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Om rapporten

Genom denna rapport vill vi ge externa och interna intressenter insikt i vårt hållbarhetsarbete. 
VPK Packaging AB har i enlighet med ÅRL 6 kap 11§ valt att upprätta den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten som en avskild rapport från den legala årsredovisningen. 
Hållbarhetsrapporten innehåller relevant information om företagets arbete och resultat inom miljö, 
sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption. 

Hållbarhetsredovisningen omfattar verksamhetsåret 1 januari 2020 – 31 december 2020 och är 
upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) Standarder med tillämpningsnivå Core och på så sätt 
överensstämmande med koncernens övergripande hållbarhetsrapport. 

2021 är det andra året som VPK Packaging AB upprättar en hållbarhetsrapport som är separerad från 
koncernen VPK Packaging Group´s hållbarhetsrapport.

Välkommen med dina synpunkter på vår rapport!

Om du har några förslag, kommentarer eller frågor
om VPK Packaging AB´s hållbarhetsrapport,
tveka inte att höra av dig!

Kontakt: Ebba Utter, Kvalité och miljö
E-mail: ebba.utter@vpkgroup.com

Kontakt: Petter Bellevik, Kvalité och miljö
E-mail: petter.bellevik@vpkgroup.com

För mer information om VPK Packaging Group´s 
hållbarhetsarbete:

www.vpkgroup.com/sustainability

Bearbetning/ rådgivning: Roger Nilsson
E-mail: roger.nilsson@vpkgroup.com
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VD har ordet 
2020 var ett extraordinärt år då Coronapandemin hotade människors hälsa, liv 
och försörjning världen över. Våra tankar går till alla dem som har påverkats av 
allvarlig sjukdom, nära och käras bortgång eller ekonomiska svårigheter.  

Inom VPK Packaging AB har vi varit drabbade 
i relativt liten omfattning och är ödmjuka 
inför vårt företags motståndskraft och våra 
medarbetares förmåga att hantera utmaningar 
och anpassa sig till nya arbetsvillkor. Under det 
gånga året har vi vidtagit försiktighetsåtgärder 
för att förhindra smittspridning och för att 
säkra våra produktionsanläggningar och 
leveranser. Detta genom att de som har haft 
den tekniska möjligheten i huvudsak arbetat 
från hemmet. Förpackningsindustrin har varit 
jämförelsevis mindre påverkad av pandemin. 
Förpackningsmarknaden växer och VPK Packaging 
AB har positionerat sig för att fånga en del av den 
tillväxten. Världen genomgår nu ett snabbt skifte 
mot miljövänliga förpackningar och e-handel där 
VPK Packaging AB är perfekt placerade för att 
fånga värden i den transformationen. Vi tar även 
ett proaktivt ledarskap inom hållbarhet. Men vi 
möter också utmaningar, som till exempel en 
ökad konkurrens från utlandet och en överhettad 
marknad kring vår råvara och andra insatsvaror.

Återblick på 2020.  
Efterfrågan för våra produkter var stabil och i 
vissa segment även kraftigt stigande. Orsaken till 
ökningen var en följd av industriell aktivitet och 
förändrade konsumentbeteenden, i och med att 
människor spenderade mer tid i hemmen. Detta 
har haft som följd att VPK Packaging AB inte har 
haft anledning till permitteringar och har därför 
ej behövt utnyttja de statliga stödåtgärder som 
funnits till industrins förfogande. 
Investering i en pelletsanläggning i Bäckefors 
innebär nu att VPK Packaging AB har en helt 
fossilfri tillverkning, detta med undantag för 
truckar samt reservförsörjning utav fabrikerna 
vid haverier i pelletspannorna. Sedvanliga 
revisioner har genomförts av våra certifikat 
för ledningssystem såsom kvalité, miljö och 
förpackningar för livsmedel/ hygien. VPK 
Packaging AB har under 2020 fortsatt en god 
resultatutveckling, genom effektiviseringar och 
ständigt god kostnadskontroll. Vad gäller hälsa och 
säkerhet var dock olycksfrekvensen oacceptabelt 
hög. Säkerhetsarbetet kommer att gå in i en ny 
och mer intensiv fas framöver. 

Utsikter för 2021. 
Tack vare den breda utrullningen av vacciner ser 
2021 ljusare ut än förra året. Det är dock för 
tidigt att fira eftersom Coronapandemin fortsätter 
att påverka livet i stora delar av världen och 
den makroekonomiska situationen är fortsatt 
osäker. Då marknadsvillkoren är svåra att förutse, 
ser vi till att vara förberedda för eventuella 
svårigheter som kan uppstå. I skrivande stund 
ser vi kraftigt stigande priser på råvara och 
mer eller mindre samtliga insatsvaror, vilket vi 
tvingas att kompensera oss för på marknaden 
genom prishöjningar. Efterfrågan inom vissa 
segment kommer dock fortsatt vara påverkade av 
pandemin. Det är också självklart att vi ska stärka 
våra ansträngningar ytterligare för att minska 
olycksfrekvensen i verksamheten. 

Prioriteringar för det 
innevarande året.
Främst prioriterar vi vårt kvalitetsarbete för att 
ytterligare öka kundnöjdheten. Vi ska ständigt 
arbeta för att förbättra erbjudandet och öka 
kundvärdet, vilket säkerställer god lönsamhet. Vi 
stödjer de tio principerna i FN:s Global Compact 
och strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck 
för att nå våra mål angivna i enlighet med 
Science Based Targets. Våra långsiktiga utsikter 
kommer också omfatta initiativ för att stärka vår 
produktionsförmåga och fånga möjligheter som 
ges av den växande förpackningsmarknaden.  
Detta uppnår  vi  genom att utveckla innovativa 
och kommersiellt gångbara förpackningslösningar 
som möter nya kundbehov.

Anders Isaksson
VD
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Om VPK Packaging AB
VPK Packaging AB tillverkar olika typer av förpackningslösningar i  wellpapp. Företagets 
kunder återfinns främst inom livsmedels-, möbel- och bilindustrin i Skandinavien. Företaget driver två 
produktionsanläggningar i Sverige och har sitt säte i Norrköping,  Anläggningen i Norrköping, med 140 
anställda, är främst inriktad på stansade och limmade lådor, medan Bäckeforsfabriken, med 94 anställda, 
är inriktad mot storemballage och ark. 

1931 startade fabriken i Norrköping sin tillverkning av wellpapp, i lokaler som från början var 
avsedda för tillverkning av svetselektroder.  Under 1970-talet var wellpappbranschen koncentrerad till 
några få stora företag i Sverige. En utökad fabriksetablering blev aktuell och man fann Bäckefors, med 
passande lokaler och historisk industriell bakgrund, som ett mycket intressant alternativ för etableringen. 

1982 startade fabriken i Bäckefors sin tillverkning.        
De båda fabrikerna tillhörde sedan under många år olika ägare och det dröjde ända till 1999 innan de 
kom att tillhöra samma koncern.

2016 sålde de dåvarande ägarna, PEMCO, företaget samt 4 andra enheter i Danmark och Norge till
den belgiska familjeägda koncernen VPK Group (74 %) och den tyska koncernen Klingele Paper & 
Packaging Group (26%). Tillsammans bildar enhetern i Norden ett joint venture: VPK Packaging Nordic. 

VPK Packaging AB är certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BRC (Livsmedel/ 
hygien), FSC (Ansvarsfullt skogsbruk).
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•  RISE- Research institute of Sweden
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Om VPK Group
VPK Group är en banbrytande leverantör av förpackningar.  
"Vi har producerat innovativa och skyddande kartongförpackningar sedan 1935. Vår fortsatta tillväxt  
bygger på engagemang för hållbarhet, en sund ekonomisk struktur och nära, långsiktiga relationer med 
våra kunder. Dessutom tror vi starkt på lokalt baserat entreprenörskap, med en stimulerande miljö både för 
personal och innovation. För oss, är detta det bästa sättet att möta våra kunders hårdaste krav. Återvunnet 
papper är kärnan i våra hållbara förpackningar. VPK Group´s sortiment innehåller anpassade lösningar för 
wellförpackningar, solid board, pappkärnor och kantskydd"      
             
             
En växande koncern.       
VPK Group har mer än 6200 anställlda, fördelade på 65 enheter i 20 länder. Koncernen tillverkar mer än 
2000 000 000 m2 wellpapp/ år och använder över 1,5 miljoner ton återvunnet papper och kartong i sin 
tillverkning. Omsättningen har ökat från 631 M€ (2010) till 1500 M€ (2020). VPK Group´s  huvudkontor 
är beläget i Aalst, Belgien.                  
                            

Koncernstruktur:

Water intake intensity (m³/T)

CoresCorrugat  

Solic board  

CO2 total intensity (T/T)

Cores 

Om VPK Group

VPK Packaging är en internationell 
tillverkare av wellförpackningar. 
Arbetsområdet sträcker sig från 

Norge i norr till Frankrike i söder, 
från Irland i väster till Polen i öster

VPK: s enhet för solid board 
producerar specialförpackningar 

för färskvaror.

VPK Papers pappersbruk tillverkar 
högkvalitativt återvunnet 

papper avsett för förpackningar, 
medan de ständigt förnyar 

produktionsmetoderna mot ökad 
hållbarhet.

Corex är en ledande 
tillverkare av pappkärnor och 
papptuber för industrin och 
konsumentförpackningar. 

Genom sitt medlemskap i nätverket Blue Box Partners samverkar 
VPK  Group med förpackningskoncernerna Klingele Papierwerke 
(Tyskland), Hinojosa (Spanien) samt Cart-One (Italien) för att 
leverera produkter till kunder över hela Europa. 

