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Återvinning högt på agendan

Arla Plast grundades för mer än 50 år sedan. Vid 
den tiden tillverkade vi framför allt plastskärmar 
för bilar genom vakuumformning av plastskivor 
i ABS. Nackdelen med denna process var att två 
tredjedelar av materialet blev spillmaterial. 

En idé föddes; spillmaterialet kunde återanvändas 
för tillverkning av extruderade skivor. Idag är vi 
specialiserade på extruderade skivor och omsätter 
927 MSEK med en stadig lönsamhet på cirka 10 
procent i rörelsemarginal. Tillverkningen sker vid 
tre fabriker, varav två i Tjeckien och en i Borensberg 
där även vårt huvudkontor finns.  

Under verksamhetsåret 2021 genomfördes en 
ägarspridning och vi har idag knappt 2 000 aktieä-
gare och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 
Vår ambition är att driva Arla Plast på ett hållbart 
och ansvarsfullt sätt, vilket ska prägla vår kultur och 
hur vi bemöter våra intressenter oavsett om det är 
aktieägare, arbetstagare, kunder, leverantörer eller 
det lokala samhället. Den grund vi lade på 70-talet 
med en affärsidé som byggde på återvinning, har 
sedan dess genomsyrat vårt sätt att tänka, vår kul-
tur och det sätt på vilket vi driver vår affär på. 

Miljöavtrycket, vår största  
hållbarhetsutmaning 
Att minska Arla Plasts miljöavtryck utgör en avgö-
rande hållbarhetsutmaning. Vi arbetar för att minska 
klimatpåverkan från vår affärsverksamhet längs hela 
värdekedjan och ur ett produktlivscykelperspektiv. 
Framställningen av plastgranulatet vilket är vårt 
främsta insatsmaterial vid tillverkningen av extrude-
rade plastskivor, är den enskilt största delen av vår 
verksamhet med avseende på koldioxidavtryck.

Det är därför ytterst viktigt att vi fortsätter att 
samarbeta med externa parter, främst material-
leverantörer i olika projekt, avseende utveckling av 
extruderade skivor tillverkade av icke-fossila eller 

delvis fossilfria material samt att vi fortsätter att 
aktivt arbeta med återvinning. 

Plastskivor i sig har många användningsområden 
tack vare dess fördelaktiga och mångsidiga egen-
skaper såsom hög slagtålighet, hög brandtålighet 
och god formbarhet. Därtill har materialet låg vikt 
vilket i sig har en positiv miljöpåverkan då det till 
exempel används i ett fordon och därmed medför 
lägre energiförbrukning. Även den långa produkt-
livslängden och goda återvinningsmöjligheter är 
positiva ur ett hållbarhetsperspektiv.  

Sammanfattningsvis är det viktigt för oss att 
bedriva vår affärsverksamhet på ett hållbart och 
ansvarsfullt sätt, att stärka vår långsiktiga kon-
kurrenskraft och skapa värde, både finansiellt och 
operationellt.

Hållbart affärsvärde uppnås genom att vi arbetar 
enligt vårt hållbarhetsramverk och våra mål. Vår 
inställning till hållbarhet är att denna typ av frågor 
ska hanteras integrerat i verksamheten och vara en 
del av såväl den dagliga operativa verksamheten 
som en del i våra strategiska processer.

Vår ambition med denna hållbarhetsrapport är att 
ge läsaren en förståelse för verksamhetens konse-
kvenser på såväl miljö, sociala förhållanden, respekt 
för mänskliga rättigheter samt hur vi arbetar med 
att motverka korruption.

Christian Krichau 
CEO
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Ramverk för hållbarhet 

För Arla Plast är hållbarhet en naturlig del av vår 
kärnverksamhet och strategi. Det bidrar till att öka 
vår långsiktiga konkurrenskraft och skapa långsik-
tigt värde för såväl Arla Plast som för våra kunder, 
leverantörer, medarbetare, ägare och andra intres-
senter.

