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En god atmosfär 
skapas med ansvar 
och respekt
Vår syn på Dunis sociala ansvar är kopplad till vår kärnverksamhet – att skapa en triv-
sam måltidsatmosfär. Det är både vårt mål och vårt ansvar. 
 Jag älskar att laga god mat, men måltiden är så mycket mer än maten på tallriken. 
Det blir ingen måltid utan människor och en god anda med intressanta samtal som sti-
mulerar både hjärtat och hjärnan. Jag har två tonårsdöttrar, som tillbringar massor av 
tid i sina digitala verkligheter. Det gör mig ännu mer övertygad om att stunderna som 
låter oss uppleva med alla våra sinnen kommer att bli oerhört viktiga. 
 Dunis produkter ska ge positiva känslor. Den rätta atmosfären kan bara skapas med 
produkter som har tillverkats med respekt för samhället och vår miljö. 
 Det är sunt förnuft. Det enda sättet att driva ett företag som vd är att sträva efter en 
hållbar utveckling. Genom ansvarsfulla affärsbeslut tar vi vårt ansvar. 
 
Några exempel:
• Att minska råvaruförbrukningen är bra för miljön, sänker våra kostnader och gynnar 

våra kunder. 
• Att se till att fabriksanställda inte arbetar för långa skift minskar antalet olyckor och 

spelar även roll för produktsäkerhet och -kvalitet 
• Att låta företagets kultur präglas av välbefinnande, tillit och engagemang främjar nya 

idéer och produktutvecklingen. 
• Att hitta nya material som har goda miljöegenskaper och kommer från ansvarsfulla 

källor är också grundläggande för vår tillväxt.
 

En rad små detaljer gör hela skillnaden. Vi fort-
sätter vår resa och vill göra de bästa och mest 
hållbara valen varje dag. Det finns ingen enkel 
lösning, men du kan lita på att vi kommer att gå 
i täten och uppmärksamt följa såväl den veten-
skapliga och tekniska utvecklingen som trenderna 
på marknaden. Men framför allt kommer vi att 
lyssna på våra intressenter – oavsett om de är 
kunder, medarbetare, myndigheter, grannar eller 
aktieägare. 

Thomas Gustafsson, vd för Duni
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Ansvar Atmosfär

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.

På väg mot AAA 

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

          Som marknadsledande företag har 
Duni en förväntan på sig från kunderna 
att följa högt satta etiska och miljömässiga 
standarder. Dunis riktlinjer för socialt ansvar 
följer nationella lagar och regelverk och gäller 
utan undantag för alla anställda och på alla 
affärsområden.

Anda
Det är människor som får saker och ting att 
hända. Det gör de när de mår bra och känner 
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. 

          Dunis arbetsmiljö kännetecknas av 
respekt för alla människors lika värde, oavsett 
kön, etnisk bakgrund, nationalitet, religion, 
funktionsnedsättningar eller andra olikheter som 
inte påverkar förmågan att göra ett bra jobb.

          Duni arbetar aktivt för att minska 
företagets koldioxidavtryck. Duni inser att 
industrin måste ta ledningen och hitta nya 
arbetsmetoder, nya material och ny teknik för 
att minimera produkternas och verksamhetens 
påverkan på klimatet.

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.

Människor

Produkter

Miljö och  
samhälle
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Vad betyder socialt ansvar för oss?

Utmaningarna
Vi har minskat vår energianvändning, men 
inte tillräckligt. Skälet till att vi inte nått de 
uppsatta målen är att våra volymer och kva-
liteter har förändrats.  
 Vi vill öka mängden förnybara, växtba-
serade material. Det händer dock att det 
målet krockar med andra, som skyddet av 
den biologiska mångfalden och att hålla 
jordbruksmark tillgänglig för livsmedels-
produktion. 
 Det är en svår uppgift att hitta bra eko-
logiska material som uppfyller alla krav. Vi 
vill att våra produkter ska återvinnas i stör-
re utsträckning, men återvinningssystemen 
ser väldigt olika ut på olika marknader.

Delaktiga intressenter
Vår säljorganisation har en viktig roll i att 
ta emot synpunkter från kunder och all-
mänhet. 
 En marknadsundersökning om socialt 
ansvar, som inkluderade medarbetarna, 
visade nyligen att fler än vi trodde tittar 
efter ekologiska produkter och att färre än 
vi skulle önska vet tillräckligt om vår uppfö-
randekod. Den här typen av feedback är till 
stor hjälp.
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Utgångsläget
Omsorg om medarbetarna och hänsyn till 
miljön är något som har funnits med oss 
under hela vår sextioåriga historia. Tiderna 
och arbetssätten har förändrats, och Duni 
har hållit jämna steg med utvecklingen. 
Sedan 2008 har vi arbetat med målen i 
Our Green Challenge. Fokus har legat på 
energieffektiv produktion, ansvarsfulla 
inköp och nya innovativa material. 
 Nu är det dags att föra upp nya ansvars-
områden på dagordningen genom Our 
Blue Mission. Blått symboliserar tillit, 
förtroende och hängivenhet, och blått står 
också för vår planet. 

