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Konsten att vårda 
sina relationer
Bygga långsiktiga relationer. Det är något jag gärna gör över ett gott mål mat  
i trivsam miljö. Och goda relationer förutsätter uppriktighet och att man är en god 
lyssnare. På samma sätt ser jag på Duni: det är så vi kan ta ansvar och vara lönsamma.

Det här året som vd har gett mig en tydlig bild av Dunis roll i samhället och hur 
vi bäst kan bidra. Vi har satt större press på olika områden inom Duni. En effektiv 
organisation och en förändrad mentalitet med ökat kostnadsmedvetande påverkar 
hållbarheten positivt.

Men vi stannar inte där. Eftersom Duni är marknadsledande förväntar sig  
intressenterna att vi ska gå i täten för hållbar utveckling inom vår kärnverksamhet  
– alltså i tillverkningen av Dunis egna produkter. Vi tittar därför noga på hur våra  
produkter påverkar människor och miljö.

Vi följer med i den senaste forskningen om nya komposterbara material och strävar 
efter att göra våra produkter återvinningsbara till 100 procent. Vi har som mål att vår 
produktion ska vara helt och hållet fossilfri. Vi skapar en arbetsmiljö som låter alla 
Dunis medarbetare vara personligt delaktiga i de små stegen på vägen mot våra mål  
– ekonomiska, sociala och miljömässiga.

Alla företag behöver ha ett högre syfte med sin verksamhet. Det större perspektivet 
hjälper oss att fokusera på det som är viktigt, både nu och i framtiden. Det hjälper 
mig att fatta de beslut som Duni behöver för att möta framtiden och säkra företagets 
lönsamhet på lång sikt. Vi är inte rädda för att göra investeringar med en horisont på 
20–30 år. Personligen vill jag lämna något efter mig som kommande generationer kan 
känna sig stolta över.

Vår verksamhet går ut på att erbjuda lösningar som skapar trivsam stämning vid 
måltiderna, varje dag. Jag är övertygad om att en hållbar livsstil är den del av lösningen.
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Our Blue Mission skulle inte vara någonting värt utan människorna som gör det till verklighet. 
Det vill säga: alla som jobbar på Duni. En särskild arbetsgrupp med chefer från olika enheter 
arbetar med att identifiera prioriterade områden och sätta upp strategiska mål.

Elisabeth Gierow är chef för Corporate Responsibility (CSR) och den som ser till att orden 
verkligen blir till handling.

 
Q     Du har jobbat på Duni i fyra år och var 
tidigare miljöchef. Hur har Dunis arbete 
med hållbarhetsfrågor förändrats?
A     – Vi har arbetat med hållbarhet väldigt 
länge. Vår uppförandekod och inspektio-
nerna av våra leverantörer har till exempel 
funnits sedan 2005.
Miljöarbetet går förstås ännu längre till-
baka. Tittar man på gamla dokument ur 
företagets sextioåriga historia ser man att 
omsorgen om medarbetarna och miljön 
har funnits där hela tiden.
– Men tiderna och kunskapsläget har för-
ändrats. Vi har gjort våra mål tydligare 
och mer mätbara. Åtgärder vidtas på en 
lång rad områden där vår verksamhet 
kan påverka.

Q     Vad är ditt fokus som ny CSR-chef?
A     – Att gå i täten för utvecklingen av nya 
produktmaterial har alltid varit viktigt för 
mig. Det är också ett område där Duni sat-
sar mycket i dag och verkligen kan påverka 
branschen. Vi vill sluta cirkeln och inte 
använda mer av våra gemensamma natur-
resurser än vi ger tillbaka.  

Q     Hur kom det sig att hållbarhets- 
programmet Our Green Challenge blev 
Our Blue Mission?
A     – Vårt ansvar omfattar mer än de 
typiskt gröna frågorna som råvaruinköp, 
energiförbrukning och utsläpp. Som 
arbetsgivare, inköpare och leverantör 
påverkar vi också samhället. Lika engage-
rade som vi är i hålbart skogsbruk är vi  
i att förbättra arbetsvillkoren och bidra 
till att minska nedskräpningen.

Q     Men ärligt talat, hur mycket bryr  
sig era kunder och andra intressenter 
egentligen om Dunis CSR-initiativ?
A     – Väldigt mycket, och bara mer och 
mer. Vi får mycket respons utifrån, och vi 
får dagligen frågor som handlar om socialt 
ansvar. Det är därför det är så viktigt med 
god information och en fortlöpande dialog. 
Duni är beroende av feedback från andra 
för att vi ska kunna lära oss mer och 
sporras att bli ännu bättre.
– Vi måste också fortsätta utbilda våra 
medarbetare i frågor om socialt ansvar. 
Det ska vi fokusera kraftigt på under det 

kommande året. Vi håller oss även à jour 
med utvecklingen för socialt ansvars-
tagande i näringslivet generellt genom att 
delta i forum och seminarier och träffa 
experter inom olika områden. 