Genom att vi bedriver vår verksamhet på ett håll-
bart och ansvarsfullt sätt ökar även våra möjligheter 
till att leverera starka finansiella och operativa resul-
tat. Hållbart affärsvärde skapar vi både genom att 
minska oönskad påverkan från företagets verksam-
het och genom att ytterligare öka de positiva bidrag 
som fås genom att integrera hållbarhetsaspekter i 
affärsverksamheten.

Hållbarhet – en tradition inom Arla Plast
Arla Plasts åtagande inom hållbar utveckling tog 
sin början redan då bolaget i början av 1970-talet 
började ta vara på det spillmaterial som uppstod vid 
vakuumformningsprocessen när man tillverkade 
reservdelar till bilar. Spillmaterialet kunde återan-
vändas till extrudering av plastskivor vilket fortsatt 
är tongivande för vår affär, vi återvinner nästan  
allt spill som genereras i verksamheten samt 
betydande delar av det spill som genereras av våra 
kunder. 

Arla Plast införde tidigt certifierade lednings-
system för miljö (ISO 14001), kvalitet (ISO 9001), 
arbetsmiljö (45001) vid produktionsanläggningarna. 
Även ledningssystem för energi (ISO 5001) är infört 
vid två av anläggningarna. Hållbarhetsarbetet är 
kopplat till de tio principerna i FN Global Compact, 
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 
utveckling samt Sveriges klimatmål för 2045. Sedan 
2017 har Arla Plast publicerat hållbarhetsrapporter 
och det har medfört ökad transparens.

Hållbarhet som konkurrensfördel
Den globala drivkraften mot en mer hållbar utveck-
ling och omställningen till en mer cirkulär och resurs- 
effektiv ekonomi medför att Arla Plasts kunder blir 
alltmer medvetna om vikten av att använda hållbara 
material. Vår kunskap och kompetens inom plastens 
egenskaper och prestanda gör att vi kan bidra med 
att förbättra resurseffektivitet och klimatprestanda 
ur ett livscykelperspektiv och genom hela värde-
kedjan.

Främjar hållbar utveckling
Vi på Arla Plast arbetar för att bidra till Agenda 
2030 och till FN:s globala mål för hållbar utveckling 
samt till Sveriges klimatmål 2045. Vi har identifie-
rat de mål som är mest relevanta för företagets 
verksamhet och där Arla Plast kan bidra mest. En 
stark finansiell ställning skapar förutsättning för en 
hållbar utveckling. En lönsam verksamhet ger inte 
bara avkastning till ägare, den skapar också arbets-
tillfällen och möjliggör investeringar. Arla Plast har 
därför antagit ett antal finansiella mål vilka stöttar 
strategin för hållbarhet.

Arla Plast och EU:s taxonomi
EU:s taxonomi ger möjlighet att identifiera och 
jämföra investeringar som är nödvändiga för att nå 
en hållbar ekonomi. Tanken är att den ska ligga till 
grund för framtida standarder och märkning av håll-
bara finansiella produkter. Taxonomiförordningen 
innehåller krav på hållbarhetsinformation där bolag 
av allmänt intresse med fler än 500 anställda är 
skyldiga att redovisa i enlighet med taxonomin. 

Från och med räkenskapsår 2021 ska hållbarhets-
rapporten för dessa företag innehålla uppgifter om 
den andel av företagets ekonomiska aktiviteter som 
omfattas av tekniska granskningskriterier som defi-
nierar vad som är miljömässigt hållbart. Arla Plast 
har färre än 500 anställda och träffas därför inte av 
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lagkravet men har analyserat de ekonomiska akti-
viteterna enligt EU:s taxonomiförordning i syfte att 
identifiera ekonomiska aktiviteter av relevans samt 
dess tekniska screening kriteria för att om möjligt 
upplysa i enlighet med taxonomin på frivillig basis.

Taxonomin innehåller tekniska kriterier för aktivi-
teten framställning av basplast (3.17. Basplastfram-
ställnig enligt Bilaga1 till EU kommissionens delege-
rade förordning) men inte för sekundär tillverkning 
varför den saknar relevans för Arla Plast. Ingen av 
de övriga ekonomiska aktiviteterna beskrivna i taxo-
nomin utgör en primär intäktskälla för oss varför 
det för närvarande inte finns några kriterier som 
går att tillämpa på Arla Plast verksamhet. Tjänster 
avseende vägtransport av gods är inte primär 
intäktskälla men transport till kund är i många fall 
inkluderade i priset som kunden betalar. För 2021 
har 99 procent av transporterat gods i vikt skett 
med vägtransport.

