
OUR BLUE MISSION 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2015



2015 var det tioårsjubileum för 
Dunis uppförandekod för leveran-
törer och inte minst för vårt arbete 
med att stödja och granska dem. 
När vi ser tillbaka på den resa vi 
gjort tillsammans med våra leve-
rantörer känner vi att vi har bidragit 
till mycket positiva och bestående 
förbättringar av både säkerhet, 
mänskliga rättigheter och miljö 
hos många leverantörer. 

Hållbarhetsarbetet på Dunis 
egna anläggningar har också 
kommit långt under den här tiden. 
Dels i form av stora och viktiga 
förbättringar, men dels också i 
form av små, marginella förbätt-
ringar som får stor effekt över tid. 

Två hållbarhetsinitiativ som jag 
är särskilt nöjd med just nu är vår 
ecoecho®-strategi och satsningen 
vi kallar Employees Dunited. Dunis 
ecoecho®-produkter bryter ny 
mark genom att introducera 
miljövänligare material och har 
verkligen börjat sätta avtryck på 
marknaden. Dunited är ett nytt 
projekt för talanghantering, som 
ser väldigt lovande ut. 

Vår ecoecho®-strategi och 
Employees Dunited är konkreta 
uttryck för Dunis strävan att vara 
enastående inom vårt område. 
Som jag ser det bevisar de också 

en oerhört viktig sak: att det inte 
finns någon motsättning mellan 
hållbarhet och goda affärer. 
Faktum är att det är precis tvärt-
om. För oss på Duni går innova-
tion, kvalitet, säkerhet och miljö-
hänsyn hand i hand, och allt är en 
förutsättning för att vi ska lyckas 
med vår ambition att skapa 
goodfoodmood® där människor 
träffas och äter tillsammans.

HÅLLBART 
GOODFOODMOOD®

Thomas Gustafsson, vd för Duni



2015 var ett år som präglades av 
allvarliga och tragiska händelser 
runt om i världen. Den mestadels 
skyddade del av världen där Duni 
verkar tvingades hantera flykting-
kris, terrorism och ökade globala 
spänningar. 

I ljuset av allt som skedde i om-
världen var 2015 ett ganska lugnt 
år med business-as-usual för Duni. 

Vi fortsätter vår ambitiösa 
ecoecho®-satsning där vi erbjuder 
kunderna väldesignade produkter 
med en bra miljöprofil. Det här är 
den produktgrupp i vårt sortiment 
som ökar snabbast och det känns 
som ett riktigt trendbrott! 

Vi har ökat vårt utbud av kom-
posterbara servetter och dukar, 
och FSC®-certifieringen betyder 
förstås att en klar majoritet av alla 
våra pappersprodukter kan spåras 
till ansvarsfullt förvaltade skogs-
områden. 

I år kan vi fira att vår uppföran-
dekod för leverantörer fyller 10 år. 
På inspektioner ute hos våra leve-
rantörer, i synnerhet i riskområden 
som Kina, känns det väldigt bra att 
se att Duni har byggt upp relatio-
ner som präglas av förtroende och 
hjälpt leverantörerna uppnå en bra 
standard för både arbetsförhållan-
den och säkerhet. Jag får ofta höra 
att man verkligen uppskattar vårt 
långsiktiga samarbete och våra ut-
bildningssatsningar.

Vi får dagligen frågor från våra  
kunder om produkternas miljö- 
och säkerhetsprofil. Bakom  
kulisserna pågår ett intensivt  
arbete med att se till att alla våra 
produkter är säkra och uppfyller 
både lagkrav och andra relevanta 
standarder. Vi har ett nära samar-
bete med leverantörer av både  
råmaterial och färdiga produkter 
liksom med flera kvalificerade  
externa laboratorier. 

Det överordnade målet för  
Dunis CSR arbete är att leva upp till 
det förtroende våra kunder ger oss 
genom att säkerställa att våra pro-
dukter tillverkas på ett etiskt, säkert  
och miljömässigt hållbart sätt.

Vi har sett över målen i Our Blue 
Mission. Vi fortsätter att sträva 
mot det ambitiösa målet att göra 
produktionen 100 procent fossilfri 
och minska energiförbrukningen 
med 20 procent från 2010 till 2020. 
De förändringar vi nyligen genom-
fört på vårt pappersbruk har 

effektiviserat energianvändningen 
och minskat vårt koldioxidavtryck 
ännu mer, så i dagsläget är vi på 
god väg att nå båda målen! 

