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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.

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

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

 

2. Hållbara    
alternativ
Vi strävar efter ett 
hållbart produktsorti-
ment. Därför erbjuder 
vi certifierade eller 
återvunna material, ut-
vecklar återanvändbara 
förpackningslösningar 
samt klimatkompenserar 
för våra produkters 
koldioxidutsläpp.

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
Med en stark vilja att 
bidra till en hållbar 
framtid, strävar vi 
efter att reducera våra 
egna utsläpp. Därför 
har vi varit ett klimat- 
kompenserande företag 
sedan 2007 med ambi- 
tiösa mål för att minska 
vår klimatpåverkan. 

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

3. Smarta     
energilösningar
Vi har implementerat 
nya energilösningar på 
kontoret för att minska 
vår energiförbrukning, 
exempelvis genom tids-
inställda och energisnå-
la ljus- och ljudsystem. 

7. Vi verkar i det 
lilla för att påverka 
det stora
ÅterBära är vår egen 
miljömärkning för 100% 
klimatneutrala förpack-
ningar. Vi är nämligen 
övertygade om att världen 
kan förändras, en förpack-
ning i taget. Läs mer om 
ÅterBära på sida 10-11.

*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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ÅTERBÄRA KLIMATKOMPENSERAR
FÖR 7 936 TON CO2



7

Våra värderingar är viktiga för oss. 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 ställer krav på våra samarbetspartners; krav om hållbara värderingar och krav om kvalitet, arbetsvillkor 
och miljö. Vi utför regelbundna leverantörsbedömningar och följer upp att producenterna lever upp till vår 
Code of Conduct.

Mäta klimatpåverkan och sätta 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 rättigheter 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

http://avisera.se/code-of-conduct/
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VÅRA
KOLDIOXIDUTSLÄPP

Fördelning av växthusgasutsläpp

Klimatkompenserande företag
Sedan 2007 har vi kontinuerligt mätt och klimatkompenserat för Aviseras utsläpp, samt satt upp ambitiösa mål 
för att minska vår klimatpåverkan. Certifierad klimatkompensation är inte bara en värdefull komponent i vårt 
övergripande miljöarbete, utan också ett kraftfullt verktyg för att ta ansvar för våra utsläpp av växthusgaser. 
Dessutom har det en positiv inverkan på de samhällen där projektet genomförs, samt främjar positiva sociala 
effekter. För ytterligare information, se sida 10-11. 

Vi är angelägna om att minska vår klimatpåverkan. Därför har vi vidtagit flera åtgärder
för att minimera våra koldioxidutsläpp, samt valt att kompensera för de utsläpp som inte 
kan undvikas. Även om vår klimatpåverkan redan idag ligger på en relativt låg nivå, fort-
sätter vi att sträva efter att hitta nya sätt att minska vår egen påverkan. Vi är nämligen 
övertygade om att alla företag, oavsett storlek, kan bidra till en mer hållbar framtid. 

Våra utsläpp minskade under 2022
Genom att mäta våra koldioxidutsläpp har vi kunnat identifiera de områden i vår verksamhet som har högst 
påverkan på miljön. Utifrån detta, har vi tagit fram handlingsplaner för att minska vårt fotavtryck och effektivisera 
vår energianvändning. Som ett resultat av detta minskade Aviseras koldioxidutsläpp till 24 ton under 2022.  
 
I vår mätning framkom det att pendling stod för 13 procent av Aviseras utsläpp. Dessa utsläpp har minskat dels 
tack vare biodrivmedel och dels då färdmedel som tåg och kollektivtrafik idag prioriteras vid resor. Vi har även 
implementerat nya energilösningar på kontoret för att minska vår energiförbrukning, exempelvis genom tids-
inställda och energisnåla ljus- och ljudsystem.

Tjänsteresor 42%

El, värme, kyla kontor 21%

Material 19%

Pendling 13%

Produktion av energibärare 4%

Avfall 1%

Hemarbete 0%

Bilar 0%

Aviseras växthusgasutsläpp

Totala utsläpp, ton CO2e

Utsläpp/MSEK

201820172016201520142013201220112010 2019 2020 2021 2022
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DET HÄR ÄR
ÅTERBÄRA

Klimatkompensation 2022
En cirkulärt hållbar förpackning startar i valet av material, ansvarsfull tillverkning och ansvarstagande av 
klimatpåverkan – och avslutas med möjlighet till återanvändbarhet och återvinning. Under 2022 klimat-
kompenserade vi för 83 procent av våra produkter.

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 
koldioxidutsläpp som skapas i varje produktionssteg – hela vägen från råvara fram till levererad produkt. 

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

Vi klimatkompenserar sedan för alla utsläpp genom ett trädplanteringsprojekt som är Verra-certifierat 
enligt VCS-standard (Verified Carbon Standard).

