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Vår passion är att göra snygga och smarta förpackningar som gör livet roligare, enklare och samtidigt lättare för
miljön att bära. Vår vision är att vara branschens mest innovativa och kreativa förpackningsexpert med maximal 
hållbarhet i fokus. 

Hållbarhet i hela ledet är väsentligt för att vi ska nå våra miljömål – från att välja leverantörer med bra värderingar,
till arbetsmiljö, klimatpåverkan, medmänniskor och omvärld. Men vi tycker också att det är viktigt att vi blickar mot 
oss själva, vilket du kan läsa mer om i den här hållbarhetsredovisningen.
 
Medarbetarundersökning för ökad medvetenhet
Som ett led i att bli mer transparenta gällande våra egna koldioxidutsläpp, genomförde vi på Avisera under 2018 en 
undersökning för att ta reda på hur stor klimatpåverkan vi har som privatpersoner.

Vi lät kartlägga våra medarbetares matvanor, hur vi transporterar oss och hur ofta och långt vi flyger. 
Läs mer och se resultatet av undersökningen på sidan 10. 

Årets största förändring i produktsortimentet
Trots att nedbrytbar plast innehåller ett additiv som ”programmerar” kassen att brytas ned efter ca 2–5 år, kan
producenterna av nedbrytbar plast varken påvisa eller motbevisa om mikroplaster lämnas kvar i naturen eller inte. 

Eftersom vi inte vill bidra till att mikroplaster blir kvar i hav och natur, tog vi därför beslutet att ta bort materialet
ur vårt sortiment.

Klimatmedvetenheten driver på nya beteendemönster
Vi ser att konsumenter börjar bryta invanda beteendemönster för att göra plats för nya goda vanor, som att avstå från 
att ta en påse i varje butik och istället använda en medhavd flergångskasse. En nödvändig förändring och ett beteende 
som gjort ett tydligt avtryck på vilken typ av påsar som köps in till butikerna. 

Svenska varumärken väljer i allt större utsträckning att gå över till återanvändbara alternativ. Vi på Avisera minskade 
vår försäljning av plastpåsar med hela 21% jämfört med 2017 alltmedan försäljningen av flergångskassar ökade med 
otroliga 138% under 2018.

Hållbarhet i hela företaget

Internt miljöarbete
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Avisera grundas.

Vi lanserar vår första klimatsmarta produkt: 
packtejp utan lösningsmedel.

Avisera blir FSC®-certi�erade*.

Vi blir OHSAS-certi�erade.

Vi börjar mäta & klimatkompensera för våra 
egna utsläpp.

Påbörjar arbete för att minska våra utsläpp.

Vi beslutar att göra FSC-certi�erade
papperspåsar till standard.

Planterar & bevarar 1 miljon träd
genom ÅterBära. 

Tar bort påsar av nedbrytbar plast
ur sortimentet.

Vi mäter och kompenserar för våra
medarbetares utsläpp.

Vi blir ISO 9001- och 14001-certi�erade.

Lanserar ‘’Gröna möjligheter’’:  
Avisera planterar ett träd för varje beställning 

av miljömärkta produkter.

Lanserar “ÅterBära –
 100% klimatneutrala produkter”.

Går med i Klimatpakten PLUS.

Vi blir Fairtrade-licensierade.

Vi blir medlemmar i klimatpakten.  

Vi minskar verksamhetens utsläpp
med 50% jämfört med 2007.

*FSC®: Forest Stewardship Council®, licensnummer: FSC-C110916
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På Avisera skapar vi fantastiska förpackningslösningar och skräddarsyr kreativa detaljer utifrån önskemål, men vi 
tillverkar ingenting själva. Det innebär att våra leverantörer är en avgörande del i vårt erbjudande. 

Vi väljer samarbetspartners med stor omsorg och säkerställer att de delar våra värderingar och följer våra högt ställda 
krav på bland annat kvalitet, arbetsvillkor och miljö. 

CSR-säkrade fabriker
Vi utför regelbundna leverantörsbedömningar och följer upp att producenterna lever upp till vår Code of conduct.

CSR – Höga krav på våra 
leverantörer

Mäta klimatpåverkan och sätt upp mål för minskade utsläpp.

Några av kraven vi ställer:

Öka andelen återvunna produkter.

Öka andelen tredjepartscerti�erade produkter, t.ex. FSC-certi�erade produkter.

Vi uppmuntrar våra leverantörer att minska sina egna
och produkternas miljöpåverkan genom att: 

Löner ska minst uppfylla den lagstadgade minimilön 
i tillverkningslandet.

Barnarbete får inte förekomma.

Arbetsplatsen är säker och främjar arbetarnas hälsa.