Vårt fokus
Huvudfokus ligger på våra produkter 
och deras livscykel. De har en stor direkt 
inverkan på människor och miljö. Det är 
också här vi kan göra mest, och samtidigt 
se till att vår verksamhet kan växa. 
 Inom Our Blue Mission är det vår upp-
förandekod som är central, och arbetet 
med att omsätta dess innehåll i praktiken 
varje dag. Vi strävar också efter att erbju-
da god insyn genom att tillämpa standar-
der som ISO 26000 och GRI.

Our Blue Mission ersätter Our Green 
Challenge och har en bredare ansats. Det 
nya programmet innehåller konkreta mål 
och prioriterade områden. Några exempel 
ges nedan. Tidsfristen för genomförandet 
är 2020 och en översyn planeras till 2015. 
 Besök gärna www.duni.com för mer 
information och uppföljning.

• Energin i Dunis produktion ska vara 
100 procent fossilfri.

• Energianvändningen ska minska med 
20 procent.

• Det ska finnas förnybara eller kom-
posterbara alternativ i 100 procent av 
Dunis produktgrupper.

• Inga produktklagomål ska gälla potenti-
ella 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 de etiska reglerna 
och delta i arbetet med värdefrågor.

 Vi interagerar även med de samhällen där 
vi är verksamma och deltar i offentliga dis-
kussioner.
 Sociala frågor och miljöfrågor ingår också 
i den bredare dialogen med våra aktieägare, 
där bland annat den årliga stämman och 
rapporter som denna ingår.

  De får saker att hända. Duni har ska-
pat en brett sammansatt grupp för socialt 
ansvar som består av chefer med ansvar för 
miljö, uppförandekod, kvalitet och produktsä-
kerhet, kommunikation samt personalfrågor. 
De samarbetar med Dunis högsta lednings-
grupp i strategiska frågor och står i tät dialog 
med våra intressenter.

Grönt blir blått
Mål för 2020

Det är vår förmåga att ta ansvar som i slutändan avgör kundernas 
förtroende för oss som tillverkare av kvalitetsprodukter. Vårt arbete 
för en bättre miljö, säkrare produkter och goda arbetsvillkor är väl 
integrerat med vår värdekedja och hur vi bedriver vår verksamhet. 



En Duni-produkts livscykel
Hitta och spåra
Duni-produktens liv börjar med mate-
rialvalet. Vi använder helst förnybara 
material från träd och andra växter som 
kommer från ansvarsfullt förvaltade 
odlingar. Dessa bidrar inte till den globala 
uppvärmningen eller till att begränsade 
mineralresurser exploateras. Många bio-
plaster tillverkas huvudsakligen av jord-
bruksprodukter, 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 nya råvaror. 
 Våra produkter innehåller redan en hög 
andel förnybart material. Och det som 
inte är förnybart bör återvinnas i största 
möjliga mån. 

Skapa och tillverka
En Duni-produkt har många sidor. 
Design, funktion och kvalitet är självklart 
några av dem. Men hur produkterna 
tillverkas har också betydelse. Där fäs-
ter 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. 
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Skapa och tillverka

Hitta och spåra

Välja och använda

Sortera och återvinna

Välja och använda
Medveten bekvämlighet är ett bra skäl att 
välja och använda Dunis produkter. Att 
använda engångsprodukter på ett företags-
event 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 tillgängliga 
alternativ.
 Du behöver aldrig bekymra dig om säker-
hetsfrågor eftersom vi tar hand om allt 
sådant åt dig. 

Sortera och återvinna
Här slutar Duni-produktens relativt korta 
livscykel. Du har använt koppen eller servet-
ten, och nu måste den tas om hand på ett 
eller annat sätt. Den kan återvinnas, kom-
posteras eller brännas – det är möjlighe-
terna som står till buds. Nedskräpning bör 
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 

marknader finns inte den infra-
struktur som behövs för att 

hantera, kompostera eller 
återvinna dem. Det är något 
som vi måste lösa tillsam-
mans med andra i samhället.

Grönt blir blått
Mål för 2020
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FSC ®

Forest Stewardship Council  FSC ® är en 
internationell organisation som verkar för 
miljömässigt och socialt ansvarsfull och 
ekonomiskt hållbar användning av världens 
skogar. Bland annat ställs krav på respekt för 
ursprungsbefolkningar och att skogar med 
särskilda biologiska värden ska förvaltas så 
att deras naturvärden kan bevaras. 



