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EVERY TRUE 
WRAP ARTIST
STRIVE TO MAKE
THE WORLD
A BETTER 
PLACE.

Avisera gör förpackningar som adderar värde, köpupplevelse och som kommunicerar 
det ditt varumärke står för. Det är vår melodi. Det är vårt wrap game.

Hos oss är hållbarhetsarbetet ständigt pågående. Vi gör allt för att du som kund 
ska känna dig helt trygg i att du valt en leverantör med bra värderingar i hela 
ledet – från fabrik, till arbetsmiljö, klimatpåverkan och omvärld. 

I den här hållbarhetsrapporten berättar vi mer om hur vi arbetar.
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1. Avisera är 
FSC®-certifierade
Avisera har varit ett FSC®-certifierat* företag 
sedan 2012. Som ett förpackningsföretag är det 
viktigt att kunna garantera för våra kunder att 
pappret vi använder i våra produkter är spårbart 
och ansvarfullt framställt. FSC (Forest Stewardship 
Council®) hjälper oss att säkerställa just detta.

2. Vi erbjuder  
miljösmarta   
produkter
Vi strävar efter att vårt 
produktsortiment ska 
vara så hållbart som 
möjligt. Därför erbjuder 
vi återvunna material, 
återanvändbara produkter 
och klimatkompenserar     
för våra produkter    
genom ÅterBära.

HUR VI JOBBAR MED HÅLLBARHET

4. Vi är ISO-
certifierade
Vårt miljöarbete är
certifierat enligt ISO 
14001, vi är kvalitets-
certifierade enligt ISO 
9001 och arbetsmiljö-
certifierade enligt
ISO 45001.

6. Vi tar  
ansvar för  
klimatet
Vi har varit ett
klimatkompenserande
företag sedan 2007.
Vi har också en
egen miljömärkning för 
100% klimatneutrala 
förpackningar – 
ÅterBära!

5. Vi återvinner
Vi sorterar och åter-
vinner avfall på våra 
kontor. En liten sak, 
men som vi tror gör 
skillnad i längden.

3. Vi har bytt till  
lågenergilampor
Vi har bytt ut ljuskäl-
lorna på våra kontor 
till lågenergilampor, 
för att minska vår  
miljöpåverkan. 

7. Vi har infört  
miljöklassade bilar
Vi har både minskat antal 
bilar och bytt ut de bilar vi 
har i Aviseras bilpool till 
el- och hybridbilar.

*FSC®: Forest Stewardship Council® Licensnummer: FSC®-C110916

AVISERA GRUNDAS

NY MILJÖPRODUKT:  
PACKTEJP UTAN LÖSNINGSMEDEL

BLIR ISO 45001-CERTIFIERADE

BÖRJAR MÄTA CO2
& KLIMATKOMPENSERA
FÖR VERKSAMHETEN

FSC-CERTIFIERADE PAPPERSPÅSAR 
NY STANDARD HOS AVISERA

ÅTERBÄRA KLIMATKOMPENSERAR
FÖR 7644 TON CO2

TAR BORT NEDBRYTBAR PLAST UR
SORTIMENTET

KLIMATKOMPENSERAR FÖR ALLA
MEDARBETARE

E-HANDELSEPÅSE I PAPPER LANSERAS

58% AV ALLA VÅRA PAPPERSPÅSAR 
FSC-MÄRKTA

84% AV ALLA SÅLDA PRODUKTER
KLIMATNEUTRALA

MINSKAD ENERGIANVÄNDNING

VI INFÖR MILJÖKLASSADE BILAR

3 PLASTERSÄTTARE LANSERAS:
VELA BAG, PAPTIC BAG
& TISSUE VOID FILL

VI BLIR ISO 9001- & 14001-CERTIFIERADE

LANSERAR ÅTERBÄRA & 
KLIMATNEUTRALT SORTIMENT

MEDLEMMAR I KLIMATPAKTEN PLUS

MEDLEMMAR I KLIMATPAKTEN

VI BLIR FSC®-CERTIFIERADE*
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Vi värdesätter möjligheten att kunna ställa höga krav och handplocka fabriker och 
partners som delar våra värderingar. Därför har vi valt att inte ha egen tillverkning. 