Fortsätt gärna höra av er med 
frågor och funderingar kring våra 
produkter och vårt arbete. Dialo-
gen med våra intressenter är 

oerhört betydelsefull för oss.  Våra 
engagerade kunder är våra vikti-
gaste samarbetspartners, och 
genom att få inblick i deras behov 
kan fortsätta utvecklas. Vi strävar 
också efter att vara en god granne 
och bidra till samhället där vi finns.

Elisabeth Gierow, Corporate CSR & Quality Director

Det överordnade målet för Dunis CSRarbete  är att leva upp till det  
förtroende våra kunder ger oss genom att säkerställa att våra produkter 
tillverkas på ett etiskt, säkert och miljömässigt hållbart sätt.

Koldioxid från egna anläggningar, kg/ton*

Energiförbrukning vid egna anläggningar, 
kWh/ton*

*Justerat för förvärvet av Paper+Design 2014 och 
sammanslagningen av Rexcells airlaidproduktion till en 
anläggning 2015.



EN DUNI-PRODUKTS 
LIVSCYKEL
Hitta och spåra  

Det börjar med materialvalet. Vi 
föredrar förnybara material från 
träd och andra växter. 
Dessa bidrar inte till den globala 
uppvärmningen eller till att begrän-
sade mineralresurser exploateras. 
Många bioplaster tillverkas huvud-
sakligen av jordbruksprodukter, till 
exempel majs. Men produktionen 
kan stå i strid med det ökande 
behovet av livsmedelsproduktion i 
världen. Därför ökar vi användning-
en av restprodukter från annan 
tillverkning, till exempel socker-
rörsfibrer, bagass. Potatisskal och 
alger är andra möjliga råvaror. Våra 
produkter innehåller redan en hög 
andel förnybart material. Och det 
som inte är förnybart bör återvinnas.  

Skapa och tillverka  

En Duni-produkt har många kom-
ponenter: design, funktionalitet
och självfallet kvalitet. Hur pro-
dukten tillverkas är också viktigt. Vi 
strävar efter att våra anläggningar 
ska ha goda arbetsförhållanden 
och begränsad miljöpåverkan. Vi 
ser till att produktionen och produk-
terna är både säkra och hygieniska. 
Att de ska kunna komma i kontakt 
med livsmedel och vara fria från 
farliga ämnen är grundläggande 
krav på våra produkter. Tillverk-
ningen sker främst i Europa, men 
leverantörerna finns över hela 

världen. Många av de spännande 
nya material vi använder kommer 
från utvecklingsländer. 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 engångs-
produkter på ett företagsevent 
eller en picknick i parken ska inte 
bara vara praktiskt och hygieniskt 
utan även ha miljömässiga fördelar 
och vara ansvarsfullt producerat. 
Därför måste vi göra hållbara val åt 
våra kunder och se till att Dunis 
produkter har minsta möjliga miljö-
påverkan. Du behöver aldrig be-
kymra dig om produktsäkerhet 
eftersom vi tar hand om allt sådant 
åt dig.

Sortera och återvinna 

Här slutar Duni-produktens relativt 
korta livscykel. Du har använt 
koppen eller servetten, och nu 
måste den tas om hand på ett eller 
annat sätt. Den kan återvinna, 
komposteras eller brännas. Ned-
skräpning får inte förekomma. Vi 
gör vårt bästa för att det ska vara 
möjligt att låta produkterna återgå 
till sitt ursprung och göra 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, kom-
postera eller återvinna dem. Det är 
något som vi måste arbeta för 
tillsammans med andra i samhället.

Därför ökar vi användningen av restprodukter från annan tillverkning, 
till exempel sockerrörsfibermaterialet bagass, och låter dem ingå i 
funktionellt designade produkter.

Hitta och spåra

Skapa och tillverka 

Välja och använda 

Sortera och återvinna 



EFFEKTIVITETSOPTIMERING – 
SMÅ FÖRBÄTTRINGAR GÖR STOR 
SKILLNAD

LOVANDE RESULTAT MED 
SYNTESGAS

En av Dunis konverteringsanlägg-
ningar ligger i Bramsche i Tyskland. 
Där tillverkas slutprodukter av 
pappersmaterial som tissue och 
airlaid. Själva pappersmaterialet 
produceras i Sverige, men anlägg-
ningen i Bramsche är strategiskt 
belägen för att transportera de 
färdiga varorna till Dunis huvud-
marknad på kontinenten. Genom 
att konverteringen sker där kan 
utsläppsnivåerna hållas nere, 
eftersom slutprodukterna är mer 
skrymmande än pappersmaterialet 
som används i produktionen. 