Mål för 2020
• Energin i Dunis produktion ska 

vara 100 procent fossilfri
• Energianvändningen ska minska 

med 20 procent.
• Det ska finnas förnybara eller 

komposterbara alternativ i 100 
procent av Dunis produktgrupper.

• Inga produktklagomål ska gälla 
potentiella hälsorisker.

• Kontrollerade leverantörer ska  
stå för 80 procent av värdet på 
råvaror och slutprodukter.

• Alla nya leverantörer av  
slutprodukter ska kontrolleras.

• Alla medarbetare ska vara  
engagerade i förbättringar,  
känna till våra etiska regler och 
delta i arbetet med värdefrågor.

Mission 
Possible



Miljö och  
samhälle

Människor

Produkter
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Our Blue Mission är vår strävan att uppnå trippel-A-betyg i ansvarsfullt företagande. 
Vi skapar ren atmosfär, en god anda och tar fullt ansvar.  Med omsorg.

På väg mot AAA 

Anda
Det är människor som får saker och ting att 
hända. Det gör de när de mår bra och kän-
ner sig trygga och engagerade. Ambitionen 
att skapa en anda där alla våra kunder, 
medarbetare och leverantörer känner sig 
väl bemötta är djupt rotad inom Duni.
 

Ny miljömärkning för  
Dunis produkter
"OK Compost” är en ny märkning som 
finns på vissa av Dunis produkter.  
Det betyder att materialet kan brytas 
ner snabbt och säkert vid industriell 
kompostering med matavfall.
Sidan 16
 

Hållbarhet och design fick 
Dean&David att välja Duni
Förnybar bagass av sockerrör var  
det naturliga materialvalet för den 
snabbväxande tyska restaurangkedjan 
Dean&David. Kombinationen med  
Dunis design blev perfekt för deras  
nya salladsskålar.
Sidan 10
 

Leverantörsrevisioner som 
inte lämnar något åt slumpen 
Arbetet med att anpassa Dunis upp- 
förandekod till kundernas krav har 
gjort produktionen i polska Poznan 
både effektivare och mer hållbar.
Sidan 12
 

Atmosfär
En bra atmosfär är en förutsättning för livet  
på jorden och av största vikt för Duni. Vi är 
beroende av rent vatten, ren luft och rena  
jordar. Både som människor och som företag. 
Att värna om klimatet och miljön lägger  
grunden för vår framtida verksamhet.

Ansvar
För att ta vårt ansvar som företag måste 
vi se till att Dunis produkter – vår kärn-
verksamhet – håller vad de lovar. Vi tror 
att det som är bra för människor och 
miljö även är bra för Dunis lönsamhet.



Skapa & tillverka

Hitta & spåra

Välja & använda

Sortera & återvinna
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En Duni-produkts livscykel
Hitta och spåra
Duni-produktens liv börjar med material-
valet. Vi använder helst förnybara material 
från träd och andra växter som kommer 
från ansvarsfullt förvaltade odlingar. 
Dessa bidrar inte till den globala upp-
värmningen eller till att begränsade 
mineralresurser exploateras. Många  
bioplaster tillverkas huvudsakligen av 
jordbruksprodukter, till exempel majs.

Men produktionen kan stå i strid med 
det ökande behovet av livsmedelsproduk-
tion i världen. Därför strävar vi efter att 
öka användningen av restprodukter från 
annan tillverkning. Ett exempel är bagass, 
en biprodukt av sockerrör. Potatisskal och 
alger är andra möjliga råvaror.

Våra produkter innehåller redan en 
hög andel förnybart material. Och det 
som inte är förnybart bör återvinnas  
i högsta möjliga mån.

Skapa och tillverka
En Duni-produkt har många sidor. 
Design, funktion och kvalitet är självklart 
några av dem. Men hur produkterna till-

verkas har också betydelse. Där fäster 
vi vikt vid goda arbetsvillkor på våra 
tillverkningsanläggningar och begränsad 
miljöpåverkan. Liksom att produktionen 
och produkterna ska vara både säkra 
och hygieniska. Ett grundläggande krav 
på Dunis produkter är att de ska kunna 
komma i kontakt med livsmedel och inte 
får innehålla några farliga ämnen.