8            Hållbarhetsrapport 2021 | VPK Packaging AB Hållbarhetsrapport 2021 | VPK Packaging AB                   9



Våra produkter
På VPK Packaging brinner vi för att utveckla skräddarsydda emballagelösningar 
som säkerställer ökad lönsamhet och effektivitet för våra kunder. Alla våra 
produkter är återvinningsbara till 100%.

Wrap-around Tråg Hyllfärdigt emballage
Effektiv och tidsbesparande Ett prisvärt, hyllfärdigt emballage Våra hyllfärdiga emballage-   
förpackning som ger reducerade som ofta används inom livmedels-  lösningar följer produkterna
kostnader, optimerad logistik och sektorn , ofta även i kombination genom hela distributionskedjan
ökad försäljning. med lock och/eller krympfilm.  in i hyllorna i butiken. 

 

Anpassat emballage Slitslådor Pallcontainer  
VPK Packagings kundanpassade  Den enklaste formen av konstruktion Fnns i en rad  olika standard-
emballage uppfyller alla krav på låda. Kräver i de flesta fall inte  format och är ett ekonomiskt
och optimerar värdekedjan. något stansverktyg.  och miljövänligt emballage 
  avsedd för tunga produkter.

Oktabiner Ark Rondeller  
Ett rymligt och ekonomiskt  Wellpapparken anpassas till  Är utformade för pappers- 
emballage med exceptionell styrka. alla kundens produktionsbehov. industrin och skyddar  pappers-  
  rullar mot skador och yttre   
  påverkan.  
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Wellpapp          
En hållbar produkt i tiden       
             
Wellpappens historia sträcker sig mer än 160 år tillbaka i tiden. Från början 
användes wellpappen som foder i herrarnas höga hatter. 1871 tog amerikanen 
Albert L Jones patent på wellpapp som transportemballage för bl.a flaskor. 1874 
hade patentet vidareutvecklats till att omfatta enkelsidig wellpapp d.v.s ett 
vågat och ett plant papper som sammanfogats. Ett första steg mot utvecklingen 
av wellpappen.

En hållbar produkt i dubbel 
bemärkelse
Principen för tillverkning av wellpapp har i stort 
sett varit densamma ända sedan 1895, även om 
dagens wellpappmaskiner är betydligt effektivare 
och mer tekniskt fulländade. Ordet wellpapp 
kommer från tyskans "welle" som betyder våg.  
Kort beskrivet så sker wellpapptillverkningen 
i 3 steg: veckningen av mellanskiktet (fluting), 
limning av innerlinern mot flutingen och till sist, 
limning av den s.k ytterlinern. Sammansättningen 
av de olika pappersskikten i sig, ger upphov till ett 
material som är motståndskrafigt både mot slag 
och stötar.

Fördelen med förpackningar i wellpapp är att 
de är lätta och skyddar produkterna som är 
packade i förpackningen. Wellförpackningar 
har ett brett användningsområde, alltifrån små 
presentförpackningar till större emballage inom 
exempelvis fordonsindustrin. De är lämpliga både 
för transport och exponering i butik. De ger också 
många möjligheter när det gäller att exponera 
varumärken och olika typer av designer. Wellpapp 
kan mycket lätt anpassas för varje produkt.

Den ökade internethandeln och plastens 
negativa inverkan på miljön har gjort att 
efterfrågan på förpackningar av wellpapp 
ökat. Idag är wellpappen en av världens mest 
använda förpackningsmaterial och ett mycket 
kostnadseffektivt förpackningsalternativ.

Råvaran till wellpappen kommer från den årliga 
tillväxten av barr och björkskog samt återvunnen 
wellpapp som gått i retur till pappersbruken. 
Alla råvaror i wellpappen kommer från 
förnyelsebara källor och är organiskt nedbrytbara. 
Sammanfogning av papperskikten sker med hjälp
av vetestärkele. 

De använda wellpappförpackningarna 
är återvinningsbara till 100%. En del av 
wellförpackningarna kommer från handel 
med importerade varor, men kommer ändå 
att hanteras genom det retursystem som den 
svenska pappersindustrin byggt upp: FTI.
Idag återvinns ca 98% av alla wellpapp-
förpackningar i Sverige (https://swif.se/miljo/). 
Wellpappen kan återvinnas så mycket som 7-9 
gånger.

På motstående sida presenteras de olika typer 
av produkter som tillverkas i wellpapp på VPK 
Packaging AB.



             

Vår vision          
VPK´s vision är "en hållbar tillväxt - en stark tillväxt med långsiktiga ambitioner, men vi vill också ta ett 
ekonomiskt och miljömässigt ansvar". Vårt mål inom VPK är att ta hållbar tillväxt till nästa nivå, både 
ekonomiskt och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi tänker och agerar globalt, men utan att förlora 
kontakten med och närheten till våra lokala kunder och deras produkter. Att framställa hållbara, helt 
återvinningsbara förpackningar på marknaden inom en cirkulär ekonomisk modell kommer att fortsätta 
att vara vår kärnverksamhet. Att förbli trogen mot vårt unika DNA, men med ett tydligare fokus på 
internationell tillväxt.
   

Vår mission          
Vårt uppdrag för att nå företagets vision utgör grunden för den riktning vi sätter för en gemensam 
framtid. ”Det är vårt uppdrag att sträva efter hållbar tillväxt som överstiger morgondagens ekonomiska 
och miljömässiga standarder. Framtiden för VPK handlar om att tänka och agera globalt, samtidigt som vi 
håller nära kontakt med våra kunder och deras produkter.” Det handlar även om att vi tillsammans skapar 
hållbara affärer och en hållbar arbetsplats där våra medarbetare trivs och mår bra. 

Våra mål                                    

Företagets övergripande mål för hållbar tillväxt inom VPK kan brytas ner i olika delmål: 

“Great at what we do”          

Vi främjar råvaror och skyddar dina värdefulla 
varor i en effektiv logistikkedja med minimalt 
ekologiskt fotavtryck. 

             
"Great to work for”           
             

Vi erbjuder verkliga tillväxtmöjligheter i en stimulerande 
arbetsmiljö där säkerhet och entreprenörskap är nyckeln
för att nå företagets vision och utgör grunden för den riktning 
vi sätter för en gemensam framtid.

“Great to work with”           
             

Vi bygger hållbara och nära partnerskap med 
långsiktighet  för att skapa mervärde för alla 
intressenter.

 

Proaktiv Tillit

Omtanke Ägarskap

Vår värdegrund        
              
VPKs vision, mission och mål uppnås bland annat genom våra värderingar. Dessa värderingar är av 
central betydelse för både anställda, våra kunder och andra affärspartners. Det är viktigt att alla våra 
anställda förstår våra värderingar, tar dem till sig och arbetar i enlighet med dem. När vi gör det 
kommer de att återspeglas i den kultur som vi och omvärlden upplever när vi arbetar tillsammans. 
Värderingarna är vår moraliska kompass och grunden för att vi ska kunna uppfylla vår vision och mål. 
Våra värderingar är Proaktiv - Omtanke - Tillit - Ägarskap.

Vi ska främja en kultur där människor litar på 
varandra och en organisation som våra kunder 
och partners litar på. 

• Vi visar tillit och förtroende, både genom ord 
och handlingar

• Vi främjar tillit och förtroende genom att 
utföra saker vid den överenskomna tiden

• Vi visar tillit och förtroende genom att 
delegera uppgifter och ansvar

• Vi skapar förtroende genom bra processer, 
rutiner och god kommunikation

Våra skickliga medarbetare känner ägarskap till 
sitt specifika område och sina uppgifter.

• Vi visar ägarskap genom initiativ och idéer 
• Vi tar ansvar för vårt arbete 
• Vi vågar fatta beslut och genomföra de beslut 

som har tagits

Vi ska vara konkurrenskraftiga genom att 
fokusera på kunder, deras behov och hitta goda 
lösningar. Detta kräver att vi är proaktiva och 
finner nya vägar. 

• Vi inspirerar och uppmuntrar ett innovativt 
och kreativt samarbete som ger en hållbar 
utveckling, både på kort och lång sikt

• Vi ökar farten där andra stannar 
• Vi går ofta längre än förväntat 
• Vi ska ligga i framkant
• Vi har modet att prova och misslyckas, och 

vi utmanar befintliga arbetsmetoder och 
främjar nya idéer

Vi visar hänsyn och omtanke till våra kollegor, 
våra kunder och vår planet. 

• Vi bryr oss, både i ord och handling 
• Vi respekterar mångfald och olikheter 
• Vi gör hållbara val
• Vi dela expertis och kunskap
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Code of        
conduct

VPK Group strävar efter hållbar tillväxt. Vi vill sträva efter affärsmässig framgång genom ett etiskt 
agerande. Därför använder vi en enda uppförandekod som vägledande princip inom hela VPK Group. 
Denna uppförandekod  har utvecklats för alla våra anställda och externa intressenter och är anpassad 
till de tio principerna i FN´s Global Compact (UNGC). På motstående sida följer en sammanfattad version 
uppförandekoden "CODE OF CONDUCT".

Implementeringen av Code of conduct

Alla medarbetarna i VPK Packaging AB kommer att signera Code of conduct under 2021. Dessutom 
kommer några områden att få ett ökat fokus inom koncernen:      

Anti-mutor och anti-korruption

Förutom att underteckna Code of conduct har vi identifierat några länder inom vår koncern där 
betydande risker finns och kompletterande åtgärder krävs. Medlemmar i ledningen, sälj- och 
upphandlingspersonal i affärsenheter i länder som får mindre än index 60 på anti-bribery index of 
Transparency International (https://www.transparency.org/en/cpi/2018/index/srb) får årligen 
återkommande specifik och obligatorisk utbildning i detta ämne.
            