Arla Plast kommer att sträva efter att arbeta i 
enlighet med taxonomin och vara förberedda att 
rapportera enligt den när skyldigheten breddas och 
verksamheten träffas.

Intern styrning – hållbarhet
Vårt hållbarhetsarbete leds av koncernledningen 
och koordineras av kvalitetsansvarig. Utgångs-
punkten är en hållbarhetsstrategi, långsiktiga mål 
samt hållbarhetsrelaterade styrande dokument. 
Hållbarhetsarbetet ingår som en integrerad del av 
Arla Plasts verksamhetsstyrning inklusive affärs-
plan- och budgetarbetet. Hållbarhetsarbetet och 
resultatet/framstegen kommuniceras via hållbar-
hetsrapporten samt genom en fortlöpande dialog 
med intressenterna. 

Arla Plasts CEO presenterar regelbundet hållbar-
hetsresultat till styrelsen, som granskar och följer 
upp resultaten mot företagets mål. Styrelsen är 
ansvarig för företagets hållbarhetsstrategi och poli-
cyer samt godkänner hållbarhetsrapporten.

Hållbarhetsrapport
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Mål och strategi för hållbarhet 

Arla Plast utgår från tre huvudområden i sitt  
hållbarhetsarbete: 
• Miljöavtryck
• Social hållbarhet
• Affärsetik

Miljöavtryck
Arla Plast arbetar för att minska klimatpåverkan från 
sin affärsverksamhet längs värdekedjan och ur ett 
produktlivscykelperspektiv.

Arla Plasts strategi för att minska miljöavtrycket 
utgår från följande områden:
1. Effektiv materialhantering

• Minska generering av spill
• Öka återanvändningen av spill i produktionen
•  Öka återanvändningen av kunders använda  

produkter
2.  Öka inköp av och användningen av  

förnybar energi
3.  Öka och bidra till högre energieffektivitet  

såväl egen som inköpt
4. Hållbara produkter

•  Hållbar och ansvarsfull innovation bland annat 
genom fossilfria material

•  Hållbar produktprestanda ur ett livscykelper-
spektiv

5. Minska miljöfarligt avfall

Social hållbarhet
Arla Plasts sociala ansvar omfattar i första hand 
medarbetare och samhället

Bra arbetsplats
Arla Plast ska säkerställa att medarbetarna är moti-
verade och engagerade. Genom att vara en öppen 
och inkluderande arbetsgivare, med nolltolerans mot 
diskriminering, ska Arla Plast erbjuda en arbets- 
plats präglad av jämställdhet och mångfald där 
medarbetarna kan nå sin fulla potential och bidra till 

att utveckla en högpresterande organisation. Arla 
Plast arbetar aktivt för att bibehålla och stärka sin 
företagskultur, beskriven i uppförandekoden The 
Arla Plast Way. Uppförandekoden lägger grunden 
för hur de anställda ska agera och driva affärer på 
ett ansvarsfullt sätt, både internt och i relation till 
affärspartners. Medarbetarsamtal, medarbetarunder-
sökning och samverkan bidrar till att säkerställa en 
bra arbetsplats.

Hälsa och säker arbetsplats
Våra medarbetare ska känna sig trygga och vi verkar 
för en hälsosam arbetsmiljö. Eftersom Arla Plast har 
produktionsanläggningar är det viktigt att arbeta 
med att begränsa risken för arbetsplatsolyckor och 
arbetsrelaterade skador. Samtliga produktions-
anläggningar har certifierade ledningssystem för 
arbetsmiljöarbetet och alla nyanställda utbildas i 
säker arbetsmiljö.

Bidra till det lokala samhället
Arla Plast ska bidra till en positiv samhällsutveck-
ling och har som ambition att vara en viktig och 
engagerad aktör i lokalsamhället. Detta görs genom 
en öppen dialog samt genom olika riktade insatser 
tex sponsring, sommarjobb mm.