Visste du att …
Enligt en finsk undersökning finns minst 
4 000 arter som är beroende av dött trä 
som lämnas kvar i skogen. 542 av dem 
är rödlistade insekter. För insekter är 
stammen den  
viktigaste delen  
av ett träd. 
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  En skog för välbefinnande. 

För Maria Sporre var det helt natur-
ligt att ansluta sig till FSC. En stor 
fördel är möjligheten att be om råd 
och lära sig nya saker. Hon använ-
der till exempel ull från sina egna får 
i stället för kemikalier för att skydda 
unga trädplantor.

Hållbart skogsbruk är ett av de områden vi känner väldigt starkt för. 
I dag tillverkas mer än 95 procent av Dunis servetter och bordsdukar av 
FSC ®-certifierad träfiber.
 Maria Sporre, som driver ett småskaligt skogsbruk i Sverige, ger en 
bra bild av vad FSC ® handlar om.

Större delen av det trä vi använder i vår 
produktion kommer från Skandinavien. 
Maria Sporre är en av många skogsbrukare 
som levererar råvaran till våra pappers- 
och mjukpappersprodukter. I tre genera-
tioner har hennes familj skött sina skogar i 
Småland. För Maria är skogen inte bara en 
inkomstkälla. Den är ett sätt att leva.

Minnen
– Jag har så många minnen som jag för-
knippar med skogen. Jag kommer ofta 
tillbaka till platser där jag lekte som barn. 
Och jag tycker att jag är skyldig att vårda 
det jag ärvt, säger hon.
 Maria Sporres 120 hektar skog fick FSC-
certifiering år 2000 och ingår i Södra, en 
ekonomisk förening för skogsägare. Att vara 
ytterst försiktig vid avverkningen, respek-
tera levande organismer och förnya skogen 
med unga plantor är grunden i ett hållbart 
modernt skogsbruk och något som stämmer 
väl överens med Maria Sporres egen filosofi.

Skogen är hennes allt

 – Men den ekonomiska aspekten är 
också viktig för mig. Affärerna och håll-
barheten går hand i hand. Jag vill att mitt 
företag ska blomstra, men aldrig till priset 
av att naturen får skador som inte går att 
återställa. Jag vill att mina söner också ska 
få ärva en skog de kan leva av, säger hon. 
 En skog har också samhälleliga och kul-
turella värden. Den är viktig för rekreation 
och avkoppling, och hjälper människor att 
förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. 
Principerna som ligger till grund för FSC 
syftar till att skogen ska förbli så natur-
lig som möjligt och ha en sund biologisk 
mångfald. 

Våtmarker
Insekter, mossor, fåglar och mindre dägg-
djur fortsätter att trivas  om man exem-
pelvis lämnar kvar en större del av stub-
barna. Våtmarker måste hanteras med 
särskild omsorg och maskiner bör använ-
das med försiktighet så att man undviker 

att förstöra mer av växtligheten än nöd-
vändigt. FSC har en bevarandeplan som 
garanterar ett riktigt tillvägagångssätt.
 – Det här är en skog, ingen trädplan-
tering. Vi avverkar bara små områden åt 
gången, och bara de träd som vi vet är 
mogna. Det är precis som med oss män-
niskor. En skog behöver få nya medlem-
mar för att bevara sin livskraft, men man 
måste också ta hand om den äldre genera-
tionen, avslutar Maria Sporre.
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"Revisionerna handlar
 om en anpassning
 till Duni"
En revision är ett planerat besök för att under-
söka förhållandena hos en leverantör. Revisionen 
omfattar följande:
• Möte med ledningen.
• Kontroll av tekniska standarder, certifieringar 

och medarbetardokumentation. 
• Säkerhetsinspektion på anläggningen. 
• Intervjuer med slumpvis utvalda medarbetare.
• Sammanfattande genomgång med ledningen.
• En slutrapport skickas inom två veckor och 

innehåller även en lista på eventuella åtgärder.
• Åtgärderna måste vidtas inom tre månader.

Duni har omkring 200 leverantörer. I nuläget 
görs fler än 50 inspektioner varje år. Alla nya 
leverantörer besöks så att Duni kan kontrollera 
standarderna innan något avtal ingås. 



Dunis försäljningschef Janne Korsström fick chansen att följa med på ett 
inspektionsbesök hos en leverantör i Finland. Han blev förvånad över hur specifikt, 
detaljerat och personligt det dagslånga besöket var.
 – Om vi jobbar på det här sättet med alla våra leverantörer känner jag mig helt 
trygg med att våra produkter är tillförlitliga och ansvarsfulla, säger han.

