HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020
Fiskeby - en del av skogens kretslopp för framtida generationer
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Fiskeby Board
Jag heter Arvid Sundblad och är VD på Fiskeby Board.
Fiskeby är ett gammalt företag med anor från 1600talet, drottning Kristinas tid. Trots det så är vi ett relativt
modernt kartongbruk. Samtidigt som man kan känna
historiens vingslag händer en hel del nytt på bruket varje dag.
De senaste 8 åren har vi investerat nästan 1 miljard
kronor i Fiskeby för att förbereda oss för framtiden. Vi
ställs dagligen inför nya utmaningar som vi gemensamt
tar oss an och vänder till möjligheter. En stor del av de
investeringar som gjorts har förbättrat vårt miljöavtryck
avsevärt.
Fiskeby är verkligen ett bevis på riktig Cirkulär Ekonomi
där återvinning och återanvändning är ledord. Inte bara
det faktum att vi använder insamlade pappersprodukter
och gör ny kartong utav utan vi har även energi- och
vattenkretslopp som vi är mycket stolta över.
Blickar vi framåt kan vi konstatera att återvinning och
hållbarhet blir allt viktigare för oss människor. Fiskebys
produkter passar mycket bra in i ett framtida samhälle baserat på återvinning och produkter med låga eller
inga utsläpp.
Fiber från träd är ett fantastiskt material som binder
CO2 när trädet växer och fungerar som kolsänka när
fibern används igen och igen.
Vi kommer fortsätta att investera mot ett hållbarare
bruk och minska vårt avtryck på miljön.
Vi vill att Fiskeby skall finnas i många generationer
till och att vi även då skall ligga i framkant vad gäller
miljöprofil.

Arvid Sundblad

VD FISKEBY BOARD
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Att vara hållbar betyder att vara långsiktig
men även att kunna tänka nytt
Fiskeby arbetar intensivt med allt som
påverkar vår möjlighet att vara en pålitlig
samhällsaktör och leverantör av förnyat
förpackningsmaterial. Det är viktigare än
någonsin tidigare. Vi bygger vidare på
vårt kompetenskapital samt våra fysiska
återvinnings- och produktionsprocesser
för att kunna reagera och agera
utifrån omvärldens krav, förväntningar
och ändrade förutsättningar.

I alla situationer som ges gör vi aktiva val
och försöker förbättra vårt arbetssätt.
Vi har bland annat valt att transportera
produkter till Tyskland, vår enskilt
största marknad, på järnväg istället
för på landsväg. Vi har vidare valt att
stärka den interna säkerhetskulturen
och bedriver ett övergripande arbete
för att öka och sprida kompetensen
bland medarbetarna. Vi har också gjort
investeringar för att mer effektivt kunna
använda energi i hela vår anläggning.
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Hållbarhet som affärsidé

Vår vision är att leverera världens bästa förpackningskartong
av returfiber
Fiskeby grundades i Norrköping
1637 som en av Europas
första tillverkare av papper.

förpackningskartong av returfiber är
40% mindre energikrävande än att
tillverka kartongen med färsk fiber.

Idag är vi ensamma i Skandinavien
om att tillverka förpackningskartong
av 100% returfiber. Att bidra
till en hållbar utveckling finns
djupt inbäddat i vår verksamhet.
På Fiskeby strävar vi efter att
minimera vår miljöpåverkan i varje
steg av tillverkningsprocessen.

Fiskebys vision är att leverera
världens bästa förpackningskartong
av returfiber. Det vill vi göra genom
en produktion som tillgodoser
dagens behov utan att äventyra
framtida generationers behov.

Kartongåtervinning är bra för miljön
eftersom det sparar energi och
bidrar till ett effektivt nyttjande av
naturens resurser vilket främjar den
cirkulära bioekonomin. Att tillverka

Papper och kartong har ett lågt
koldioxidavtryck som ytterligare
minskar när den återvinns eftersom
koldioxid fortsätter att lagras i
fibrerna när de används vidare.