Tvångs- och barnarbete

Förutom att underteckna Code of conduct, måste medlemmar i ledningen, sälj- och upphandlingspersonal 
i affärsenheter i länder med och identifierat 'hög risk' på Child Labour Index by Verisk Maplecroft 
underteckna en avsiktsförklaring, att de inte är direkt eller indirekt involverade i aktiviteter som 
inkluderar barnarbete. Detta innebär att både de egna produktionsanläggningarna och leverantörerna 
ombeds lämna ett liknande förklaring.        

Mångfald och inkludering
            
VPK främjar aktivt mångfald och inkludering. Anställda rekryteras och befordras utifrån sin förmåga, 
färdigheter, kompetens och motivation. När en manlig och kvinnlig kandidat med lika kvalifikationer och 
motivation söker jobb, kommer den kvinnliga kandidaten att föredras så länge det rekommenderade 
könsdiversitetsförhållandet 1/3 kvinnor kontra 2/3 män inte uppnåtts.

Klagomålshantering

Alla överträdelser mot Code of conduct eskaleras och behandlas slutligen av koncernens juridiska 
avdelning. VPK Group förbjuder sanktioner mot en enskild anställd som i god tro lämnat ett klagomål, 
samtidigt som det skyddar den inkriminerade personens rättigheter. 
Under den senaste rapporteringsperioden noterade vi noll bekräftade fall.     
      

Code of        
conduct     

Vi kommer att stödja en försik-
tighetsstrategi inför miljömässiga 
utmaningar 

Vi tar initiativ för att främja ett 
större miljöansvar.   
     
Vi uppmuntrar utveckling och 
spridning av miljövänlig teknik. 
 

Vi respekterar alla lagar, regler 
och förordningar.    
    
Vi är engagerade i att utveckla 
VPK och dess verksamhet   
   
Vi arbetar mot korruption i alla 
dess former.    
 
Vi insisterar på ärlighet och 
respekt för VPK: s tillgångar och 
egendom.
   
Vi värdesätter och skyddar vår 
konfidentiella information och vi 
respekterar andras konfidentiella 
information 
     

Vi kommer att eliminera alla 
former av tvångs-, slaveri- och 
barnarbete.     
  
Vi kommer att sträva efter att  
optimera våra processer inom 
hälsa och säkerhet.   

Vi respekterar föreningsfriheten 
och rätten till kollektiva förhand-
lingar.
     
Vi kommer att eliminera alla 
former av diskriminering när det 
gäller anställning och yrke. 
 
Vi kommer att skydda principen 
om rättvis ersättning och anstän-
dig arbetstid.
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Våra          
intressenter

Samspelet och kommunikationen med våra intressenter är avgörande för att utveckla vårt företag på ett 
hållbart sätt. Våra intressenter förväntar sig att vi agerar hållbart, med ett stort fokus på miljön och att 
vi uppträder etiskt i alla situationer.
Vi har identifierad våra intressenter som de grupper av människor som direkt eller indirekt påverkas av 
både positiva och negativa effekter av våra aktiviteter och de grupper av människor som kan bidra till att 
göra vårt företag mer hållbart. De intressentgrupper som bedömts som mest prioriterade är följande: 
 

Ägare 

Påverkar verksamheten genom att de styr den strategiska inriktningen och beviljar investeringar. Vi som 
företag förvaltar de medel ägarna ger och och förväntas ge avkastning på deras investering. Förutom 
avkastning vill ägarna att vi bedriver en säker och effektiv verksamhet, där ett etiskt och miljömässigt 
agerande förespråkas.    

Anställda

Påverkar verksamheten genom möjligheten att driva processerna. Vi som företag har möjlighet att 
påverka de anställdas välbefinnande genom en menigsfull sysselsättning, trygg anställning och en säker 
arbetsmiljö. De anställda vill känna delaktighet och få  möjlighet till personlig utveckling.

            

Kunder

Finansierar verksamheten. Vi som företag påverkar kundens leveransförmåga, då våra produkter 
fungerar som transportmaterial för kundens egna produkter. Kunden förväntar sig hög leveransprecision,   
rätt kvalité och funktionalitet, hög service/ tillgänglighet, låg miljöpåverkan och ett etiskt 
ansvarstagande. Vi samarbetar med våra kunder för att, i enligthet med EU direktiv 94/62/EG, utveckla 
förpackningar av så lite material som möjligt utan att ge avkall på funktion eller kvalité 

Leverantörer

Påverkar vår verksamhet genom sin förmåga att förse oss med råvaror och sin förmåga att driva sin 
produktion med låg miljöpåverkan och med ett socialt och etiskt ansvarstagande. Tillgången till råvaror 
påverkar vår förmåga att leverera och producera. Leverantörerna påverkar också vår prisbild, lönsamhet 
och konkurrensförmåga . Vi arbetar tillsammans med våra råvaruleverantörer, för att till exempel ta 
fram bättre papper som kräver mindre energi i vår tillverkning och för att byta våra kemikalier mot 
mer klimatsmarta alternativ. Vi samarbetar med våra transportörer för att optimera och samköra våra 
transporter.
              
  

Samhälle (Kommun, myndigheter, staten)      

Påverkar verksamheten genom miljö och arbetsmiljölagar och förmågan att förse våra processer 
med presumtiv arbetskraft. Vi som företag påverkar det omgivande samhället genom skapande 
av arbetstillfällen och utsläpp till miljön. Vi förväntas som företag att hålla utsläpp under angivna 
gränsvärden, följa lagar och krav samt lämna förväntade årsrapporter. Vi arbetar tillsammans med 
kommunen för att minska vår belastning på det kommunala avloppsnätet.

        

Vår              
värdekedja
Vi beaktar hållbarhet i hela värdekedjan. Vi tar ansvar för våra egna aktiviteter, och 
för de som vi har möjlighet att påverka, både uppströms och nedströms i värde-
kedjan. Vi beaktar våra intressenter, som investerar i och i högsta grad påverkar 
vår verksamhet, inklusive våra kunder (och konsumenter), anställda och lever-
antörer.
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Etik och transparens
Försörjningskedjor har blivit alltmer komplexa. Det stora antalet aktörer och en ökad råvarubrist gör 
bilden än mer komplex.  Detta ökar riskerna för begränsad öppenhet och oetiska affärsmetoder. Utan 
denna transparens försvåras möjligheten till förtroende mellan oss, våra kunder och leverantörer. Vi 
har valt två väl respekterade plattformar (Sedex och Ecovadis) för att kartlägga våra risker och skapa en 
transparent överblick. Den största risken för brott mot de mänskliga rättigheterna har vi identifierat i 
det skogsbruk som förser våra leverantörer av papper med råvara. Pappret står för 70% av våra totala 
inköp (varor och tjänster) och det är där som vår möjlighet att påverka är störst. Genom vår FSC®-
certifiering förbinder vi oss att handla papper från kontrollerade bruk och försäkrar oss därmed om att 
materialet kommer från hållbart skogsbruk. Vid inköp av råvara väljer vi underleverantörer som bedriver 
ansvarsfullt skogsbruk, med hänsyn till mänskliga rättigheter och hänsyn till miljön. En annan risk som 
identifierats är svårigheten att veta var gränsen för muta och bestickning går i alla situationer. Vi följer 
upp våra resultat genom att räkna antalet brott mot de mänskliga rättigheterna samt antal fall av 
korruption som inträffar inom den egna organisationen. 

Hållbar och cirkulär
Linjära ekonomiska modeller medför en risk att förbruka jordens begränsade resurser. Grunden för vår 
cirkulära modell ger ett bra ramverk för att komma bort från denna utarmning av resurserna. Vi försöker 
att effektivisera vår användning av resurserna och att hålla allt material så länge som möjligt i omlopp.  
Vi arbetar med att reducera kvalitetsproblem, som ger ökad resursförbrukning, utsläpp och merarbete. 
Vi uppmuntrar våra kunder och slutanvändare att återvinna materialet genom vårt engagemang i FTI 
(recycling). Sammantaget är vår inverkan på den globala resursutarmningen relativt låg. Vi följer upp 
våra resultat genom att mäta mängden papper vi skickar för återvinning (samt förhållandet i jämförelse 
med mängden sålt gods), mängden vi återanvänder i vår produktion och mängden avfall vi skickar till 
energiåtervinning.

Produkthygien
Hygien och mer specifikt produkthygien är avgörande för vår verksamhet, eftersom vår förpackning är 
ett logistikmedel för att få produkter till slutkonsumenten. Otillräckligt skydd för slutkonsumenten är 
en viktig risk för vår verksamhet och därför uppmanas vi till stränga kontroller. Via GFSI-ackrediterade 
livsmedelssäkerhetscertifikat ger vi en trovärdig garanti till våra livsmedels-, hygien- och övriga kunder 
att våra produkter inte skadar konsumenten och att de produceras i en hygienisk miljö. På koncernnivå 
följer upp vi de koncerngemensamma resultaten genom det antal siter som är certifierade samt deras 
certifieringsnivå.

Vatten
Vatten behövs för att producera papper i våra pappersbruk, för tillverkning av förpackningar och även 
för att odla träd som utgör grunden för vår råvara. Därför är tillgången på vatten avgörande för att 
fortsätta vår verksamhet. Sammantaget är vår påverkan på vattentillgången låg, men inom koncernen 
förekommer det att man har verksamhet i regioner där vattenförekomsten är utsatt för vattenstress. 
Vi följer upp detta genom att redovisa vattenintaget per källa, intensiteten vatten/ sålt gods samt 
intensiteten utsläpp till vatten/ sålt gods.

VPK Groups högsta ledning omvandlar VPK´s strategi till konkreta och mätbara mål, både på kort 
och lång sikt. Var och en av dessa mål karaktäriseras av en pågående intern tillväxt och internationell 
expansion och definierar de risker som företaget exponeras för. Dessa mål kan endast förverkligas 
genom specifika, kalkylerade och väl övervägda finansiella risker, underbyggda med lämpliga mätetal. 
Dessutom är VPK Group´s strategi uppbyggd av en gedigen bedömning av risker och möjligheter som gör 
företaget mer motståndskrafigt i sin strävan att uppnå uppsatta mål.  

