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INNEHÅLL

PRODUCENTANSVARET 
Producentansvaret för förpackningar och tidningar inför-
des av regeringen 1994 och innebär att den som tillverkar, 
fyller eller sätter en förpackning på marknaden är skyldig 
att ta hand om den efter slutanvändning. Under 2018 
fattade regeringen beslut om två nya förordningar som 
skulle införas successivt från januari 2019. I oktober 2020 
kom ett nytt regeringsbeslut om att skjuta delar av den 
nya förpackningsförordningen på framtiden. Miljödepar-
tementet tillsatte en intern utredning och promemorian 
”En förbättrad förpackningsinsamling” presenterades i 
november 2021. Remisstiden gick ut i februari 2022 med 
förväntat beslut om ny förordning i juni. Övergångsbe-
stämmelser gäller till den 31 december 2023.  
Producentansvaret för returpapper upphörde den 31  
december 2021 och sedan den 1 januari 2022 ansvarar  
Sveriges kommuner för insamlingen av tidningar där  
merparten valt att samarbeta med FTI.

FÖRPACKNINGSINSAMLINGEN, FTI AB har näringslivets upp-
drag att samla in förpackningar så att de kan återvinnas. Den 
rikstäckande insamlingen sker dels via cirka 5 000 återvinnings-
stationer, dels hos ett stort antal fastigheter med totalt två miljoner 
hushåll. Verksamheten finansieras av förpackningsavgifter som 
betalas av företag med producentansvar, medel från pappersin-
dustrin samt av intäkter från försäljning av insamlat och sorterat 
material. Ingen utdelning till ägarna får förekomma. FTI ägs av de 
fyra materialbolagen RK Returkartong AB, Svensk Plaståtervin-
ning i Motala AB, Svensk Glasåtervinning AB och Svenska Metall-
kretsen AB. Materialbolagen ägs i sin tur av branschorganisa- 
tioner inom handel och industri samt av enskilda företag.
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VD HAR ORDET

Tid för omställning
DET HAR VARIT UTMANANDE, men 
spännande och mycket givande att ta över 
vd-rollen i FTI mitt i en omställningsperiod. 
Under mina fyra första månader upphörde 
producentansvaret för tidningar, regeringen 
presenterade promemorian ”En förbättrad 
förpackningsinsamling” och engångsplast-
direktivet trädde i kraft. Tre viktiga hän-
delser som får en betydande påverkan på 
FTI:s verksamhet, inte minst promemorians 
förslag att kommunerna ska ta över ansvaret 
för insamlingen av förpackningar. Ett förslag 
som FTI ställer sig bakom samtidigt som vi 
i vårt remissvar pekat på ett flertal brister, 
bland annat vad gäller övergångsreglerna. 

SETT TILL ÅRET har pandemin haft fort-
satt stor inverkan på insamlingsvolymerna 
som slog nya rekord. Det visar också att vi 
svenskar är engagerade och vill återvinna.

Våra kommunikationsinsatser som syftar 
till att öka motivationen har haft genom-
slag, vilket är glädjande liksom att våra 
kunder gav oss mycket höga betyg i årets 
kundundersökning. 

MOT BAKGRUND AV ökade volymer ställs 
allt större krav på ett flexibelt insamlings-
system och vi arbetar kontinuerligt med 
att öka effektiviteten, vilket bland annat 
resulterade i en julperiod med betydligt färre 
klagomål än tidigare. Jag är stolt över det 
arbete som vi på FTI gör varje dag. Vi har en-
gagerade medarbetare som alla tar ansvar 
för sina delar och som verkar för att vara 
en stabil partner till såväl producenter som 
kommuner och övriga samarbetspartners. 
Tillsammans med våra ägare driver vi mot 
mer cirkulära materialflöden. 

Läs mer om det i vår hållbarhetsredo- 
visning som du hittar på sid 19-27.

KORT OM 2021

53
kilo för-
packningar 
insamlat  
per person 
och år.

965
miljoner  
kronor i om-
sättning.

återvinnings- 
stationer i 
hela landet.

5  000

anslutna  
producenter.

8  200
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HELENA NYLÉN
VD FTIFTI BYTER NAMN

 FTI har bytt namn från Förpacknings- 
och Tidningsinsamlingen till Förpack-
ningsinsamlingen, en naturlig följd av 
att producentansvaret för returpapper 
upphört och insamlingen av tidningar  
numera är ett kommunalt ansvar. Namn-
bytet skedde i början av 2022 och tydlig-
gör att vi är Sveriges ledande företag för 
insamling av förpackningar. Vi behåller 
vår förkortning och logotyp. 

HELENA NYLÉN ÄR NY VD
 I september 2021 tillträdde Helena 
Nylén som ny vd för Förpackningsinsam-
lingen AB. Helena kommer närmast från 
Spendrups där hon har varit varuförsörj-
ningsdirektör. Hon efterträdde Lars  
Påhlson som varit interims-vd sedan sep-
tember 2020 när Håkan Ohlsson slutade.

TILLSYNSÄRENDE DRAR  
UT PÅ TIDEN 
 Under 2020 klargjordes i Patent- och 
marknadsöverdomstolen att det endast 
är producenter anslutna till FTI som har 
rätt att nyttja FTI:s återvinningsstatio-
ner. Beslutet går inte att överklaga. Mot 
denna bakgrund inledde Naturvårdsver-
ket, NVV ett tillsynsärende för att utreda 
om de producenter som är anslutna till 
en konkurrerande aktör kan erbjuda ett 
lämpligt insamlingssystem enligt  
gällande förordning. FTI hoppas på ett 
snart beslut från NVV.

ALLT NÖJDARE KUNDER
 Merparten, 93 procent av FTI:s kunder 
upplever att vi bidrar positivt till deras 
hållbarhetsarbete. Det visar den kund- 
undersökning som genomfördes under 
2021. Generell nöjdhet landade på  
80 procent för de största kunderna och  
72 procent överlag, ett fint kvitto med 
höga värden för samarbete, stöd och 
vägledning.
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T R E N D E R

FTI:s verksamhet är ständigt  
närvarande i människors var-
dag och vi behöver därför tolka 
och förstå vår omvärld. En 
kraftig ökning av e-handeln, 
ett allt större intresse för  
klimatet och en stigande oro 
för miljön är några trender 
som påverkar oss och som  
har förstärkts av pandemin.

E-HANDELN VÄXER VIDARE
Trots en extrem tillväxt under pandemi-  
året 2020, från 87 till 122 miljarder kro-
nor, fortsatte e-handeln att växa under 
2021, om än i något lägre takt. Upp-
gången blev 20 procent och den totala 
försäljningen 146 miljarder.¹ Dagligvaru-
handeln gick fortsatt starkt liksom hem- 
inredning. Hemelektronik växte rejält  
där hälften av alla köp nu sker via nätet. 
Med stigande e-handel ökar efterfrå-
gan på förpackningsmaterial och en allt 
större andel samlas in, pappersförpack-
ningar svarade för den största ökningen 
med 13 procent under 2021.
 
  DET HÄR GÖR FTI:    Aldrig förr har så 
många förpackningar samlats in som 
under 2021 och ju mer som samlas in 
desto större belastning på systemet. 
Förutom att öka antalet tömningar och 
städningar krävs dels en allt större  
flexibilitet för att kunna erbjuda rena, 
snygga och tillgängliga återvinnings- 
stationer dels en höjd beredskap  
för förändrade beteendemönster.

FORTSATT FOKUS PÅ PLAST 
Under 2021 började EU:s plastdirektiv 
att successivt införas och vissa pro-
dukter har försvunnit helt, andra har 
designats om eller ska märkas. Plasten 
är fortsatt i fokus och trycket ökar på att 
allt mer fossil plast fasas ut till förmån 
för förnybar och återvunnen. Insam-
lingen av plastförpackningar har nästan 
dubblerats de senaste tio åren, från 4,9 
kilo per person 2012 till 9,0 kilo 2021. 

  DET HÄR GÖR FTI:    En av FTI:s ägare, 
Svensk Plaståtervinning, SPÅ äger och 
driver Europas effektivaste sorterings-
anläggning. Här i Motala sorteras  alla 
plastförpackningar som FTI samlat in och 
här byggs nu hypermoderna Site Zero, 
en anläggning för plaståtervinning helt 
utan klimatpåverkan. Via SPÅ:s och FTI:s 
Plastmanual kan producenter ta del av 
riktlinjer och information för design som 
underlättar återvinning. En plastförpack-
ning som är enkel att återvinna kostar 
mindre att sätta på marknaden än den 
som är komplicerad. 

STIGANDE ORO FÖR MILJÖN
Under senare år har omvärlden inte ba-
ra påverkats av pandemin utan också av 
klimatförändringar, politiska spänningar 
och ökad polarisering. Var fjärde svensk 
är djupt oroad för miljön, drygt nio av tio 
tycker att hållbarhet är viktigt, nästan 
lika många har börjat källsortera mer 
de senaste två åren för att minska sin 
klimatpåverkan och allt fler tycker det 
är enkelt att återvinna.²

  DET HÄR GÖR FTI:    Vi har förfinat vårt 
uppdrag i takt med en förändrad syn på 
klimat och miljö. Kärnan, insamling och 
återvinning, är densamma, men idag är 
vi tillsammans med våra ägare mer av en 
motor i ett cirkulärt system, från förpack-
ningar som sätts på marknad, källsorte-
ring och insamling via sortering och bear-
betning till försäljning. Vi har intensifierat 
vår kommunikation mot konsumenter 
och kan via vår Återvinningsbarometer 
följa en förändrad attityd till återvinning 
och en successiv beteendeförändring. 