Fiskeby Nyckeltal
1637
GRUNDADES ÅR

1

FISKEBY
HOLDING
LLC, USA
ÄGARE

BÖRJADE TILLVERKNING AV
RETURFIBER

2

270

PRODUKTIONSANLÄGGNING I
NORRKÖPING

FÖRSÄLJNINGSKONTOR, ENGLAND
OCH TYSKLAND

181 000

152 000

TON ÅTERVUNNEN
MÄNGD RETURPAPPER

1953

TON KARTONG
PRODUCERAT

MEDARBETARE

810

NETTOOMSÄTTNING MSEK

100% RETURFIBER

TILLVERKNING AV RETURFIBER ÄR 40 % MINDRE
ENERGIKRÄVANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR
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En del av naturens kretslopp
”Fiskeby är något så unikt som början och slutet av samma värdekedja”
Förpackningsmaterialet återvänder till
Fiskeby efter att ha passerat producent-,
detaljist-, konsument- och återvinningsleden.
Kretsloppet fungerar tack vare ett
ständigt tillskott av förpackningar gjorda
av färsk fiber från skogsindustrin.
Fiskeby är det enda kartongbruket i
Skandinavien som har möjlighet att
ta tillvara fibern i dryckeskartong och
andra plastbelagda förpackningar.

Fibern använder vi som råvara då vi producerar
vår kartong. Det som vi inte kan ta tillvara i vår
kartongproduktion energiåtervinner vi för att
producera ånga för värmning och torkning i
vår process samt en del av den el som behövs
i anläggning. Behovet av energi till vår process
finns 350 dygn per år och utnyttjar därigenom
förbränningen optimalt. Fiskebys kartongmaskin
är designad för användning av returfiber
vilket ger en avsevärt lägre energiåtgång.

Med hjälp av varmt vatten kan vi
separera fibern från plasten.

EGEN PRODUCERAD ÅNGA

ENERGI FRÅN REJEKT

Produktion och Marknad
Företaget köper insamlat och sorterat
pappersbaserat förpackningsmaterial
och upparbetar det till ny kartong.
Produkterna säljs till förpackningsindustrin, i huvudsak inom Europa.
Multiboard, vår produkt sedan 1950-talet, är en
flerskiktskartong, enligt engelsk nomenklatur

klassad som WLC ”White Lined Chipboard”;
avsedd för tryckning med offsetteknik
och det vanligaste förpackningsmaterialet
du möts av i dagligvaruhandelns hyllor.
Produkterna är kundspecifikt anpassade
och uppfyller normer och krav för
material till livsmedelsförpackningar.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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Ständigt minskad miljöpåverkan
- vårt ansvar
I Sverige är deponi av organiskt avfall
förbjudet enligt lag. Om ett material inte går att
materialåtervinna är energiåtervinning genom
förbränning det återstående alternativet.
När man förbränner papper och
kartong av cellulosa bildas det koldioxid
som släpps ut till atmosfären.

TON CO2 TILL ATMOSFÄR

100 000

Cellulosan som Fiskeby återvinner hade
vid förbränning gett upphov till utsläpp av
ca 220 000 ton koldioxid till atmosfären.
Fiskebys egen process gav upphov till
utsläpp på drygt 100 000 ton koldioxid.
Fiskebys materialåtervinning minskar
årligen koldioxidutsläppen till
atmosfären med 120 000 ton.

FISKEBYS
PRODUKTION

Koldioxidbalans

100 000

50 000
0
-50 000
-100 000
-150 000

ÅTERVINNING
ISTÄLLET FÖR
FÖRBRÄNNING

NETTOMINSKNING AV
UTSLÄPP (TON)

- 120 000

-220 000

-200 000

Från väg till räls
Det mesta av Fiskebys produkt går
på export till andra delar av Europa
För att minska utsläppen av fossil
koldioxid har vi på Fiskeby arbetat med
att välja klimatsmarta och hållbara
transporter om så är möjligt. På de
sträckor det är möjligt har vi försökt
att byta från väg till räls. Genom ett
aktivt val att minska de vägbundna
transporterna har vi i transporten av vår
produkt till Tyskland, Belgien, Holland
och Frankrike lyckats byta var annan
transport till multimodala transportsätt
och minskat koldioxidutsläppen
med 1253 ton koldioxid.