Det är attityden  
som räknas

Visste du att …

För Janne Korsström blev inspektions-
besöket en bra hjälp i det dagliga arbetet, 
eftersom han nu kan förklara mycket mer 
ingående för kunderna hur Dunis produk-
ter tillverkas.
 – Våra kunder har blivit mer medvetna 
om hållbarhetsfrågor. Vi på försäljnings-
sidan måste kunna komma med de rätta 
argumenten och svara på frågor. Nu vet 
jag att vi levererar tillförlitliga produkter 
och gör vårt bästa för att spåra upp orsa-
ken till ett problem.
 
Medarbetarintervjuer
Janne Korsström upptäckte att den vik-
tigaste delen av inspektionen var samtal 
direkt med medarbetarna, utan deras 
chefer.
 Ulrika Hansson, Dunis kvalitets- och 
produktsäkerhetschef, understryker att 
de här intervjuerna kan bli viktiga ögon-
öppnare och är viktiga för att kontrollera 
det som ledningen har sagt. Efter att ha 
genomfört en rad inspektioner under de 
senaste tio åren har hon blivit ganska bra 
på att läsa mellan raderna. 
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Lönerna i Kina har tredubblats 
under det senaste decenniet, enligt 
Internationella arbetsorganisa-
tionen (ILO). Medelklassen växer 
snabbt. Enligt en prognos från 
Världsturismorganisationen kommer 
kinesernas utlandsresor att öka till 100 
miljoner om året i slutet av decenniet, 
från bara  
5 miljoner för  
15 år sedan.

 – En inspektion går inte ut på att någon 
ska svartlistas. Det handlar i stället om en 
anpassning till Duni och våra krav. Det 
viktigaste är leverantörens inställning till 
förändring, säger Ulrika Hansson.
 För henne går kvalitet, säkerhet och 
miljö hand i hand. Ett företag som behand-
lar människor väl är normalt mer angelä-
get om kvalitet och produktsäkerhet. 
 – Leverantörerna uppskattar ofta vår 
tuffa hållning. Det har visat sig att Dunis 
krav många gånger är en fingervisning om 
vad andra kunder eller myndigheter kom-
mer att begära ett halvår senare, säger 
Ulrika Hansson.
 Dunis uppförandekod bygger på en 
överenskommelse med fackförbunden, 
och därför är den transparent. Frågor som 
berörs är allmänna arbetsvillkor, säker-
het, minimilön och arbetstid. Kvalitets-, 
hygien- och miljöstandarder kontrolleras 
också.
  
Beteendeförändring
Duni anser att det är viktigt inte bara att 
ställa krav, utan också att förklara varför 

företaget vill ha förändringarna. 
 – Det kan gälla enkla saker som var-
för det är viktigt att tvätta händerna. Att 
förändra beteenden är en utmaning vi 
arbetar med hela tiden, avslutar Ulrika 
Hansson.

  Globaliseringen skapar utmaningar. 
Dunis kvalitets- och produktsäkerhetschef 
Ulrika Hansson i samtal med kinesiska leve-
rantörer. Man måste inte bara ta hänsyn till 
olika lagar och bestämmelser, utan även till 
kulturella frågor. För att få mer tid över för 
dessa och bygga upp varaktiga relationer med 
leverantörerna anordnar Duni varje år kurser 
i workshopformat.
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Arbetsklimatet på Dunis tillverkningsan-
läggning i Poznan har förändrats. Det är 
platschefen Ryszard Wasikiewicz och per-
sonalchefen Joanna Stanisic som driver 
arbetet med att riva de tidigare barriärer-
na mellan olika grupper. För dem är det 
"öppna dörrar" som är hemligheten i att 
skapa en god anda som får medarbetarna 

Succé med öppet  
arbetsklimat

att utvecklas och vilja stanna kvar. 
 De uppmuntrar sina 300 medarbe-
tare att tala öppet och lufta problem och 
bekymmer. Delaktighet har fått en mer 
framskjuten plats och personalen upp-
muntras att komma med förslag på för-
bättringar. 
 Att personalen ska stanna kvar går inte 

att ta för givet. Arbetslösheten 
i Poznan är bara tre procent, 
och de många stora fabrikerna 
i närheten gör det lätt att hitta 
andra jobb. 
 