"Vi är medvetna om de risker som vår produktion innebär för miljön, den omvärld och det samhälle vi verkar 
i. Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera risker, både uppströms och nedströms i hela vår värdekedja."

De huvudsakliga riskerna och möjligheterna i vår egen verksamhet och identifierade värdekedja är 
följande:

Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet är av största vikt för alla våra anställda och entreprenörer.  Säkerhetsrisker kan 
ha enorma konsekvenser för vår företags verksamhet, eftersom våra anställda är vår mest värdefulla 
tillgång. Att tillhandahålla en hälsosam och säker arbetsmiljö bidrar också till företagets övergripande 
resultat. Vi vet att maskiner med rörliga delar innebär risk för skador, fokus ligger därför på ett bra 
förebyggande säkerhetsarbete. För att följa upp detta arbete, rapporterar vi arbetsrelaterade skador 
genom Index för förlorad arbetstid vid skada (LTIR). Vi lägger också stort fokus på rapportering av 
observerade risker och tillbud. Förmågan att eliminera orsakerna till riskerna är måttet på att utvärdera 
prestandan på vårt säkerhetsarbete.

Medarbetarnas välbefinnande
Våra medarbetares mentala välbefinnande och tillfredsställelse ses som en av de viktigaste 
riskerna och möjligheterna i vår verksamhet. Om detta inte hanteras fullt ut kan det påverka våra 
anställdas känsla av tillhörighet och känsla av personligt värde. I värsta fall kan detta röra sig om 
trakasserier och diskriminering. Å andra sidan skapar en mångsidig och tillitsfull miljö, med nöjda och 
respekterade medarbetare, en enorm möjlighet. Vi vill också tillhandahålla en trygg anställning för våra 
medarbetare. Som ett av flera nyckeltal rapporterar vi om genomförda medarbetarundersökningar och 
anställningformen för företagets medarbetare.

Utbildning och personlig utveckling
Brist på skickliga medarbetare och inte helt utbildade individer kan hämma vårt företags prestationer. 
Det är inte heller bra för den anställdes egna utveckling. Vi kan förlora värdefull talang om vi inte 
skapar tillväxtmöjligheter. Utvecklingen av dessa talanger ger en affärsmöjlighet som kan skilja oss från 
konkurrenterna. Utbildning skapar empowerment för våra anställda. Fler färdigheter ger människor 
mer möjligheter och flexibilitet. För VPK Group som koncern ger detta även en mer motståndskraftig 
organisation. Vi vet att välubildad personal leder till mindre antal kvalitetsproblem och på så sätt en 
minskad resursförbrukning, utsläpp och merarbete. Vi arbetar hela tiden aktivt med utbildning och 
utveckling av våra medarbetare och följer upp detta genom att redovisa  den genomsnittliga mängden 
utbildningstimmar.

Risker och möjligheter Risker och möjligheter
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Klimatåtgärder
Ett förändrat klimat kan utgöra en risk för vår direkta verksamhet, våra kunder, leverantörer och mer 
i allmänhet för planetens bärförmåga. De totala effekterna är till stor del fortfarande osäkra, men de 
förväntas orsaka olika typer av störningar. Om vi skapar möjligheter för att hantera dessa störningar 
ger det också möjligheter. Sammantaget är vår påverkan på klimatförändringen relativt låg, men för 
att minska vår påverkan ytterligare optimerar vi och samordnar transporterna av färdigt emballage. Vi 
strävar efter att helt ta bort användning av fossila bränslen i vår produktion. Vi följer upp vårt resultat 
genom våra direkta och indirekta CO2 utsläpp och i relation till den mängden sålt gods.

Energi
Energi i form av el och värme behövs för att producera papper och slutligen våra produkter. Osäker 
energiförsörjning utgör en nyckelrisk för kontinuerlig drift. Sammantaget är koncernen VPK Group´s 
energibehov relativt lågt jämfört med det totala energibehovet i de länder vi är verksamma i. 
Energiförbrukningen följs upp i förhållande till mängden sålt gods samt den totala mängden förbrukad el.

Utveckling
Brist på utveckling utgör en stor risk då marknaderna utvecklas och konsumenternas preferenser 
förändras. I det nuvarande lagstiftnings- och policyrelaterade klimatet pågår betydande förändringar för 
att förändra företagens affärsverksamhet. Utveckling är en avgörande strategi för förändringsanpassning 
och riskreducering. Prestandan för vår innovativa investeringsstrategi utvärderas av investeringarnas 
värde dividerat med avskrivningen på våra omsättningstillgångar.

Ekonomisk tillväxt 
Ekonomisk tillväxt är avgörande för att öka vinsten och finansiera nya investeringar. Risken med en lägre 
ekonomisk tillväxt är långsammare investeringskapacitet och en långsammare övergång till mer hållbara 
affärsmodeller. För att få en mer solid bild av resultatet,  i en föränderlig och osäker marknad, använder 
vi CAGR för att utvärdera vår finansiella tillväxt under ett längre tidsperiod.

Risker och möjligheter

 

Anställdas välbefinnande

Hälsa och säkerhet

Utbildning och personlig 
utveckling

Energi

Utveckling

Ekonomisk tillväxt

Etik och tranparens       
Anti korruption

Klimatåtgärder

Intag vatten

Respekt för mänskliga 
rättigheter

Medarbetarnas välbefinnande

Produkthygien

Hälsa och säkerhet

Hållbar och cirkulär

Vårt åtagande
Processen för att definiera
rapportens innehåll        
Arbetet med VPK Packaging AB´s hållbarhetsrapport har utgått från de väsentliga aspekter och de kopplin-
gar till FN´s globala mål som ligger till grund för koncernen VPK Group´s hållbarhetsrapport (https://www.
vpkgroup.com/en/sustainability). 

För att uppfylla kraven i enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har ledningsgruppen, de båda enheternas kvalité- och 
miljöansvariga samt intern sakkunnig, anpassat VPK Packaging AB´s hållbarhetsrapport till att innefatta 
information om företagets arbete och resultat inom miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för 
mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption. 

Vi har under det senaste året märkt av ett starkare fokus på vårt ekologiska fotavtryck och på ökad trans-
parens i hela vår värdekedja. Genom coronapandemin har även produkthygien och livsmedelssäkerhet blivit  
en viktig aspekt för våra intressenter.

På de kommande sidorna följer en redovisning av VPK Packaging´s och koncernen VPK Group´s arbete  
med de 11 identifierade väsentliga aspekterna (samt aspekten “Respekt för mänskliga rättigheter”) och 
kopplingen till 9 av FN´s globala mål.

För mer information gällande VPK Group´s arbete med identifiering och prioritering av de väsentliga       
aspekterna, FN´s globala mål samt intressenternas påverkan och medverkan i processen, hänvisar vi till 
VPK Group´s hållbarhetsrapport (https://www.vpkgroup.com/en/sustainability). 
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Hälsa           
och säkerhet

Plan för 2021
För att fortsätta vår positiva utveckling fokuserar vår samordnade strategi nästa år på följande 
prioriteringar:

• Implementering av VPK Groups koncerngemensamma säkerhetsstrategi: 6 Steps for Safety 
Strategy

• Uppföljning av orsakerna för risker och tillbud i rapporteringssystemet Queens
• Uppföljning av antalet observerade risker i rapporteringssystemet Queens

Hälsa           
och säkerhet

Våra anställda är vår viktigaste resurs och nyckeln till genomförandet av 
vårt uppdrag. Vi vill att alla företagets anställda ska hjälpa oss att skapa en 
säker arbetsmiljö. Varje medarbetare, på alla avdelningar och nivåer i vår 
organisation, har ett ansvar för att uppnå våra säkerhetsmål. Vi räknar med 
allas engagemang för att lyckas.

Att skapa en säkerhetskultur är av yttersta vikt. VPK Packaging åtar sig att tillhandahålla nödvändiga 
resurser och att ge tydlig information, instruktion, utbildning och tillsyn för att upprätthålla en hög 
nivå på säkerheten. För att hjälpa till att utveckla säkerhetskulturen inom verksamheten räknar vi med 
att varje chef och arbetsledare främjar säkert beteende och rapporterar osäkert beteende eller andra 
risker. På VPK Packaging genomförs ett flertal skyddsronder varje månad, både i tillverkningen och 
på de administrativa avdelningarna. Skyddsronderna genomförs tillsammans med företagets interna 
skyddsombud som kontinuerligt vidarutbildas i säkerhetsfrågor.

Inom VPK Packaging följs säkerhetsprestandan upp för att säkerställa att utvecklingen går i en positiv 
riktning. Detta gör vi genom att mäta Index för förlorad arbetstid vid skada  (LTIR) och förmågan att 
eliminera orsakerna för risker och tillbud. Målet för LTIR är att understiga 6 och förmågan att eliminera 
orsakerna för risker och tillbud mäts genom antalet orsaker som stängts under en 3 månaders period. 
Målet för stängningsgraden ska överstiga 85% (Eftersom rapporteringen av orsakerna för risker och 
tillbud påbörjades under december månad 2020, redovisas inte detta i årets rapport). Ffr att fortsätta 
vår positiva utveckling mot en säkrare arbetsmiljö, uppmuntrar VPK Packaging  alla medarbetare att 
rapportera tillbud och risker. Rapporteringen kan även  göras anonymt. Samtliga tillbud och risker 
registreras som en avvikelse i företagets rapporteringssystem.

Utfall 2020

• LTIR har minskat jämfört med 2019, men vi har inte nått målet <6.
• Vi har startat upp rapportering av orsakerna för risker och tillbud i rapporteringssystemet 

Queens.
• Vi har genomfört en hel del åtgärder av det som observerades under den 

koncerngemensamma säkerhetsrevisionen 2019.