Outside Europe 12%
DE 27%
Other Europe 11%

NO 3%
LT 3%
NL 5%
GB 13%
PL 7%
RU 8%

SE 11%

MINSKAT
KOLDIOXIDUTSLÄPP

ANDEL TRANSPORTER
FRÅN VÄG TILL RÄLS

1253 ton

23%

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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Vårt läge ökar ansvaret
Fiskeby är beläget invid Motala Ström som
mynnar ut i Bråviken och Östersjön. Det är
ett vatten med ett högt skyddsvärde och
det är av största vikt att företag som släpper
ut sitt vatten i Motala Ström uppfyller de
högt ställda krav som finns. Allt vatten
som vi har använt i vår process renas och
kontrolleras innan det släpps ut. Vi har ett
eget miljölaboratorium som är ackrediterat
av Swedac där vi dagligen analyserar vatten
från vår process. Vi rapporterar löpande våra
utsläpp till Länsstyrelsen i Östergötland.
Fiskeby har sedan lång tid varit medlemmar
av Motala Ströms vattenvårdsförbund som
kontrollerar och kartlägger tillståndet i

Motala Ström och dess avrinningsområde.
Genom ett rullande kontrollprogram görs
ett stort antal provtagningar årligen på
vattnet i Motala Ström och ger en bra bild
av hur miljöbelastningen på vattnet är.
Förekomsten av microplaster i vattendrag
och vattenlevande djur ökar och för att
säkerställa att Fiskeby inte bidrar till
ökade utsläpp analyseras vårt vatten
löpande för förekomst av microplaster.

ISO 17025

Vi har inte alltid tänkt som nu
Fiskeby har funnits på samma plats i nästan
400 år och har under hela den tiden varit
en tillverkande industri. Medvetenheten om
vår miljö och vilka följder som vår påverkan
får ökar hela tiden. Man har inte alltid vetat
vad som är farligt och på Fiskeby har vi ett
400 årigt arv av påverkan att ta hand om.
Fiskeby driver ett ständigt pågående
arbete med att utvärdera föroreningar i
marken och att sanera det som tidigare
generationer har placerat där.

Vi arbetar aktivt tillsammans med
Länsstyrelsen i Östergötland och Norrköpings
kommun för att minska föroreningarna
i marken på och omkring Fiskeby.
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Fiskebys miljö- och kvalitetsarbete
Genom våra kvalitets- och miljöledningssystem
säkerställer vi att Fiskeby drivs på ett
miljö- och kvalitetssäkert sätt. Fiskeby är
certifierat för kvalitetsledning enligt ISO
9001 och miljöledning enligt ISO 14001.
Fiskeby strävar efter att hela tiden bli bättre.
Genom interna revisioner arbetar vi som
företag löpande för att upptäcka avvikelser
och genomföra ständiga förbättringar.
Extern revision kontrollerar årligen att vi
efterlever lagen och våra ledningssystem.

Återvinning av returfiber stödjer ett hållbart
skogsbruk. Därför är Fiskebys produkter
certifierade enligt FSC med licensnummer
C095338 och PEFC licensnummer
PEFC/05-33-154, två oberoende system
för skogscertifiering och främjandet av
ett hållbart skogsbruk. Det innebär att
våra kunder kan känna sig trygga med att
Multiboard tillverkas på ett ansvarsfullt sätt.
Många av våra slutkunder finns inom
livsmedelsindustrin. För att de ska känna
trygghet i att vår produkt håller högsta
kvalitet inom hygien och produktsäkerhet
arbetar vi med förpackningssäkerhet
enligt BRCGS (Licensnummer 2007-SKMABRCIOP-SWE-ACCREDIA).

LEDNINGSSYSTEM

PRODUKTCERTIFIERINGAR

2007-SKM-ABRCIOP-SWE-ACCREDIA

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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Affärsetik och socialt ansvarstagande
Affärsetik

Socialt ansvarstagande

Fiskeby agerar med helhetssyn, kompetens,
hög integritet och visar respekt. Fiskeby
vill etablera stabila, långsiktiga relationer
där företaget på ett systematiskt sätt
utvecklar produkter och tjänster i ömsesidigt
samarbete. Fiskeby engagerar sig bara i
affärsverksamhet som följer gällande lagar och
våra affärsrelationer skall präglas av hög etik
och moral. Mutor och annan form av korrupt
verksamhet är förbjuden. Varken Fiskeby
eller någon som agerar för Fiskebys räkning
får erbjuda betalningar, gåvor eller andra
förmåner som kan påverka ett affärsbeslut
eller ett myndighetsbeslut. Korruption,
mutor och illojala konkurrensbegränsande
åtgärder snedvrider marknaderna och hindrar
ekonomisk, social och demokratisk utveckling.
Fiskeby tolererar inte sådana förfaranden.