ÖKAT  
INTRESSE 

FÖR  
KLIMATET

¹E-barometern, ²Svenskar och Hållbarhet, Återvinnings- 
barometern och Allmänheten om klimatet.

ETT PRODUCENTANSVAR  
I UTVECKLING
I juni 2018 beslutade regeringen om två 
nya förordningar för producentansvaret 
för förpackningar och returpapper, i  
september 2020 kom ett nytt beslut om 
att skjuta delar av dessa på framtiden 
och i december beslutades att produ-
centansvaret för returpapper skulle 
upphöra den 31 december 2021. I början 
av 2021 tillsatte Miljödepartementet en 
utredning och promemorian ”En förbätt-
rad förpackningsinsamling” presente-
rades i november där remisstiden gick 
ut i februari 2022. Under 2022 gäller 
övergångsbestämmelser för producent- 
ansvaret för förpackningar. Insamlingen 
av tidningar är sedan 1 januari ett kom-
munalt ansvar.

  DET HÄR GÖR FTI:    Under 2021 bildade vi 
ett systerbolag till FTI, Svenskt Produ-
centansvar AB som arbetar för att skapa 
ännu bättre förutsättningar för ett håll-
bart och kostnadseffektivt producentans-
var för förpackningar. FTI och Svenskt 
Producentansvar välkomnar regerings-
utredningens förslag om att insamlings-
ansvaret för förpackningar flyttas till 
kommunerna, men vi har i våra remiss-
svar pekat på ett flertal brister bland 
annat vad gäller övergångsregler. Under 
övergångstiden bedriver vi en hållbar och 
flexibel insamling med målsättning att 
uppnå största möjliga miljönytta.
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S T R AT E G I

PÅ VÄG  
MOT FRAMTIDENS  

ÅTERVINNING
För att öka miljönyttan och  

nå återvinningsmålen krävs ett än mer  
flexibelt insamlingssystem, fler 

förpackningar som är enkla att återvinna, 
en förbättrad materialkvalitet samt  

en fortsatt målmedveten strävan  
mot ett cirkulärt samhälle. 

FTI HAR SKAPAT EN FLEXIBEL och tillgänglig insamling för minskad 
miljöpåverkan till så låga kostnader och så hög konsumentkvalitet som 
möjligt. Med 5 000 återvinningsstationer och två miljoner hushåll med  
tillgång till fastighetsnära insamling, har vi lagt en solid grund för  
framtidens insamling och återvinning av förpackningar. Via vårt  
systerbolag Svenskt Producentansvar har FTI bidragit med erfarenhet 
och insikter till regeringens promemoria som syftar till att omarbeta 
delar av 2018 års förordning. 

I vårt remissvar välkomnar vi förslaget om ett kommunalt insamlings-
ansvar, men har uppmärksammat brister som till exempel de föreslagna 
övergångsreglerna samt risk för snedvriden konkurrens. För att uppnå 
långsiktighet ser vi att förordningen bör vara tydligt utformad så att  
insamlingen sker med hög materialkvalitet, att återvinningsmålen nås, 
att kostnadskontroll säkerställs över tid och att kostnader och villkor som 
föranleder producentansvaret är konkurrensneutrala mellan de företag 
som omfattas.

ANDELEN INSAMLADE förpackningar ökar kraftigt vilket skapar förut-
sättningar för en ökad återvinning. Men för att återvunnet material ska 
stå sig i konkurrensen med jungfruligt och bli till nya produkter, måste det 
hålla tillräckligt hög kvalitet. Att säkerställa en hög materialkvalitet är en 
högt prioriterad fråga för FTI och för våra ägare, materialbolagen. 

På Svensk Plaståtervinning, SPÅ:s anläggning i Motala där alla FTI:s in-
samlade plastförpackningar sorteras, byggs nu hypermoderna Site Zero  
för plaståtervinning helt utan negativ klimatpåverkan, ett banbrytande steg  
på vägen tillsammans med anläggningen för glasåtervinning i Hammar. 

FTI VILL VARA MED och utforma det cirkulära 
samhället och har därför medverkat aktivt i ett 
flertal forskningsprojekt. Ett av dessa är  
Circ Pack som vi leder tillsammans med Svensk 
Plaståtervinning, RISE och IVL Svenska Miljö-
institutet. Projektet som startades i november 
2021 och finansieras av Vinnova syftar till ökad 
cirkulariet av den stora mängd förpackningar 
som består av plastfilm, så kallade barriär- 
förpackningar. 

Målet är att hitta återvinningsbara alternativ 
till plastfilm och därmed öka sorteringsgraden  
i återvinningsprocessen. Sedan juni 2020 är 
Mattias Philipsson, vd för Svensk Plaståtervin-
ning, representant i regeringens rådgivande 
organ, Delegationen för cirkulär ekonomi. 

ÖKADE KRAV från såväl lagstiftning som konsu-
menter tillsammans med producenternas strä-
van att nå sina hållbarhetsmål driver utveck-
lingen mot fler återvinningsbara förpackningar. 
Många producenter vänder sig till FTI för stöd i 
sina designprocesser, för råd om vad som krävs 
för en förbättrad återvinningsbarhet, hur de ska 
tänka kring materialval och vad som fungerar 
tekniskt. De fyra återvinningsmanualer som  
FTI har tagit fram på uppdrag av respektive  
materialbolag uppdateras årligen för att vara i 
fas med teknikutveckling och lagstiftning. Dess-
utom håller vi våra 8 200 anslutna producenter 
informerade via nyhetsbrev, digitala möten och 
fysiska besök samt genom utbildningar. 

1. EN FLEXIBEL OCH TILLGÄNGLIG INSAMLING

2. BÄTTRE ÅTERVINNINGSBARHET

4. FORSKNING FÖR CIRKULARITET

3. ÖKAD MATERIALKVALITET FÖR CIRKULÄRA FLÖDEN
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F T I : S  VÄ R D E K E DJA

De förpackningar som sätts på den 
svenska marknaden ska kunna mate-
rialåtervinnas. För att underlätta för 
producenterna erbjuder FTI på upp-
drag av våra ägare, materialbolagen 
ett flertal tjänster inom design och 
tillverkning. Vi guidar genom design-
processen, tillhandahåller återvin-
ningsmanualer och håller seminarier 
och utbildningar tillsammans med 
materialbolagen, Naturvårdsverket 
och andra intressenter. Dessutom till-
varatar vi producenternas intressen 
via delegationer, forskningsprojekt 
och omvärldsbevakning. 

DESIGN OCH 
TILLVERKNING 
AV FÖRPACK- 

NINGAR

01

02

0304

05

01

Tillsammans med materialbolagen 
kan vi underlätta för producenterna  
i arbetet med att öka förståelsen 
för hur förpackningens egenskaper 
påverkar konsumentbeteenden och 
på vilket sätt de används. Vi bedriver 
omvärldsbevakning och genomför 
beteendeundersökningar och liknan-
de och hjälper till att märka förpack-
ningarna korrekt för att förenkla för 
konsumenterna att sortera rätt.

ANVÄNDNING 
AV FÖRPACK- 

NINGAR 

01

02

0304

05

02

NYA REGLER FÖR  
ENGÅNGSPLAST
 I juni 2019 fattade EU beslut om 
ett engångsplastdirektiv med en rad 
åtgärder för hur medlemsländerna 
ska komma tillrätta med vissa plast-
produkters negativa miljöpåverkan. I 
slutet av 2021 beslutade regeringen 
om förordningar för genomförande 
av direktivet i svensk lagstiftning. De 
första nya reglerna började gälla 1 ja-
nuari 2022 då vissa engångsartiklar av 
plast förbjöds, andra ska märkas, nya 
producentansvar infördes liksom nya 
krav på information till konsumenter. 

ÖKAD MEDVETENHET  
MED MANUALER
 Det började med plastmanualen för 
fem år sedan och nu finns manualer 
för alla fyra materialslagen med tyd-
liga råd för att fler förpackningar ska 
bli återvinningsbara. 

– Manualerna hjälper producenterna 
att fatta medvetna beslut i sin design-
process och de används flitigt, säger 
Anette Löhnn, marknadschef på FTI. 
Många projekt har initierats tack vare 
manualerna och vi börjar se en effekt 
ute på marknaden. De uppdateras 
årligen för att vara i fas med teknikut-
vecklingen och rådande lagstiftning. 

ENKELT ATT ÅTERVINNA 
 Allt fler upplever att det är enkelt 
att återvinna förpackningar, yngre har 
blivit noggrannare i sin återvinning 
och främsta skälet till att inte öka sin 
återvinning är brist på plats. Det visar 
FTI:s årliga undersökning, Återvin-
ningsbarometern. Dessutom anger 
88 procent av respondenterna att de 
återvinner för miljöns skull.  

MED  
PRODUCENT- 

ANSVARET  
FÖR CIRKU- 

LARITET
Minskade CO2-utsläpp, 

fler klimatsmarta  
förpackningar eller ökad 

återvinningsbarhet.  
Oavsett hur våra  

kunders hållbarhetsmål 
ser ut arbetar vi för att 

skapa bästa möjliga  
förutsättningar för ett 

kostnadseffektivt  
och hållbart producent- 

ansvar för förpack- 
ningar, från design och 

tillverkning till  
materialåtervinning.