Optimering är nyckeln 

Duni har ringat in flera viktiga 
områden för hållbarhetsarbetet vid 
anläggningen i Bramsche. Några 
av målen är att förbättra reningen 
av avloppsvatten och minska av-
fallet till deponi, koldioxidutsläppen 
och vatten- och energiförbrukning-
en. Vi har redan gjort stora förbätt-
ringar för att effektivisera anlägg-
ningen. Äldre maskiner har byggts 
om för att minska inställningstiden 
och spara energi, elen kommer nu 
från vattenkraft och traditionella 

glödlampor har bytts ut mot 
LED-lampor. 

En helhetssyn 

Jürgen Groth är Technical Director 
vid anläggningen i Bramsche. Han 
och teknikavdelningen tar nu ett 
helhetsperspektiv på energiopti-
mering: ”I det här skedet gäller det 
att titta på hela kedjan och vända 
på varje sten för att försöka hitta 
saker som kan förbättras. Till 
exempel att minska avfallet genom 
närmare samarbete med vår 
anläggning i Skåpafors. Eller att 
sänka infravärmen som används i 
torkningen av våra vattenbaserade 

färger och stänga av hela anlägg-
ningen en gång i månaden för att 
lyssna efter läckor i trycklufts- 
systemet. Vi använder också lean i 
produktionen för att förbättra 
flödet och minimera nedtiden. Nu 
har vi lyckats komma ner från 55 
minuter till 25 för fem färger.” Alla 
dessa små förbättringar kan verka 
obetydliga tagna var för sig, men 
tillsammans ger de stora energibe-
sparingar över tid. ”Mellan 2011 
och 2014 lyckades vi minska vår 
el- och gasförbrukning med nästan 
20 procent och vi är fast beslutna 
att fortsätta förbättringarna”, 
avslutar Jürgen.

torkkapaciteten troligen inte 
försämras om man använder 
syntesgas i stället för propan.  
I studien konstateras att det 
behövs fler tester för att under-
söka hur mjukpappret påverkas  
av tjära, lukt och sot från syntes-
gasen Det rekommenderas bli 
nästa steg i utvecklingen av den 
nya lösningen. Under 2016  
beslutar Duni hur man ska gå 
vidare för att nå målet att verk-
samheten ska vara 100 procent 
fossilfri år 2020.

Torkningen av tissue står för en 
stor del av koldioxidutsläppen  
från fossila bränslen vid Dunis 
produktionsanläggningar. Om  
den propangas som används i  
torkningen kunde bytas ut mot 
fossilfria bränslen skulle Dunis 
egen produktion bli fossilfri till  
90 procent. I januari 2016 publice-
rades en studie där man tittat på 
möjligheterna att i stället använda 
gas från biomassa på tissuebruken, 
så kallad syntesgas eller syngas. 
Simuleringarna i studien visar att 

Tissuetillverkning är en mogen industri där det är svårt att 
uppnå stora effektivitetsförbättringar. Men även en gradvis 
optimering av processen kan ge stora resultat på sikt.

Ny forskningsstudie visar att tissue kan torkas utan fossila bränslen.



TIO ÅR MED DUNIS 
UPPFÖRANDKOD

En brant inlärningskurva 

Ända sedan Dunis första uppfö-
randekod antogs 2005 har vi gjort 
regelbundna inspektioner hos våra 
leverantörer. Många av dem har 
gjort stora framsteg under åren 
som gått. För tio år sedan hade 
vissa av leverantörerna ingen 
erfarenhet alls av inspektioner och 
kunde inte uppfylla kraven i vår 
uppförandekod. Även om deras 
produktionsanläggningar var rena 
och prydliga fanns en mängd olika 
problem, till exempel brister som 
gällde arbetstidsregistrering och 
löner eller avsaknad av första 
hjälpen-material och skyddshand-
skar. ”En av leverantörerna behöv-
de förbereda sig inför vår inspek-
tion i ett helt år för att bli godkänd”, 
säger Alex Pan från Freespace 
Management Consulting Com-
pany, som har hjälpt Duni med 
inspektioner i Asien i många år. 
”Nu, tio år senare, har en del av de 
här leverantörerna blivit stora 
företag som inte har några som 
helst problem med att uppfylla 
våra krav.” 

Värdefullt erfarenhetsutbyte

Syftet med Dunis inspektioner är 
inte att hitta fel eller upptäcka fall 
där koden inte följts. De går ut på 
att bygga varaktiga relationer och 
hjälpa leverantörerna göra föränd-
ringar som gynnar både arbets-
tagarna och produktkvaliteten. 
Dialog och spridning av fungeran-
de metoder i samband med in-
spektionerna har gjort att många 
leverantörer fått ut mycket av 
granskningsprocessen och av att 
vara en av Dunis leverantörer. ”Det 
händer att leverantörer frågar när 
nästa utbildningstillfälle blir”, säger 
Alex. ”Andra har berättat att de 
lyckats få fler kunder efter att Duni 
lärt dem hur samarbetet med eu-
ropeiska företag fungerar.” 