Fiskeby bedriver sin verksamhet som
ansvarstagande samhällsmedborgare och
stödjer och respekterar internationella
överenskommelser om mänskliga rättigheter.
Företaget är en viktig spelare i det samhälle
där man agerar och strävar hela tiden
efter att vara en attraktiv arbetsplats
genom samarbete och kontakter med
skolor, universitet och myndigheter.

Samhällsansvar
Returkartong är ett materialslag som enligt
förordningen om producentansvar för
förpackningar uppkommer vid fastighets- och
verksamhetsnära insamling. I returkartong
ingår bland annat mjölkpaket.
Fiskeby är ensam mottagare av returkartong
i Sverige och Skandinavien och har den
nödvändiga process som krävs för att avskilja
plast från kartong. Företaget köper även andra
typer av återvunna pappersförpackningar
på den öppna marknaden.
Företaget har idag 270 personer anställda i
Norrköping samt utnyttjar kompetensen från ett
flertal lokala och regionala underleverantörer.

Interaktion
och information
Vi samarbetar med skolor, institut och
många andra aktörer och företag inom
återvinningsbranschen och andra branscher,
både för att inhämta och sprida kunskap.
Att vara rådgivande vid design av
nya pappersbaserade förpackningslösningar ger Fiskeby goda möjligheter
att på ett tidigt stadium kunna påverka
möjligheterna till materialåtervinning.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE
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Medarbetarna i fokus
Attraktiv och trygg arbetsgivare

ANTAL MEDARBETARE

60
50
40
30
20

270

TOTALT ANTAL
ANSTÄLLDA

46 ÅR

MEDELÅLDER

30/70%

TJÄNSTEMÄN/
KOLLEKTIVANSTÄLLDA

82/18%

MÄN/KVINNOR

3%

10

KORTTIDSFRÅNVARO

0
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ÅLDERSGRUPPER

En del av Fiskebys hållbarhetsarbete är att vara
en attraktiv och trygg arbetsgivare som är mån
om sina medarbetare. Genom ett engagerande
ledarskap skapar vi delaktighet och motivation
som en naturlig grund för utveckling. Vi strävar
efter en arbetsplats som präglas av mångfald
och likabehandling och där medarbetarens
hälsa och välbefinnande står i fokus. Vårt
arbetsmiljöarbete berör hela vår verksamhet
och beaktar de fysiska, psykiska och sociala
aspekterna av medarbetarens arbetssituation.
Vidare arbetar vi systematiskt med att minimera
riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud.

Friskvård och hälsa
På Fiskeby vill vi att våra medarbetare ska vara
friska och må bra. För att stimulera till aktiviteter,
som leder till ökat fysiskt välbefinnande, har
därför alla tillsvidare- och visstidsanställda
möjlighet att få bidrag till friskvårdsaktiviteter. Vi
har även en intern idrottsförening och stödjer
och arrangerar olika hälsoaktiviteter under året.

Arbetsmiljö
Fiskebys arbetsmiljö ska vara säker, trivsam,
stimulerande och utvecklande både ur fysiska,
psykiska och sociala aspekter och tillsammans

4,8%

SJUKFRÅNVARO TOTALT

ska vi verka för en hälsosam och säker miljö
fri från arbetsskador, olycksfall och tillbud.
Samtliga medarbetare har både rättighet och
skyldighet att påtala brister i arbetsmiljön
och genom eget ansvar och engagemang
kontinuerligt bidra till och påverka en positiv
utveckling av arbetsmiljön på Fiskeby.

Statistik skydd och säkerhet
På Fiskeby vill vi erbjuda en trygg och säker
arbetsplats. Målsättningen för att uppnå det
under 2020 har varit:
► Minst 800 riskobservationer och tillbud
► Olycksfallutredning, åtgärd och
åtgärdsansvarig utsedd inom 8 dagar.
► Lägre korttidssjukfrånvaro än 2,3%
Utfall
► 800 riskobservationer och tillbud
► Olycksfallutredning, åtgärd och
åtgärdsansvarig utsedd inom 5,9 dagar.
► Korttidssjukfrånvaro 3,06%. Covid-19
är huvudorsaken till höjningen.
Antalet olyckfall med frånvaro/100
anställda var 2020 3,52.