Tillverkningen sker främst i Europa, 
men leverantörerna finns över hela värl-
den. Många av de spännande nya material 
vi använder kommer från utvecklings-
länder. Men oavsett var produktionen 
sker gäller samma standarder.

Välja och använda
Medveten bekvämlighet är ett bra skäl  
att välja och använda Dunis produkter. 
Att använda engångsprodukter på ett 
företagsevent eller en picknick i parken 
ska inte bara vara praktiskt och hygieniskt 
utan även ha miljömässiga fördelar och 
vara förnuftigt ur ett samhällsperspektiv.

Därför måste vi göra hållbara val åt 
våra kunder. Dunis produkter ska ha 

minsta negativa miljöpåverkan av alla till-
gängliga alternativ.

Du behöver aldrig bekymra dig om 
säkerhetsfrågor eftersom vi tar hand om 
allt sådant åt dig.

Sortera och återvinna
Här slutar Duni-produktens relativt korta 
livscykel. Du har använt koppen eller ser-
vetten, och nu måste den tas om hand på  
ett eller annat sätt. Den kan återvinna, 
komposteras eller brännas – det är möjlig-
heterna som står till buds. Nedskräpning 
får inte förekomma.

Vi gör vårt bästa för att det ska vara så 
enkelt som möjligt att låta produkterna 
återgå till sitt ursprung och se till att de  
kan komma till nytta igen. Som jord, som 
nya material eller som energi.

Mer miljömässigt ansvarsfulla material 
utvecklas, men på många av Dunis markna-
der finns inte den infrastruktur som behövs 
för att hantera, kompostera eller återvinna 
dem. Det är något som vi måste lösa till-
sammans med andra i samhället. 

Skapa atmosfär. 
Med omsorg.



Vi arbetar aktivt på att minska miljöpåverkan från vår produktion och distribution. 
Servetter och dukar är kärnan i Dunis sortiment och tillverkas huvudsakligen vid våra 
egna fabriker i Europa.

Här arbetar vi för att minska vår för- 
brukning av energi och vatten, liksom  
koldioxidutsläppen och mängden produkter 
som deponeras. Reningen av avloppsvatten 
är en annan viktig fråga. Och givetvis 
använder vi främst vattenbaserade, 
organiska färger och bläck.

Vår biopanna på det svenska pappers-

En grönare produktion

bruket Rexcell har blivit en stor succé.  
En allt större del av vårt energibehov  
täcks numera genom resurser från närbe-
lägna skogar. Vid vår tyska anläggning  
i Bramsche använder vi el från vattenkraft.

För att kunna nå målet om att helt  
få bort fossila bränslen ur vår energi- 
försörjning fram till 2020 undersöker  

vi noggrant vilka lokala tillgångar  
som finns vid våra olika anläggningar. 
Det kan handla om fjärrvärme från bio-
bränslen, lokalt producerad biogas från 
jordbruket, solenergi eller en vidare-
utveckling av vår biopanna.

100 % fossilfritt 2020
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Vid Dunis anläggning i Skåpafors har ett pilotprojekt inletts med målet att  
ersätta naturgas med gas från biomassa. Om satsningen lyckas kan Dunis  
egen produktion bli 90 procent fri från fossila bränslen.

Torkningen av mjukpapper är en väldigt 
energikrävande del av tillverkningen av 
pappersprodukter som servetter. I dag 
används naturgas och ånga från bio-
pannan i torkningen. Men sedan några år 
har Roy Andreasson, energisamordnare 
på produktionsanläggningen i Skåpafors, 
genomfört flera projekt för att få ner 
energiförbrukningen i allmänhet och 
användningen av fossil energi i synnerhet. 
Anläggningen i Skåpafors står för 70 
procent av de totala koldioxidutsläppen 
från användningen av fossila bränslen vid 
Dunis produktionsanläggningar. Mer än 
hälften av dessa kommer från torkningen 
av mjukpapper.

– Vi gör många justeringar för att bli 
mer energieffektiva och få ner utsläppen, 
men att hitta en helt ny teknik som gör 

Biogas kan ge drastisk 
minskning av mängden 
fossila bränslen

att mjukpapper kan torkas utan fossila 
bränslen är verkligen revolutionerande, 
säger han. 