Kontinuerliga förbättringar

Inspektionerna följer i princip 
samma upplägg som för tio år 
sedan, men en del av de allmänna 
kraven skärptes i den senaste 
versionen, inte minst på miljö-
området. Det är nästan omöjligt för 
en leverantör att få full pott, något 

som Alex Pan menar är helt i sin 
ordning med tanke på hur strikta 
kraven är. ”Det finns inga krav på 
att allt ska vara uppfyllt till 100 
procent, i synnerhet inte hos nya 
leverantörer. Det viktiga är att nivån 
är bra och att vi ser förbättringar 
över tid. Det är det som är det 
främsta syftet med inspektionerna: 
samarbete och utveckling.” 

Ett nära samarbete 

”För oss skulle det vara enklare och 
mindre tidskrävande att bara lägga 
ut inspektionerna externt, men vi 
har valt att ha ett väldigt nära 
samarbete med ett litet antal 
inspektörer som vi har stort 
förtroende för. På så vis kan vi ge 
leverantörerna ett långsiktigt stöd”, 
säger Elisabeth Gierow, CSR & 
Quality Director på Duni. ”Vi är 
stolta över vad vi har åstadkommit 
under de senaste tio åren och 
kommer att fortsätta granska och 
stötta leverantörskedjan, eftersom 
det ger ett mervärde för alla 
inblandade.”

Dunis inspektioner hos leverantörerna handlar om mycket mer än att 
bara kontrollera att företagen vi köper in från följer vår uppförandekod.  
Lika viktigt är att besöken blir ett tillfälle till ömsesidigt lärande och 
utbyte. 2015 var det tioårsjubileum.



När Kettil Wedin blev Human 
Resource Director på Duni 2014 
var uppgiften tydlig: att se över 
och förnya företagets HR-arbete 
för att maximera organisationens 
affärsvärde. Han lät genomföra  
en medarbetarenkät och insåg 
snabbt att det fanns en del att  
göra med Dunis talanghantering. 
”För att Duni ska vara en riktigt 
attraktiv arbetsplats måste vi 
kunna visa att det går att byta jobb 
inom organisationen och att det 
finns tydligt utstakade karriärvägar 
för dem som är intresserade av en 
chefsroll.” Det var framför allt tre 

områden som behövde extra 
fokus: prestations- och resultat-
ledning, successionsplanering  
och ledarskapsutveckling. Allti-
hop samlades i ett gemensamt 

projekt som fick namnet Dunited. 

Internationell utblick 

”Vi har 2 100 medarbetare över 
hela världen. Men de flesta chefer-
na både vid huvudkontoret och ut-
omlands är svenskar. Vi behövde 
ett bättre system för att upptäcka 
talanger från andra länder och ska-
pa en mer inkluderande företags-
kultur med större mångfald”, säger 
Kettil. ”Genom att förbättra med-
arbetarutvärderingen och göra den 
mer enhetlig inom hela företaget 
kunde vi skapa en gemensam för-
ståelse av medarbetarprestationer. 

Det gav oss bättre möjligheter att 
ta vara på och utveckla kompe-
tensen i organisationen. Bättre 
successionsplanering gjorde också 
att när en tjänst blev ledig någon-

stans började vi inte automatiskt 
leta efter ersättaren i Sverige.” 

Bättre introduktion

Att förbättra introduktionen är en 
annan viktig faktor, menar Kettil. 
”Det måste vara enklare att byta 
jobb. Om vi inser att alla har 
potential och talang och gör det 
lättare för medarbetarna att byta 
jobb inom Duni, så skapar vi bra 
utvecklingsmöjligheter för 
medarbetarna. Och det har stor 
betydelse för hur vi uppfattas 
som arbetsgivare.”

Sedan 2014 arbetar Duni med en långsiktig plan för att be-
hålla och utveckla medarbetare med potential. Målet är att 
skapa en hållbar organisation som engagerar och motiverar 
genom öppenhet och tydlig mätbarhet.