88%
av dem som svarat i FTI:s under- 
sökning anger att de återvinner  

för miljöns skull.
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KÄLLSORTERING  
OCH INSAMLING  

AV FÖRPACK- 
NINGAR 

Hushåll och företag är skyldiga att 
sortera ut använda förpackningar.  
FTI utbildar och inspirerar konsu-
menter i källsortering och återvin-
ning via informationskampanjer och 
satsningar mot förskolor och skolor.  
FTI:s tömnings- och städentrepre-
nörer är en bärande del av verk-
samheten. Vi utbildar i rutiner kring  
säkerhet och håller koll på bränsle-
användning och miljöpåverkan.

01

02

0304

05

03

KVALITETS- 
SÄKRING 

AV INSAMLAT  
MATERIAL

På uppdrag av materialbolagen säker-
ställer vi att det insamlade materialet 
håller så hög kvalitet som möjligt. 
FTI:s kvalitetssäkring av materialsla-
gen innebär att vi genomför plock- 
analyser av det insamlade material-
et för att få en adekvat bild av hur väl 
insamlingen fungerar. Vi besöker  
balnings- och sorteringsanläggningar 
för kontroller av leverans- och  
materialkvalitet och vi arrangerar  
studieresor för producenter,  
kommuner med flera. Vi stöttar kon-
sumenter med hjälp av sorteringsgui-
der och annan kommunikation.

01

02

0304

05

04

MATERIAL- 
ÅTERVINNING  

FÖR NYA  
PRODUKTER

Tillsammans med våra ägare tar vi 
ansvar för att insamlat material blir 
till nya produkter. FTI och respektive 
materialbolag ligger i framkant i att 
anamma och driva på utveckling av 
teknik och processer för ökad  
materialåtervinning. Vi arbetar brett 
för att nå nya tuffa återvinnings-
mål genom ökad insamling, bättre 
materialkvalitet och information till 
konsumenter med mera. Vi stöttar 
producenterna genom rådgivning i 
design för återvinningsbarhet och via 
aktiv hjälp i redovisnings- och rappor-
teringsfrågor. 

01

02

0304

05

05

EN VÄL FÖRBEREDD JUL 
 Med en diger erfarenhet av insam-
ling finns upparbetade rutiner, funge-
rande processer och en mängd data att 
luta sig emot. Men pandemin har krävt 
ännu spetsigare prognoser, inte minst 
inför julperioden då trycket är hårt.

– Under december tömdes våra 
behållare drygt 262 000 gånger, säger 
Nicolas Torres-Vargas, FTI:s gruppchef 
logistik. Tack vare omfattande analy-
ser kunde vi skruva i vår modell och 
vara än mer precisa i insatserna. Tätare 
tömningar, ännu fler städningar och 
extra behållare på utsatta stationer 
tillsammans med ambulerande städpa-
truller för att plocka upp material som 
hamnat utanför behållarna, ledde till 
betydligt färre klagomål än tidigare år.

ALLA VILL VI VARA VINNARE 
 Vi svenskar är duktiga på att åter-
vinna, men behöver bli bekräftade att 
det vi gör är något bra och värt mö-
dan. Därför har FTI:s kampanjer med 
temat – Alla vinner när du återvinner 
fått stort genomslag.

– Budskapet är tydligt och ger ett 
positivt helhetsintryck, säger FTI:s 
kommunikationschef Malin Ryding. 
Under 2021 har vi precis som tidigare 
försökt hitta en bra mix av digitalt, rör-
ligt och print för att nå ut brett, vilket 
gett fina resultat. I våra mätningar ser 
vi att våra insatser tas emot väl och 
skapar stort engagemang.  

STUDIEBESÖK 
 FTI:s studiebesök på materialbo-
lagens sorteringsanläggningar har 
genom åren varit mycket uppskattade. 
Därför är vi glada att vi återigen kan 
erbjuda våra intressenter en direkt 
insyn i vad som händer med hushållens 
förpackningar. Under vintern har flera 
grupper med representanter från kom-
muner med villa-FNI besökt Svensk 
Plaståtervinnings sorteringsanläggning 
i Motala. Förutom rundvandring har de 
deltagit i diskussioner om spårbarhet, 
klimatpåverkan och nya Site Zero.

OMBUD ÅT PRODUCENTER 
 Sedan januari 2021 är producen-
terna skyldiga att årligen rapportera 
mängden förpackningsmaterial de satt 
på marknaden till Naturvårdsverket, 
NVV. Rapporteringen sker digitalt och 
föregås av en registrering. Via rappor-
teringsavtal har vi under 2021 hjälpt 
ett stort antal producenter med såväl 
registrering som rapportering till NVV, 
en service som är kostnadsfri och 
ingår i FTI:s erbjudande. 

2023
ska Site Zeros första etapp stå färdig.

HYPERMODERN PLAST- 
ÅTERVINNING 
 I Motala bygger Svensk Plaståter-
vinning världens största och moder-
naste anläggning för plaståtervinning, 
Site Zero. Med den nya anläggningen 
där den första etappen beräknas stå 
färdig 2023, skapas förutsättning-
ar att återvinna mångfaldigt fler 
plastförpackningar än idag helt utan 
negativ klimatpåverkan. 
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S Å  S K A PA R  V I  VÄ R D E

REKORD PÅ 
REKORD
– allt mer samlas in
 PÅ TIO ÅR HAR FTI:S INSAMLING ökat med  
55 procent och 2021 slogs ett nytt rekord då hela 
552 600 ton förpackningar lämnades till återvin-
ning. Det motsvarar 53 kilo per person. Logisti-
ken kring tömning, städning och snöröjning är 
pulsådern i FTI:s verksamhet, ett maskineri som 
bara måste fungera. 365 dagar om året. Med öka-
de volymer ökar också risken för sopdumpning, 
en svår utmaning där FTI arbetar systematiskt 
med att minska den grova nedskräpningen.

– Vi har under åren genomfört ett flertal  
projekt som lett fram till en checklista med olika 
insatser, säger Patrik Hamerslag, FTI:s gruppchef 
infrastruktur. Det handlar om allt från att kontakta 
den som dumpat sopor till bevakningar av åter-
vinningsstationer. Ibland räcker det med att klippa 
ner buskar i närheten av stationen eller flytta den 
några hundra meter för att dumpningen ska avta, 
men ibland måste vi tyvärr ta bort en station helt.

 Insamling även för  
 verksamheter 
 Det är bara hushållens uttjänta förpackningar 
som hör hemma på på FTI:s återvinningsstatio-
ner. Men vi bedriver även verksamhetsinsamling 
i Sveriges samtliga kommuner via så kallade 
mottagningspunkter. Här kan till exempel restau-
ranger, caféer, hantverkare och butiker kostnads-
fritt lämna sitt förpackningsavfall. Alla företag 
och verksamheter är ansvariga för sitt avfall och 
är enligt lag skyldiga att sortera det. 

 Under 2021 har vi fortsatt att implementera 
den nya märkningen som lanserades  
sommaren 2020. Märkningen är enhetlig för  
förpackningar och återvinningskärl för att  
underlätta för konsumenterna att sortera rätt. 

Märkningen är ett resultat av att avfalls- 
branschen i Norden beslutat om ett gemensamt 
skyltsystem för samtliga avfallsfraktioner. 

Alla producenter har tillgång till den  
nya gemensamma märkningen för att enkelt  
kunna byta, och en stor andel av våra  
behållare på återvinningsstationerna  
har skyltats om.

 Märkning gör det  
 enklare 

 Två miljoner svenskar, cirka 40 procent av hus- 
hållen har idag möjlighet att lämna sina förpack-
ningar till återvinning i direkt anslutning till sin 
bostad. De senaste åren har allt fler hushåll fått 
tillgång till fastighetsnära insamling, FNI och 
insamlingen från FNI-hushållen är en viktig del 
för att nå återvinningsmålen. Till fastighetsnära 
insamling räknas bland annat villor med fyr-
fackskärl eller färgsortering alternativt flerbo-
stadshus med miljörum. 

 Smidig återvinning  
 nära hemmet 

2,5

60

miljoner 
gånger per  

år töms  
våra åter- 
vinnings- 

behållare.*

tusen samtal och  
mejl från  

konsumenter  
besvarar vi årligen.

527
tusen  

gånger per  
år städas 

återvinnings-
stationerna.

* Gäller papper, plast  
och metall.
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B O L AG SS T Y R N I N G

FTI:S STYRELSE OCH VD 

MATERIALBOLAGENS ÄGARE:
DLF (Dagligvaruleverantörers Förbund), Svensk Handel AB, Svensk Dagligvaruhandel, DS Smith Packaging AB, Elopak AB, Fiskeby Board AB, Holmen AB, Korsnäs AB, SCA Obbola AB, 
Smurfit Kappa Kraftliner AB, Smurfit Holdings AB, Stora Enso Packaging AB, Stora Enso Skoghall AB, Svenska Kartongförpackningsföreningen, Tetra Pak Sverige AB, PIR – Plast- 
branschens Informationsråd, Holmen Paper AB, SCA Forest Products AB, Stora Enso Hylte AB, Ardagh Glass Limmared AB, Sprit & Vinleverantörsföreningen, Sveriges Bryggerier

25%
RK Retur- 

kartong AB

25%
Svensk Glasåter- 

vinning AB

25%
Svensk Plaståter-  

vinning AB 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN PER 2021-12-31 
Ägare med mer än 10% av antalet andelar i företaget.  