Som hand i handske
Projektet är fortfarande på planerings-
stadiet, men nya samarbeten med tekniska 
experter och forskare har gjort att man 
kunnat ta ytterligare några steg framåt. 
The Paper Province, en regional kluster-
organisation för företag i pappers- och 
massaindustrin, beviljades nyligen 130 
miljoner kronor till forskning om skogs-
baserad bioekonomi. När Roy Andreasson 
tog kontakt med organisationen skulle  
de just börja se sig om efter ett lämpligt 
konkret projekt.

– Vår idé passade som hand i handske, 
säger han.

I biogasprojektet deltar även Karlstads 
universitet, skogsbolaget Södra Skog och 
Metso (Valmet), som är världens största 
tillverkare av pappersmaskiner.

– Projektet kan ge både stora affärs-
möjligheter och viktiga kunskaper. Vi ska 
arbeta med avancerad teknik, säger Roy 
Andreasson.

Han har jobbat på Duni i Skåpafors  
i ett fyrtiotal år vid det här laget och sätter 
en ära i att förändra produktionen på ett 
sätt som gör världen bättre för kommande 
generationer.

– Att få ner koldioxidutsläppen är viktigt 
för att vi ska kunna nå EU:s miljömål. Men 
dessutom blir det ett sätt att spara pengar 
och stärka vårt varumärke. Det är jag över-
tygad om, säger Roy Andreasson. 
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Koldioxid från egen tillverkning

kg/ton

år 2010 2011 2012  2013

279 270 261 242
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Naturliga och lokalt producerade råvaror är lika viktigt som goda relationer till kunder  
och leverantörer. Det är grundfilosofin för den sunda snabbmatskedjan Dean&David.  
Dunis salladsskålar i förnybar bagass passade därför företaget perfekt.

Hållbarhet  
och design fick 
Dean&David  
att välja Duni

Från en till över fyrtio restauranger på 
bara sex år. Bakom det snabbväxande 
konceptet, som startades i München 
2007, står den unga och framgångsrika 
entreprenören David Baumgartner.

David hade just kommit tillbaka från 
en jorden-runt-resa efter avslutade studier 
i statsvetenskap och ekonomi. Resan gav 
honom inspiration att starta eget, och  
i restaurangbranschen fann han sin nisch. 
Sund och miljövänlig snabbmat var hans 
affärsidé. Och det visade sig vara ett vin-
nande koncept.

Kärnvärden
De flesta av de franchiseägda restaurang-
erna finns fortfarande i Tyskland, men 
nya planeras i Luxemburg och ända borta 
i Qatar.

– Samtidigt som vi expanderar geo-
grafiskt fortsätter vi också att stärka våra 
kärnvärden. I grunden handlar det bara 
om att göra kunderna nöjda, säger Tamara 
Bajski, brand manager på Dean&David.

Att göra kunderna nöjda innefattar mer 
än att servera god mat. Det handlar också 
om att ta ansvar för frågor som går utan-
för själva företaget. Som människorna och 
planeten.

– Hållbarhetstanken är inbyggd i vårt 
varumärke redan från början, det är 
grunden i vår affärsidé.
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i många produkter. Förpackningar i bagass 
fungerar utmärkt för varmt innehåll och 
kan även ställas in i mikron. De många 
fördelarna gör bagassprodukter till ett bra 
val som är skonsamt mot miljön.

"Tillbaka till naturen  
på åtta veckor"
En hämtmatsförpackning i bagass är 
designad för att skydda maten när man 
tar den med sig. Men vad händer efter 
användningen? Bagassförpackningen 
börjar brytas ner och om den komposteras 
blir den till jord på bara åtta veckor.

En sockerfabrik producerar nästan tre 
ton våt bagass per tio ton sockerrör som 
bearbetas. Mängden bagass står alltså 
alltid i proportion till mängden rörsocker 
som produceras i ett land.

Duni ecoecho™

I vårt produktsortiment Duni ecoecho™ för 
servering och måltidslösningar använder 
vi de bästa tillgängliga materialen med 
målsättningen att begränsa användningen 
av icke förnybara resurser. Produkterna 
har utvecklats med hänsyn till miljön 
och har valts ut därför att de har en eller 
flera miljögodkända egenskaper. Våra 
produkter ska vara resurssnåla, förnybara, 
komposterbara och göras på råvaror från 
ansvarsfullt förvaltade skogar.

Duni kunde designa  
produkten enligt  

våra specifikationer  
och önskemål

Långsiktigt tänkande
Ingredienserna i Dean&Davids rätter 
kommer främst från lokala leverantörer, 
och mängden avfall som produceras 
minskas för varje år. Som ett steg i den 
riktningen har företaget som mål att 
använda så mycket återvunnet och  
förnybart material som möjligt.