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. Med detta initiativ strävar vi efter att 
bidra till FN:s globala hållbarhetsmål, samtidigt som vi skyddar en av världens mest värdefulla regnskogar.

Återställer skadad mark.

Främjar och skyddar djur- och växtliv.

Skapar utbildnings- och arbetstillfällen.

Är Verra-certifierat och arbetar mot de globala målen.

Förbättrar familjers försörjning och produktion.

Trädplanteringsprojektet har stor betydelse då det:

2017 tog vi ett kliv mot en sundare planet, när vi lanserade den första miljö- 
märkningen för 100% klimatneutrala förpackningar. ÅterBära skapades för att ge 
våra kunder möjlighet att utföra en enkel men effektiv insats för planetens hälsa. 
Genom att välja ÅterBära-märkta produkter kan våra kunder känna sig trygga i 
att de bidrar till en mer hållbar framtid. 

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

No poverty Infrastructure Climate action Life on land

Läs mer om vårt projekt på avisera.se/aterbara/

http://avisera.se/aterbara/
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E-handel och genomtänkt paketering
Klimatkrisen och cirkulär ekonomi driver hållbarhetsagendan framåt, och det ställs fortsatt höga krav på företag 
och paketering. Till följd av detta fortsätter pappersförpackningen att vinna mark inom den växande e-handeln.

Kraven på en genomtänkt paketering ökade under 2022, och vi såg en fortsatt efterfrågan på plastfria, återvinnings- 
bara och återanvändbara e-handelsemballage. Pappersförpackningen har därför fått fortsatt vind i seglen bland 
Aviseras kunder. Trenden talar klarspråk – hållbara förpackningslösningar med minimal miljöpåverkan och längre 
livscykel stod fortsatt högt på agendan under 2022.

Mellan 2021 och 2022 ökade försäljningen av flergångspåsar med 81 procent. Denna 
ökning är ett steg i riktningen mot en mer hållbar framtid –  en utveckling Avisera 
följer med glädje.

Fördelarna med att välja förpackningar med återanvändningsvärde är många – något som inte gått våra kunder 
förbi. Utöver självklara fördelar för miljö och plånbok, är återanvändning av förpackningar ett steg mot en mer 
cirkulär ekonomi. Detta, i kombination med att råvaru- och drivmedelspriser fortsätter att öka under 2022, är 
de främsta anledningarna till att vi idag kan se en markant ökning av flergångspåsar.

TREND &
UTVECKLING
FÖRSÄLJNINGS- & MATERIALTRENDER

From trash to treasure
– återanvändning trendar

Försäljning av flergångskassar (antal) 
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Drivmedelsbrist och ökade råvarupriser
Priset på råvaror och drivmedel fortsatte att öka under 2022 – ett resultat av en global pandemi, geopolitiska 
konflikter och störningar i leveranskedjan. Avisera arbetar ständigt med att föregå problemen som kan upp-
stå till följd av detta, genom god planering och ständig sourcing av kvalitativa leverantörer som ser till att vi 
kan erbjuda våra kunder den bästa möjliga kvalitén på deras produkter.
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Plastfria visioner: En framtidsspaning

Trend & utveckling

Med papper i framkant som materialval för 2022, kliver vi in i 2023 med möjligheten 
att kunna erbjuda våra kunder nya trender inom förpackning och emballage. Under 
2022 fanns det flera nya, intressanta förpackningsmaterial på marknaden – majorite-
ten med en sak gemensamt: de är alla fria från plast. Här kommer några som vi tror 
är lite extra värda att lägga på minnet.

E-handelspåsen i papper

Plasten tvingas återigen backa till förmån för nya, förnyelsebara material. Nya modeller och starkare material är i 
ständig utveckling för att möta efterfrågan. Vi ser ett fortsatt stort intresse för att byta ut plasten i e-handelspåsar 
mot papper. Denna utveckling speglar en bredare trend inom många branscher, där hållbarhet och ansvarstagande 
blir allt mer prioriterade – en trend vi garanterat kommer få se mer av.

Nolybag®

Den innovativa lättviktspåsen Nolybag® – eller No-Poly-Packaging – går in som ersättare för poly-bags inom 
klädpaketering. Den återförslutningsbara papperspåsen är framtagen speciellt för att kunna användas genom hela 
kedjan – från fabrik till konsument och tillbaka. Papperet är tunt och transparent och kan användas i stor skala. 
Aviseras Nolybag® är FSC-certifierad, 100 procent klimatneutral, biologiskt nedbrytbar och återvinningsbar.

Gräspapper

Gräspapper är ett innovativt, hållbart och kostnadseffektivt alternativ till papper. Gräspapperet har en naturlig 
känsla och utseende, och kan användas till exempelvis förpackningar, trycksaker och engångsartiklar. Tillverk-
ningen kräver minimala mängder vatten och energi, och bidrar till cirka 95 procent minskat koldioxidutsläpp 
jämfört med annan papperstillverkning. Gräspapper är FSC-certifierat, klimatneutralt, biologiskt nedbrytbart 
och återvinningsbart.