Pressretur AB sålde under 2021 sina aktier till kvarvarande aktieägare.

2021 ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING  9

Styrelseledamot  
CECILIA MÖLLER

Arbetstagarrepresentant,  
Akademikerna FTI

HELENA NYLÉN
vd FTI

Styrelseledamot 
MAGNUS ANDERSSON 

vd Svensk Glasåtervinning AB

Styrelseledamot  
INGRID NÄSSTRÖM  

vd RK Returkartong AB

Styrelseledamot  
MATTIAS PHILIPSSON 

vd Svensk Plaståtervinning  
i Motala AB

Styrelseordförande  
LARS PÅHLSON 

Styrelseledamot  
PETER TRIMMEL

vd Svenska Metallkretsen AB

25%
Svenska Metall- 

kretsen AB 



 
 H Å L L B A R H E T S R A P P O R T E R I N G

MILJÖ 

RISKER OCH RISKHANTERING

AFFÄRSMODELL OCH VÄRDEKEDJA 2, 6-7

22-23

21, 26

25, 26

23

24, 26

11, 20, 21

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN OCH PERSONAL

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

ANTI-KORRUPTION

ÅTERVINNING

FTI omfattas av årsredovisningslagens  
krav på att upprätta en hållbarhets- 
rapport. Hållbarhetsinformation utifrån  
upplysningskraven i årsredovisnings- 
lagen återges på följande sidor:

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN  
LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN 
Till bolagsstämman i Svenska Förpackningsinsamlingen AB, 
org.nr 556665-4090

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING 
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
för år 2021 som definieras ovan och för att den är upprättad  
i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING 
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 
12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhets- 
rapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhets-
rapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som 
en revision enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning 
ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

UTTALANDE 
En hållbarhetsrapport har upprättats.  
Stockholm den 30 maj 2022. 

Ernst & Young AB

Andreas Nyberg 
Auktoriserad revisor
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 FÖ R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Svenska Förpackningsinsamlingen AB (FTI) utvecklar och tillhandahåller samordnade system för 
insamling och materialåtervinning av förpackningar åt företag med producentansvar. Vi erbjuder 
även kommuner plats för insamling av tidningar, El-Kretsen plats för insamling av batterier samt 
även plats för viss klädinsamling på våra återvinningsstationer. Verksamheten bedrivs på uppdrag av 
materialbolagen Svensk Plaståtervinning i Motala AB, RK Returkartong AB, Svenska Metall- 
Kretsen AB och Svensk Glasåtervinning AB, och sker såväl i egen regi som genom entreprenörer. FTI 
säljer producentansvarstjänsten åt RK Returkartong, Svensk Plaståtervinning och Svenska  
MetallKretsen. FTI erbjuder även materialbolagen stöd i form av olika moduler som de kan  
välja att anlita FTI för, som alternativ till att utföra arbetet i egen regi.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Året har precis som 2020 präglats av effekten av covid-19-pandemin. FTI kan konstatera att de höga 
nivåer av insamlade förpackningar vi såg 2020 kvarstår. De stora volymerna har fortsatt utmanat vårt 
insamlingssystem. Vi har trots det lyckats att leverera enligt våra nyckeltal för såväl kvalitet som kost-
nader. FTI har under året lyckats få ett flertal nya kunder i stark konkurrens, framför allt tack vare vårt 
geografiskt mycket väl spridda insamlingssystem. Under året tillträdde en ny vd, Helena Nylén.

Producentansvaret för returpapper upphörde den 31  december 2021 och sedan den 1 januari 2022 
ansvarar  Sveriges kommuner för insamlingen av tidningar där  merparten valt att samarbeta med FTI 
genom att nyttja plats på FTI:s återvinningsstationer.

Övriga händelser i omvärlden har inte påverkat oss direkt, men under hösten blev volatila och  
högre bränsle- och elpriser märkbara. Vi har under 2021 kunnat hantera dessa kostnader utan  
någon större påverkan på verksamheten.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA  
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Bolaget bytte under början av 2022 namn till Svenska Förpackningsinsamlingen AB.

FTI:s verksamhet fungerar i skrivande stund väl. Effekter av förändrade vanor vid återgång till ett 
öppnare samhälle efter pandemin är svåra att beräkna. Vi ser att de höga volymerna i systemet kvar-
står men ser nu ingen fortsatt ökning.

Redan under 2020 klarlades att det endast är de producenter som är anslutna till FTI som kan 
tillgodoräkna sig kapacitet i FTI:s återvinningsstationer. Naturvårdsverket har mot denna bakgrund 
fortsatt ett pågående tillsynsärende som rör frågan om vissa producenter, som inte är anslutna till 
FTI, har ett lämpligt insamlingssystem enligt nu gällande förordning. FTI hoppas på avslut i denna 
fråga under 2022.

Regeringen förväntas i juni fatta beslut om ny förordning gällande producentansvar för förpack-
ningar som ska gälla från 2023, vilket kan påverka verksamheten indirekt redan under 2022.  
I början av 2022 vet vi inte hur denna kommer att se ut, vilka förändringar som kommer att ske,  
eller tidplanen för dessa, men förbereder oss för flera möjliga scenarios.

Kriget i Ukraina kommer att påverka oss framför allt genom fortsatta ökningar av drivmedelspri-
ser och el. Vi ser också en risk för ökad inflation och därmed generella prisökningar.

HÅLLBARHETSREDOVISNING
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsredovisningen för år 2021 som definieras och 
presenteras på sidorna 19-27 i detta tryckta dokument och för att den är upprättad  i enlighet med 
årsredovisningslagen. Revisorns yttrande finns på sidan 10. 

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR  
SVENSKA FÖRPACKNINGSINSAMLINGEN AB, MED SÄTE I SOLNA, FÅR HÄRMED  

AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021.
ÅRSREDOVISNINGEN ÄR UPPRÄTTAD I SVENSKA KRONOR, SEK.
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FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)
2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning 965 258 901 532 874 851 851 560

Rörelseresultat 11 65 113 123

Balansomslutning 342 468 316 696 235 584 255 877 

Resultat efter finansiella 
poster

60 60 106 118

Soliditet (%) 0,2 0,2 0,3 0,2

Antal anställda 63 56 64 60

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
AKTIE- 

KAPITAL
BALANSERAT 

RESULTAT
ÅRETS 

RESULTAT
TOTALT

Belopp vid årets ingång 100 000 544 640 21 951 666 591

Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma 

21 951 -21 951 0

Årets resultat 30 110 30 110

Belopp vid årets utgång 100 000 566 591 30 110 696 701

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
STYRELSEN FÖRESLÅR ATT TILL FÖRFOGANDE STÅENDE VINSTMEDEL (KRONOR):

Balanserad vinst 566 591 

Årets vinst 30 110 

596 701 

Disponeras så att i ny räkning överföres 596 701

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

RESULTATRÄKNING
NOT 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31

Nettoomsättning 965 258 107 901 532 308 

Övriga rörelseintäkter 0 855

965 258 107 901 533 163 

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 1, 2 -897 211 129 -836 178 061

Personalkostnader 3  -65 179 319 -62 139 678

Avskrivningar av immateriella 
anläggningstillgångar

4 -692 973 -578 672

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar

5 -2 164 054 -2 572 055

-965 247 475 -901 468 466

Rörelseresultat 10 632 64 697 

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och  
liknande resultatposter

53 032 0

Räntekostnader och liknande 
resultatposter

-3 664 -4 697

49 368 -4 697

Resultat efter finansiella 
poster

60 000 60 000

Resultat före skatt 60 000 60 000

Skatt på årets resultat 6 -29 890 -38 049

Årets resultat 30 110 21 951

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR NOT 2021-12-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar

Imateriella anläggningstillgångar

Licenser 4 2 463 039 2 220 232

Pågående utvecklingsarbeten och 
förskott avseende immateriella 
anläggningstillgångar

7 74 476 386 652

2 537 515 2 606 884 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 5 2 874 127 3 664 128 

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga  
värdepappersinnehav

8 56 835 56 835

Summa anläggningstillgångar 5 468 477 6 327 847 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 151 481 194 160 412 303 

Aktuella skattefordringar 1 583 634 2 901 281 

Övriga fordringar 7 212 881 3 026 448 

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

9 5 908 683 14 250 890 

166 186 392 180 590 922 

Redovisningsmedel 10, 11 49 690 071 8 693 289 

Kassa och bank 16 121 122 904 121 083 742 

Summa omsättningstillgångar 336 999 367 310 367 953 

SUMMA TILLGÅNGAR 342 467 844 316 695 800

BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital 12,13

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 566 591 544 640 

Årets resultat 30 110 21 951 

596 701 566 591 

Summa eget kapital 696 701 666 591 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 120 515 730 110 059 028 

Övriga skulder 4 741 428  1 131 384

Avräkningsskulder 11 124 475 539 116 943 305 

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

14 92 038 446 87 895 492

Summa kortfristiga skulder 341 771 143 316 029 209 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 342 467 844 316 695 800 

F I N A N S I E L L  I N FO R M AT I O N
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KASSAFLÖDESANALYS
NOT 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat före finansiella poster 10 632 64 697 

Justeringar för poster som inte  
ingår i kassaflödet

15 2 857 027 3150 727 

Erhållen ränta 53 032 0

Erlagd ränta -3 664 -4 697

Betald skatt 1 287 757 -264 231

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten före förändring av rörelsekapital

4 204 784  2 946 496  

Kassaflöde från förändring av  
rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar -27 909 898 -14 126 216

Förändring av kortfristiga skulder 25 741 933 81 089 694

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten

2 036 819 69 909 974

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella  
anläggningstillgångar

-623 604 -386 652

Investeringar i materiella  
anläggningstillgångar

-1 374 053 -412 833

Kassaflöde från investerings- 
verksamheten

-1 997 657 -799 485

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansierings- 
verksamheten

0 0

Årets kassaflöde 39 162 69 110 489 

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 121 083 742 51 973 253 

Likvida medel vid årets slut 121 122 904 121 083 742 

Noter
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och  
koncernredovisning (K3).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärden där inget annat anges.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till  
balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelse- 
fordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet 
medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar 
och skulder redovisas som finansiella poster.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med  
föregående år.