– Vi hade letat efter en leverantör för 
våra salladsskålar ett tag. Dunis alternativ 
i bagass passade oss perfekt. Inte ett 
enda träd behöver fällas, och dessutom är 
designen jättesnygg! säger Tamara Bajski.

Hon framhåller också att flexibilitet och 
en bra dialog är viktigt när Dean&David 
väljer leverantör.

– Duni kunde designa produkten 
enligt våra specifikationer och önskemål. 
Det, och ett bra långsiktigt samarbete, 
är centralt för oss i valet av leverantör, 
avslutar Tamara Bajski.

Bagass: en biprodukt  
från sockerrör
Det som blir över när man utvunnit sockret 
ur sockerrör är ett fibermaterial som kallas 
bagass. Biprodukten är en viktig råvara  
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Att harmonisera Dunis egen uppförandekod med specifika  
kundkrav kan vara en utmaning. Ett nära samarbete med  
både återförsäljare och leverantörer är nyckeln till en effektiv 
och hållbar produktion i polska Poznan.

Leverantörsrevisioner 
som inte lämnar något 
åt slumpen 

Jolanta Debowska, kvalitetsansvarig på 
Dunis produktionsanläggning i Poznan, 
har en lång karriär bakom sig. Innan 
hon kom till Duni för ett och ett halvt  
år sedan hade hon främst arbetat i livs-
medelsindustrin.

– Jag hade förstås aldrig sett en  
konverteringsmaskin tidigare och har 
blivit tvungen att läsa på om ny kemikalie-
lagstiftning, men i arbetet med kvalitet, 
säkerhet och hygien finns det väldigt 
många likheter. Och jag är imponerad  
av den höga standarden här, säger hon.

Jolanta Debowska ansvarar för att se till 
att alla krav i uppförandekoderna är upp-
fyllda – både i Dunis egen och i kundernas, 
till exempel IKEAs eller Walmarts.

– På de flesta områden delar vi redan 
samma synsätt. Men det kan finnas skill-
nader i hur vi dokumenterar vårt arbete.

Variation som blir standard
IKEAs uppförandekod, IWAY, ställer till 
exempel krav på utbildningsbevis för per-
sonalen och att säkerhetsbestämmelserna 
ska sitta väl synliga på väggarna på arbets-

13

platsen. Men de skillnader som finns  
mellan uppförandekoderna standardiseras. 
Det är ett måste för att produktionen ska 
bli effektiv, och för att skapa en bra arbets-
miljö för Dunis operatörer.

– Det går inte att driva en fabrik med 
tre olika uppförandekoder. Att integrera 
kundernas krav är dessutom något som 
gynnar vårt eget arbete med uppförande-
koden. Det är vettigt att hjälpa varandra 
att bli bättre, fortsätter Jolanta Debowska.

Det är samma inställning som Duni har 
i samarbetet med leverantörerna. Starka 
partnerskap har alltid varit ryggraden  
i Dunis försörjningskedja. Och alla leve-
rantörer granskas på samma sätt, oavsett 
var i världen de finns.

Råmaterialleverantörer
De flesta av Dunis leverantörer finns  
i Europa, och Jolanta Debowska medverkar 
i leverantörsrevisioner i Polen. Men hon 
har även besökt anläggningar i Frankrike, 
Tyskland, Luxemburg och Finland. 
Leverantörer av råmaterial prioriteras, och 
dessa inspekteras med jämna mellanrum.

– Jag blev verkligen överraskad av hur 
noggranna vi är. Det kan vara ett ganska 
tidskrävande företag att inspektera, doku-
mentera och utvärdera om en leverantör 
har gjort de förändringar vi begärt.

Jolanta Debowska lärde sig också 
snabbt att en produktionsanläggning 
som är väldigt modern kan ha lika många 
brister som en äldre anläggning som inte 
ser lika tjusig ut. Det handlar mer om 
ledning, rutiner och viljan att bli bättre.

– Att låta det ta den tid det tar är  
viktigt för vår framtid. Om en leverantör 
blir godkänd utan vidare och det senare 
visar sig att kraven inte uppfylls skapar 
det stora problem för oss, avslutar hon.
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Den som stöter på ett visst problem varje dag är också den 
som är bäst lämpad att lösa det. Det är grundtanken bakom 
ett projekt för att göra medarbetarna mer delaktiga i ansvaret 
vid Dunis produktionsanläggning i Skåpafors.