EMPLOYEES DUNITED
VÅRT NYA INITIATIV FÖR TALANGHANTERING

‘Vi har blivit bättre på att se och utveckla 
talanger inom Duni’s organisation. Det 
skapar värde långt utöver ett förbättrat 
finansiellt resultat. ’

Kettil Wedin, ny HR Director at Duni

Exempel från verkligheten

Katarzyna Konieczna, en av Dunis 
materialplanerare i Poznan, har 
tillträtt den nyinrättade tjänsten 
som Master Data Manager. Inled-
ningsvis kommer hon att ha fokus 
på material- och produktrelaterade 
masterdata och ansvara för Dunis 
övergripande datastruktur. I 
uppgifterna ingår att utarbeta och 
implementera standarder och 
policyer för datastyrning, utforma 
nya roller för ansvaret för master-
data inom organisationen och ta 
fram rutiner för datakvalitet och 
standarder för rapportering. Under 
första året kommer hon att finnas i 
Malmö där hon ska utveckla 
tjänsten och upplägget tillsam-
mans med Magnus Fransson, som 
ansvarar för masterdataprojektet.



Som marknadsledande har Duni 
ett ansvar för att driva utveckling-
en mot ökad hållbarhet. En viktig 
del i det arbetet är att utveckla nya 
produkter med bra miljöprofil, 
ibland redan innan det finns en 
tillräcklig efterfrågan. Det var 
utifrån den filosofin som Dunis 
ecoecho®-sortiment utvecklades, 
med produkter som tillverkas av 
bästa tillgängliga material för att 
begränsa användningen av icke 
förnybara råvaror och minska 
koldioxidavtrycket. 

Fyra hållbarhetskriterier 

Sortimentet består av innovativa 
produkter gjorda i kvalitetsmate-
rial, till exempel den banbrytande 
ecoecho®-bioplasten. För att en 
produkt ska ges plats i ecoecho®-
sortimentet måste materialet 
uppfylla minst två av följande 
kriterier: 

• Resurseffektivt 

• Förnybart 

• Komposterbart 

• Ansvarsfullt skogsbruk 

Sedan lanseringen har Dunis 
ecoecho®-sortiment vuxit kraftigt 
och vi försöker alltid erbjuda minst 
ett ecoecho®-alternativ i varje 
produktgrupp. Vårt löfte är att 
minst 50 procent av alla nya 
produkter vi utvecklar ska uppfylla 
ecoecho®-kriterierna. 

De första produkterna i Dunis ecoecho®-sortiment lanserades för 
sju år sedan. Sedan dess har efterfrågan på miljöanpassade serve-
rings- och måltidslösningar ökat markant

Trendbrott

När ecoecho®-produkterna lan-
serades gick det trögt i början, 
eftersom marknaden var så liten 
på den tiden. Nu är det precis 
tvärtom: kategorin växer betydligt 
snabbare än våra traditionella 
produkter. ”Sedan 2012 har efter-
frågan på Dunis ecoecho®-
produkter ökat med 40 procent 
om året”, säger Olof Persson, 
Category Manager för Take-away  
& Catering. ”Sakta men säkert 
närmar vi oss en situation där 
efterfrågan blir större än för 
konventionella produkter. Vi ser 
också att konkurrenterna kommer 
med liknande produkter, något 
som helt klart är positivt för både 
miljön och hela branschen.”

DUNIS ECOECHO®-STRATEGI
NÄRMARE DEN KRITISKA PUNKTEN



INTELLIGENT 
FÖRPACKNING 
FÖR GATUSMART 
MAT

Tyska Nordsee är en snabbmats-
kedja som är specialiserad på fisk. 
Kedjan har nästan 400 restaurang-
er runt om i världen och 19 miljo-
ner kunder per år. Det betyder stor 
åtgång på engångsförpackningar 
och företaget har varit en viktig 
kund till Duni i många år. Nordsee 
har ett starkt miljömedvetande 
och 2014 bad de oss ta fram en 
mer hållbar förpackningslösning 
som kunde ersätta deras måltids-
förpackningar i plast. 

Nordsees måltidsförpackning 

I samarbete med Nordsee tog vi 
fram en skräddarsydd måltidsform 
som tillverkas i ett av våra favorit-
material: bagass. Bagass är en 
bi-produkt från sockerrör och ett 
perfekt material att använda i hämt-
matsförpackningar eftersom det 
klarar varmt innehåll och kan 

användas i både frys och mikro-
vågsugn. Dessutom är det kom-
posterbart och helt biologiskt 
nedbrytbart. Efter användning 
börjar förpackningen brytas ner 
och om den komposteras blir den 
till jord på bara åtta veckor. 

Väldigt få kompromisser

Nordsee började använda den  
nya måltidsförpackningen i  
januari 2015 och efter några 
smärre justeringar har reak-
tionerna varit nästan uteslut-
ande positiva. Bagass är marginellt 
dyrare än mindre hållbara material, 
men eftersom förpackningarna är 
små blir inte merkostnaden 
avskräckande hög. Och framför 
allt: med övergången till bagass-
formar sparar Nordsee hela 100 
ton fossilbaserad plast om året.

