregne in-
dekstal både for produktion og forbrug. Indekstallene er vist i fig. 20.13. 
Indekstallene er beregnet på samme måde som tidligere vist i fig. 20.8.

indekstal

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
produktion

Antal producerede fodboldmål 100 104 98 102 108

Forbrug

Træ i kg 100 102 93 96 101

Stål i kg 100 105 87 89 108

Maling i liter 100 104 94 92 94

Elforbrug i kWh 100 113 103 104 108

Vandforbrug i m3 100 108 109 115 123

Fig. 20.13 Indekstal for produktion og forbrug år 1-5.

SuperSport A/S er interesserede i på en let og overskuelig måde at kunne 
se, om virksomheden producerer deres fodboldmål på en mere eller 
mindre miljøbelastende måde. Derfor beregner man miljøindeks.

Miljøindeks er en udregning, hvor indeks for produktionen bliver sat i 
forhold til indeks for forbruget. Miljøindeks bliver regnet ud på denne 
måde:
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miljødata for produktionsvirksomheden supersport a/s

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
produktion

Antal producerede fodboldmål 500 520 490 510 540

Forbrug

Træ i kg 5.600 5.720 5.210 5.400 5.630

Stål i kg 1.100 1.150 960 980 1.190

Maling i liter 240 250 225 220 225

Elforbrug i kWh 400 450 410 415 430

Vandforbrug i m3 130 140 142 150 160

Fig. 20.12 Miljødata for SuperSport A/S år 1-5.

På baggrund af virksomhedens miljødata kan man herefter udregne in-
dekstal både for produktion og forbrug. Indekstallene er vist i fig. 20.13. 
Indekstallene er beregnet på samme måde som tidligere vist i fig. 20.8.

indekstal

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
produktion

Antal producerede fodboldmål 100 104 98 102 108

Forbrug

Træ i kg 100 102 93 96 101

Stål i kg 100 105 87 89 108

Maling i liter 100 104 94 92 94

Elforbrug i kWh 100 113 103 104 108

Vandforbrug i m3 100 108 109 115 123

Fig. 20.13 Indekstal for produktion og forbrug år 1-5.

SuperSport A/S er interesserede i på en let og overskuelig måde at kunne 
se, om virksomheden producerer deres fodboldmål på en mere eller 
mindre miljøbelastende måde. Derfor beregner man miljøindeks.

Miljøindeks er en udregning, hvor indeks for produktionen bliver sat i 
forhold til indeks for forbruget. Miljøindeks bliver regnet ud på denne 
måde:
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miljøindeks =
Indeks for forbrug × 100

Indeks for produktion

miljøindeks er en overskuelig måde at se, om en virksomheds pro-
duktion foregår mere eller mindre belastende for miljøet.

Tallene fra fig. 20.13 skal bruges til at regne miljøindeks ud. I fig. 20.14 er 
vist miljøindeks for produktion af fodboldmål.

miljøindeks

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Forbrug i produktionen

Træ i kg 100 98 95 94 94

Stål i kg 100 101 89 87 100

Maling i liter 100 100 96 90 87

Elforbrug i kWh 100 109 105 102 100

Vandforbrug i m3 100 104 111 113 114

Fig. 20.14 Miljøindeks for SuperSport A/S år 1-5.

Når miljøindekset er under 100, betyder det, at virksomheden har pro-
duceret fodboldmål på en mindre miljøbelastende måde. Det er tilfæl-
det med forbrug af træ i år 2-5 og stål i år 3 og 4. Forbrug af maling er 
også mindre belastende for miljøet i år 3-5. Årsagerne til den positive 
udvikling kan findes i, at SuperSport A/S i år 2 ændrede på arbejdsgan-
gene i produktionen, så man i højere grad kunne udnytte mængden af 
træ, stål og maling. 

Når miljøindekset er på 100, betyder det, at SuperSport A/S ikke har nået 
nogen ændring i miljøindsatsen. Det gælder for maling i år 2 samt stål 
og elforbrug i år 5.

Når miljøindekset er over 100, betyder det, at SuperSport A/S har produ-
ceret fodboldmål på en mere miljøbelastende måde. Det er tilfældet med 
forbrug af stål i år 2, el i år 2-4 og vand i år 2-5. Forklaringen her er, at 
SuperSport A/S indtil nu ikke har haft fokus på at spare på forbrug af el 
og vand.
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