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KLIMATÅRET 2019
2019, ett år av klimatförändringar, extremväder och temperaturrekord. Men också året då miljontals unga
världen över samlades i klimatprotester för att sluta upp till Greta Thunbergs kamp mot klimatförändringarna.
I den här miljöredovisningen sammanfattar vi årets största händelser i förpackningsbranschen, hur vi
utvecklat vårt hållbarhetsarbete och de miljöinsatser vi har utfört under det gångna året.

Vi stödjer de globala klimatmålen
Varje år strävar vi efter att göra framsteg i rätt riktning. Vi har inställningen att vi alltid kan bli bättre och fortsätter
att arbeta för att hitta nya sätt att göra mer hållbara val och minska klimatpåverkan – för våra kunders, vår egen
och för planetens skull.
På Avisera arbetar vi enligt det globala klimatmålet Climate Action 13, för att minska klimatförändringarna.
Vi började mäta och klimatkompensera för vår verksamhets utsläpp redan 2007 och för ett par år sedan tog vi nästa
steg. Idag erbjuder vi ett hållbart produktsortiment där majoriteten av våra produkter är klimatkompenserade och
märkta med Sveriges första miljömärkning för 100 procent klimatneutrala förpackningar. Läs mer om vårt miljöarbete på sida 6.

Plasten – vän eller fiende?
Plasten, och framförallt plastpåsen, har varit ett omdiskuterat ämne under året som gått. Med en plastskatt på
agendan har plastpåsen intagit en ny roll; ikonen för nedskräpning.
Alternativ till plasten efterfrågas i e-handeln såväl som detalj- och dagligvaruhandeln. Under året gjorde produktnyheter som e-handelspåsen i papper entré i vårt produktsortiment. Men vad får det för effekt på klimatet om man
som butik till exempel byter ut alla sina plastpåsar mot papperspåsar? Läs mer på sida 11.
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28 år av hållbarhet
1992
AVISERA GRUNDAS

2000
VI BLIR ISO 9001- & 14001-CERTIFIERADE

NY MILJÖPRODUKT:
PACKTEJP UTAN LÖSNINGSMEDEL

2010
MEDLEMMAR I KLIMATPAKTEN

2012
VI BLIR FSC®-CERTIFIERADE*

2017
LANSERAR MILJÖMÄRKNINGEN ÅTERBÄRA &
KLIMATNEUTRALT SORTIMENT

2007
MÄTER & KLIMATKOMPENSERAR
FÖR VERKSAMHETEN

2014
FSC-PAPPERSPÅSAR NY STANDARD
HOS AVISERA

2016
BLIR ISO 45001-CERTIFIERADE

MEDLEMMAR I KLIMATPAKTEN PLUS

2018
ÅTERBÄRA KLIMATKOMPENSERAR
FÖR 7644 TON CO2
TAR BORT NEDBRYTBAR PLAST UR
SORTIMENTET
KLIMATKOMPENSERAR FÖR ALLA
MEDARBETARE

2019
E-HANDELSEPÅSE I PAPPER LANSERAS

90% AV ALLA VÅRA PAPPERSPÅSAR
FSC-MÄRKTA

84% AV ALLA SÅLDA PRODUKTER
KLIMATNEUTRALA

*FSC®: Forest Stewardship Council® Licensnummer: FSC-C110916
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Höga krav på våra leverantörer

Miljömål för en hållbar framtid

På Avisera hjälper vi våra kunder att hitta rätt produkt och skapa kundanpassade förpackningskoncept, men
vi tillverkar ingenting själva. Det innebär att våra samarbetspartners är en avgörande del i vårt erbjudande.

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

CSR-säkrade fabriker

Vi ska minska vår energianvändning med 15% från 2016 till 2020.
98% av alla förpackningar och trycksaker i papper ska vara FSC-certifierade 2024.

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

90% av vår omsättning av tryckta produkter ska vara klimatneutrala 2020.
Alla bilar i vår bilpool ska vara miljöklassade 2022.