Med licens att 
lösa problem

En del var kritiska. På vilket sätt ska jag 
kunna göra företaget effektivare? Är inte 
det chefernas uppgift? Men nu ser många 
medarbetare stora fördelar med att vara 
mer delaktiga i det dagliga förbättrings-
arbetet.

En fråga om mentalitet
– Vi ser tydligt att förändringar går snab-
bare att genomföra när medarbetarna får 
mer att säga till om och blir mer delaktiga, 
säger Petra Christensen, samordnare  
för hälsa och säkerhet på Rexcell, Dunis 
produktionsföretag i Skåpafors.

Sedan slutet av 2010 har hon lett ett 
projekt som går ut på att löpande förbättra 
arbetsmiljö och effektivitet. Att utveckla 
metoden och förändra mentaliteten har 
varit den främsta prioriteringen.

– Det finns så mycket kunskap inom 
det här företaget. Då tycker jag att vi ska 
använda den på bästa möjliga sätt, säger 

Petra Christensen. Hon är fascinerad 
av hur snabbt det går att nå resultat när 
människor får jobba med förbättringar 
inom sitt eget kompetensområde. 
 
Förbättringsområden
– Arbetsplatsen blir trevligare när vi 
samarbetar för att lösa problemen, säger 
Tony Roll, operatör på Rexcell.

Tillsammans med kollegorna tittar 
han efter prioriterade förbättringsom-
råden. All den statistik som samlas in 
på anläggningen är till hjälp för att göra 
grundliga analyser.

Kulturen har också förändrats och blivit 
öppnare, så att medarbetarna uppmuntras 
att påtala problem och föreslå lösningar.

Små justeringar har redan fått stor 
effekt. För allting handlar om att ta ett 
litet steg i taget i rätt riktning. Ofta. 
Det kan handla om arbetssätt, tekniska 

anpassningar eller helt enkelt om att bli 
medveten om rutinerna.

– Om man inte hela tiden förbättras är 
man efter ett tag inte bra längre, påpekar 
Petra Christensen.

Att medarbetarna på Rexcell fått större 
inflytande har bland annat lett till  
följande resultat:

• Färskvattenanvändningen på en av  
produktionslinjerna har halverats på  
ett halvår.

• Mängden fibrer som återvinns på en av 
produktionslinjerna har ökat med cirka 
50 procent.

• Klagomål över kvalitetsproblem för 
limbehandlade papperskvaliteter från 
en av produktionslinjerna har minskat 
med cirka 30 procent. 
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Duni har redan många produkter som kan återvinnas och bli till nya  
råmaterial eller jord. Och fler kommer. Men vad menar Duni med  
komposterbart och biologiskt nedbrytbart? En ny märkning har införts  
för att svara på den frågan och sätta materialutvecklingen i fokus.

Ny miljömärkning  
för Dunis produkter
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Om en produkt är märkt med "OK 
Compost" betyder det att materialet  
kan brytas ner snabbt och säkert vid 
industriell kompostering med matavfall.

I Europa blir det allt vanligare att mat-
avfall samlas in separat. Duni anser att 
engångsprodukter som kastas med mat-
avfallet ska kunna bli till jord igen. Det  
är därför det är så viktigt med tydlig 
märkning. Där matavfall hanteras separat 
ska det finnas tydlig information om vilka 
produkter som kan slängas tillsammans 
med de överblivna matresterna.

– Kunder som vill veta varifrån våra  
produkter kommer, hur de har tillverkats 

och hur avfallet ska sorteras ska få de 
uppgifterna genom märkningen, säger 
CSR ansvarig Elisabeth Gierow.

Hon påpekar dock att märkningen 
inte betyder att hemkompostering 

rekommenderas eller att naturen tar 
hand om avfallet.
 
– De här produkterna har testats i industri-
ell kompostering, med högre temperaturer 
och aktiv omrörning. I en hemkompost kan 
nedbrytningen ta väldigt lång tid, och ned-
skräpning i naturen får aldrig förekomma.

Dunis dukar och servetter i nästan alla 
material och färger får nu märkas med 
"OK Compost", den nya märkning som 
införs på förpackningarna under 2014. 
Våra tissue-servetter har sedan länge 
även den nordiska miljömärkningen, 
Svanen. FSC®-märkning för ansvarsfullt 
skogsbruk har använts sedan 2009. 



Att hjälpa förpackningsindustrin vinna allmänhetens förtroende 
– det är vad Kristina Salmén på Normpack har sysslat med sedan 
mitten av 1980-talet. Och det har även Duni gjort, genom henne. 
Redan för 30 år sedan var en av våra viktigaste prioriteringar 
att de som använder våra produkter inte ska behöva oroa sig för 
skadliga ämnen.