Affärsetik
Arla Plast ska bedriva verksamheten på ett etiskt 
och ansvarsfullt sätt och vara en trovärdig partner i 
alla relationer och där bolaget bedriver verksamhet. 
Arla Plasts syn på affärsetik sammanfattas i fem 
dokument, Uppförandekoden, The Arla Plast Way, 
Insiderpolicy, Inköpspolicy samt Närståendepolicyn.

För att bidra till att upptäcka ett oetiskt eller olag-
ligt agerande har Arla Plast en visselblåsarfunktion. 
För att säkerställa att Arla Plasts leverantörer följer 
bolagets syn på affärsetik ska våra större leverantö-
rer ha tagit del av uppförandekoden.
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Styrande dokument 

Bolaget har antagit ett flertal policyer och styrande 
dokument. Samtliga policyer har beslutats av  
styrelsen och nedan är de som främst är relevanta 
för Arla Plasts hållbarhetsarbete.

Hållbarhetspolicyn och uppförandekoden inklusive 
The Arla Plast Way styr Arla Plasts övergripande 
hållning i relation till kunder, medarbetare, leveran-
törer, affärsetik och antikorruption samt samhället.

Verksamhetspolicyn styr hur bolaget skall uppnå en 
god och säker arbetsmiljö och hur man ska verka för 
att minimera negativ påverkan på den yttre miljön.

Insiderpolicy
Arla Plasts aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.  
I och med noteringen finns en risk för insiderhandel 
och andra icke tillåtna förfaranden och denna policy 
är avsedd att minska dessa risker samt att under-
lätta för koncernen att följa tillämpliga regler för 
hantering av insiderinformation.

Inköpspolicyn styr företagets strävan att etablera 
och utveckla långsiktiga affärsrelationer med leve-
rantörer och med övriga samarbetspartners.

Närståendepolicyn är avsedd att minska riskerna 
för felaktigheter och oegentligheter på grund av 
närståenderelationer och närståendetransaktioner.

Ledningssystemet innebär ett långsiktigt, mål-
medvetet och systematiskt arbetssätt med siktet 
inställt på ständiga förbättringar. Certifieringar finns 
i alla anläggningar för ISO 14001 (miljö), ISO 9001 
(kvalitet), ISO 45001 (arbetsmiljö) och i två anlägg-
ningar finns även ISO 50001 (energi).
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Arla Plast och FN:s globala mål 

Arla Plast bidrar till Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling.  
I tabellen nedan beskrivs de globala mål som har identifierat som mest relevanta  
för Arla Plasts verksamhet och de mål till vilka Arla Plast kan bidra mest.

Globala mål för  
hållbar utveckling och  
tillämpliga delmål

Arla Plasts  
väsentliga områden

Globala mål för  
hållbar utveckling och  
tillämpliga delmål

Arla Plasts  
väsentliga områden

 • Hälsa och säkerhet på 
arbetsplats

• Minska miljöfarligt  
avfall

 • Hållbara produkter

  • Bra arbetsplats  • Bra arbetsplats

• Affärsetik

  • Minska miljöfarligt  
avfall

• Minska generering  
av spill

  • Effektiv material- 
hantering

• Hållbara produkter

• Minska miljöfarligt  
avfall

  • Öka inköp av och  
användningen av  
förnybar energi

• Öka och bidra till högre 
energieffektivitet såväl 
egen som inköpt

• Miljöavtryck

   • Bra arbetsplats

• Affärsetik

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA



Arla Plast   Årsredovisning 2021  8Hållbarhetsrapport

Hållbarhet – fem år i sammandrag

För Arla Plast är hållbarhet en naturlig del av kärnverksamheten och strategin. 
Det bidrar till att öka långsiktig konkurrenskraft och värde för våra intressenter. 
Förbättringsarbetet sker kontinuerligt gradvis och över tid.