LTIR Värde Mål Uppnått mål

Anställda  2018 2019 2020 Förändr.% 

Entreprenörer  2018 2019 2020 Förändr.% 

Dödsfall  0 0 0 0 %  

Dödsfall  0 0 0 0 % 

Arbetsrelaterade skador  31 15 19 27 %

Arbetsrelaterade skador  3 0 0 0 %

Arbetade timmar   378 364 341 784 364 139 6,5 %

2019 8,78 < 6 Nej

2020 8,24 < 6 Nej

 

Vår vision är 0 skador per år
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Medarbetarnas        
välbefinnande

Medarbetarnas        
välbefinnande

Vi vill att alla företagets anställda hjälper oss att bidra till en ökad trivsel.        
Vi tror inte bara att nöjda medarbetare bidrar till ett mer framgångsrikt företag, 
utan vi ser nöjda medarbetare som ett mål i sig. 

   
Vi tror verkligen på våra värderingar: Proaktiv - Omtanke - Tillit - Ägarskap. Värderingarna tillit och omtanke 
är särskilt viktiga för vårt företag och våra anställda. Vi är engagerade i våra medarbetares, våra kunders 
och vår planets välbefinnande.  Vi inser vikten av att vara lyhörda till våra medarbetare och deras välmående.
För att uppnå detta mål har VPK särskilt avsedda policyer som implementeras av företagsledningen och HR 
avdelningen. 
                  
Vårt primära mål är att se till att varje medarbetare har en trygg anställning, så att de helt kan fokusera på 
sina arbetsuppgifter. Vi erbjuder även karriärmöjligheter, personlig utveckling och fortbildning för alla våra 
anställda, allt baserat utefter individens eget behov. Vi fokuserar på rättvis och lika ersättning till alla våra 
anställda, vilket görs mer attraktivt genom olika former av personalförmåner.   

Varannat år genomför vi en medarbetarundersökning
Undersökningen berör ett flertal olika områden som 
arbetsinnehåll, arbetsförhållanden, arbetsmiljö, 
organisation och normer. Detta gör det möjligt för oss 
som företag att vidta åtgärder för att öka våra anställdas 
välbefinnande och trivsel. Senaste undersökningen gjordes 
2019 med ett deltagande på 85% (Mål 80%).

Vi erbjuder personalen hälsokontroller, särskilt utsatta 
grupper varje år. Det finns möjlighet att träffa sköterska 
eller sjukgymnast från företagshälsovården. Dessa 
personer deltar också i skydds- och arbetsmiljökommittén. 
Företaget erbjuder alla anställda 4 behandlingstillfällen 
per kalenderår, vad gäller hälsofrämjande insatser som 
massage, kiropraktor och akupunktur. Alla anställda 
erbjuds även friskvårdsbidrag för att gynna fysisk aktivitet 
eller annan friskvård.

Vi försöker att på alla plan engagera oss i våra 
anställda. Det kan vara genom samtal på parkeringen,
vid fikat eller lunchen, under möten, medarbetar- och
utvecklingssamtal eller vid korta möten i korridoren. 
Vi för en kontinuerlig dialog och utbyter information i 
en miljö präglad av öppenhet och förtroende. 

Via olika plattformar och undersökningar kan vi följa 
upp de framsteg vi gör.

Varje år följer vi upp procentandelen av våra anställda
med tillsvidareanställning. Vi är stolta över att tillhand-
ahålla en stabil och långvarig anställning för majoriteten
av våra anställda och strävar efter att detta antal ska 
vara så högt som möjligt.

Utfall 2020     
• Ett proaktivt och systematiskt arbetssätt att arbete med hälsa och välmående har    

implementerats

• Implementering av uppföljningssamtal vid nyanställning och avslutssamtal när någon slutar på 
företaget 

• Introduktion av de koncerngemensamma värderingarna

Plan för 2021
• Initiering av ett fokusprojekt för ökad trivsel

• Lansering av en personalhandbok som synliggör alltifrån anställningsvillkor till 
personalförmåner.

• Genomförande av medarbetarundersökning

 

Vi värnar om välbefinnandet hos våra 
medarbetare, våra kunder och vår planet
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Anställda per kön och anställningsform  2019 2020 
 
Antalet kvinnliga anställda: Tillsvidareanställning  26 24 
  
Antalet kvinnliga anställda: Visstidsanställning  4 1

Antalet manliga anställda: Tillsvidareanställning   204 206

Antalet manliga anställda: Visstidsanställning   7 6 
 
Totalt antal anställda     241 237

Andel (%) kvinnliga anställda: Tillsvidareanställning   10,8 % 10,0 % 

Andel (%) kvinnliga anställda: Visstidsanställning   1,7 % 0,4 %

Andel (%) manliga anställda: Tillsvidareanställning   84,6 % 87,0 % 

Andel (%) manliga anställda: Visstidsanställning   2,9 % 2,6 % 



Utbildning          
och personlig utveckling

Utbildning          
och personlig utveckling

Vi ser våra anställda som vår viktigaste resurs. Vi inser att det är viktigt att 
investera i utvecklingen av dem för att växa som företag. Utbildning och 
utveckling skapar möjligheter för våra anställda. Det skapar färdigheter och 
kompetenser inom organisationen, vilket leder till en mer motståndskraftig 
organisation. Därför ser vi till att relevant utbildning ges inom en mängd olika 
områden och i tillräcklig omfattning. 

Utbildningarna bestäms av våra chefer, HR-avdelningar och  på initiativ från medarbetaren själv. Vi 
ser till att människor får rätt utbildning och stöd under introduktionen för att lära sig de färdigheter 
som behövs för den aktuella befattningen. Genom de årliga utvecklingssamtalen går vi tillsammans 
med medarbetaren genom behovet av utbildning och kompetensutveckling och tar fram individuella 
utvecklingsplaner.

Förutom de planerade utbildningarna, genomförs utbildningar gällande säkerhet, för att se till att alla 
förstår de olika policyerna och säkerhetsreglerna. Vi reducerar därmed risken för att en anställd inte har 
rätt kompetens för en funktion och ger individen möjlighet att växa och utvecklas i sin befattning. 
Utbildningen innebär både utveckling av "hårda" färdigheter och coachning för att utveckla olika "mjuka" 
färdigheter. Detta skapar också möjligheter att utveckla medarbetare i fler ledande funktioner och skapa 
en gedigen grund för framtiden. Som ett starkt växande företag är detta avgörande för vår hållbara 
tillväxt och framgång. Vårt mål är att utbilda och utveckla våra anställda bättre än våra konkurrenter. 
Vi följer vi upp antalet utbildningstimmar för varje medarbetare och strävar efter att uppnå minst 20 
timmars utbildning per anställd/år, 2022.

Under 2020 implementerade vi ett nytt HR-system som ger oss fler möjligheter när det gäller 
rapportering och uppföljning av utbildningar, introduktionsplaner, utvecklingsplaner samt 
kompetensmatriser. 

Utfall 2020
• Mängden utbildningstimmar har minskat med 50% jämfört med föregående rapporterings-

period p.g.a coronapandemin

• Utbildning av samtliga medarbetere gällande gäller företagets Integritet- och dataskyddspolicy 
(GDPR) har genomförts

• Utbildning av chefer och ledare gällande Lönekartläggning, internt Rehabiliteringsarbete och 
digitala systemstöd, Medhelp

• Uppstart av internt Ledarutvecklingsprogram för alla chefer och ledare inom företaget

Plan för 2021
• Workshops med alla anställda kring våra värderingar och företagets "Code of Conduct" 

• En strategi för Employer Branding kommer att utarbetas

• Arbete med Talent Review och Talent Management kommer genomföras, med stort fokus på 
successions- och ersättarplanering  

• Utbildningar med fokus på Hållbarhet och cirkulär ekonomi

Utbildning Tim/år  2019 2020 Förändr.% 

Kollektivanställda  16 8 -50,0 % 

Tjänstemän  14 7 -50,0 % 

Kvinnor  18 9 -50,0 % 

Män  16 8 -50,0 % 

Totalt  16 8 -50,0 % 

 

Utbildning främjar vår hållbara 
tillväxt och framgång
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Plan för 2021
• Vi kommer under 2021 att genomföra distansutbildningar gällande mänskliga rättigheter och 

anti-korruption för de funktioner som hanterar företagets kunder och leverantörer  
 

• Under 2021 kommer samtliga anställda underteckna den koncerngemensamma 
uppförandekoden "Code of conduct"         
    

Etik och transparens     
Anti-korruption, Mänskliga rättigheter

Etik och transparens     
Anti-korruption, Mänskliga rättigheter

Transparens i värdekedjan är en mycket komplex och viktig fråga    
en globaliserad ekonomi. Vi som företag vill visa våra intressenter    
våra etiska affärsmetoder genom vårt deltagande i Sedex och Ecovadis. 

Vi har valt två väl respekterade plattformar (Sedex och Ecovadis) att arbeta med. Vårt mål är att minska 
riskerna och öka möjligheterna att tillämpa etiska affärsmetoder i hela värdekedjan tillsammans med 
våra kunder, direkta och indirekta leverantörer.

För att underlätta detta har VPK Group arbetat fram gruppövergripande policyer och resurser, som stöd 
för alla funktioner på alla nivåer i företaget. Våra medarbetare utbildas kontinuerligt i att hantera dessa 
viktiga ämnen. På koncernnivå följer vi upp våra resultat via antalet länder (med tillhörande enheter) som 
har anslutit sig till Sedex och/eller Ecovadis och vilken nivå de uppnår (gäller enbart Ecovadis). Koncer-
nens mål är att öka antal länders deltagande i Ecovadis från tre till tio fram till 2022 och att nå guldni-
vån på denna plattform. VPK Packaging AB har uppnått silvernivån på Ecovadis och är även ansluten till 
Sedex. 