Bara värsta- 
scenarier duger

Normpack är ett system för intern kontroll 
av material och produkter som hjälper 
företag att ta reda på vilka krav som ställs 
på deras livsmedelsförpackningar.

1984 fanns bara ett ramverk med 
internationella bestämmelser för material 
avsedda att komma i kontakt med livs-
medel i Sverige. Duni såg behovet av att 
införa ett kontrollsystem för produkter  
– utan att det fanns några nationella  
riktlinjer eller konkreta lagar.

– Det visar att Duni redan under lång 
tid har tagit människors hälsa på största 
allvar. Duni var faktiskt ett av företagen 
som tog initiativ till Normpack, säger 
Kristina Salmén.

Hon hittade nyligen några gamla
nyhetsbrev som Normpack producerade  
på 1980-talet.

Där berättar Dunis säkerhets- och  
kvalitetschef entusiastiskt om vikten av 
vetenskaplig dokumentation som visar 
att inga material eller förpackningar kan 
påverka maten negativt.

Komplext regelverk
Kristina Salmén förklarar att kemikalier 
har fått en mycket viktigare roll i sam-
hället som helhet under de senaste 30 åren. 
Den europeiska kemikalielagstiftningen 
blir allt mer komplex. För ett internationellt 
företag som Duni gäller det att hålla  
koll på nya riskbedömningar av ämnen 
som används i produkter som kommer  
i kontakt med livsmedel, alltid på grund-
val av senaste vetenskapliga rön.

Genom produktcertifieringar och system 
som gör det möjligt för medlemsföre-

tagen att utföra interna kontroller ser 
Normpack till att produkterna uppfyller 
kraven i både svensk lagstiftning och 
EU-lagstiftningen.

Laboratorietester
Normpack har även ett labb som medlems-
företagen får använda för migrations-
tester. Där utsätts produkterna för extrema 
temperaturer under lång tid för att man 
ska kunna se att de uppfyller högt ställda 
hälso- och säkerhetskrav.

– Vi utgår alltid från värsta-scenariot. 
Om vi behöver göra fler tester för att vara 
hundraprocentigt säkra får vi alltid klar-
tecken från Duni, säger Kristina Salmén. 
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Det här är Dunis  
fotavtryck
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Miljöfakta
Ett urval av uppgifter om Dunis verksam-
het, tillverkning och logistik. Valet av indi-
katorer bygger på riktlinjerna G3.1.

Dunis rapport om ansvars-
fullt företagande publiceras 
varje år. Målet är att ge en 
överblick över viktiga frågor 
och vår utveckling som  
ansvarstagande företag.

Tillsammans med de  
detaljerade uppgifter som 
finns på Duni.com och  
i vår årsredovisning ska  
rapporten uppfylla kraven  
på GRI-redovisning.

Viktiga frågor
I arbetet med att ta fram Our Blue Mission 
har vi gjort en väsentlighetsbedömning 
och en intressentgruppsbedömning,  
vilka granskats av vår högsta ledning.  
De viktiga frågor som ringats in styr 
prioriteringen av insatsområden och mål. 
Mer information om programmet och våra 
resultat finns på Duni.com.

• Beroende och användning av råvaror 
och energi.

• Klimatpåverkan.

• Produkter avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel samt konsumentsäkerhet.

• Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter 
för människor som arbetar med till-
verka Dunis produkter.

• Kort livscykel för Dunis produkter; 
omhändertagande av uttjänta produkter.

• Påverkan på samhälle och miljö från 
Dunis egen tillverkning.

• Risker i externa affärsförbindelser,  
korruptionsbekämpning, affärsetik.

Huvudintressenter
• Konsumenter och Dunis kunder.
•  Dunis medarbetare och medarbetare 

hos våra leverantörer.
• Kommuner där Duni har tillverknings- 
eller logistikanläggningar. Eftersom 
Duni är ett börsbolag är givetvis även 
våra aktieägare huvudintressenter. 
Arbetet med och rapporteringen  
om ansvarsfullt företagande bidrar 
i slutändan till att värdesäkra deras 
investering i Duni. I ett vidare  
perspektiv finns även intressenter  

som påverkas mer indirekt av Dunis  
verksamhet.

Sekundära intressenter
• Kommuner som levererar råvaror  

till Duni och Dunis leverantörer.
• Människor som är angelägna om  

att engångsprodukter ska ha en  
effektiv livscykel och att minimera 
nedskräpningen.