Ökad motivation
– För fem år sedan var det 
plötsligt 80 operatörer som 
lämnade oss. Det var när 
gränserna öppnades efter 
Polens EU-inträde. Vi insåg 
att vi måste göra en del för-
ändringar för att få människor 
att stanna kvar och hjälpa oss 
att utveckla verksamheten, 
säger Joanna Stanisic.
 Hon tog initiativ till att göra 
om lönesystemet så att det 

skulle bli mer motiverande. Man ordnade 
även transport från de många byarna runt 
Poznan och införde andra förmåner för 
medarbetarna. Såväl fysisk och psykisk 
hälsa som möjligheten att kombinera arbe-
te och familj är frågor man fokuserar på. 
 
Säkerheten först 
Medarbetarna kan komma med förslag på 
förbättringar på arbetsplatsen. Och det 
finns ett fast belöningssystem för genom-
förda åtgärder.
 – Ett färskt exempel är att vi höjde tak-
lamporna på lagret. På så sätt kunde gaf-
feltruckföraren ta sig runt utan risk för att 
köra på lamporna. Det gjorde arbetet säk-
rare, men också effektivare, säger Ryszard 
Wasikiewicz. 
 Antalet allvarliga olyckor har minskat. 
Det finns fortfarande en del utmaningar, 
framför allt mindre frågor som använd-
ningen av öronproppar och handskar.
 – Vi vill inte vara några poliser. Det vik-
tiga är att medarbetarna inser att säker-
hetsbestämmelserna faktiskt är till för att 
skydda deras egen hälsa, säger Joanna 
Stanisic.

  Hjälper varandra.
Frivilliga mentorer har i uppgift 
att göra sina kollegor uppmärk-
samma på säkerhetsfrågor – 
stora som små. Utan att rappor-
tera till cheferna.

Fler leenden, minskad sjukfrånvaro, färre konflikter och effektivare 
produktion. Det är resultatet av ett antal arbetsplatsförändringar på 
Dunis produktionsanläggning i polska Poznan.
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100 % fossilfritt 2020
En grönare produktion
Vi arbetar aktivt på att minska miljöpå-
verkan från vår produktion och distri-
bution. Servetter och dukar är kärnan i 
Dunis sortiment och tillverkas huvudsak-
ligen vid våra egna fabriker i Europa. 
 Här arbetar vi för att minska vår 
förbrukning av energi och vatten, lik-
som koldioxidutsläppen och mängden 
produkter som deponeras. Reningen av 
avloppsvatten är en annan viktig fråga. 
Och givetvis använder vi främst vatten-
baserade, organiska färger och bläck. 
 
Bio-succé
Vår biopanna på det svenska pappers-
bruket Rexcell har blivit en stor succé. 
En allt större del av vårt energibehov 
täcks numera genom resurser från när-
belägna skogar. Vi använder även el 
från vattenkraft vid vår tyska fabrik i 
Bramsche.
 Vi kommer att ha ett tydligt fokus på att 
helt få bort fossila bränslen ur vår energi-
försörjning fram till 2020. För att uppnå 
det målet kommer vi att titta noga på 
vilka lokala tillgångar som finns vid våra 
olika anläggningar. Det kan handla om 
fjärrvärme från biobränslen, lokalt pro-
ducerad biogas från jordbruket, solenergi 

eller en vidareutveckling av vår biopanna. 
 Inom transport och logistik har vi vid-
tagit flera viktiga åtgärder för att minska 
utsläppen. Bland annat använder vi järn-
vägstransport och gaslastbilar. Och natur-
ligtivs ser vi till att lastbilarna alltid är full- 
lastade. Vi har ett nära samarbete med våra 
logistikleverantörer för att minska utsläp-
pen och för att förbättra tillförlitligheten i 
utsläppsdata. 
 
Sparar material
Projekten för att effektivisera produktionen 
omfattar även förbättringar på miljöområ-
det. Att en servett blir några gram lättare 
gör stor skillnad. Vi tillverkar och trans-
porterar hundratusentals produkter varje 
år. Några gram per produkt leder därför till 
stora besparingar i fråga om råvaror, energi 
och utsläpp.  
 Kan vi minska färgåtgången genom att 
ändra på receptet? Är den nya kemikalien 
man tänkt använda i processen verkligen 
bättre för människor och miljö? Det är bara 
några exempel på de frågor vi ställer oss. 
 Alla sådana förändringar måste bygga 
på ett nära samarbete med våra kunder. 
På så vis kan vi nå målet att bevara Duni-
produkternas kvalitet, funktion och känsla.

Alla Dunis produktionsanläggningar ...
• har utbytesprogram för kemikalier
• har effektiv avloppsvattenrening
• har program för minskad vattenanvänd-

ning
• sorterar avfall och eftersträvar återvinning
• genomför fortlöpande effektiviseringar i 

produktionen 
• sammanställer offentliga rapporter om 

miljöprestanda
• är certifierade i enlighet med ISO 

14001.