Inom hela VPK Group använder vi en och samma uppförandekod "Code of Conduct" som vägledande prin-
cip för medarbetarna. Uppförandekoden är anpassad till de tio principerna i FN´s Global Compact (UNGC). 

I samband med VPK Packagings leverantörsbedömning, förbinder sig leverantörerna att följa de riktlinjer 
som VPK Packaging satt upp i sin CSR-policy, gällande mänskliga rättigheter och antikorruption. Av den 
framgår att VPK Packaging betonar att affärer med god etik, som respekterar de mänskliga rättigheterna 
enligt FN:s definitioner, eftersträvas. Barnarbete, tvångsarbete eller diskriminering får inte förekomma. 
Löner ska betalas direkt till den anställde, i rätt tid och till fullo. Arbetstider, arbetsskydd och arbetsmiljö-
lagstiftning som gäller i tillverkningslandet ska följas. VPK Packaging och koncernen VPK Group bedriver 
endast verksamhet i länder där barnarbete är förbjudet enligt lag. Inom VPK Packaging vill vi göra affärer 
etiskt och vi fördömer starkt alla fomer av mutor och korruption. För att bygga upp medarbetarnas 
kunskap, är vår ambition att kontinuerligt utbilda de som löper särskild risk, såsom inköp, försäljning och 
marknad. Vi följer upp våra resultat genom att räkna antalet brott mot de mänskliga rättigheterna och 
antal fall av korruption som inträffar inom den egna organisationen.

Utfall 2020

• Vi har inte haft något fall av brott mot de mänskliga rättigheterna under 2020  
 

• Vi har inte haft något fall av korruption under 2020      
 

• P.g.a coronapandemin kunde vi inte genomföra utbildningarna gällande mänskliga rättigheter 
och anti-korruption under 2020

  2018 2019 2020 Förändr.% 

Antal brott mot mänskliga rättigheter 0 0 0 0 %  

Antalet fall av korruption 0 0 0 0 %

 

Vi fördömer starkt alla fomer av mutor,    
korruption och brott mot mänskliga rättigheter    
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Plan 2021

• Vi kommer att genomföra flera projekt i syfte att minska produktionsspillet ytterligare

Hållbar          
och cirkulär

Hållbar          
och cirkulär      

VPK har som affärsidé att erbjuda logistiklösningar för produkter på det mest 
kundfokuserade sättet. Vi arbetar intensivt med våra kunders behov för att göra 
oss till det mest optimala företaget att arbeta med. Varje lösning vi utvecklar 
bygger på digital integration av vår verksamhet med kundens, maximal 
optimering av materialet, ett gediget kunnande och möjligheter till innovation. 
Vi blir en del av kundens processer.

Wellpapp är ett mycket flexibelt material som kan anpassas både konstruktions- och designmässigt 
efter kundens behov. Produkterna är helt återvinningsbara och pappret kan återvinnas 7-9 gånger.               
VPK  strävar efter att involveras tidigt i processen vid lansering av en produkt, något som bidrar till en 
ökad kostnadseffektivitet och minskad miljöpåverkan. Våra kunniga medarbetare anpassar produkterna 
med minsta möjliga materialåtgång för maximalt optimerade transporter.    

På materiell nivå skapar vi värde för våra kunder genom en cirkulär strategi:    
             
- Vi strävar efter att minimera vår materialanvändning, vilket är fördelaktigt både för våra kunder och vår 
värdekedja.              
             
- Vi samarbetar med våra kunder för att, i enligthet med EU direktiv 94/62/EG, utveckla förpackningar av  
så lite material som möjligt utan att ge avkall på funktion eller kvalité. 

- Vi optimerar och samordnar transporter för minsta påverkan på vår miljö.     
             
- Genom vårt engagemang i FTI (recycling) uppmuntrar vi våra kunder och slutanvändare  att återvinna 
våra produkter.  

- Vid inköp av råvara väljer vi underleverantörer som bedriver ansvarsfullt skogsbruk, med hänsyn till 
mänskliga rättigheter och hänsyn till miljön.         
              
Vi är en verkligt hållbar och cirkulär partner.

Det avfall vi inom VPK Packaging skickar för deponi är försumbart. Inom VPK Group är målet satt till att 
deponi ska understiga 2,3% av koncernens totala avfall 2025. Ett mål VPK Packaging understiger med 
mycket god marginal.           
Det spill som uppstår i vår produktion är i form av papper och är helt återvinningsbart. Vi arbetar stän-
digt med att reducera det spill vi kan påverka genom att undvika omarbetning och optimering av banb-
redden i wellmaskinen.           
Vi mäter även mängden spill som vi återanvänder (i form av exempelvis bottenark som läggs mellan 
produkterna och EUR-pallen), samt det avfall som går till energiåtervinning (Omfattar engångspall, 
EUR-pall och övrigt brännbart avfall)

Ufall 2020 

• Vi ser en minskning av produktionsspillet (papper) med 6,6 %

 

Vi vill hålla materialet så länge som möjligt i den 
cirkulära processen      

  2019 2020 Förändr.% 

  2020 

Produktionsspill (papper)  (T) 9 026 8 429 -6,6 %  

Produktionsspill (papper) T/T sålt gods 20,9 % 19,3 % -7,7 % 

Avfall till energiåtervinning (T) 160,4 
 

Egen återanvändning av Wellpapp (T) 412,7 
 

Extern återvinning av Wellpappsspill (T) 8 429 
 
Deponi (T) Försumbar 
 

Deponi T/T sålt gods Försumbar Försumbar Försumbar  
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Produkthygien

Plan för 2021

• På koncernnivå är planen för 2021 att certifiera ytterligare en enhet (Halden, Norge) 
Under 2022 är planen att certifiera ytterligare två enheter. Detta i regioner med ett stort antal 
presumtiva livsmedelskunder.

Produkthygien        
   

Det primära målet med vår förpackning är att skydda varor från fysiska 
skador och att minska det avfallet som är en direkt orsak av dessa skador. Vår 
förpackning måste uppfylla denna viktiga funktion utan att medföra nya risker 
i leveranskedjan. Därför är hygien, livsmedelssäkerhet och produktintegritet 
avgörande för oss. 

Eftersom vi har en betydande närvaro i livsmedelsbranschen kommer våra förpackningar vara i närhet 
till olika livsmedel. Vårt mål och åtagande är att tillhandahålla produkter som tillverkas i en ren och 
hygienisk miljö så att våra kunder kan använda dem utan bekymmer (För direktkontakt med livsmedel 
krävs ett Normpackcertifikat).
Konkret hanterar vi detta via BRCGS Packaging Materials-certifiering eller motsvarande på våra 
olika enheter. Denna certifiering är GFSI godkänt och ger en trovärdig garanti att våra produkter inte 
skadar konsumenten och att de produceras i en hygienisk miljö och garanterar bästa praxis. Vi har 
utbildat lokala specialister inom BRCGS som ansvarar för implementeringen och uppföljningen av detta 
ledningssystem.    
På koncernnivå följs resultatet upp via antalet certifierade enheter inom koncernen och deras 
certifieringsnivå. VPK Group´s mål är att 59% av  enheterna ska vara certifierade enligt BRCGS-
Packaging Materials till 2022 och därmed ge bred geografisk täckning för våra kunder inom 
livsmedelssektorn. Koncernen utvärderar strategin för BRCGS kontinuerligt och granskar årligen målet 
och framstegen.

VPK Packagings enhet i Norrköping är certifierad enligt BRCGS-Packaging Material med nivån AA.

Utfall 2020
• På koncernnivå ökade vår certifieringsgrad genom nya certifieringar och förvärvade 

certifierade enheter.

VPK Group koncern  2019 2020 Mål 2022 
  
Andel certifierade enheter 47% 51% 59% 
  
Antal certifierade enheter  16 19 22 
 

 

Vi tillhandahåller produkter tillverkade 
i en ren och hygienisk miljö
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Vatten          

Plan för 2021

• Installation av  reningsverk i Norrköping

Vatten           

VPK strävar efter att i alla aspekter av sin verksamhet vara en del av den 
cirkulära ekonomin. Eftersom våra produktionsprocesser och tillväxten av 
träd är beroende av tillgången på vatten, strävar vi efter att minska vår 
vattenpåverkan till noll. 

Vi ställer oss bakom det faktum att vatten och sanitet är en grundläggande mänsklig rättighet och att vår 
verksamhet under inga omständigheter får utgöra ett hot mot rätten till vatten för de intressenter som 
befinner sig i inom det område som vi kan påverka.

Vi får inte överkonsumera eller släppa ut förorenat vatten till miljön. Vi är medvetna om den extra 
utmaning som klimatförändringarna medför på tillgången till vatten för alla. 

Vi tar inom koncernen hänsyn till vattenstress i olika regioner (Baserat på WRI Aqueduc) och intensiteten 
i våra aktiviteter, genom ett riskbaserat tillvägagångssätt. Baserat på detta, sätter vi prioriteringar för 
våra mål som är relevanta för vår organisation.

VPK Groups mål är:
- Skydda befintliga vattenförekomster 
- Ha en positiv inverkan på närliggande vattenförekomster som historiskt sett påverkats av    
  överförbrukning
- Implementera och främja följande användningshierarki: regn> yta> mark> kommunalt.
- Främja en sund förvaltning av vatten tillsammans med våra viktigaste leverantörer, kunder och andra  
intressenter i vår värdekedja.
- Noll vattenpåverkan på utsläppt vatten i alla våra verksamheter.

Inom VPK Packaging AB arbetar vi tillsammans med kommunen för att minska vår minska vår belastning 
på det kommunala avloppsnätet.

Vid enheten i Bäckefors renas vattnet innan det förs vidare till kommunens reningsverk. Vatten från 
rengöring av limverk återanvänds till ny limproduktion. Limmet som används är baserat på vetestärkelse.