Fiberbaserade fyllnadsmaterial och inreden

Förnyelsebara alternativ till fyllnadsmaterial och inreden är i konstant utveckling, vilka ska ersätta tidigare 
cellplaster och frigolit. Med en rad nya alternativ på marknaden, har inreden tillverkade av 100 procent cellulosa 
ökat i popularitet bland företag och varumärkesägare. Dessa nya, fiberbaserade material erbjuder mer hållbara 
förpackningslösningar, och är en trend som pekar på att ansvarstagande för miljön står fortsatt högt på agendan.
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FSC-certifierat papper mer eftertraktat 

Trend & utveckling

Hållbart och spårbart skogsbruk
Som ett av de första förpackningsföretagen i Sverige att bli FSC-certifierade, har Avisera sedan 2012 stått i 
frontlinjen för ett hållbart skogsbruk. På varje FSC-märkt produkt finns ett licensnummer som gör att du som 
konsument kan spåra att tillverkaren har en aktiv certifiering och att virket kommer från en spårbar kedja av 
ansvarsfullt skogsbruk.

Hållbara material är utgångspunkten för vårt engagemang för planetens hälsa.

På Avisera kan vi säkerställa att 92 procent av alla våra pappersprodukter är tillverkade av FSC-certifierat 
papper år 2022. Att välja papper från hållbart skogsbruk blir allt viktigare i takt med en tilltagande åtgång av 
pappersråvara. Genom att välja FSC-certifierat papper kan vi garantera att vi bidrar till att bevara skogar för 
framtida generationer, samtidigt som vi levererar hållbara produkter till våra kunder.

Vad betyder FSC?
FSC står för Forest Stewardship Council, som är en oberoende, internationell medlemsorganisation och en 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.

Andel FSC-märkta pappersprodukter 

Pappersprodukter 
märkta med FSC

20192018

82%

58%

2020 2024

85%

2021

91%

20242022 2024

92%
95%

Vårt mål
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Vi är övertygade om att Aviseras tillväxt går hand i hand med att vi är med och 
bidrar till en positiv påverkan på klimatets och planetens hälsa. Som ett led i detta 
påverkansarbete, tar vi ansvar för klimat & miljö genom följande certifieringar
& miljömärkningar.

CERTIFIKAT &
MILJÖMÄRKNINGAR

 

Miljö- & kvalitets- 
certifierade
Vårt ledningssystem för miljö, 
arbetsmiljö och kvalitet är certi-
fierat enligt ISO 9001, ISO 45001 
och ISO 14001 – en hängiven 
satsning som agerar garanti för 
vår strävan efter att utveckla 
och förbättra vårt arbete inom 
miljö och kvalitet. Genom dessa 
certifieringar, visar vi vår för-
pliktelse att inte bara uppfylla 
våra kunders förväntningar, 
utan också vår ständiga strävan 
att överträffa dem.

FSC-certifierade
Sedan 2012 har vi varit Forest Stewardship Council-certifierade (FSC). Denna ut-
märkelse tilldelas organisationer som arbetar för att säkerställa hållbart skogsbruk 
och förbättrade arbetsvillkor för skogsarbetare världen över. Vårt licensnummer, 
FSC®-C110916, är en symbol för vår engagerade insats och en påminnelse om vårt 
gemensamma ansvar för en sundare framtid.

Miljömärkta produkter
Avisera strävar efter att vara en del av lösningen. Därför arbetar 
vi aktivt för att erbjuda ett så hållbart produktsortiment 
som möjligt. Detta inkluderar ett brett utbud av produkter 
tillverkat av FSC-certifierat papper, GOTS-certifierade textilier, 
återvunna material som papper, PET, bomull och läder samt 
ÅterBära-märkta produkter som klimatkompenseras. 

Klimatkompensation
Vi klimatkompenserar för vår verksamhet och 
strävar ständigt efter att minska våra utsläpp. 
Genom att klimatkompensera tar vi inte bara 
hand om våra egna utsläpp, utan vi investerar 
också i projekt som skapar positiva föränd-
ringar på platser som behöver det mest.

Vi tror nämligen på mirakel – och mirakel 
stavas hållbarhet.

CERTIFIERAD
ISO 9001

Ledningssystem för kvalitet

Klimatpakten PLUS – för en mer hållbar 
huvudstad
Avisera är sedan 2010 en stolt medlem i Klimatpakten PLUS. Som 
en del av Klimatpakten delar vi höga ambitioner om att minska 
användningen av fossila bränslen och därmed hjälpa Stockholm 
stad att uppnå sitt klimat- och energimål år 2030. Genom vårt 
medlemskap tar vi på oss ansvaret att vara en del av lösningen
på en av vår tids största utmaningar – klimatförändringarna. 

VÅRA CERTIFIERINGAR
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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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