INTÄKTSREDOVISNING
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått 
eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar  
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får 
ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs 
för lämnade rabatter.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs 
av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med 
hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningstider 
tillämpas: Licenser: 5 år. Inventarier: 5 år.

LEASINGAVTAL
Företaget redovisar samtliga leasingavtal som operationel-
la leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en 
kostnad linjärt över leasingperioden.

INKOMSTSKATTER
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskaps-
år samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den  
skattesats som gäller per balansdagen. 

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida  
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning 
sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna  
metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna  
skattefordringar på temporära skillnader som uppstår  
mellan bokförda respektive skattemässiga värden för  
tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga  
avdrag eller underskott.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar 
som företaget lämnar till de anställda. 

Ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, 
betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställ-
ning (pension). Redovisning sker i takt med intjänandet.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA EFTER  
AVSLUTAD ANSTÄLLNING
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som 
avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda 
avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något 
ytterligare, utöver dessa avgifter.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kost-
nad under den period de anställda utför de tjänster som ligger 
till grund för förpliktelsen.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom  
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och  
andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar  
som är noterade på en marknadsplats och har en kortare  
löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.  
Förändringar i spärrade medel redovisas i investerings- 
verksamheten.
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F I N A N S I E L L  I N FO R M AT I O N

NYCKELTALSDEFINITIONER
Nettoomsättning: Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kost-
nader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Rörelseresultat: Resultat efter avskrivningar och jämförelse-
störande poster, men före finansiella intäkter och kostnader.
Balansomslutning: Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%): Justerat eget kapital (eget kapital och  
obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt)  
i procent av balansomslutning.
Antal anställda: Medelantal anställda under räkenskapsåret.

NOT 1 LEASINGAVTAL
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till  
4 727 313 kronor (f å 4 622 416).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, 
förfaller till betalning enligt följande:

2021 2020

Inom ett år 4 240 235 4 243 050 

Senare än ett år men inom 5 år 1 374 637 5 020 121

5 614 872 9 263 171 

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka  
redovisas som operationella leasingavtal:
ALD Automotive AB – personbilar
Fastighets AB Lysios – kontorslokaler

NOT 2 ARVODE TILL REVISORER
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direk- 
törens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer 
på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat  
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning 
eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

ERNST & YOUNG AB 2021 2020

Revisionsuppdrag 220 000 177 498 

Övriga tjänster 342 006 369 996 

562 006 547 494 

NOT 3 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
2021 2020

Medelantalet anställda

Kvinnor 32 27

Män 31 29

63 56

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 181 901 2 024 250

Övriga anställda 38 357 724 36 824 235

39 539 625 38 848 485

2021 2020

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 348 435 467 827 

Pensionskostnader för övriga anställda 6 945 769 6 125 760 

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 13 227 959 11 786 905

20 522 163 18 380 492

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 60 061 788 57 228 977 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 33 % 15 %

Andel män i styrelsen 67 % 85 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 56 % 44 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 44 % 56 %

NOT 4 LICENSER
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 893 363 2 893 363 

Inköp 935 780 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 829 143 2 893 363

Ingående avskrivningar -673 131 -94 459

Årets avskrivningar -692 973 -578 672

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 366 104 -673 131

Utgående redovisat värde 2 463 039 2 220 232 

NOT 5 INVENTARIER
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 19 648 272 29 085 901 

Inköp 1 374 053 412 833 

Försäljningar/utrangeringar 0 -9 850 462

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 022 325 19 648 272 

Ingående avskrivningar -15 984 144 -23 262 551

Försäljningar/utrangeringar 0 9 850 462

Årets avskrivningar -2 164 054 -2 572 055

Utgående ackumulerade avskrivningar -18 148 198 -15 984 144

Utgående redovisat värde 2 874 127 3 664 128

NOT 6 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT 
SKATT PÅ ÅRETS  
RESULTAT

2021 2020

PROCENT BELOPP PROCENT BELOPP

Aktuell skatt 29 890 38 049

Totalt redovisad skatt 29 890 38 049

AVSTÄMNING AV 
EFFEKTIV SKATT

Redovisat resultat före skatt  60 000 60 000 

Skatt enligt gällande 
skattesats

20,60 -12 360 21,40 -12 840

Ej avdragsgilla kostnader -17 530 -25 209

Redovisad effektiv skatt 49,82 -29 890 63,42 -38 049
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NOT 7 FÖRSKOTT AVSEENDE IMMATERIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2021-12-31 2020-12-31

Pågående projekt avseende digital  
avtalshantering

0 386 652 

Pågående projekt avseende GDPR 74 476 0

74 476 386 652 

NOT 8 ANDRA LÅNGFRISTIGA  
VÄRDEPAPPERSINNEHAV

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 56 835 56 835

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 56 835 56 835

Utgående redovisat värde 56 835 56 835

NOT 9 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH  
UPPLUPNA INTÄKTER

2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda kostnader 2 472 174 1 936 291 

Upplupna intäkter insamling 150 326 8 772 705

Upplupna årsavgifter 3 028 355 3 330 000 

Övriga upplupna intäkter 257 828 211 894 

5 908 683 14 250 890 

NOT 10 REDOVISNINGSMEDEL
2021-12-31 2020-12-31

Inbetalda förpackningsavgifter, ej överförda till
Materialbolagen

49 690 071 8 693 289 

49 690 071 8 693 289 

NOT 11 AVRÄKNINGSSKULDER
2021-12-31 2020-12-31

Skuld Materialbolagen avräkning  
förpackningsavgifter december. Ej inbetalda.

74 785 468 108 250 016 

Skuld Materialbolagen avräkning förpacknings-
avgifter december. Ej överfört.

49 690 071 8 693 289 

124 475 539 116 943 305 

NOT 12 ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE
NAMN ANTAL AKTIER KVOTVÄRDE

Antal A-aktier 100 1 000

100

NOT 13 DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST 
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT TILL FÖRFOGANDE STÅENDE VINSTMEDEL: 

Balanserad vinst 566 591 

Årets vinst 30 110 

596 701 

Disponeras så att i ny räkning  
överföres

596 701

NOT 14 UPPLUPNA KOSTNADER OCH  
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna kostnader insamling 84 295 897 76 125 295 

Upplupna semesterlöner 5 535 307 5 521 728 

Upplupna sociala avgifter 996 045 1 035 203

Upplupna sociala avgifter på pension 0 3 102 551

Övriga upplupna kostnader 1 211 197 2 110 715

92 038 446 87 895 492

2021 har upplupna sociala avgifter på pension klassifierats som en skuld. 

 
NOT 15 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE  
INGÅR I KASSAFLÖDET

2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar 2 857 027 3 150 727 

2 857 027 3 150 727 

NOT 16 STÄLLDA SÄKERHETER
2021-12-31 2020-12-31

Hyresgaranti 810 000 810 000 

810 000 810 000 

NOT 17 EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Företaget har inga eventualförpliktelser.

NOT 18 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Bolaget bytte under början av 2022 namn till Svenska  
Förpackningsinsamlingen AB.



 U N D E R S K R I F T E R

Vår revisionsberättelse har lämnats 30 maj 2022.
Ernst & Young AB

Andreas Nyberg
Auktoriserad revisor

Ingrid Näsström

Peter Trimmel 

Mattias Philipsson

Magnus Andersson

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Årsredovisningen har upprättats 
i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Förvaltnings-
berättelsen för bolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och 
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Undertecknade avger 
härmed även FTI:s hållbarhetsrapportering enligt ÅRL, 6 kap 11§, se sidan 10 och hållbarhetsredovisningen 
enligt Global Reporting Initiative, GRI, se GRI-Index sidan 27.

ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE
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Lars Påhlson
Ordförande

STOCKHOLM DEN 27 MAJ 2022

Cecilia Möller

Helena Nylén  
Verkställande direktör



R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E

UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovis-
ningen för Svenska Förpackningsinsam-
lingen AB för år 2021. Bolagets årsre-
dovisning ingår på sidorna 11-16 i detta 
dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredo-
visningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Svenska Förpackningsinsamlingen AB:s 
finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2021 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättel-
sen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstäm-
man fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt Interna-
tional Standards on Auditing (ISA) och 
god revisionssed i Sverige. Vårt an-
svar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till Svenska 
Förpackningsinsamlingen AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenli-
ga som grund för våra uttalanden.