Vid enheten i Norrköping kommer det att installeras ett reningsverk under 2021.

Utfall 2020
• Vårt renade vatten låg under kommunens samtliga gränsvärden 

Intag vatten per källa  (m3) 2019 2020 Förändr.% 

Intensitet vatten   2019 2020 Förändr.% 

Intensitet utsläpp till vatten  2019 2020 Förändr.% 

Kommunalt vatten  13328 14830 11,3 % 
  

m3/ T (Sålt gods)  0,422 0,453 7,3 % 
 

m3/ T (Sålt gods)  Försumbar Försumbar - 
 

Ytvatten   4922 4982 1,2 %

 

Vi kan inte äventyra 
tillgången till rent vatten
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Plan för 2021
• Ökad samarbete med och påtryckning mot våra transportleverantörer att använda mer 

miljövänliga alternativ

Klimatåtgärder        
   

Klimatåtgärder        
   

Klimatförändringar kommer troligen visa sig vara den största humanitära 
utmaningen hittills. Efter andra världskriget har mänskligheten blomstrat till 
oöverträffade nivåer, men på bekostnad av vår omgivande miljö. Ekosystemet 
, som är en förutsättning för mänskligheten, försämras och obalansen har gett 
upphov till klimatförändringar och naturkatastrofer.

Den finns en övervägande risk att detta minskar planetens bärkraft och att det blir omöjligt att 
upprätthålla anständiga levnadsvillkor för jordens befolkning idag och för kommande generationer.
VPK Group är fullt medvetna om detta och den roll som dagens samhällen spelar, och har därför en noga 
uttänkt ledningsstrategi för att mildra klimateffekterna orsakade av sin egen verksamhet.

VPK Group investerar kontinuerligt i koldioxidneutrala energilösningar för att minska Scope 1 och Scope 
2 C02-utsläppen. Under 2020 installerades en pelletspanna på enheten i Bäckefors som ersatte den 
oljeeldade pannan. Detta har haft stor effekt på C02-utsläppen, där vi noterat en minskning på mer än 
25%. Enheten i Norrköping har sedan 2016 använt pelletspanna.

Under 2021 kommer vi fokusera på att öka kraven och samarbetet med de transportföretag vi anlitar. 
Det innebär bl.a  projekt för minskade/ samordnade transporter och krav på att transportföretagen 
använder EURO VI motorer eller alternativa transportmedel.

Koncernen VPK Group har som mål att bli koldioxidneutralt år 2050 och ett ambitiöst mål att mängden 
koldioxidutsläpp ska minskas med 30 000 ton till 2025.

Utfall 2020
• Oljepannan i Bäckefors är ersatt med pelletspanna vilket även har gjort att eldrift av pannan 

under helgerna upphör
• Samtliga CO2-utsläpp (Scope 1,2,3) minskade kraftigt under 2020

Utsläpp CO2 (T)  Scope 1 (T) Scope 2 (T) Scope 3 

Intensitet CO2 (T/T)  2019 2020 Förändr. % 

2019  2384,5 512,4 5927,7 

CO2 (T)/ T (Sålt gods)  0,204 0,155 -24,0 % 

2020  1773,9 290,2 4718,3 

Förändring %   -25,6 % -43,3 % -20,4 % 

 

Vi har bara en planet och det är vårt 
ansvar att ta hand om den
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Plan för 2021
• Genomförande av projekt för att reducera olika typer av energiförluster. Projekten berör bl.a 

åtgärder för att reducera läckage av ånga och tryckluft samt byte till LED-belysning

Energi           Energi           

Produktionen av pappersbaserade produkter är energikrävande. Kostnaden för 
energi är betydande och tillgången är begränsad. Därför är det viktigt att vi 
hushåller med energi i alla delar av våra processer.

Koncernens VPK´energipolicy bygger på att garantera elförsörjningen i en värld av ökade 
klimatförändringar och där de fossila bränslena snart är uttömda. 

Energipolicyn uppnås genom tre pelare:

Den första pelaren berör energieffektiviteten som inte är kopplad till direkt konsumtion. Denna pelare 
uppnås genom förbättrad processteknik, isolering, LED-belysning, högeffektiva motorer etc. I VPK 
Packagings anläggning i Norrköping är samtlig armatur i produktionen utbytt till LED-belysning.

Den andra pelaren fokuserar på den mest effektiva omvandlingen av bränslen till sekundära 
energiformer i form av ånga och el. Detta åstadkoms genom optimal konfiguration av installationen, 
användning av kraftvärme och energiåtervinning i olika former. Den andra pelaren innebär också 
åtgärder för att minska energiförbrukningen för våra råvaror och i vår produktion:

• Vi arbetar tätt tillsammans med våra råvaruleverantörer för att ta fram bättre papper som kräver 
mindre energi i vår tillverkning

• Vi genomför projekt för att öka tillgängligheten på maskinerna och att minska förbrukningen av 
tryckluft

• Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår energiförbrukning genom att t.ex. byta ut all vår 
belysning mot LED.

Den tredje pelaren fokuserar på en ökad användning av alternativa och förnybara energikällor som 
biomassa och biogas.

Utfall 2020
• Vi fick en en höjning av energiintensiteten, men en i princip oförändrad elförbrukning                                      

Energi   2019 2020 Förändr.% 

Energi kWh/ Tm2   (Sålt gods)  232,8 243,5 4,6 % 
  
Energi kWh/ T  (Sålt gods)   478,3 502,2 5,0 % 

Elförbrukning kWh    7 253 633 7 242 474 -0,15 %  

 

Vi strävar ständigt efter en minskad 
insatt mängd energi i våra produkter 
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Plan för 2021
• Installation av reningverk och ny sträckfilmare i Norrköping

• Installation av ny kompressor i Bäckefors

• Uppgradering av skärborden på PU-avdelningarna

Utveckling          
 

Utveckling är nyckeln till att behålla vår starka konkurrensposition i en 
dynamisk affärsmiljö. Vi lever i en ständigt föränderlig värld där nya trender, 
ideal och ny lagstiftning driver företag att innovera som aldrig tidigare. 

Myndigheterna står inför enorma utmaningar för att skapa förutsättningar för förändringar och letar 
efter företag som aktivt driver utvecklingen framåt. Det är VPKs ambition att vara ett företag som gör 
mer än vad som förväntas.
Vi vet att vår starka förmåga till utveckling, säkrar företagets framtida framgång och är en avgörande 
faktor för vår hantering av risker och möjligheter. Vi har dedikerade utvecklingschefer som kartlägger 
marknadstrender, affärsutvecklingsmöjligheter och lagändringar, allt för att kunna utveckla nya 
förpackningslösningar. 

För att följa upp vår process för produktinnovation, kategoriserar vi nya idéer i tre nivåer.

• Nivå 1: Inom kärnverksamheten, idéer som kan implementeras på kort sikt
• Nivå 2: Nära kärnverksamheten, idéer som kan implementeras på något längre sikt
• Nivå 3: Nya affärer, idéer som kan implementeras på lång sikt

Mixen och utvecklingen av dessa idéer hanteras av koncernens Product Innovations partner, som 
rapporterar till Head of international sales.  Product Innovations partner diskuterar och delar de nya 
idéerna med de olika ländernas PU-chefer varje månad. 

VPK Group´s investeringsstrategi är starkt inriktad på innovationer bland toppmoderna maskiner. 
Därför kan vi alltid leverera produkter enligt marknadens högsta standard och totalt sett öka värdet på 
våra befintliga tillgångar. Detta är också en del av en hållbar utveckling av våra befintliga anläggningar, 
eftersom nya maskiner i allmänhet är säkrare att använda och förbrukar mindre energi och vatten. 
Prestandan för VPK Group´s innovativa investeringsstrategi utvärderas årligen genom att dividera värdet 
på investeringarna med avskrivningen på våra omsättningstillgångar. 
Koncernen har som mål att alltid hålla detta värde över 1,25. Värdet säkerställer koncernens position 
som en innovativ investerare och utvärderas årligen för att se om en justering är nödvändig. På lokal nivå 
kan värdet variera kraftigt, beroende på om en större investering gjorts under det aktuella året eller inte.

Utveckling 

Utfall 2020
• Under 2020 färdigställdes installationen av pelletspannan på enheten i Bäckefors

• Ratio Capex/ Avskrivningar landade på 1,70 för VPK Group totalt, vilket fortfarande är högt 
över målet

VPK Packaging AB (Mål 1,25) 2018 2019 2020 Förändr.% 

VPK Group (Mål 1,25)  2018 2019 2020 Förändr.% 

Capex (MSek)  29,25 15,49 3,67 -76,3 %  

Avskrivningar (MSek)   20,05 21,65 18,83 -13,0 %

Ratio Capex/ Avskrivningar  1,46 0,72 0,19 -73,6 %

Ratio Capex/ Avskrivningar  1,85 1,91 1,70 -11 %

 

Innovation är nyckeln till 
framgång
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Ekonomisk         
tillväxt            

Ekonomisk         
tillväxt           

För att säkra våra åtaganden för en hållbar framtid, strävar vi efter en 
kontinuerlig ekonomisk tillväxt. Sunda finanser ger oss möjlighet att fortsätta 
investera för att hålla jämna steg med den marknadstillväxt som drivs av den 
ökade efterfrågan på cirkulära förpackningslösningar.

Vår råvara består nästan uteslutande av återvunnen pappersfiber och bidrar på ett aktivt sätt till en 
hållbar förvaltning av våra naturresurser. Kontinuerlig ekonomisk tillväxt gör det möjligt för oss att 
finansiera våra hållbarhetsåtaganden gentemot planeten, vilket är en viktig drivkraft för vår framgång. 
Dessutom ger det oss möjlighet till ökad kapacitet och effektivitet, gröna investeringar i våra enheter, 
FoU och möjlighet att bredda vårt erbjudande.
För att följa upp vår hållbara ekonomiska tillväxt använder vi på koncernnivå CAGR som en av våra 
ledande indikatorer. Genom denna indikator utvärderar vår finansiella tillväxt över en längre tidsperiod, 
vilket resulterar i en mer stabil tracker av resultatet av våra investeringar. Vi betraktar oss själva som 
långsiktiga investerare och därför utvärderar vi de investeringar vi gör på längre sikt. VPK Group´s mål 
är att ha en CAGR > 5% (mätt över en treårsperiod).