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT
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Medarbetarna i fokus
Attraktiv och trygg arbetsgivare

Kollektivavtal
Fiskeby följer de kollektivavtal mellan
Industriarbetsgivarna och de fackliga
arbetstagarorganisationerna avseende
arbetstid, anställningsförhållanden och
alla andra frågor som är viktiga i relationen
mellan Fiskeby och medarbetaren. Fiskeby
har en lång tradition av goda relationer med
de fackliga organisationerna. Alla som vill
har rätt att bli medlem i en fackförening.
Förhållandet mellan företaget och de fackliga
arbetstagarorganisationerna ska präglas
av respekt för respektive parts uppdrag.

Mångfald
Mångfald och en inkluderande arbetsmiljö
är viktiga faktorer för att skapa trivsel och
nå framgång. På Fiskeby arbetar vi aktivt,
tillsammans med fackliga representanter,
för att motverka diskriminering på grund
av kön, könsidentitet eller könsuttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.

Utbildning och
kompetensutveckling
För att vara en konkurrenskraftig
arbetsgivare arbetar vi ständigt med
att utveckla våra medarbetare. Genom
vårt kompetensstyrningsverktyg arbetar
arbetsledare och chefer kontinuerligt med
daglig kompetensutveckling på samtliga
avdelningar. Målen och behoven för Fiskeby
styr kompetensutvecklingen där bland annat
medarbetarsamtalet är ett viktigt instrument att
diskutera den löpande kompetensutveckling.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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Samarbete med
studenter
I linje med vårt arbete att vara en attraktiv
arbetsplats, tar vi årligen emot studenter
från gymnasie och högskola som har sitt
examensarbete eller arbetsplatsbelagd
praktik hos oss. Utöver detta anordnar vi
även studiebesök för studenter och andra
intressegrupper för att sprida kunskap
om vårt företag och hållbarhetsarbete.
Varje sommar skapar vi sysselsättning med
sommarjobb. Tillsammans med flera företag
inom pappersindustrin har vi ett samarbete
med Bråvallagymnasiet där vi erbjuder ett
antal elever möjlighet till sommarjobb hos
oss. Dessa aktiviteter är ett bra sätt för oss att
komma i kontakt med framtida medarbetare
där studenterna får meriterade erfarenheter
och insikt i industribranschen i allmänhet
och hållbarhetsbranschen i synnerhet.

Samhällsnytta
Arbetet med en hållbar utveckling
börjar med barn och unga vuxna och
därför väljer vi att rikta flera av våra
samhällsengagemang mot den målgruppen.
Fiskeby sponsrar motionsloppet
Sandbäckens Norrköpingsstafetten. För
tredje sommaren i rad bjuder Fiskeby alla
elever i Norrköpings kommuns skolor på
anmälningsavgiften där initiativet är att
uppmuntra fler unga att börja motionera.
Fiskeby bjöd, tillsammans med Tetra Pak
& WWF Panda, in klass 4A från Askeby
Skola i Linköping som var vinnaren av
Kartongmatchen 2018. Tävlingen handlar om
återvinning och hållbarhet där temat är ”Det
är rätt och lätt att återvinna” och syftet är att
öka engagemanget och medvetenheten om
återvinning hos barnen. Kartongmatchen är
en återvinningstävling för förskolebarn och
skolelever t.o.m. årskurs 6 som Tetra Pak driver
i samarbete med Världsnaturfonden WWF.
Sedan starten 2012 har tävlingen engagerat
nästan 200 000 barn och är därmed en av
Sveriges genom tiderna största skoltävling.
Fiskeby var under våren 2019 med och
sponsrade Waow Produktions föreställning
”Sortera mera med Trille, Trolle & Trall”
som spelades för skolbarn i åldrarna 6-10
år. Föreställningen sattes upp på skolor
inom Norrköpings kommun där Fiskeby
bidrog med kartongmaterial som barnen
sedan lärt sig att sortera på rätt sätt.