När en stor snabbmatskedja som tyska 
Nordsee går över till miljöriktigare förpack-
ningar kan vinsterna för miljön bli stora

Nordsees måltidsformar är ett bra exempel på hur kvalitet, 
säkerhet och miljöhänsyn kan gå hand i hand.



OK COMPOST – ETT NYTT SÄTT 
ATT ÅTERVINNA

Sam Deconinck och hans kollegor 
på det oberoende konsultföretaget 
Organic Waste Systems (OWS) i 
Belgien har 25 års erfarenhet av att 
testa biologisk nedbrytbarhet och 
komposterbarhet. Deras labb är ett 
av Europas största och har hante-
rat testerna som gett Dunis 
produkter OK Compost-certi-
fieringen. Nedbrytningstesterna 
som görs i OWS laboratorium är 
väldigt verklighetstrogna. ”Vi 
samlar in riktigt hushållsavfall som 
vi blandar med testprodukten. 
Sedan komposterar vi alltihop i 
200-litersbehållare som får stå i 
hög temperatur i 12 veckor. 
Processen är precis densamma 
som vid kompostering i industriell 
skala och ska inte förväxlas med 
kompostering vid rumstemperatur 
i hemmet”, säger Sam. 

Fyra testkriterier 

OK Compost garanterar att pro-
dukten uppfyller EN 13432, den 
europeiska standarden för kom-
posterbarhet i industriella kompos-
teringsanläggningar. OWS har 
fokus på de fyra grundkraven i 
standarden: 

• Biologisk nedbrytning: produk-
ten bryts ner kemiskt av mikro-
organismer till koldioxid, vatten 
och mineraler. 

• Sönderdelning: produkten 
finfördelas i små fragment 

• Miljögifter: ingen inverkan på 
växtlivet 

• Tungmetaller: ingen inverkan på 
slutproduktens kvalitet 

Nedbrytbart eller komposterbart? 

Att en produkt är biologiskt 
nedbrytbar innebär inte automa-
tiskt att den är komposterbar och 
kan omvandlas till gödningsmedel 
av god kvalitet. Sam: ”Ofta hänger 

det ihop med materialets tjocklek. 
Det är som med skillnaden mellan 
en kvist och en trädstam. Kvisten 
går bra att kompostera inom rimlig 
tidsram, medan stammen bryts 
ned biologiskt mycket långsamt. 
Likadant är det med produkter: 
trots att de är gjorda av samma 
material kan vissa vara komposter-
bara och andra inte.” 

Fördelarna med kompostering 

Med industriell kompostering kan 
mängden organiskt avfall minska 
väsentligt och komposten som 
bildas kan användas i jordbruket. 
På så vis blir engångsservetter och 
engångsdukar ett såväl  hållbart 
som bekvämt alternativ till traditio-
nella linneprodukter.

Dunis sortiment med komposterbara servetter och dukar är märkta med 
OK Compost. Men vad krävs för att få märkningen och vilka är fördelarna 
ur ett hållbarhetsperspektiv?

De glada färgerna till trots är Dunis komposterbara produkter märkta med 
OK Compost. Det betyder att de är biologiskt nedbrytbara i industriella 
komposteringsanläggningar, fria från skadliga kemikalier och kan sorteras 
som matavfall där det är tillåtet.



TESTAT FÖR LIVSMEDELS-
KONTAKT 
– FÖR KUNDERNAS HÄLSA

Testernas funktion 

Vi testar material som kommer i 
kontakt med livsmedel för att 
garantera att våra produkter inte 
kan kontaminera maten. Testerna 
görs på EU-certifierade laboratorier 
och kompletteras med kontrolltes-
ter på stickprovsbasis. Varje gång 
vi lanserar en ny produkt skapas 
ett testschema utifrån hur produk-
ten är tänkt att användas. När den 
klarat testerna utfärdar vi en 
försäkran om överensstämmelse, 
ett dokument som anger för vilka 
användningsförhållanden produk-
ten har testats. 

Nya EU-regler 

Inom EU måste alla material som är 
avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel uppfylla kraven i förord-
ning (EU) nr 1935/2004. Där står 
det att material som kommer i kon-
takt med livsmedel inte får utgöra 
en risk för människors hälsa eller 
medföra förändringar av matens  
lukt, sammansättning, färg eller 
smak. Alla material och produkter 
som kommer i kontakt med livs-

medel ska dessutom tillverkas enligt 
vad EU kallar ”god tillverkningssed”. 
Eftersom de flesta av våra produk-
ter som kommer i kontakt med 
livsmedel är gjorda i plast omfattas 
de även av kommissionens förord-
ning (EG) nr 10/2011. Det är en 
relativt ny förordning som efter en 
övergångsperiod nu gäller för alla 
migrationstester från januari 2016.