Diskriminering av kön, hudfärg, sexuell läggning, 
trosuppfattning, funktionshinder eller andra 
kränkningar får inte förekomma.

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheterna 
måste efterföljas.

En miljöpolicy för att minimera negativ påverkan 
på miljö och omvärld �nns och efterlevs.

Barnarbete får 
inte förekomma

CSR - Höga krav på våra leverantörer
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För att bekämpa klimatförändringarna arbetar vi aktivt med att reducera våra utsläpp varje år. Sedan 2007 har vi varit 
ett klimatneutralt företag och klimatkompensation har varit ett viktigt verktyg för att vi ska kunna redovisa och ta 
ansvar för vår egen påverkan. Vi tycker att det är viktigt att vara medveten om hur mycket koldioxidutsläpp vi
faktiskt bidrar till.

Transparens kring koldioxidutsläpp
Aviseras utsläpp för 2018 uppgick till 48,4 ton CO2e. Det är nästan en dubblering av utsläppen jämfört med året innan. 
Anledningen till den kraftiga ökningen är en tjänsteresa med �yg för samtliga medarbetare. Om vi skulle räkna bort 
den resan ligger utsläppen på samma nivå som tidigare, men utsläppen är ett faktum. Resultatet av vår klimat-
kompensation är att lika mycket utsläpp som skapas också kompenseras för.

Internt miljöarbete

Miljömål för en hållbar framtid

Elva år som klimatneutralt företag

Vi har satt upp fem miljömål för Aviseras ständigt pågående
hållbarhetsarbete:

Vi ska minska vår energianvändning med 15% från 2016 till 2020.

98% av alla förpackningar och trycksaker i papper ska vara FSC®-certi�erade 2020. 

90% av vår omsättning av tryckta produkter ska vara klimatneutrala 2020. 

Alla bilar i vår bilpool ska vara miljöklassade 2022.

Avisera ska vara en fossilbränslefri organisation 2030.

Aviseras växhusgasutsläpp

Totala utsläpp, ton CO2e

Utsläpp/MSEK
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Fördelning av Co2-utsläpp

Pendling
Produktion av energibärare

El, värme, kyla kontor

Tjänsteresor

7%
23%

66%

4%
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Våra kollegors miljöpåverkan

19 ton CO2 per
medarbetare

Vi försöker låta hållbart tänkande genomsyra hela vår verksamhet, vilket även inkluderar oss som jobbar på Avisera. 
Genom en medarbetarundersökning som genomfördes 2018 ville vi göra våra kollegor medvetna om deras egen 
klimatpåverkan som privatpersoner. 

Resultatet visar att vi med våra 24 medarbetare genererar totalt sett 463,8 ton CO2e, vilket är ett snitt på 19,3 ton CO2 
per person. Genom att kartlägga våra matvanor, vilka transportsätt vi väljer och hur frekvent vi �yger, har vi kunnat 
skapa insikter om hur mycket koldioxidutsläpp våra livsvanor medför. 

Klimatkompensation
Avisera klimatkompenserar för varje anställdes privata utsläpp och uppmuntrar till att vi ska kunna minska dessa till 
nästa år. Insikt är första steget till en förändrad vana. 

Det lilla påverkar det stora

Vi källsorterar och återvinner de material vi använder på kontoret.

Vi strävar efter att all frukt och grönt vi köper in till kontoret är ekologisk.

Vi dricker ekologiskt ka�e.

Vi väljer alltid buss och tåg som resesätt när vi kan.

Internt miljöarbete



Vad vi äter
13% anger att de ofta äter vegetariskt. 62% anger att de är köttätare, men försöker undvika att 
äta rött kött.

Hur vi transporterar oss
Hela 41% har ingen egen bil och 42% anger att de, oavsett om de har en egen 
bil eller inte, kör lite och väljer andra transportmedel i första hand.

Hur ofta vi �yger
17% anger att de inte �yger alls eller �yger kortare distanser två gånger per år. 
I övrigt är �ygresorna en stor orsak till CO2-utsläpp hos medarbetarna. 

62%

25%
Köttätare, mycket rött kött13%

Äter ofta vegetariskt

Köttätare, inte så mycket rött kött

Har ingen bil

41%

r mycket

17%

Flyger aldrig

4%
Längre distanser, 2 grr / år

8%
Längre distanser, 1 grr / år

21%
Kortare distanser, 12 grr / år

8%

Kortare distanser, 3 grr / år

17%
Kortare distanser, 6 grr / år

29%

Kortare distanser, 2 ggr / år

9%

Kortare distanser, 1 ggr / år

4%

Kör lite

42%

Kö
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Påsar i olika material är vår största produktgrupp. Under året har vi kunnat se hur konsumenter som en följd av den ökade 
klimatmedvetenheten nu efterfrågar andra typer av påsar. Plastpåsen har för många blivit en ikon för nedskräpning och
istället efterfrågas �ergångskassar, något som i hög grad påverkar vilken typ av påsar butikerna köper in.  