CSR-säkrade fabriker
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.

Mäta klimatpåverkan och sätt upp mål för minskade utsläpp.

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

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

Öka andelen återvunna 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, funktions-
hinder 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 finns
och efterlevs.

SOCIAL HÅLLBARHET 
PÅ AVISERA

Läs vår uppförandekod på avisera.se/code-of-conduct/

Hållbarhetsarbete
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1 https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/konsum-
tion/vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-person

VÅRA
KOLDIOXIDUTSLÄPP

Aviseras växhusgasutsläpp

Totala utsläpp, ton CO2e

Utsläpp/MSEK

20192018 2020 2021201720162015201420132012201120102009

32

Fördelning av växthusgasutsläpp

Avfall 3% 

El, värme, kyla kontor 25%

Tjänsteresor 34%

Pendling 18%

Hemarbete 1%

Produktion av energibärare 3%

Material 16%

Bilar 0%

25%

34%

18%

3%
16%

3%
1%

Våra utsläpp ökar 2021
Som många andra företag minskade Aviseras koldioxidutsläpp under pandemin på grund av rådande restriktioner. 
Under 2021 kan verksamheten återgå till mer normala rutiner och vi ökar våra utsläpp jämfört med föregående år. 

Aviseras koldioxidutsläpp uppgår till 32 ton under 2021. Inte helt oväntat står tjänsteresor för den del av våra utsläpp 
som har ökat mest mellan 2020 och 2021, se diagram sida 9.

Som företag ligger vår klimatpåverkan på en relativt låg nivå, om man jämför med att koldioxidutsläpp för en 
privatperson i Sverige uppmättes till 9 ton per person 2019, enligt Naturvårdsverket1. Men oavsett nivå fortsätter 
vi att sträva efter att hitta nya sätt att minska vår egen påverkan.

Vi vill minska vår klimatpåverkan. Därför mäter vi våra koldioxidutsläpp och  
klimatkompenserar för verksamheten. 

Klimatkompenserande företag
Vi har mätt och klimatkompenserat för verksamhetens utsläpp sedan 2007. Certifierad klimatkompensation 
är ett bra komplemet till vårt övriga miljöarbete och ett verktyg för att ta ansvar för verksamhetens utsläpp av 
växthusgaser. Det bidrar även till goda sociala effekter i de lokalsamhällen där projektet äger rum. Läs mer på 
sida 11. 
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DET HÄR ÄR
ÅTERBÄRA

Fler klimatkompenserar 2021
En cirkulärt hållbar förpackning startar i valet av miljövänligt material, ansvarfull tillverkning, ansvarstagande
av klimatpåverkan och avslutas med möjlighet till återanvändbarhet och återvinning. 

2021 ökar vi antal sålda produkter märkta med ÅterBära från 76 procent till 84 procent. Vi ser det som en 
mycket positiv utveckling att miljömärkningen blivit mer av en hygienfaktor och en naturlig del av hållbart 
tänkande vid inköp av emballage.

Vi planterar träd i Amazonas
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 koldioxid- 
utsläpp som skapas i varje produktionssteg, hela vägen från råvara fram till färdig och levererad produkt. 

Beräkningarna omfattar produktion av ingående material, material i transportemballage, transporter, 
energianvändning i produktionen, tryck och transport till kunder. 

Vi klimatkompenserar sedan för alla utsläpp genom ett trädplanteringsprojekt som är Verra-certifierat 
enligt VCS-standarden (Verified Carbon Standard) och bidrar till FN’s globala hållbarhetsmål.

Bevarandet och återplanteringen av träd äger rum i Amazonas i Brasilien. Amazonas är hem till 10 procent 
av världens arter och är en regnskog som behöver skyddas från skövling.

Återställer skadad mark.

Främjar och skyddar djur- och växtlivet.

Skapar utbildnings- och arbetstillfällen.

Är Verra-certifierat och arbetar mot de globala målen.

Förbättrar familjers försörjning och produktion.