Koldioxid från den egna verksamheten

Vår produktions- 
anläggning i Skåpafors

kg/ton

år

Avfall som deponeras (inkl. täckmaterial) kg/ton

år
2008   2009   2010   2011   2012

62
47

38

20 17

2008   2009   2010   2011   2012

328 304 279 270 261
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Evolin® - linnets evolution
Evolin är ett nytt bordsduksmaterial som lansera-
des 2011 och som kombinerar linnets elegans med 
engångsproduktens fördelar. Materialet är också ett 
bra exempel på vårt arbete för att ta fram miljövän-
liga alternativ. 
 Det totala koldioxidavtrycket från Evolin® är 
ungefär lika stort som från textildukar, och i till-
verkningen används resurssnåla och förnybara 
material från ansvarsfullt förvaltade skogar.
 Materialet är fullt komposterbart och kan även 
användas som biobränsle.

  Kontroll av produktsäkerheten. Dunis 
produkter omfattas av EU-bestämmelserna för 
produkter som kommer i kontakt med livsmedel. 
Det betyder att de måste tillverkas under säkra och 
hygieniska former. 
 Duni går ofta längre än vad lagen kräver och har 
antagit höga standarder för att undvika att ämnen i 
produkten överförs till livsmedlet.



En avvägning av
egenskaper

Den vassa konkurrensen gör att Peter J 
Skogström alltid är på jakt efter de bästa 
alternativen – främst för gästerna, men även 
för hans medarbetare och ekonomin. Det 
är många egenskaper som en bra produkt 
måste ha. Design och funktion är lika viktigt 
som exempelvis miljöfördelar och säkerhet. 
 
Laboratorietester
– Eftersom våra produkter kommer i kon-
takt med livsmedel måste vi se till att det 
inte finns minsta partikel i dem av ämnen 
som skulle kunna vara skadliga, säger 
Hans-Joachim Stahmeyer, säkerhets- och 
kvalitetschef på Duni i Bramsche, Tyskland.
 Han ansvarar för att skicka Dunis pro-
dukter till regelbundna tester i specialise-
rade laboratorier, håller koll på alla nya 
bestämmelser och hanterar kundklagomål 
på produkterna. 
 – Att erbjuda säkra och miljöriktiga pro-
dukter är en självklarhet för oss, men vi 
måste alltid ta till oss den feedback vi får 
från samhället och från våra kunder, fort-
sätter han.
 För Peter J Skogström är det viktigt att 
kunna lita på att produkterna uppfyller alla 

Visste du att …
Dunis historia tog sin början under 
en tågresa 1914. En dr Crumbine från 
Texas räddade en liten flicka från att 
smittas med tbc genom att vika en 
pappersmugg åt henne att dricka ur, 
istället för ur den som just använts av 
en sjuk man. Idén till den hygieniska 
engångsmuggen plockades upp 1940 
av Marcus Rosendal, vd på Billingsfors 
Bruk, som senare kom att ingå i Duni. 
Den tillverkades fortfarande på 1990-
talet. 
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de olika kraven. Han har helt enkelt inte 
tid att ta reda på det den tuffa vägen eller 
att undersöka produkterna själv. 
 – En riktigt bra pappersprodukt kan 
göra hela skillnaden, uppger han.
 Hans erfarenhet är till exempel att en 
pappersservett av hög kvalitet också är 
en säkrare och hållbarare lösning. Och 
fördelarna gynnar inte bara miljön, utan 
också hans egen ekonomi och personalens 
arbetssituation.
 – Med bra produkter klarar sig gästerna 
med en enda servett i stället för att ta tre, 
säger han.
 
Innovativt partnerskap
Säkerhet, hälsa och hållbarhet har blivit 
allt viktigare i restaurangvärlden. För 
Peter J Skogström är det viktigt att samar-
beta med leverantörer som är innovativa 
och alltid har blicken riktad framåt.
 – Människor har blivit mer medvetna. 
Bordsduken Evolin är ett bra exempel 
på att något kan vara både praktiskt och 
samtidigt snyggt och miljövänligt, säger 
Peter J Skogström.

  Årets kock 2006.
Peter J Skogström sitter i Dunis rådgivande 
styrelse. Hans kunskaper om vad restau-
rangbesökare vill ha är mycket värdefulla i 
produktutvecklingen. 

Peter J Skogström är en av Sveriges mest ansedda kockar och 
äger flera exklusiva restauranger och ett cateringföretag. Hans 
koncept är tydligt: Allting kring måltiden måste skapa en känsla av 
välbefinnande.
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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. 
Egenskaper vi prioriterar är: resurssnåla, 
förnybara, komposterbara och tillverkade på 
råvaror från ansvarsfullt förvaltade skogar.