Några av de krav vi ställer i vår Code of conduct:

Avisera ska vara en fossilbränslefri organisation 2030.

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheterna måste efterföljas.
Löner ska minst uppfylla den lagstadgade minimilön i tillverkningslandet.
Barnarbete får inte förekomma.

Över ett decennium som klimatneutrala
Vi anser att det som företag är av stor vikt att vara medveten om hur mycket koldioxid man släpper ut. Klimatkompensation har varit ett viktigt verktyg för att vi ska kunna redovisa och ta ansvar för vår egen påverkan. Vi har
mätt, följt upp och klimatkompenserat för vår verksamhets koldioxidutsläpp i över ett decennium.

Transparens kring koldioxidutsläpp
Aviseras utsläpp för 2019 uppgick till 55 ton CO2e. Vilket är ett jämförelsevis lågt utsläpp för ett företag, men en
ökning jämfört med året innan. Anledningen till ökningen är att vi bland annat utfört fler tjänsteresor, besökt olika
branschmässor samt att vi har startat upp ett nytt kontor och showroom i Göteborg, som öppnade under våren.
Vi klimatkompenserar för lika stor andel som vi släpper ut.

Arbetsplatsen är säker och främjar arbetarnas hälsa.
Diskriminering av kön, hudfärg, sexuell läggning, trosuppfattning, funktionshinder
eller andra kränkningar får inte förekomma.
En miljöpolicy för att minimera negativ påverkan på miljö och omvärld finns
och efterlevs.
Vi uppmuntrar våra leverantörer att minska sina egna och produkternas
miljöpåverkan genom att:
Mäta klimatpåverkan och sätt upp mål för minskade utsläpp.

Öka andelen återvunna produkter.

Aviseras växhusgasutsläpp

Öka andelen tredjepartscertifierade produkter, t.ex. FSC-certifierade produkter.

Totala utsläpp, ton CO2e
Utsläpp/MSEK

2008
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HÅLLBARHET & TREND

Bärkassar: Hållbarhet & trend
Efter EU:s beslut att medlemsstaterna ska reducera förbrukningen av plastbärkassar till 2025 har Sverige
infört olika åtgärder för att främja en minskad användning av plastpåsar. Till följd har vi sett ett stort skifte
i efterfrågan på materialval.
Papper väljs med fördel istället för plast och med en ny plastskatt på agendan har plastpåsen mer eller
mindre intagit rollen som en modern ikon för nedskräpning – men med vilken effekt?

Försäljning av plastpåsar
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Förslag om plastskatt ger effekt direkt
I Sverige har vi sedan 2017 haft pågående åtgärder för att minska användandet av plastpåsar. I juni 2019 lämnades ett
förslag om en ny skatt på plastbärkassar in, med det övergripande målet att minska nedskräpningen av plast i natur
och hav1. Hotet om en kommande plastskatt (och därmed ökande priser på inköp av plastpåsar) gav effekt direkt.
2019 minskade Aviseras försäljning av plastpåsar med 12 procent, en ihållande trend som har minskat med mer än
50 procent sedan 2017. Handlarna väljer bort plast och premierar istället påsar och förpackningar i material som
papper, som kommer från en förnyelsebar källa.

Plastpåsar per person i Sverige
Tunna plastbärkassar, 15-50µm2
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Hållbarhet & trend i branschen / Plast

2019

2025
1
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-mikroplast/plastbarkassar/#forordningen
2
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Plastbarkassar/

Plastpåsen en ikon
för nedskräpning

Bytet till papper förväntas öka utsläppen
Samtidigt som miljöåtgärder införs för att minska spridningen av plast i naturen, finns det befintliga
klimatmål på global och nationell nivå för att minska utsläppen av växthusgaser och därmed den globala
uppvärmningen. Vi ser ett ihållande materialskifte från plast till papper, bara 2019 ökade Aviseras
försäljning av papperskassar med 31 procent och högre koldioxidutsläpp är som följd att vänta.