Trädplanteringsprojektet har stor betydelse genom att det:

No poverty Infrastructure Climate action Life on land

2017 lanserade vi en miljömärkning för att ge våra kunder möjligheten att minska
klimatpåverkan på ett enkelt sätt. ÅterBära är Sveriges första produktmärkning 
och klimatinitiativ för klimatneutrala förpackningar. 

Ett hållbart val
Genom att välja Aviseras produkter med miljömärkningen ÅterBära, klimatkompenserar du för de  
koldioxidutsläpp som produkten genererar genom bevarande av skog och återplantering av träd. 

32 ton CO
har våra kunder klimat-

kompenserat för 2021

2
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2 https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/plast/plastbarkassar/

Målet om minskad förbrukning av plastpåsar uppnått
Under 2021 tillverkades eller fördes 174 miljoner plastkassar in på den svenska marknaden enligt Naturvårdsverket2.
Av dessa var 143 miljoner de tunna plastkassarna som ingår i EU:s minskningsmål.

Vi ser en drastisk minskning av användandet av plastkassar i Sverige. Årsförbrukningen ligger numera på 14 kassar 
per person, från föregående års siffra på 55 kassar per person.

Beskattningen på plastpåsar innebär en prishöjning i butiken – och det är slutkonsumenten som betalar priset. 
Valet av påse faller nu istället på kassar som inte beskattas. Men påsar i alternativa material, som papper eller 
flergångskassar i textil kräver dock produktionsprocesser som genererar högre utsläpp av växthusgaser.

Även om plastskatten är en miljöåtgärd för minskad nedskräpning, kan den alltså ha en viss negativ påverkan 
på klimatet, i termer av de ökade koldioxidutsläpp som produktionen av andra typer av kassar medför.

Under 2021 minskar årsförbrukningen av plastpåsar i Sverige med tre fjärdedelar 
som resultat av beskattningen på plastpåsar som infördes 2020. 

Bakgrund till plastskatten
Den 1 maj 2020 började lagen om beskattning på engångspåsar i plast gälla i Sverige, vilket innebär att alla som 
tillverkar, för in eller säljer engångspåsar i plast blir beskattningsskyldiga. 

Skatten infördes i Sverige med målet att minska nedskräpningen av plast i natur och hav2 och tillkom som resultat 
av EU:s beslut att medlemsstaterna ska reducera förbrukningen av plastbärkassar från 83 påsar per person 2017 till 
45 påsar per person 2025.

Plastpåsar per person i Sverige

EU-mål

Tunna plastbärkassar, 15-50 µm2 

Källa: Naturvårdsverket

TREND &
UTVECKLING
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Ökade råvarupriser på papper

Försäljning av papperspåsar (kr)
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Ökad
försäljning av
papperspåsar

Trend & utveckling

Aviseras flexibilitet är en av våra främsta styrkor när pappersbrist och ökade råvaru-
priser drabbar förpackningsbranschen.

Efterfrågan på bärkassar i papper ökar fortsatt
Under 2021 ökade Aviseras försäljning av papperskassar med 10 procent jämfört med föregående år, en ihållande 
trend som fortsätta att öka år efter år.

Pappersbrist och ökade råvarupriser

Pandemin är fortfarande högst närvarande och vi utmanas med nya problem såsom brist på pappersmassa och 
ökade råvarupriser. Priset på gas, olja och el har ökat vilket i sin tur påverkar valuta-, råvaru-, leverans- och  
produktionskostnader.

Så bibehåller Avisera leveranssäkerhet

Efterfrågan på pappersprodukter är högre än aldrig förr och fabriker i Europa är till följd fullbelagda lång tid 
framöver. Eftersom vi på Avisera inte har egna fabriker riskerar vi inte att stå utan tillgång till papper. Med flera 
olika samarbetspartners med god produktionskapacitet blir flexibiliteten vår styrka i en osäker tid. På Avisera 
håller vi alltid löpande dialog med våra tillverkare, minimerar risker och ser till att vi säkrar vår förmåga att 
leverera som utlovat.