Område Nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017

Miljöavtryck

Efterlevnad
Antal överträdelser av miljölag-
stiftningen (böter, sanktioner) 1 1 3 0 0

Energi Energianvändning (MWh) 21 256 22 417 20 175 18 702 21 561

Energianvändning / tillverkat ton 
(MWh/ton) 0,95 0,92 1,01 1,00 0,98

Energianvändning / försäljning 
(MWh/MSEK) 22,9 25,3 25,4 23,5 26,6

Klimat1 Utsläpp av CO2e (ton)  83 749  92 969 n/a n/a n/a

Utsläpp av CO2e ton / tillverkat ton 
(CO2e/ton)  3,76  3,83 n/a n/a n/a

Utsläpp av CO2e ton / försäljning  
(CO2e/MSEK)  90,3  105,1  n/a  n/a  n/a 

Vatten2 Vatten förbrukning (1000-tal m3) 1 234 2 244 3 699 1 830 1 443

Vatten förbrukning/tillverkat ton 
(1000-tal m3 / ton) 0,091 0,146 0,289 0,152 0,103

Vatten förbrukning/försäljning 
(1000-tal m3 / MSEK)  1,99  3,65  7,13  3,52  2,73 

Avfall 3 Avfallsmängd (ton) – Brännbart, 
Industriavfall deponi, industriavfall 
för sortering 586 868 361 221 255

Avfallsmängd/tillverkt (ton / ton) 0,026 0,036 0,028 0,018 0,018

Avfallsmängd/försäljning  
(ton / MSEK) 0,60 0,93 0,73 0,44 0,51

Råvaror 4 Återanvänd plast (% återvunnet av 
totalt användning) 6,27 4,95 n/a n/a n/a

Ledningssystem ISO 14001-certiferade anläggningar 
(% av totala antalet) 100 100 100 100 100

1) Nyckeltalet började mätas under 2020.
2) Nyckeltalet avser endast verksamheten i segment Sverige.
3) Åren 2020 – 2021 avser hela koncernen medan åren 2017– 2019 endast avser segment Sverige.
4) Jämförbara data för åren 2017– 2019 kan inte presenteras på grund av olikheter i uppföljningsmetod.
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Område Nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017

Social hållbarhet

Medarbetare Antal medarbetare (medeltal) 265 258 256 262 287

Efterlevnad Antal överträdelser av arbetsmiljö-
lagstiftningen (böter, sanktioner) 0 0 0 0 0

Hälsa och Säkerhet Arbetsplatsolyckor med frånvaro 
(Antal/miljon arbetade timmar) 0,000015 0,000012 0,00001 0,000013 0,000014

Mångfald Andel kvinnor i koncernledning (%) 25 25 20 20 n/a

Andel kvinnor i lokala lednings-
grupper (%) 17 17 29 29 29

Ledningssystem ISO 45001-certiferade anläggningar 
(% av totala antalet) 100 100 100 50 50

Affärsetik

Uppförandekod Rapporterande överträdelser av 
allvarliga missförhållanden (antal) 0 0 0 0 0
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Miljöavtryck – från råmaterial till  
extruderade plastskivor 
Vid tillverkningen av de extruderade plastskivorna 
använder vi plastgranulat främst av Polykarbonat, 
ABS eller PETG. Vi kan även tillsätta färgsatser, 
återanvända spill eller vissa andra material.

Samtliga inköp av plastgranulat görs från godkända 
leverantörer vilka har passerat vår urvalsprocess 
för leverantörer. Vi arbetar uppströms vilket innebär 
att vi endast godkänner leverantörer vilka förbundit 
sig att följa internationella mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt och regler för antikorruption. Under 2021 
var 70 procent av våra råmaterialleverantörer certi-
fierade enligt ISO14001 och ISO9001.

Transporter
Råmaterialet till produktionen skeppas sjövägen 
till någon av de större hamnarna i Europa. Därifrån 
transporteras det med lastbil till någon av våra 
produktionsanläggningar i Sverige eller i Tjeckien. 
Samtliga huvudleverantörer finns inom EU.

Plastskivorna säljs till hela världen. Genom att 
vi är konsistenta beträffande material och tillverk-
ningsprocess, kan vi garantera hög kvalitet på 
samtliga leveranser. Plastskivorna transporteras 
till kund med lastbil eller container. Produkterna 
säljs till bland annat distributörer, konverterare och 
termoformare.