En miljöåtgärd med negativa klimateffekter
En beskattning (d.v.s. en prisökning) på plastpåsar innebär att fler kommer att välja påsar som inte beskattas.
Påsar i alternativa material, som papper eller flergångskassar i textil kräver dock produktionsprocesser som genererar
högre utsläpp av växthusgaser än vad engångspåsar i plast gör. Även om plastskatten är en miljöåtgärd, kommer den
alltså ha en negativ påverkan på klimatet, i termer av koldioxidutsläpp.

Efterfrågan på papperspåsar ökar fortsatt
Under 2019 ökade Aviseras försäljning av papperskassar med 31 procent jämfört med föregående år, en trend som
förväntas att fortsätta att öka inom branscher som detaljhandel och dagligvaruhandel.
Men även i e-handeln finns en stor efterfrågan på slitstarka pappersalternativ för att packa och skicka varor. Under
året lanserade Avisera Sveriges första 100 procent klimatneutrala e-handelspåse i papper i sortimentet, en hållbar
produktnyhet som fick ett varmt mottagande hos många stora svenska e-handelsföretag. Numera är påsen en av flera
av Aviseras plastersättare för e-handeln.

Försäljning av papperspåsar
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Att byta från plast till papper kan
öka koldioxidutsläppen med 120%*

8 ton

CO2

6 ton

En medelstor svensk klädbutik gör av med ca 20 000 påsar om året.

4 ton

Om butiken byter ut en medelstor plastpåse mot en papperspåse
skulle utsläppen för påsarna mer än dubbleras, under förutsättning
att förbrukningen förblir densamma.

2 ton
0

5,5 ton
2,5 ton

Plast

Papper

*Om butiken väljer plast släpper de ut: 2,5 ton CO2
och väljer de papper släpper de ut: 5,5 ton CO2
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Högre krav på papprets ursprung
Efterfrågan på papper och pappersprodukter ökar i snabbare takt än återplantering av träd, och den illegala
skogsindustrin växer sig starkare. Under 2018 kunde vi på Avisera säkra att 90 procent av alla våra påsar i
papper kom från hållbart skogsbruk, en kravställning som blir allt viktigare i takt med en tilltagande åtgång
av pappersråvara. Framåt strävar vi efter att 98 procent av samtliga pappersprodukter ska bli FSC-märkta.

Vi vill att 98% av våra pappersprodukter ska vara FSC-märkta
Avisera var bland de första förpackningsföretagen i Sverige att bli FSC-certifierade år 2012. Fram tills nu har vi mätt
andelen sålda FSC-certifierade papperspåsar, vilket 2018 uppgick till 90 procent.
Nytt för i år är att vi har infört en målsättning att 98 procent av samtliga förpackningar och trycksaker av papper ska
vara FSC-certifierade 2024, resterande 2 procent från pålitliga producenter. Total andel FSC-märkta produkter ökade
från 34 procent till 58 procent 2019, och kommande år har vi en stor utmaning framför oss.

Försäljning av FSC-märkta pappersprodukter
98%

Vårt mål

58%

58%

34%

2018

2019

Pappersprodukter
märkta med FSC

2024

lllegal avverkning
I Sverige gäller skogsvårdslagen3, som uttrycker vilka krav om återplantering av ny skog en skogsägare har efter
avverkning. Men i delar av Asien, Afrika och Sydamerika bedöms enligt Världsnaturfonden mer än 80 procent av allt
virke som exporteras vara olagligt hanterat i någon mening. På grund av den höga efterfrågan på billigt timmer från
bland annat länder i EU, omsätter den illegala virkesmarknaden ca 4 miljarder dollar årligen4.

Ställ krav på din leverantör genom FSC
FSC står för Forest Stewardship Council, som är en oberoende, internationell medlemsorganisation och en mycket
vanligt förekommande miljömärkning på alla typer av pappersprodukter. Endast certifierade företag, som Avisera,
som följer FSC:s regler för skogsbruk och spårbarhet får märka sina produkter med FSC:s varumärke.
På varje FSC-märkt produkt, till exempel under en papperspåse, finns ett licensnummer som gör att man som konsument
kan spåra att tillverkaren har en aktiv certifiering och att virket kommer från en spårbar kedja av ansvarsfullt skogsbruk.