För att säkerställa att målen uppnås och att vi i en stabil takt kan fortsätta att finansiera våra 
hållbarhetsåtaganden, utvärderas CAGR kontinuerligt av våra ekonomiavdelningar och vår CFO.

Inom VPK Packaging AB följer vi upp den ekonomiska tillväxten genom EBITDA IFRS16. Målet till 2025 är 
att vi ska uppnå en EBITDA IFRS16 på 15%. 
 

Utfall 2020
• Tillväxten för VPK Packaging AB har utvecklats mycket bra under 2019 och 2020

• Under 2018 och 2019 rapporterade koncernen starka tillväxtsiffror som bromsades 2020, på 
grund av Coronapandemin

VPK Group   2018 2019 2020 Mål

VPK Packaging AB   2018 2019 2020 Mål 2025 
 

CAGR  16 % 7 % 4 % 5 %  

EBITDA IFRS16  -4 % 6 % 12 % 15%

 

Ekonomisk tillväxt möjliggör  
hållbar tillväxt
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Plan för 2021
• Vi förväntar oss en lika bra ekonomisk tillväxt även under 2021 för VPK Packaging AB



Från fossilt till 
förnybart 

Under februari 2020 togs de gamla oljeeldade pannorna vid fabriken i Bäckefors 
ur drift och ersattes med en pelletspanna. Något som också gjordes i fabriken i 
Norrköping 2016. Det betyder att produktionen av wellpapp och uppvärmningen 
av de båda fabrikerna i princip är helt fossilfria.

Det är en mycket nöjd underhållschef vi möter 
framför silona med pellets. Anders Johansson, 
verksam inom företaget i över 20 år, berättar om 
fördelarna med den nya pelletspannan: 

- Vi har gjort ett ordentligt lyft med den nya 
pannan. De gamla oljeeldade pannorna var 
driftosäkra och vi hade en hel del stopp. Det 
orsakade en hel del jouruttryckningar och stopp 
i produktionen av well papp. För att kunna 
spara energi stängde vi av pannorna när inte 
produktionen var igång och under helgerna. Istället 
värmdes fabriken upp med el under den tiden. Det 
behöver vi inte nu, pelletspannan ta hand om allt! 

Det känns skönt att vi gör en insats för miljön 
också. Vi har minskat vårt koldioxidutsläpp med 
över 25% i VPK Packaging, tack vare övergången 
till pellets. Att vi nästan helt övergivit oljan innebär 
också en minskad brandrisk och en minskad risk för 
oljespill vid leverans av olja.

Pellets
tillverkas av kutterspån från fur och gran. Tack 
vare användningen av kutterspån behöver inte 
råvaran torkas, vilket ger stora energibesparingar. 
I tillverkningen av pellets tillsätts även stärkelse 
för att pelletsen ska få sin fasta, runda form.
Pelletsen i sig säkerhetsställer en hög 
verkningsgrad, problemfri drift av pannan och ger 
också minimalt med restprodukter.

 

Klimatåtgärder
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År    Utsläpp CO2 (T) - Scope 1

2020     1773,9
2019     2384,5
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Organisationens namn s. 6 VPK Packaging AB

Verksamhet, varumärken, produkter och tjänster s. 6-11

Huvudkontorets lokalisering s. 6 (VPK Packaging AB), s. 8 (VPK Group)

Platser där organisationen är verksam s. 6 (VPK Packaging AB), s. 9 (VPK Group)

Ägandestruktur och bolagsform s. 6 och s. 8

Marknader s. 6 och s. 8

Organisationens storlek s. 6 och s. 8

Information om anställda och andra arbetare s. 24 - 27

Beskrivning av företagets leverantörskedja s. 19, 28, 30

Förändringar av organisationen beträffande storlek, Inga förändringar har skett inom VPK Packaging AB
struktur, ägande eller leverantörskedja. under 2020

Tillämpning av försiktighetsprincipen Risker och lagefterlevnad avseende miljö, arbetsmiljö, 
 livsmedelshygien och  leverantörer hanteras   
 genom interna och externa oberoende revisioner.  
 Resultatet granskas av ledningsgruppen. Risker   
 Risker med avseende på ekonomiska aspekter
 granskas av koncerngemensamma resurser.
 Marknads- och omvärldsfaktorer analyseras i   
 ledningsgruppen genom SWOT-analys.

Externa initiativ Samverkan YH Logistikprogrammet gällande praktik,
 Sponsring av Bäckefors IF

Medlemskap i organisationer s. 6 

 

 

Värderingar, principer och etiska riktlinjer s. 12 - 15

Lista över intressentgrupper s. 16

Kollektivavtal Samtliga anställda  inom VPK Packaging AB
 omfattas av kollektivavtal

Identifiering och urval av intressenter s. 16

Metoder för samarbete med intressenter s. 16

Väsentliga aspekter och frågor 
som framkommit i dialog med intressenter s. 16 och s. 21 
 

Enheter som inkluderas i redovisningen s. 6 

Process för att definiera redovisningens innehåll s. 21

Aspekter som identifierats som väsentliga (Material) s. 22 - 42

Förklaring till korrigeringar från tidigare rapporter Flera av mätetalen har anpassats till överensstämm-
 else med koncern VPK Group.
 
 

Uttalande av CEO s. 4 - 5 VPK Packaging AB

Väsentliga aspekter, risker och möjligheter s. 18 - 21 

GRI Standard Sida/ Kommentaren GRI Standard Sida/ Kommentaren 

1. Organisationsprofil 3. Etik och integritet

4. Styrning

2. Strategi

Bolagsstyrning VPK Packaging AB´s svenska ledningsgrupp 
 har det övergripande ansvaret att styra verksam-
 heten på ett hållbart sätt. Ledningsgruppen fast-
 ställer den strategiska inriktningen för företagets 
 hållbarhetsarbete och VD har i sin tur ansvar för att   
 driva igenom ledningsgruppen beslut och ansvara för 
 resultatet.

5. Intressentengagemang

6. Rapporteringspraxis



GRI            
index

GRI            
index

GRI 102 GENERAL DISCLOSURES
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Förändringar i redovisningen Antal väsentliga aspekter har ändrats från 7 till 11

Redovisningsperiod s. 3

Senaste redovisningen 2020 (Avser redovisningsår 2019)

Redovisningscykel Årligen, kalenderår

Kontaktperson för frågor om redovisningen s. 3

Anspråk på rapportering i enlighet med GRI Standards s. 3

GRI index s. 46 - 51     

Extern granskning Ingen extern granskning av rapporten har utförts 

 

 

GRI Standard Sida/ Kommentaren 

Ledningens strategi s. 30      

Använt material (Vikt eller volym) s. 6

Ledningens strategi s. 38

Energiförbrukning inom organisationen s. 39

Energiintensitet s. 39

Reduktion av energiförbrukning s. 39

Ledningens strategi s. 34

Vattenuttag per källa s. 35

 

Ledningens strategi s. 36

Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) s. 37

Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) s. 37

Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) s. 37

Utsläppsintensitet av växthusgaser s. 37     

Minskning av växthusgaser s. 37 
 

GRI Standard Sida/ Kommentaren 

Väsentliga aspekter  

Material  

Energi  

205 -2  

205 -3  

Vatten  

Utsläpp till luft  

2. Miljö

Ledningens strategi s. 14, 15 och 28

Kommunikation och utbildning angående policys och s. 28 och s. 29 Redovisas under 2021 
rutiner för antikorruption

Bekräftade fall av korruption inom organisationen s. 29

      

Antikorruption  

1. Ekonomi

103



GRI            
index

GRI            
index

MATERIAL TOPICS

GRI Standard Reference Omission Assured

103    

   306-4

   306-5

   

103    
403-9    
-    

103    
404-1    

103    

 
   

103   
   

103   

- Ethical trade platforms  

103    

-    

103   

-   

-    
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Ledningens strategi s. 30      

Avfall för återbruk, återvinning s. 31

Avfall till energiåtertvinning, deponi s. 31

Ledningens strategi s. 22

Arbetsrelaterade skador s. 23

Arbetsrelaterade risker och tillbud Redovisning sker 2021

Ledningens strategi s. 26

Genomsnittliga utbildnings- timmar per år och anställd s. 27

Ledningens strategi

Utbildning för de anställda angående policys och rutiner  s. 28 och s. 29   Redovisas under 2021
för mänskliga rättigheter

Bekräftade fall av brott mot mänskliga rättigheter s. 29
inom organisationen 

Ledningens strategi s. 30      

Medarbetareundersökning Redovisning sker 2021

Ledningens strategi 

 s. 28

Ledningens strategi s. 22

Antel GFSI-certifierade enheter s. 23

 

Ledningens strategi s. 42 och s. 44

Ekonomisk tillväxt s. 43

Utveckling s. 41

    

GRI Standard Sida/ Kommentaren GRI Standard Sida/ Kommentaren 

Väsentliga aspekter  Frivilligt definierade väsentliga aspekter  

Hållbar och cirkulär  Medarbetarnas välbefinnande  

Etik och transparens  

Kundernas hälsa och säkerhet   

Ekonomiskt resultat  

Medarbetarnas hälsa och säkerhet

Utbildning och personlig utveckling

Mänskliga rättigheter

412-2

-

3. Social



VPK Packaging AB
Lindövägen 76, 602 28 Norrköping

www.vpkgroup.com/se-sv