Underleverantörer
I våra produktionsanläggningar arbetar vi förutom 
med egenanställd personal även med noga utvalda 
underleverantörer inom områden såsom byggna-
tion, säkerhet, städning, dataadministration, under-
håll och logistik. Samtliga underleverantörer är 
informerade om vår arbetsmiljöpolicy, våra rutiner 
och givetvis vår uppförandekod.

Återanvändning
Det mesta av spillet från produktionen återvinns för 
att blandas tillsammans med nytt råmaterial eller 
ersätta nytt råmaterial. Hur stor andel återanvänt 
spill man kan använda i plastskivorna beror till stor 
del på till vilket applikationsområde de ska använ-
das. En stor andel återanvänt material finns till 
exempel i förpackningsmaterial.

Miljöavtryck  
Hållbarhetsrapporten för 2021 utgår från ett 
processorienterat perspektiv. Vi har analyserat 
processerna för inköp, externa transporter, interna 
transporter, produktion, lagerhållning samt leve-
ranser. Baserat på denna analys har vi identifierat 
och fokuserat på de aspekter vilka har haft störst 
miljöpåverkan.

Förändrade eller nya hållbarhetsrisker identifieras 
och utvärderas löpande, varefter aktiviteter plane-
ras för att motverka dessa.

Effektiv materialanvändning högt på agendan. 

Hållbarhetsrapport
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Rapportering om utsläpp av växthusgaser (GHG)
För att kunna följa våra framsteg mot uppsatta 
klimatmål och se till att all information är enhetlig 
och riktig har vi inrättat rutiner och ett nytt rappor-
teringssystem. För att vara säkra på att vi har hel-
täckande och jämförbara siffror följer vi riktlinjerna 
i GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), den 
allmänt erkända ledande metoden för hantering 
av växthusgasutsläpp, i vår redovisning. Enligt 
protokollet ska vi rapportera om utsläpp på tre olika 
områden, eller scopes:
Scope 1: Direkt påverkan från egen verksamhet, 
förbränning av fossila bränslen i den egna
produktionen.
Scope 2: Indirekt miljöpåverkan genererad av  
förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Scope 3: Indirekt miljöpåverkan i vår värde-
kedja, inköp av varor och tjänster, exempelvis 
råmaterial.

Resultaten under Scope 1 visar utsläpp relaterat 
till användning av dieseltruckar i vår verksamhet. 
Beräkningen grundar sig på verklig volym diesel 
multiplicerat med en utsläppsekvivalent för diesel. 
I segment Sverige har mer än nittio procent av 
truckarna bytts till el och i segment Tjeckien sker ett 
successivt utbyte.

Resultaten under Scope 2 visar utsläpp relaterat 
till elanvändning. I segment Sverige används EPD 
märkt vattenkraft medan i segment Tjeckien har 
beräkningen baserats på kolkraft i avsaknad av till-
räckligt tillförlitlig information. 

Hållbarhetsrapport

Arla Plast beräkning av klimatgasutsläpp
2021

Totalt
 84 043 ton CO2e

Total
 93 344 ton CO2e

Emission per produkt  
3,77 (ton CO2e / ton produkt)

Emission per produkt 
3,85 (ton CO2e / ton produkt)