Migrationstester

När ämnen från materialet går över 
till livsmedlet kallas det migration. 

Det får aldrig röra sig om oaccep-
tabla mängder och därför har det 
satts upp gränsvärden för migra-
tionen. Migrationsegenskaperna 
testas i simuleringar med etanol 
och vegetabilisk olja vid olika 
temperaturer och med olika 
exponeringstid. 

Nära samarbete med  
leverantörerna 

”När det gäller produkter vi köper 
in garanteras säkerheten först och 
främst genom våra allmänna krav 
och inspektionerna hos leverantö-
rerna, som är vårt sätt att försäkra 
oss om att vi bara använder 
leverantörer som kan uppfylla våra 
kvalitetskrav”, säger Maria Fred-
holm, Dunis Quality & Product 
Safety Manager för Traded Goods. 
”Vi har ett mycket nära samarbete 
med våra leverantörer och de vet 
hur våra behov ser ut. Våra egna 
stickprovstester visar gång på 
gång att vi följer regelverket. Det 
om något är ett bevis på att vårt 
arbete är viktigt.”

För att en produkt ska få bära varumärket Duni ska den vara hundraprocentigt 
säker. Det är grundregeln i de omfattande tester vi genomför varje år av alla 
material som kommer i kontakt med livsmedel.

Det enklaste sättet att ta reda på om en 
produkt är säker för livsmedelskontakt är att 
titta efter den lilla symbolen med ett glas 
och en gaffel. Den gäller för alla produkter 
avsedda att komma i kontakt med livsmed-
el, oavsett om de är gjorda i metall, 
keramik, papper, kartong eller plast.



44.4% 55.6%

Pappers-
bruk 
Sverige 

Konverte-
ring 
Tyskland 

Konverte-
ring 
Polen 

Konverte-
ring Paper 
+ Design 
Tyskland

Kvalitet och produktsäkerhet

ISO 9001  
(kvalitetsledning) Ja Ja Ja Ja

BRC eller IFS/hygien  
och säkerhet vid 
livsmedelskontakt

Ja Ja Ja

Miljö 

ISO 14001  
(miljöledning) Ja Ja Ja Ja

EMAS III Ja Ja

ISO 50001  
(energiledning) Ja

Spårbarhet enligt FSC 
(ansvarsfullt skogsbruk, 
produktmärkning) 

Ja Ja Ja Ja

Nordisk miljömärkning 
(Svanen) Ja Ja Ja Ja

OK Compost- 
märkning Ja Ja Ja

Sociala revisioner 

SEDEX Ja Ja Ja

KOLDIOXID FRÅN EGEN TILLVERKNING 

Mängden koldioxid beräknas för både 
direkta och indirekta energikällor. Omräk-
ningsfaktorerna har hämtats från energi-
leverantören eller från nationell statistik. 

ENERGIFÖRBRUKNING  
FRÅN EGEN TILLVERKNING  

Användningen av primärenergi i Dunis egen 
tillverkning beräknas som mängden tillförd 
energi vid anläggningarna. Ingen konverte-
ring görs för primärenergikälla. 

VATTENFÖRBRUKNING  
FRÅN EGEN TILLVERKNING  

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

TABELL MED MILJÖDATA FÖR TILLVERKNINGEN

STANDARDER OCH CERTIFIK AT 

FÖR DUNIS EGEN TILLVERKNING

MEDARBETARE

UPPFÖRANDEKOD 

100 procent av de företag som levererar slutprodukter till oss har 
undertecknat vår uppförandekod. Revisioner har genomförts hos 
leverantörer av slutprodukter motsvarande ca 95 procent av 
inköpsvärdet. Övriga leverantörer är dokumenterat tillförlitliga och 
finns i huvudsak i Skandinavien och Tyskland. I riskländer görs 
återkommande revisioner för varje leverantör minst en gång per år.