98% av våra
pappersprodukter
ska komma från
hållbart skogsbruk
3
4
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https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/
https://www.wwf.se/skog/varlden/illegal-avverkning/

Hållbarhet & trend i branschen / Papper

13

ÅTERBÄRA

Vi har klimatkompenserat för
koldioxidutsläpp av en yta lika
stor som 12 000 luftballonger

Klimatneutrala produkter fortsätter öka
På Avisera arbetar vi för att minska den globala uppvärmningen. ÅterBära är vår egen produktmärkning
och klimatinitiativ, där vi hjälper våra kunder att minska sin klimatpåverkan genom att välja miljömärkta,
100 procent klimatkompenserade förpackningar.

Därför måste vi klimatkompensera
Klimatet kan inte vänta. Vi vill bana väg för att det ska vara enkelt att göra hållbara förpackningsval. ÅterBära är
Aviseras egen miljömärkning och ett intiativ där vi ger våra kunder möjligheten att minska sin egen klimatpåverkan.
Genom att välja ÅterBära-märkta förpackningar, påsar och trycksaker kan vi motarbeta den globala uppvärmningen.
För varje ÅterBära-märkt produkt klimatkompenserar vi genom att återplantera träd och bevara skog som i sin tur
binder växthusgaser från atmosfären.

ÅterBära gör skillnad för klimatet
Bara mellan 2017-2019 har vi lyckats göra 84 procent av alla våra produktioner helt klimatneutrala. Tack vare våra
kunder har vi genom ÅterBära-projeket kunnat klimatkompensera för 12 641 ton koldioxidutsläpp, vilket i volym
motsvarar 12 tusen luftballonger eller 82 miljoner flyttkartonger.

Försäljning av ÅterBära-märkta produkter
Produkter ej märkta med ÅterBära

16%

84%
Produkter märkta med ÅterBära

84%

av alla sålda
produkter är
klimatneutrala

Bakgrund
Tillsammans med en extern hållbarhetsbyrå har vi gjort klimatanalyser med livscykelperspektiv på våra produkter.
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-certifierat trädplanteringsprojekt i Vegachí,
Colombia. Det innebär att våra kunder får 100 procent klimatneutrala förpackningar.

Hållbarhet & trend i branschen / ÅterBära
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ÅterBäras trädplanteringssprojekt
Avverkning av skog, både illegal och legal, är en av de största källorna till klimatpåverkan. Cirka 19
procent 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.

Ett hållbart lokalsamhälle
ÅterBära bidrar till minskad fattigdom och skapar förutsättningar för ett mer hållbart lokalsamhälle på flera sätt.
Avisera är ett av flera företag och organisationer som är involverade i trädplanteringsprojektet i Vegachí.

Trädplanteringsprojektet har stor betydelse genom att det:
Återställer skadad mark.
Främjar och skyddar djur- och växtlivet.
Har återplanterat över 171 hektar skog.
Skapar utbildnings- och arbetstillfällen.
Förbättrar familjers försörjning och produktion.
Är Gold Standard-certifierat och arbetar mot de globala målen.

No poverty
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ÅterBära

Infrastructure

Climate action

Life on land

CERTIFIKAT

En certifierad Wrap Artist
Klimatpakten PLUS – för en mer hållbar huvudstad
Avisera är sedan 2010 en stolt medlem 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.

Klimatkompensation
Avisera klimatkompenserar för verksamheten och främjar arbete för minskade utsläpp.

Avisera är FSC-certifierat
Avisera har varit Forest Stewardship Council-certifierade (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- & kvalitetscertifierade
Vårt ledningssystem för miljö, arbetsmiljö och kvalitet är certifierat enligt ISO 9001, ISO 45001 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.
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En certifierad Wrap Artist

Den här trycksaken är 100% klimatneutral genom ÅterBära®.
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, hello@avisera.se
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