ANNAN INFORMATION 
Detta dokument innehåller även annan 
information än årsredovisningen och 
återfinns på sidorna 1-10 samt 19-28. 
Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna 
andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovis-
ningen omfattar inte denna information 
och vi gör inget uttalande med bestyrk-
ande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av års-
redovisningen är det vårt ansvar att 
läsa den information som identifieras 

ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedö-
mer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har 
utförts avseende denna information, drar 
slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet.

STYRELSENS OCH  
VERKSTÄLLANDE DIREK- 
TÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmå-
gan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och verkställan-
de direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta. 

REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om att årsredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentli-
ga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som 

innehåller våra uttalanden. Rimlig sä-
kerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller till-
sammans rimligen kan förväntas påver-
ka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA an-
vänder vi professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:
● identifierar och bedömer vi riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsre-
dovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern 
kontroll.
● skaffar vi oss en förståelse av den del 
av bolagets interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen.
● utvärderar vi lämpligheten i de re-
dovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställan-
de direktörens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 
● drar vi en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen och verkställande direktören 
använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de 
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

inhämtade revisionsbevisen, om det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållan-
den som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets förmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredo-
visningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar 

är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser base-
ras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättel-
sen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte läng-
re kan fortsätta verksamheten. 
● utvärderar vi den övergripande pre-
sentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen 

återger de underliggande transaktio-
nerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om 
bland annat revisionens planerade om-
fattning och inriktning samt tidpunk-
ten för den. Vi måste också informera 
om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella be-
tydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen 
har vi även utfört en revision av sty-
relsens och verkställande direktörens 
förvaltning av Svenska Förpackningsin-
samlingen AB för år 2021 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman dis-
ponerar enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Särskild förteckning över lån och sä-
kerheter har upprättats i enlighet med 
vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god re-
visionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till Svenska Förpackningsin-
samlingen AB enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenli-
ga som grund för våra uttalanden.

STYRELSENS OCH  
VERKSTÄLLANDE DIREK- 
TÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för 
förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland an-
nat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som 
bolagets verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av bola-

gets egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets orga-
nisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets 
ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggan-
de sätt. Verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av 
förvaltningen, och därmed vårt utta-
lande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad 
av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande di-
rektören i något väsentligt avseende:
● företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bo-
laget, eller på något annat sätt handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av för-
slaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust, och därmed vårt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av sä-
kerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av 

säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller att ett förslag till disposi-
tioner av bolagets vinst eller förlust inte 
är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god re-
visionssed i Sverige använder vi professi-
onellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revision-
en. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna.

Vilka tillkommande granskningsåtgär-
der som utförs baseras på vår profes-
sionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner be-
träffande bolagets vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Stockholm den 30 maj 2022.

Ernst & Young AB

Andreas Nyberg
Auktoriserad revisor
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INNEHÅLLET I FTI:S hållbarhetsre-
dovisning utgår ifrån den väsentlig-
hetsanalys som genomfördes under 
2018 och som vi efter omprövning 
bedömer vara fortsatt aktuell. Analy-
sen baseras på en strukturerad dia-
log med våra huvudintressenter. Sju 
materiella fokusområden identifiera-
des och grupperades i fyra huvud-
områden: cirkulärt och återvinnings-
barhet, affärsetik och miljölagar, 
arbetsmiljö samt växthusgaser. Ge-
nom dessa fyra områden bidrar FTI 
till flera av FN:s globala mål för håll-
bar utveckling. Kopplingen till målen 
framgår av tabellen på nästa sida. 
Årets redovisning omfattar verksam-
hetsåret 2021 om inget annat anges. 
Redovisningen är upprättad i enlig-
het med det globala rapporterings-
verktyget Global Reporting Inititative, 
GRI Standards nivå Core. FTI:s vd har 
det övergripande ansvaret för FTI:s 
hållbarhetsarbete. 

FTI har för avsikt att successivt sät-
ta upp och redovisa fler mätbara håll-
barhetsmål inom sina fokusområden. 
Från 2020 höjdes återvinningsmålen 
för förpackningar samtidigt som sät-
tet att beräkna återvinningsgraderna 
förändrades. Med nya mätpunkter 
förbättras möjligheterna att framöver 
kunna beräkna de faktiska och miljö-
mässiga vinsterna med material- 
återvinning. Under 2020 påbörjades 
ett projekt i syfte att möjliggöra denna 
mätning och med 2021 års redovis-
ning av FTI:s växthusgasutsläpp kan 

vi nu inkludera de väsentligaste de-
larna i vår värdekedja. Projektet går 
nu in ett nytt skede tillsammans med 
våra ägare, de fyra materialbolagen. 

FTI:S VÄRDEKEDJA definieras av 
det lagstadgade producentansvaret 
där regeringen 2018 beslutade om 
två nya förordningar med successivt 
införande från 2020. I september 
2020 kom ett nytt regeringsbeslut 
om att skjuta delar av den nya för-
packningsförordningen på framtiden 
och en så kallad bokstavsutredning 
har genomförts under 2021. I no-
vember remitterades utredningen 
och i promemorian föreslås bland 
annat att det operativa ansvaret för 
förpackningsinsamlingen flyttas från 
producenterna till Sveriges kom-
muner. Regeringen har för avsikt 
att besluta om den nya förordningen 
sommaren 2022 med ikraftträdande 
1 januari 2023. 

Under 2021 har insamlingen be-
drivits på samma sätt som tidigare 
med 5 000 återvinningsstationer 
och fastighetsnära insamling som 
idag når 2 miljoner hushåll. Den 31 
december 2021 upphörde producent- 
ansvaret för returpapper och från 
den 1 januari 2022 är insamlingen av 
tidningar ett kommunalt ansvar. De 
senaste årens regeringsbeslut har 
haft och kan med kommande beslut 
få en ännu större påverkan på FTI:s 
verksamhet och i sin tur bli vägle-
dande i hållbarhetsarbetet framöver. 

HÅLL- 
BARHETS 

REDO- 
VISNING

FTI har näringslivets 
uppdrag att samla in 
förpackningar så att 
de kan återvinnas.  

Hållbarhet och cirku-
laritet är bärande  

för vår verksamhet. 
Under 2018 lade 

vi grunden för ett 
strukturerat  

hållbarhetsarbete 
som formaliserades 

under 2019 och  
årets rapport är FTI:s 

tredje formella.
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FN:S GLOBALA MÅL – FTI:S BIDRAG OCH PÅVERKAN
FTI:s hållbarhetsarbete tar avstamp i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. De globala hållbarhetsmål där FTI ser störst  

möjlighet att påverka utifrån definierade fokusområden är nummer 8, 12, 13 och 16.

FTI:S FOKUSOMRÅDEN

+
Via vårt rikstäckande insam-
lingssystem gör vi det möjligt för 
alla Sveriges invånare att lämna 
sina förpackningar så att de går 
vidare till respektive material- 
bolags återvinningsprocess.

-
Risk för att insamlingsvolymer, 
materialkvalitet och återvin-
ningsbarhet inte är tillräckliga 
för utökad cirkularitet.

+
FTI ställer höga krav på leve-
rantörer gällande mänskliga 
rättigheter och korruption. Vi för 
en nära dialog med Naturvårds-
verket, kommuner, branschorga-
nisationer och näringslivet. 

-
I takt med förändrad lagstiftning 
och nya förutsättningar kan 
kunskapen om vad som är att 
betraktas som korruption behö-
va höjas inom organisationen. 

+
Vi ställer krav på drägliga 
arbetsförhållanden både i vår 
egen verksamhet och hos våra 
samarbetspartners och leve-
rantörer, bland annat genom vår 
uppförandekod.

-
Stora omställningar i omvärlden 
ställer nya och högre krav på FTI 
som organisation, våra medar-
betare och samarbetspartners. 

+
Vi  fortsätter arbetet med att 
beräkna vårt totala utsläpp av 
växthusgaser för att kunna sätta 
upp mål för hur vi ska minska  
FTI:s direkta och indirekta 
påverkan.

-
Med nya förordningar som inne-
bär kommande förändringar i 
producentansvaret är det svårare 
att prognostisera och målsätta 
FTI:s utsläpp.

CIRKULÄRT OCH
ÅTERVINNINGSBARHET

AFFÄRSETIK  
OCH MILJÖLAGAR ARBETSMILJÖ VÄXTHUSGASER

Med en strukturerad intres-
sentdialog som utgångspunkt 
genomfördes 2018 en väsentlig-
hetsanalys som utmynnade  
i sju materiella fokusområden 
som grupperats i fyra huvud- 
områden. För mer information 
om tillvägagångssätt se 2018  
års hållbarhetsredovisning. 

VÄSENTLIGHETS- 
ANALYS
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Mycket viktigtViktigt Betydelse för FTI

❚ MILJÖLAGAR

❚ CIRKULÄRT

❚ ANTI-KORRUPTION

❚ ÅTERVINNINGSBARHET

❚  KARTELLBILDNING

❚ ARBETSMILJÖ 

❚ VÄXTHUSGASER

❚ MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

 
❚ MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

❚ LEVERANTÖRER – MILJÖ

❚ LEVERANTÖRER – SOCIALT

❚ ENERGIEFFEKTIVITET

❚ FORTBILDNING

❚ SKAPA ARBETSTILLFÄLLEN
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Cirkulärt och återvinningsbarhet är grunden för  
FTI:s verksamhet. Vi finns till för att underlätta insamling  

och återvinning av förpackningar.