Beslut om nedbrytbar plast 
Mikroplaster i natur och hav är ett allt växande problem. 
Vi har länge haft plastpåsar i nedbrytbar plast i sorti-
mentet. En påse som hamnar i naturen och utsätts för 
solljus, vatten och vind ska vara helt nedbruten efter 
2–5 år. Men eftersom plastproducenterna inte har
kunnat påvisa eller säkerställa att mikroplaster inte 
lämnas kvar i naturen, har vi beslutat att ta bort 
materialet helt ur vårt sortiment.

Minskad konsumtion av plastpåsar 
Plastpåsen har för många blivit en ikon för nedskräpning. 
Sedan Naturvårdsverkets förordning om plastpåsar 
(2016:1041) trädde i kraft i juni 2017 har konsumtionen 
av plastpåsar minskat drastiskt. 

Både stora och små aktörer i olika branscher har sedan 
dess valt att lämna plasten bakom sig. Under 2018 såg 
vi bland annat jättar som H&M besluta om att ersätta 
plast med papperspåsar1 i butikerna och IKEA började 
arbeta mot att kunna ta bort engångsprodukter i plast 
ur sortimentet till 20202.

Klimatmedvetenhet leder till nya 
beteendemönster
Ur konsumentperspektiv ökar medvetenheten om 
plastens negativa inverkan på vår omvärld. Vi ser att 
många börjar bryta sina invanda beteendemönster, 
som att ta emot nya påsar i varje butik när man handlar. 

Det har i sin tur lett till att butiker efterfrågar andra
typer av påsar och har ett större fokus på hållbarhet 
och återanvändning. Försäljningen av plastpåsar
minskar följaktligen till fördel för �ergångskassar.

Från trend till beteende

1 https://www.metro.se/artikel/f%C3%B6rbrukningen-av-plastp%C3%A5sar-minskade-med-58-procent-nu-�mpas-de-helt-p%C3%A5-hm
2 http://press.ikea.se/ikea-borjar-fanga-upp-plast-pa-vag-mot-haven/

Trend & utveckling i branschen

Svenska varumärken
väljer återanvändbart

Försäljning av plastpåsar

14 000 000

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

0

Minskad
försäljning
av plastpåsar
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Flergångskassar: Fler motiverade att välja återanvändbart 
Redan under 2017 såg vi en markant förändring vid val av påse. Under 2018 har hållbarhetstrenden blivit till hållbart 
beteende och oavsett bransch vill man inkorporera cirkulärt tänkande i �er delar av verksamheten. Detta har resulterat 
i att valet av påse faller på �ergångskassar* och att vi under 2018 ökade vår försäljning av produktgruppen med 138% 
jämfört med 2017. 

*Återanvändningsbara påsar i materialen bomull, PP non-woven, PP woven, polyester och jute.

Försäljning av �ergångskassar

600 000

500 000
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300 000

200 000

100 000
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Ökad
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�ergångskassar
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Papper från hållbart skogsbruk 
Avisera var bland de första förpackningsföretagen i Sverige att bli FSC-certi�erade. FSC står för Forest Stewardship 
Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation. Som FSC-certi�erad leverantör kan Avisera veri�era 
att det virke som används producerats på ett ansvarsfullt sätt.

Redan 2014 bestämde vi oss för att göra alla våra papperspåsar FSC-märkta som standard. Vi satte sedan upp ett nytt
hållbarhetsmål, att inte bara påsar, utan alla våra pappersprodukter ska tillverkas i FSC-certi�erat papper till 2020. 

Idag är 90% av våra papperspåsar tillverkade av papper från hållbart, spårbart skogsbruk. Och nu jobbar vi hårdare än 
någonsin för att nå 100% de kommande åren. 

Papperspåsar
märkta med
FSC

FSC-märkta papperspåsar

Trend & utveckling i branschen

2,4% 4,3%

57,6%

81,1%
88,6%

93,7%
89,6%

0,3%

Papperspåsar: En hållbar historia
Vår försäljning av papperspåsar gick upp med 13% jämfört med 2017 och 28% sedan 2016.

Ökad
försäljning av 
papperspåsar
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Allt �er vill ÅterBära™
Två år efter lanseringen av vår egen produktmärkning för klimatneutrala förpackningar, 
är 81% av alla sålda produkter klimatneutrala.
För påsar, trycksaker och förpackningar märkta med ÅterBära™ har vi beräknat hur mycket koldioxidutsläpp som 
skapas i varje produktionssteg, hela vägen från råvara fram till färdig och levererad produkt. Beräkningarna omfattar 
produktion av ingående material, material i transport-emballage, transporter, energianvändning i produktionen, 
tryck och transport till kunder. 