Kol- 
dioxid- 
utsläpp

Energi- 
använd- 

ning

Vatten- 
använd- 

ning

Ton per anläggning
 Pappersbruk Sverige 14 666
 Konvertering Tyskland 2 825
 Konvertering Polen 3 632

MWh per anläggning
 Pappersbruk Sverige 180 960
 Konvertering Tyskland 26 131
 Konvertering Polen 6 970

m3 per anläggning
 Pappersbruk Sverige 809 500
 Konvertering Tyskland 18 403
 Konvertering Polen 4 904

Vid våra konverteringsanläggningar 
används kommunalt vatten. 
Pappersbrukets process- 
vatten kommer från  
ett vattenkraftverk  
i närheten. Efter an- 
vändning renas  
vattnet och leds tillbaka  
till samma vattensystem.

Användningen av primärenergi  
i Dunis egen tillverkning  
beräknas som mängden  
tillförd energi vid an- 
läggningarna. Ingen  
konvertering görs för  
primärenergikälla.

Mängden koldioxid beräknas för  
både direkta och indirekta  
energikällor. Om- 
räkningsfaktorerna  
har hämtats från  
energileverantören  
eller från nationell  
statistik.
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Tabell med miljödata för tillverkningen
Pappersbruk 

Sverige
Konvertering 

Tyskland
Konvertering 

Polen

Materialanvändning (ton)
Massa och papper 64 574 46 454 16 224
Returpapper från industrin 900 - -
Tillsatser 13 910 10 639 0
Färg och bläck, 
Processkemikalier 2 425 826 451

Energi (MWh)  
och vatten
Total energi 180 960 26 131 6 970
Elektricitet 80 489 12 145 4 790
Biobränsle (träflis) 40 255 - -
Ånga (fjärr-) - - 2 180
Petroleumgas (LPG) 60 196 350 -
Naturgas (LNG) - 13 636 -
Dieselolja 20 - -
Vatten (m3) 809 500 18 403 4 904

Utsläpp i luft  
och vatten, ton

CO2 totalt 14 666 2 825 3 632
CO2 direkt 14 103 2 825 0
NOx 16 3 -
BOD 16 - -
COD 80 11 -
AOX 0,029 0,00033 -
Avfall, ton
Återvunnet 315 4 085 1 647
Energiåtervinning 3 698 193 0
Deponi (inkl. täckmaterial) 1 301 41 216
Farligt avfall 32 32 2,3
Avloppsvatten, slam osv. - 88 83
Övrigt (inkl. el) 11 0,3 2,1

Uppförandekod
100 procent av de företag som levererar slutprodukter till  
oss har undertecknat vår uppförandekod. Inspektioner har 
genomförts hos leverantörer av slutprodukter motsvarande  
totalt 80 procent av inköpsvärdet. Dessa bygger på en  
riskbaserad strategi. Övriga leverantörer är dokumenterat  
tillförlitliga och finns i huvudsak i Skandinavien och Tyskland.

Tabell över uppförandekodsinspektioner

Geografiskt 
område

Inköps-
värde (%) 

(2012)

Godkänt 
(nivå 
A–C)

Ej godkänt/
under 

observation 
(nivå D)

Ska  
inspekteras  

(% av 
inköpsvärde)

Asien 15 16 1 0
Östeuropa 12 13 0 0
Västeuropa 73 31 0 8
Övriga 0,04 1 0 0

Standarder och certifikat för Dunis egen tillverkning 
Certifikaten finns på Duni.com

Kvalitet och  
produktsäkerhet

Pappersbruk 
Sverige

Konvertering
Tyskland

Konvertering 
Polen

ISO 9001 (kvalitetsledning) Yes Yes Yes

BRC (hygien och säkerhet 
för konsumentprodukter) Yes Yes

Miljö

ISO 14001 (miljöledning) Yes Yes Yes

ISO 50001 (energiledning) Yes

Spårbarhet enligt FSC 
(ansvarsfullt skogsbruk, 
produktmärkning)

Yes Yes Yes

Svanenmärkning (Nordisk 
miljömärkning) Yes Yes Yes

Medarbetare
Land Kollektivanställda Tjänstemän Totalt
Sverige 221 167 388
Tyskland 543 276 819
Polen 270 99 369
Nederländerna 0 54 54
Storbritannien 18 39 57
Övriga länder 17 192 209
Totalt 1 069 827 1 896

Personal
De flesta av Dunis medarbetare finns i Sverige, Tyskland  
och Polen. Uppgifter om vår personalhantering finns även  
i årsredovisningen.

Kvinnor 
47%

Män 
53%

Kön
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