Scope 1 
19 ton CO2e

Scope 1  
41 ton CO2e

Transport  
till kund  

994 ton CO2e

Scope 2  
7 757 ton CO2e

Scope 2
8 086 ton CO2e

Scope 3 
76 266 ton CO2e

Scope3
85 217 ton CO2e

Diesel internt  
19 ton CO2e

Diesel internt  
41 ton CO2e

Elanvändning 
7 757 ton CO2e

Elanvändning  
8 086 ton C2e

Avfall  
144 ton CO2e

Avfall 
137 ton CO2e

Framställning av 
råmaterial  

75 129 ton CO2e

Framställning av 
råmaterial 

83 956 ton CO2e

2020

Transport till 
kund 

1 125 ton CO2e 
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Under Scope 3 redovisar och rapporterar vi utsläpp 
i värdekedjan; framställning av råvara förbrukad, 
avfall och transport till kund. För beräkning av fram-
ställning av råvara förbrukad utgår beräkningen från 
respektive använd ny huvudråvara multiplicerat 
med en utsläppsekvivalent för respektive råvara 
minus såld råvara. Påverkan relaterat till avfall 
beräknas från mängd avfall multiplicerat med en 
utsläppsekvivalent för respektive fraktion. För 
2021 och segment Sverige har transport till kund 
baserats på verkligt utfall av transportörer tillhan-
dahållna emissionsrapporter enliigt standarden 
EN16258. För 2020 samt för segment Tjeckien har 
utfall beräknats utifrån CO2e för 2021 samt med 
hänsyn taget till såld volym och körd sträcka.

GHG-protokollet möjliggör att verksamhetens 
utsläpp blir jämförbara, vilket skapar förutsättningar 
till relevant benchmarking, och ger svar på vilka 
områden som är mest belastande och som bör prio-
riteras i arbetet med att minska vår klimatpåverkan.

Energikonsumtion vid Arla Plasts anläggning  
i Borensberg
El används till hela produktionen; extruderingen 
och malningen i kvarn svarar för den största ener-
giåtgången. Kompressorerna och belysning bidrar 
också till energikonsumtionen. 

Förnybar energi
Arla Plast AB i Borensberg använder sig av förnybar 
el producerad av vattenkraft som är miljövarudeklare-
rad med EDP. Produktionsanläggningarna i Tjeckien 
har ännu inte möjlighet att välja förnybar energi i 
någon större utsräckning. Både Kadaň och Pelhřimov 
är certifierade i enlighet med ISO 5001. 

Avfall
Inom Arla Plast är det avfall som förekommer 
huvudsakligen brännbart trä, wellpapp, skrot, kon-
torspapper, elektronik, spillolja, emulsion, batterier 
och lysrör.

Av det brännbara avfallet består mer än hälften 
av så kallat plaststoft, som är en restprodukt vid 
plasttillverkning. Brandfarligt wellpapp och trä kom-
primeras för att minimera avfallstransporter.
Spillet i form av rent plastmaterial mals ner och blir 
råmaterial igen. Material i form av igångsättnings-
klumpar och material med speciella pigment säljs i 
stället för att återvinnas i den egna produktionen. Vi 
har en handbok för sortering och samtliga medarbe-
tare utbildas i praktisk avfallshantering

Även om vi gör vårt bästa finns det alltid en liten 
andel som är miljöfarligt avfall och inte går att åter-
vinna. Vår ambition är att denna andel kontinuerligt 
ska minska.
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Social hållbarhet — våra medarbetare 

Genom att alltid sätta människan i fokus tar Arla 
Plast ett helhetsansvar för hållbarheten. Vår affär 
och vårt kundlöfte bygger på våra medarbetare och 
att vi bibehåller och utvecklar vår företagskultur. 
Det är därför viktigt att vi arbetar för att medarbe-
tarna är motiverade och engagerade. 

Kulturen i Arla Plast
Vi arbetar utifrån de hörnstenar som vår kultur  
bygger på: kvalitet, snabbhet, service och flexibi-
litet. Dessa utmärker vårt kundbemötande men 
också hur vi bemöter varandra inom Arla Plast. 
Inom Arla Plast råder en kultur där vi hjälper varan-
dra och återkommer snabbt till varandra. Vi strävar 
efter ett nära ledarskap med god tillgänglighet och 
snabb feedback. Medarbetarundersökningar och 
medarbetarsamtal inom koncernen ger oss en bra 
bild av vad som får medarbetarna att trivas och vad 
som behöver förbättras. 

Medarbetarna
Vid slutet av 2021 var vi 265 medarbetare, varav 143 
arbetade i Sverige och 122 i Tjeckien. Av koncernens 
anställda var 24 procent kvinnor och 76 procent 
män. I koncernledningen ingår fyra personer varav 
en kvinna. 

Vår jämställdhetspolicy utgår ifrån att vi ska ta 
tillvara våra interna resurser och sträva efter en 
jämn fördelning av män och kvinnor, ha en hög etik, 
alla människors lika värde och en öppen och ärlig 
kommunikation vilken möjliggör utbyte av idéer.