VÅRA PLASTALTERNATIV:

Tissue Void Fill – plastfri stötdämpning
Nyheten Tissue Void Fill är det första stötdämpande pappersemballaget i dess slag med möjlighet till 
eget tryck. Tissue Void Fill är ett specialvikt silkespapper med en tillhörande dispensermaskin, som skapar 
ett voluminöst, skyddande pappersmaterial som kan ersätta utfyllnadsmaterial i plast. Pappret är 100 procent 
klimatneutralt, nedbrytbara och återvinningsbart.
 
Den nya ersättaren för poly bags
Vela Bag är en lättviktspåse i papper som ersätter produkten poly bag (plastpåsar) som idag används som 
klädpaketering. Återförslutningsbara Vela-påsen är framtagen speciellt för att kunna användas genom hela 
kedjan, från fabrik till konsument och tillbaka. Pappret är tunt och transparent, vilket gör att streckkods- 
skanning för första gången är möjlig och tillåter att påsen används i stor skala. Aviseras Vela Bags är 100 
procent klimatneutrala, nedbrytbara och återvinningsbara.
 
Paptic – det nya pappret
Paptic är ett helt plastfritt och biologiskt nedbrytbart material som består av träbaserade cellulosafibrer. 
Ett slitstarkt material med en mjuk och följsam känsla, som lämpar sig som alternativ för den traditionella 
papperspåsen, återanvändbara påsar och för e-handelspåsar.
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FSC-certifierat papper mer eftertraktat 

Andel FSC-märkta pappersprodukter 

Trend & utveckling

Pappersprodukter 
märkta med FSC

20192018

82%

58%

2020 2024

85%

2021 2024

91%
98%

Vårt mål

2021 kan vi på Avisera säkra att 91 procent av alla våra pappersprodukter tillverkas av 
FSC-certifierat papper. Att välja papper från hållbart skogsbruk blir allt viktigare i 
takt med en tilltagande åtgång av pappersråvara.

Vad betyder 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.

Hållbart och spårbart skogsbruk
Avisera var bland de första förpackningsföretagen i Sverige att bli FSC-certifierade år 2012. 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.

Vi ökar andelen FSC-certifierade produkter
Vi har en målsättning att 98 procent av samtliga förpackningar och trycksaker av papper ska vara FSC- 
certifierade 2024 och resterande 2 procent ska komma från pålitliga producenter.  

Under 2021 bestod 91 procent av våra sålda pappersprodukter av FSC-certifierat papper. Vi erbjuder alltid FSC-certi-
fierade produkter som standard i alla produktioner där det är möjligt. De produktioner som inte är FSC-certifierade 
är det exempelvis på grund av att man som kund väljer bort miljömärkningen, på grund av lång leveranstid eller att vi 
använder oss av en underleverantör som inte innehar FSC-certifiering.

Den globala pappersbristen tillsammans med en generellt hög efterfrågan på förpackningar och emballage av  
papper, påverkar även tillgången på FSC-certifierat papper.  
 
För att inte ge plats åt oseriösa aktörer inom skogsindustrin, ser vi att det blir allt viktigare att fortsätta främja 
spårbart papper vid varje tillfälle som ges. Det är Aviseras ambition framåt att säkra tillgången för våra kunder och 
för en hållbar utveckling.
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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. 

Vi är FSC-certifierade
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.

Vi är 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.

Miljömärkningar

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

Vi har miljömärkta produkter
Vi strävar alltid efter att erbjuda ett så miljövänligt produktsortiment som möjligt och erbjuder bland annat produkter 
i material som FSC-certifierat papper, GOTS-certifierad textil, återvunna material (papper, PET, bomull, läder) samt 
ÅterBära-märkta produkter som är klimatkompenserade för. 

Miljömärkningar

Vi tar ansvar för klimat & miljö genom följande 
certifieringar & miljömärkningar.

CERTIFIKAT &
MILJÖMÄRKNINGAR
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Besök våra showroom:  S:t Eriksgatan 60, Stockholm & Chalmersgatan 1, Göteborg
Bli inspirerad:  Följ @byavisera och @climateneutralpackaging på Instagram

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