Allt mer ska materialåtervinnas

Cirkulärt och återvinningsbarhet är självklara och  
prioriterade frågor för FTI och bärande i vår värdekedja genom vårt  

rikstäckande insamlingssystem för förpackningar.

FTI:S UPPDRAG är att tillhandahålla ett rikstäckande 
och hållbart insamlingssystem av förpackningar och 
fram till den 31 december 2021 även för tidningar* så att 
dessa kan återföras i kretsloppet och bli till nya produk-
ter. I takt med ett stigande intresse för miljö och klimat 
ställs allt högre krav på vår verksamhet där vi idag kan 
erbjuda insamling via 5 000 återvinningsstationer och 
fastighetsnära insamling som når två miljoner hushåll. 
På tio år har de insamlade volymerna ökat med 55 pro-
cent där 2021 blev ännu ett rekordår. Totalt samlade vi  
in 552 600 ton förpackningar, vilket motsvarar 53 kilo per 
person, att jämföra med 50 kilo året innan. Pappersför-
packningar ökade mest, med 13 procent följt av plast- 
respektive glasförpackningar med tre procent vardera. 
Metallförpackningar ligger kvar på samma nivå som 
2020. Cirka två tredjedelar av den totala volymen sam-
lades in via återvinningsstationer och resten via fastig-
hetsnära insamling. Att en stor andel förpackningsma-
terial samlas in är avgörande för att skapa cirkularitet, 
men det krävs mer för att nå högt ställda återvinnings-
mål. Några av utmaningarna vi ser idag är sorterings-
kvalitet och mängden material i återvinningsbehållarna 
som inte är förpackningar.  

VALET AV FÖRPACKNINGSMATERIAL och design har 
stor betydelse för återvinningsbarheten. Därför har vi på 
uppdrag av respektive materialbolag, våra ägare, tagit 
fram återvinningsmanualer för plast-, pappers-, metall- 
och glasförpackningar. Syftet med dessa är att guida och 
informera producenter i val av material och design så 
att det förenklar sortering och återvinning. Manualerna 
uppdateras kontinuerligt för att vara i fas med teknikut-
veckling, nya lagkrav och andra förändringar. Ökade krav 
från konsumenter att förpackningar ska vara enkla att 
återvinna leder till att allt fler producenter vänder sig till 
FTI för råd och stöd. Manualerna används bland annat 
inför och under upphandlingar av förpackningsmaterial 
och kan på så sätt bidra till respektive producents håll-
barhetsarbete. Producenterna kan dessutom vända sig 
till FTI för råd och stöd genom hela designprocessen.  

Vi håller seminarier och utbildningar tillsammans med 
materialbolagen, Naturvårdsverket och andra intressen-
ter. Under året har vi genomfört ett flertal webbinarier 
med ett mycket stort deltagarantal. 

Förpackningsproducenter är sedan januari 2021 skyldiga 
att på årlig basis rapportera till Naturvårdsverket den 
mängd förpackningsmaterial som de satt på marknaden. 
Rapporteringen som föregås av en registrering ska ske 
senast den 31 mars från år 2022. FTI kan via rapporte-
ringsavtal ta hand om både registrering och rapportering, 
en kostnadsfri service som nyttjats av ett stort antal pro-
ducenter. Vi tillämpar en avgiftsstruktur där en förpack-
ning som är enkel att återvinna har lägre förpackningsav-
gift än den som är mer komplicerad.

FTI ARBETAR KONTINUERLIGT MED att underlätta hus-
hållens källsortering och återvinning. Sedan ett tiotal år 
genomför vi en konsumentundersökning, Återvinnings-
barometern som en del i vårt insiktsarbete. Vi arbetar 
regelbundet med ett flertal informationsinsatser mot 
såväl barn som vuxna där förskolematerialet Material-
världen och kampanjer utifrån konceptet ”Alla vinner när 
du återvinner” är några exempel.

Vår målsättning är att materialåtervinna så stor andel 
av de förpackningar som sätts på den svenska markna-
den som möjligt. Regeringen har höjt återvinningsmålen 
från 2020 och EU ställer nya krav på rapportering.  
För andra året redovisas därför den faktiska material- 
återvinningen, det vill säga den andel som kan bli till 
nytt material och ersätta jungfrulig råvara. De nya mät-
punkterna förbättrar möjligheten att framöver kunna 
beräkna de faktiska miljö- och klimatmässiga vinsterna 
med materialåtervinning. För 2021 landade den totala 
återvinningsgraden på 82 (77) procent för pappersför-
packningar, 32 (28) procent för plastförpackningar och 
85 (87) och 67 (56) procent för metallförpackningar av 
stål respektive aluminium. 

CIRKULÄRT OCH ÅTERVINNINGSBARHET 

*Den 31 december 2021 upphörde producentansvaret för returpapper och den  
1 januari 2022 övergick insamlingen av tidningar till att vara ett kommunalt ansvar. 
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AFFÄRSETIK OCH MILJÖLAGAR

Att ha en god affärsetik och följa gällande miljölagar är centralt för FTI.  
Vår verksamhet utgår från producentansvaret för förpackningar och  
vår framgång som organisation avgörs till stor del av att vi är ansvarstagande,  
trovärdiga och professionella. 

Det är helt avgörande för FTI att såväl 
kunder som samhället i stort kan se att 
vi följer gällande miljölagar och uppfattar 
oss som trovärdiga och ansvarstagande.

Grunden för FTI:s 
verksamhet

Under 2021 har  
FTI inte fått några   

betydande sanktioner,   
förelägganden  

eller böter för brott   
mot gällande   

miljölagar.

UPPFÖ-
RANDEKOD

 

FTI:s uppförandekod 
för leverantörer 
baseras på FN:s 
deklaration om de 
mänskliga rättig-
heterna och är ett 
viktigt styrdokument 
som beskriver rikt-
linjer inom affärs- 
etik inklusive kor-
ruption, hälsa, miljö 
och säkerhet. Genom 
uppförandekoden 
anges en minimi- 
nivå för leverantörers 
hållbarhetsarbete 
och det möjliggör 
samarbete och dialog 
för att uppnå förbätt-
ringar. FTI:s värde-
ringar som gäller alla 
anställda utgår från 
principerna fokus på 
uppgiften, öppenhet 
skapar tydlighet och 
omtanke i alla led.

I juni 2018 fattade regeringen beslut om 
ett successivt införande av nya förord-
ningar för producentansvaret som gäller 
insamling av förpackningar och tidningar 
där delar av dessa infördes i januari 2019. 
Hösten 2020 föreskrev regeringen, efter 
en hemställan från Naturvårdsverket, 
att tillämpningen av bestämmelserna 
avseende ett tillståndspliktigt insam-
lingssystem skulle skjutas två år framåt, 
till januari 2023. I februari 2021 medde-
lade Miljödepartementet att de skulle 
genomföra en så kallad bokstavsutred-
ning för att se över producentansvaret för 
förpackningar. Utöver att lämna förslag 
på nya bestämmelser om insamling och 
återvinning av förpackningar har syftet 
med utredningen varit att säkerställa att 
den svenska lagstiftningen harmonierar 
med de EU-rättsliga kraven inom om-
rådet. I november remitterades prome-
morian ”En förbättrad förpackningsin-
samling – nya roller för kommuner och 
producenter” som bland annat föreslår 
att det operativa ansvaret för insamlingen 
av förpackningar flyttas från producen-
terna till Sveriges kommuner. 

FTI välkomnar promemorians förslag 
med kommunal insamling, men har 
identifierat ett flertal allvarliga brister 
som till exempel de föreslagna över-
gångsreglerna. FTI:s synpunkter fram-
förs i vårt remissyttrande från februari 
2022. Regeringen avser att fatta beslut 
om den föreslagna förordningen som-
maren 2022 med ikraftträdande  
1 januari 2023. 

Under 2021 har FTI inte fått några be-
tydande sanktioner, förelägganden eller 
böter för brott mot gällande miljölagar.

AFFÄRSETIK, KORRUPTION 
OCH KONKURRENS
FTI FRÄMJAR KONKURRENS och vår 
verksamhet drivs helt utan vinstintres-
se, vidare får ingen ekonomisk utdel-
ning till ägarna förekomma. Kostnaden 
för insamlingen och återvinningen ska 
påverka priset på de förpackade varorna 
så lite som möjligt. Genom vår ägarbild 
där flera av ägarna och deras respek-
tive ägare i sin tur i vissa avseenden är 
konkurrenter, lägger vi stor vikt vid att 
arbeta så transparent och sakligt som 
möjligt. Vi har konkurrensrättsliga  
riktlinjer för styrelsen som beskriver  
hur styrelsen och dess ledamöter ska 

FTI:S VERKSAMHET UTGÅR FRÅN  
det lagstadgade producentansvaret för  
förpackningar och returpapper där det 
senare upphörde per den 31 januari 
2021. Från den 1 januari 2022 är insam-
ling och hantering av tidningar ett kom-
munalt ansvar. 