Cojeans restauranger serverar fransk snabbmat med hållbarhet som ledstjärna. 
Det ska vara sunt, gott och miljömedvetet. – Förpackningar och återvinning hör  
till det svåraste, säger Florence Colonna, hållbarhetschef på Cojean.

Salladsskålar som  
gör skillnad

Det är tio år sedan Cojean gjorde entré i 
Paris välbesökta affärs- och shoppingkvar-
ter. Företaget hade en tydlig filosofi redan 
från början: att servera god lunch för män-
niskor i farten. 
 – Våra kunder är vana vid att Cojean 
ligger steget före, i allt från hälsa till miljö. 
Det är en del av vår identitet, fortsätter 
Florence Colonna.
2010 var det dags att på allvar granska 
Cojeans miljöpåverkan. Att man använder 
en hel del förpackningar är en av företagets 
"mörka fläckar", som hållbarhetschefen 
själv säger. 

Retur-PET
En del av förpackningarna lämnas kvar 
efter måltiden på någon av de 22 restau-
rangerna i Paris, men de flesta tas med 
därifrån av hämtmatskunder. 
 – Vi började med våra två vanligaste 
förpackningar – salladsskålar i plast 
och papperspåsar för avhämtning – och 
undersökte vad de tillverkas av, förkla-
rar Florence Colonna. Hon har tittat på 
många alternativ och träffat "varenda 
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Visste du att …
Gröna Punkten, eller Der Grüne Punkt 
på tyska, är en symbol som används 
i ett europeiskt nätverk av bransch-
finansierade system för återvinning av 
konsumentförpackningar. Den tyska 
symbolen har legat till 
grund för det europeiska 
programmet.  
Symbolen används av 
mer än 130 000 företag 
med 460 miljarder  
förpackningar.

tänkbar leverantör". Hennes slutsats blev 
att retur-PET tycks vara ett av de bästa 
hållbara alternativen för plastskålarna. 
Bio-plast tycker hon är kontroversiellt i ett 
globalt perspektiv, eftersom resurser som 
skulle ha kunnat användas till mat och 
dricksvatten används i produktionen. 
 – Det finns inga enkla lösningar, men 
vi måste fråga oss hur vi bäst kan minska 
materialåtgången och förbättra avfalls-
hanteringen. 
 
Avfallshantering
Cojeans hållbarhetschef understry-
ker också att hon är angelägen om att 
minska avfallet och bekymrad över att 
det inte finns något bra system för att 
behandla biologiskt nedbrytbart material i 
Frankrike. När det gäller PET-återvinning 
hoppas hon på att insamlingen av sorte-
rad plast snart ska bli bättre. – Annars 
är det svårt att motivera våra kunder att 
lägga avfallet i rätt återvinningstunna. 
 Florence Colonna konstaterade att Duni 
kunde garantera högst andel återvunnen 
PET i salladsskålar, för närvarande 80 

  Populära Pariskvarter. Cojeans 
kunder är välutbildade och miljömed-
vetna. Men det är fortfarande svårt att få 
dem att börja återvinna mer.

procent. Det innebar en dramatisk ökning 
jämfört med de tidigare 20 procenten. 
 – Genom att byta leverantör av pap-
perspåsar och salladsskålar så att andelen 
returpapper blev 100 procent och andelen 
retur-PET 80 procent kunde vi påverka 
nästan 50 procent av det material vi 
använder. Det är en bra början.



Mängden koldioxid beräknas för både 
direkta och indirekta ener-
gikällor. Omräknings-
faktorerna har häm-
tats från energileve-
rantören eller från 
nationell statistik.

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 hållbarhetsrapport 
publiceras varje år. Målet är 
att ge en överblick över vik-
tiga frågor och vår utveck-
ling som ansvarstagande 
företag. 
 Tillsammans med de 
detaljerade uppgifter som 
finns på Duni.com och i vår 
årsredovisning ska rappor-
ten 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 gran-
skats av vår högsta ledning. De viktiga frågor 
som ringats in styr prioriteringen av insats-
områden och mål. Mer information om pro-
grammet 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 att tillverka 
Dunis produkter. 

• Kort livscykel för Dunis produkter; omhän-
dertagande av uttjänta produkter.

• Påverkan på samhälle och miljö från Dunis 
egen tillverkning.

• Risker i externa affärsförbindelser, korrup-
tionsbekämpning, affärsetik.