TABELL ÖVER REVISIONER OM UPPFÖRANDEKOD, 

LEVERANTÖRER AV SLUTPRODUKTER

KÖNSFÖRDELNING

PERSONAL 

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

DET HÄR ÄR DUNIS 
FOTAVTRYCK

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

Viktiga aspekter och intressenter 

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. 
– 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 produk-
ter; omhändertagande av 
uttjänta produkter 

– Påverkan på samhälle och miljö 
från Dunis egen tillverkning 

– Risker i externa affärsförbindel-
ser, korruptionsbekämpning, 
affärsetik 

Huvudintressenter 

• Konsumenter och Dunis kunder 
• Dunis medarbetare och med-

arbetare hos våra leverantörer 
• Lokalsamhällen där Duni har 

tillverknings- eller logistik- 
anläggningar 

Eftersom Duni är ett börsbolag är 
givetvis även våra aktieägare 
huvudintressenter. Arbetet med 
och rapporteringen om ansvars-
fullt företagande bidrar i slutän-
dan till att värdesäkra investe-
ringar i Duni. I ett vidare 
perspektiv finns även intressen-
ter som påverkas mer indirekt av 
Dunis verksamhet. 

Sekundära intressenter 

• Lokalsamhällen som levererar 
råvaror till Duni och Dunis 
leverantörer. 

• Människor som är angelägna 
om att engångsprodukter ska 
ha en effektiv livscykel och att 
minimera nedskräpningen. 

Mer information om programmet 
och våra resultat finns på 
Duni.com.

Miljöfakta 

Ett urval av uppgifter om Dunis 
verksamhet, tillverkning och logistik. 
Valet av indikatorer bygger på 
riktlinjerna G3.1.

Dunis rapport om ansvarsfullt företagande 
publiceras årligen. Syftet är att ge en överblick 
över viktiga frågor och vår utveckling som 
ansvarstagande företag.

Pappers-
bruk 
Sverige 

Konverte-
ring 
Tyskland 

Konverte-
ring 
Polen 

Konverte-
ring Paper 
+ Design 
Tyskland

Materialanvändning (ton)

Massa och papper 61911 48324 18844 6326 

Returpapper från 
industrin 900

Tillsatser 4726 9800 0

Färg och process-
kemikalier 1218 463 300 596

Energi (MWh) och vatten (m3)

Total energi 156017 24339 6824 4263

Elektricitet 77795 11923 5121 3013

Biobränsle (träflis) 28296

Ånga (fjärr-) 1703

Petroleumgas (LPG) 49925 350

Naturgas (LNG) 12066 1012

Dieselolja (m3) 1 238

Vatten (m3) 718471 16726 4740 4435

Utsläpp till luft och vatten (ton)

CO2 totalt 12143 2457 4244 330

CO2 direkt 11699 2457 0 180

NOx 9 3 0,2

BOD 12

COD 60 6

AOX 0,04 0,5

Avfall (ton)

Återvunnet 127 3922 1783 583

Energiåtervinning 1209 229 45 136

Deponi (inkl. 
täckmaterial) 950 28 12

Farligt avfall 19 45 <5 <5

Avloppsvatten, slam osv. 74 100

Övrigt (inkl. el) <5 <5 <5 <5

Geografiskt område

Inköps-
värde (%) 
(2014) 

Godkänt 
(nivå A–C) 

Ej godkänt/
under ob-
servation 
(nivå D) 

Ska in-
spekteras 
(% av in-
köpsvärde)

Asien 25 14 3 0

Östeuropa 2 3 0 0

Västeuropa 72 32 1 5

Övriga 1 1 0 0

Land Kollektivanställda Tjänstemän Totalt

Sverige 159 177 336

Tyskland 704 342 1046

Polen 330 112 442

Nederländerna 0 56 56

Storbritannien 0 17 17

Övriga 20 165 185

Totalt 1 213 869 2 081

Vattenförbrukning, m3 per 
anläggning •

 
Pappersbruk Sverige  

 718471•
 
Konvertering Tyskland  

 16726•
 
Konvertering Polen  

 4740•
 
Konvertering Paper+Design  

 Tyskland 
 4435

Koldioxidutsläpp, ton per 
anläggning •

 
Pappersbruk Sverige 

 11699•
 
Konvertering Tyskland 

 2457•
 
Konvertering Polen 

 4244•
 
Konvertering Paper+Design  

 Tyskland 
 330

Certifikaten finns på Duni.com och på www.paper-design.de.

Energiförbrukning, MWh per 
anläggning •

 
Pappersbruk Sverige  

 156017•
 
Konvertering Tyskland  

 24339•
 
Konvertering Polen  

 6824•
 
Konvertering Paper+Design  

 Tyskland  
 4263



Vision: På Duni drivs vi av en passion att vara 
bäst på det vi gör:att växa och bli världens 
mest eftertraktade leverantör av kreativa take- 
away-produkter och inspirerande koncept för 
det dukade bordet.Med fokus på människor, 
mat och design är det vår ambition att alltid 
leverera goodfoodmood® till varje tillfälle där 
mat och dryck serveras.
 