Män Kvinnor Totalt
Arla Past AB

Lokal ledning 5 1 6

Tjänstemän 23 19 42

Produktions- 
anställda 83 12 95

111 32 143

Arla Plast s.r.o.

Lokal ledning 5 1 6

Tjänstemän 11 15 26

Produktions- 
anställda 74 16 90

90 32 122

Utbildning och kompetensutveckling
En viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare är 
att erbjuda möjligheter till utveckling och karriärval. 
Genom en planerad och systematisk introduktion 
får alla nya medarbetare möjlighet att på ett snabbt 
och enkelt sätt komma in i organisationen och han-
tera sina arbetsuppgifter. Behov av utbildning eller 
andra kompetenshöjande aktiviteter identifieras 
vid de årliga utvecklingssamtalen. Det finns ett 
flertal olika exempel på medarbetare som under sin 
anställning växlat mellan olika arbetsuppgifter eller 
vidareutbildat sig och därmed fått nya arbetsupp-
gifter och ökat ansvar. 

Hållbarhetsrapport
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Friskvård och arbetsförhållanden
Arla Plast erbjuder sina medarbetare en friskvårds-
peng för att uppmuntra alla att röra på sig och däri-
genom förbättra sin hälsa och välmående.

Vi genomför kontinuerligt medarbetarundersök-
ningar för att undersöka hur organisationen och 
arbetsmiljön uppfattas av medarbetarna. Frågor 
som tas upp är bland annat relaterade till välbefin-
nande och hur medarbetarna upplever sin arbets-
belastning, arbetstider, möjligheter att påverka och 
trakasserier på arbetsplatsen. Resultatet presente-
ras och följs upp av såväl bolagsledningen som av 
de lokala fackklubbarna.

Arla Plast engagerar sig i lokalsamhället
Arla Plast för en öppen dialog med lokalsamhället. 
En gång om året bjuds samtliga grannar till produk-
tionsanläggningen i Borensberg in för ett samtal. 
På detta sätt förs en kontinuerlig intressentdialog i 
syfte att kunna förbättra eventuella olägenheter för 
grannarna samt hålla en öppen dialog för att under-
lätta kommunikation.

Under 2021 har Arla Plast Borensberg sponsrat 
lokala idrottsföreningar. Arla Plast har också stöttat 
utvecklingen av Carlsund utbildningscentrum i 
Motala.

I Tjeckien stödjer Arla Plast aktiviteter för äldre 
människor och för barn, ungdomsidrott samt lokala 
sjukhus.

Vi stödjer också Läkare utan gränser. 

Hållbarhetsrapport
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Affärsetik – mänskliga rättigheter 
och korruption
Arla Plast har tagit fram en vägledning riktad till 
samtliga medarbetare för att underlätta tolkningen 
av Arla Plasts uppförandekod, The Arla Plast Way. 

The Arla Plast Way beskriver och vägleder medar-
betarna i hur de ska agera i olika situationer. The 
Arla Plast Way utgår från det styrande dokumentet 
Policy för hållbarhet och uppförandekod.

Vägledningen innehåller
• Arla Plast – en bra arbetsplats
• Ärlighet och integritet
• Respekt för kunden
• Respekt för varandra
• Respekt för Företagets egendom
• Vi bryr oss om vår omvärld
• Insiderfrågor

Mänskliga rättigheter och korruption
Riktlinjer återfinns i The Arla Plast Way. Samtliga 
medarbetare och agenter har blivit utbildade i The 
Arla Plast Way och i adekvata lagar i de länder där 
vi har verksamhet. En visselblåsarfunktion är införd 
för att upptäcka om någon bryter mot dessa. Inga 
incidenter under 2021. Avtal och kostnader följs  
upp löpande.

I vår leverantörsuppföljning ingår att följa upp 
leverantörers efterlevnad av vår uppförandekod. 
Inga fall har noterats under året där leverantörer 
brustit mot uppförandekoden.

The Arla Plast Way 

Hållbarhetsrapport
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