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

våra leverantörer.
• Samhällen där Duni har tillverknings- eller 

logistikanläggningar.
Eftersom Duni är ett börsbolag är givetvis 
även våra aktieägare huvudintressenter. 
Arbetet med och rapporteringen om vårt 
sociala ansvar bidrar i slutändan till att 
värdesäkra deras investering i Duni. 
 I ett vidare perspektiv finns även intres-
senter som påverkas mer indirekt av Dunis 
verksamhet. 

Sekundära intressenter
• Samhällen som levererar råvaror till Duni 

och Dunis leverantörer.
• Människor som är angelägna om att 

engångsprodukter ska ha en effektiv 
livscykel och att minimera nedskräpning.

Kol- 
dioxid- 
utsläpp

Energi-
använd-

ning

Vatten- 
använd- 

ning

Ton per anläggning
 Pappersbruk Sverige 14 863
 Konvertering Tyskland 2 905
 Konvertering Polen 3 433

MWh per anläggning
 Pappersbruk Sverige 181 755
 Konvertering Tyskland 26 567
 Konvertering Polen 6 125

m3 per anläggning
 Pappersbruk Sverige 770 027
 Konvertering Tyskland 26 693
 Konvertering Polen 5 029

Vid våra konverteringsanläggning-
ar används kommunalt vatten. 
Pappersbrukets processvat-
ten kommer från ett 
vattenkraftverk i när-
heten. Efter använd-
ning renas vattnet 
och leds tillbaka till 
samma vattensystem. 

Användningen av primärenergi 
i Dunis egen tillverkning 
beräknas som mäng-
den tillförd energi 
vid anläggningarna. 
Ingen konvertering 
görs för primärener-
gikälla.
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Tabell med miljödata för tillverkningen
Pappersbruk 

Sverige
Konvertering 

Tyskland
Konvertering 

Polen

Materialanvändning (ton)
Massa och papper 61 521 37 245 12 488
Returpapper från konvertering 700 - -
Tillsatser 8 064 11 412 -
Färg och bläck, 
processkemikalier 7 155 872 378

Energi (MWh)  
och vatten
Total energi 181 755 26 567 6 125
Elektricitet 81 070 13 152 4 639
Biobränsle (träflis) 37 831 - -
Ånga (fjärr-) - - 426
Petroleumgas (LPG) 60 967 350 -
Naturgas (LNG) - 13 685 -
Dieselolja 1 887 - 1 060
Vatten (m3) 770 027 23 693 5 029

Utsläpp till 
luft och vatten, ton

CO2 totalt 14 863 2 905 3 433
CO2 direkt 14 695 2 905 283
NOx 17 3 -
BOD 16 - -
COD 32 13 -
AOX 0,07 0,7 -
Avfall, ton
Återvunnet 4,6 70 149
Energiåtervinning 60 2,5 0
Deponi (inkl. täckmaterial) 16 0,7 18
Farligt avfall 0,6 0,1 0,3
Avloppsvatten, slam osv. 1,9 4,2 12
Övrigt (inkl. el) 0,3 0 0,1

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 riskba-
serad strategi. Övriga leverantörer är dokumenterat tillförlit-
liga och finns i huvudsak i Skandinavien och Tyskland.

Tabell över uppförandekodsinspektioner

Geografiskt 
område

Inköps-
värde 
(%)

Godkänt 
(nivå 
A–C)

Ej godkänt/
under 

observation 
(nivå D)

Återstår att 
inspektera  

(% av 
inköpsvärde)

Asien 15 11 1 1
Östeuropa 12 12 0 -
Västeuropa 73 35 1 8
Övriga 0,04 2 0 -

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

Pappersbruk 
Sverige

Konvertering 
Tyskland

Konvertering 
Polen

Kvalitet och produkt-
säkerhet

ISO 9001 
(kvalitetsledning) Ja Ja Ja

BRC (hygien och säkerhet 
för konsumentprodukter) Ja Ja

Miljö

ISO 14001 (miljöledning) Ja Ja Ja

ISO 50001 (energiledning) Ja

Spårbarhet enligt FSC 
(ansvarsfullt skogsbruk, 
produktmärkning)

Ja Ja Ja

Svanenmärkning (nordisk 
miljömärkning) Ja Ja Ja

Medarbetare
Land Kollektivanställda Tjänstemän Totalt
Sverige 195 172 367
Tyskland 537 272 809
Polen 273 103 376
Nederländerna 0 53 53
Storbritannien 17 34 51
Övriga länder 1 174 175
Totalt 1 023 808 1 831

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

Kvinnor 
43,1 %

Män 
56,9 %

Vatten- 
använd- 

ning

Kön



Duni.com

Vi vill veta
 vad  

du tycker.

Dialogen med våra intressenter är viktig för oss. Du hittar mer 
detaljerad och uppdaterad information på Duni.com.  
Kontakta oss på info@duni.com. 