Vi klimatkompenserar sedan för alla utsläpp genom ett Gold Standard-certi�erat trädplanteringsprojekt i Vegachi, 
Colombia. Det innebär att våra kunder får 100% klimatneutrala förpackningar. 

Det går att göra skillnad
Tillsammans med våra kunder har vi kunnat klimatkompensera för 7644 ton koldioxidutsläpp, vilket motsvarar
bevarande och plantering av över 1 000 000 träd.

‘’Det känns fantastiskt att kunna konstatera att 81% av alla produkter vi sålde under 2018 var helt klimatneutrala. 
Genom att möjliggöra ett så enkelt val som att byta ut sin vanliga påse eller pärm till en ÅterBära-märkt, har vi
kunnat visa att det går att göra skillnad för klimatet‘’.

Peter Lundgren, VD, Avisera

av alla sålda
produkter är
klimatneutrala

Vi har planterat 

träd i Colombia

Den enda produktmärkningen
för klimatneutrala förpackningar

ÅterBära

Produkter ej märkta med ÅterBära

Produkter märkta med ÅterBära

19%

81%
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Ett miljöprojekt som ger resultat
Avverkning av skog, både illegal och legal, är en av de största källorna till klimatpåverkan. Cirka 19 % av de totala 
koldioxidutsläppen i världen kommer från skogsavverkning, vilket betyder större klimatpåverkan än hela världens 
transportsektor. Ur ett klimatperspektiv är därför nyplantering av träd en avgörande del av lösningen.

Ökad biologisk mångfald i projektområdet
ÅterBära bidrar till minskad fattigdom och skapar förutsättningar för ett mer hållbart lokalsamhälle på �era sätt. 
Avisera är ett av �era företag och organisationer som är involverade i trädplanteringsprojektet Vegachi.

Läs mer på aterbara.se

No poverty Infrastructure Climate action Life on land

Återställer skadad mark.

Främjar och skyddar djur- och växtlivet.

Har återplanterat över 171 hektar skog.

Förbättrar familjers försörjning och produktion.

Skapar utbildnings- och arbetstillfällen.

Är Gold Standard-certi�erat och arbetar mot de globala målen.

Trädplanteringsprojektet har stor betydelse genom att det:
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En certi�erad Wrap Artist
Klimatpakten PLUS – för en mer hållbar huvudstad
Avisera är sedan 2010 en stolt medlem i Klimatpakten och numera en av 34 medlemmar i Klimatpakten PLUS. 
Medlemskapet innebär höga ambitioner om att minska användningen av fossila bränslen och därmed bidra till att 
Stockholm stad når stadens klimat- och energimål för år 2030. Medlemsföretagen trä�as regelbundet för att utbyta 
erfarenheter och tillsammans arbeta för minskad klimatpåverkan.

CERTIFIERAD
ISO 9001

ISO 14001
Ledningssystem för kvalitet

och miljö

CERTIFIERAD
OHSAS 18001

Ledningssystem för arbetsmiljö

Licensierade att sälja Fairtrade-bomullsprodukter 
Att Avisera är ett Fairtrade-licensierat företag innebär att vi är licensierade till användning av Fairtrades certi�eringsmärke 
och förbinder oss att endast handla Fairtrade-bomullsprodukter från en handelskedja som är certi�erad av Flocert.

Avisera är FSC-certi�erat
Avisera har varit Forest Stewardship Council-certi�erade (FSC) sedan 2012. FSC är en oberoende internationell 
medlemsorganisation som verkar för ett hållbart skogsbruk samt för säkra och sunda arbetsvillkor för de som
arbetar i skogen. Licensnummer: FSC-C110916.

Miljö- och kvalitetscerti�erade
Vårt ledningssystem för miljö och kvalitet är certi�erat enligt både ISO 9001 och ISO 14001. Det är en garanti att vi 
håller vad vi lovar, samtidigt som det försäkrar att vi hela tiden fortsätter att utveckla och förbättra vårt arbete med 
dessa frågor. Certi�erad arbetsmiljö. Aviseras har ett ledningssystem för arbetsmiljön som uppfyller kraven i OHSAS 
18001. 

En certi�erad Wrap Artist
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Besök våra showroom:  S:t Eriksgatan 60, Stockholm & Chalmersgatan 1, Göteborg
Följ oss på Instagram:  Följ @byavisera för inspirationsbilder, kundcase och produktnyheter!

Hör av dig:  08- 506 250 00 & 031-50 65 91,  info@avisera.se
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