Det är helt avgörande att FTI följer 
gällande miljölagstiftning liksom att vi 
har en god affärsetik, att vi uppfattas 
som trovärdiga och ansvarstagande av 
såväl våra kunder som av samhället i 
stort. Ansvaret för vårt arbete med att 
upprätthålla en god affärsetik och se 
till att vi följer rådande miljölagstiftning 
ligger ytterst på FTI:s vd. 

Finansieringen sker via förpacknings-
avgifter som ska vara helt materialau-
tonoma och baserade på den kostnad 
som systemet genererar. 

MILJÖLAGAR 
INOM OMRÅDET för miljölagar för vi 
en nära dialog och samarbetar med 
Naturvårdsverket, kommuner, bransch-
organisationer och näringslivet. Det 
gäller såväl insamling och återvinning 
som produktion och utveckling. Därmed 
håller vi oss à jour och kan vara med och 
påverka framtida utveckling. 

De författningar som vi främst behöver  
förhålla oss till är miljöbalken kapitel 15, 
förordningarna om producentansvar för 
förpackningar, avfallsförordningen och 
Naturvårdsverkets föreskrifter. 
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Under 2021  
har  inga kända  

fall av korruption  
kopplade till FTI eller  

dess anställda   
rapporterats eller   

uppdagats.

PRODUCENTANSVARET FÖR  
RETURPAPPER UPPHÖR
Den 31 december 2021 upphörde producentansvaret för  
returpapper och från den 1 januari 2022 är insamlingen av  
tidningar ett kommunalt ansvar. Merparten, 90 procent, av 
Sveriges 290 kommuner har valt att sköta sin insamling via 
FTI:s återvinningsstationer.  Vi ser att detta underlättar för 
invånarna och bidrar till en fortsatt hög materialkvalitet. 

För att tydliggöra att vårt uppdrag har ändrats har FTI bytt 
namn från Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 
AB till Svenska Förpackningsinsamlingen AB, men vi  
behåller förkortningen FTI och befintlig logotyp. 

2021 ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING  23

uppträda för att inte riskera brott mot 
konkurrensrättslig lagstiftning. Prissätt-
ning, marknadsandelar, strategier, vinst-
marginaler eller kommersiella villkor 
för bolagen kopplade till vår styrelse är 
exempel på sådant som inte får diskute-
ras. Alla diskussioner och informations-
utbyten som genomförs inom styrelsen 
ska uteslutande beröra sådant som är 
nödvändigt för driften och ledningen 
av FTI. Mot bakgrund av förändringar i 
styrelse och ledning har såväl styrelsen, 
ledningen som ett urval av medarbetar-
na genomgått en konkurrensrättsutbild-
ning under 2021.

I FTI:s uppförandekod för leverantörer 
gör vi klart att ingen form av korruption, 
inklusive utpressning och bestickning 
får förekomma. Under 2021 har vi upp-
daterat vår antikorruptionspolicy och 
avser att hålla utbildningar för samtli-
ga våra anställda inom området. Inga 
kända fall av korruption kopplade till FTI 
eller dess anställda har rapporterats 
eller uppdagats under 2021. 

AFFÄRSETIK OCH  
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  
I LEVERANTÖRSKEDJAN 
EN STOR DEL AV VÅR VERKSAMHET 
bedrivs av samarbetspartners, entrepre-
nörer och leverantörer och vi lägger stor 
vikt vid att de agerar schysst och affärs- 
etiskt korrekt. FTI har ett ansvar gent-
emot de människor som utför tjänster 
eller producerar varor åt oss. Vi måste 
se till att de vars arbete bidrar till vår 
framgång inte berövas sina mänskliga 
rättigheter eller skadas fysiskt eller psy-
kiskt. Via FTI:s uppförandekod kravställer 
vi våra leverantörer och deras underleve-
rantörer, att de stödjer och respekterar 
internationella mänskliga rättigheter 
inkluderande säkra och hälsosamma 
arbetsförhållanden samt att de inte med-
verkar i kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Målsättningen är en regel-
bunden uppföljning av våra avtalsparter 
men på grund av covid-19-pandemin har 
detta arbete inte utförts under 2021. Mot 
bakgrund av kommande regeringsbeslut 
om en ny förordning, har vi för avsikt att 
genomföra en ny kartläggning av risker-
na i vår framtida leverantörskedja. Denna 
kan i sin tur komma att bli vägledande för 
processen att säkerställa efterlevnaden 
av vår uppförandekod. 
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ARBETSMILJÖ

På FTI vill vi ha en företagskultur där alla medarbetare växer och utvecklas. Därför har vi under 
2021 fortsatt att aktivt arbeta med att skapa tydlighet i det ledarskap och medarbetarskap  
som vi behöver för att etablera en långsiktigt hållbar företagskultur och en lärande organisation 
där såväl medarbetare som verksamhet utvecklas. 

På FTI verkar vi för att möjliggöra ett hållbart arbetsliv med  
hållbara medarbetare. För att nå våra mål och uppfylla våra ägares,  
våra kunders och samhällets förväntningar måste det finnas  
förutsättningar att känna engagemang, att må bra liksom att få  
möjlighet att använda och utveckla sin kompetens. För oss  
är hållbarhet viktigt ur alla aspekter.  

Ett hållbart arbetsliv

FTI:S LÄRANDE FÖRETAGSKULTUR 
utgår från forskning som visar att för 
att hitta inre motivation behöver vi 
människor skapa tillit och förtroen-
de genom fungerande relationer och 
kommunikation. För att underlätta och 
inspirera till en god hälsa erbjuder FTI 
bland annat friskvårdsbidrag och digi-
tala träffar med fokus på rörelse. Detta 
för att sprida kunskap, inspiration och 
energi utifrån olika fokusområden. 

Under 2021 utvidgade vi det förebyg-
gande hälsoarbetet till att även innefatta 
den mentala hälsan. Här har vi samar-
betat med ett företag som hjälper med-
arbetare och ledare att hitta verktyg för 
att hantera vardagens alla utmaningar, 
både på jobbet och i privatlivet.

Genom samarbetet kan vi erbjuda 
våra medarbetare såväl digitala trä-
ningar och aktiviteter för att öka det 
mentala välbefinnandet, som tillgång 
till stödsamtal med professionella 
terapeuter. 

Under året har vi ersatt den årliga 
medarbetarundersökningen med konti-
nuerliga temperaturmätningar. Syftet är 
att vid behov kunna agera snabbare på 
signaler som visar att något i vår arbets-
miljö utvecklas åt fel håll och därmed 
kunna sätta in eventuella åtgärder i tid. 
Samtliga anställda omfattas av kollek-
tivavtal och medarbetarna är represen-
terade i styrelsen. 

PANDEMIN HAR UNDER 2021 haft en 
fortsatt stor inverkan på vårt arbetssätt 
och de allra flesta av oss har arbe-
tat hemifrån i enlighet med Folkhäl-
somyndighetens rekommendationer. 
Mot bakgrund av den långa perioden av 
hemarbete utmejslades så småningom 
”det nya normala” och inför att restrik-
tionerna släpptes i slutet på september 
hade vi tillsammans arbetat fram princi-
per för vårt arbetssätt post pandemin.

Grunden är att vi vill få med oss det 
som upplevs som positivt med att kom-
binera arbete på kontoret med en större 
flexibilitet och arbete hemifrån några 
dagar i veckan. 

FTI har under 2021 fortsatt att ligga 
på låga tal för sjukfrånvaron med  
en marginellt högre korttidssjuk- 
frånvaro jämfört med föregående år. 
Ökningen beror i princip uteslutande  
på pandemin.

”På FTI vill 
vi ha en  

företags- 
kultur där 
alla växer 

och ut- 
vecklas.”

Under 2021  
har sjukfrånvaron 

fortsatt att hålla sig 
på låga nivåer med 

endast en marginell 
ökning jämfört  

med 2020.
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VÄXTHUSGASER

Ett viktigt steg i FTI:s hållbarhetsarbete är att kvantifiera våra utsläpp av växthusgaser. För 2018 beräknades 
utsläppen inom Scope 1 och Scope 2. 2019 inkluderades vissa Scope 3-kategorier och utsläppspunkter och 2020 

ännu fler. Under 2021 har vi lyckats inkludera ytterligare Scope 3-kategorier och nu är hela FTI:s väsentliga 
värdekedja med i klimatbokslutet, från insamling till materialåtervinning.

En av de största utmaningarna i vår tid är utsläppen av växthusgaser. 
För oss som företag inom återvinningsbranschen är det en högt  

prioriterad fråga som vi arbetar aktivt med.

Med fokus på klimatet

FTI:S ARBETE INOM detta fokusområde stärker legitimi-
teten i relationen till våra intressenter, från FTI:s anställda 
till kunder, myndigheter, entreprenörer och leverantörer. 
2018 var första året vi redovisade våra växthusgasut-
släpp, då inom Scope 1 och Scope 2. För 2019 och 2020 
inkluderade vi vissa Scope-3-utsläpp och för 2021 ingår 
ytterligare Scope-3 utsläpp i våra beräkningar där vi även 
inkluderar vidare transporter och materialåtervinning av 
det insamlade materialet för pappers-, plast-, metall- och 
glasförpackningar. Detta påverkar vårt totala utsläpp som 
för 2021 uppgick till 361 000 ton CO2E (60 500) enligt den 
marknadsbaserade metoden inklusive biogena utsläpp.

Den absolut största delen av FTI:s CO2-utsläpp kom-
mer från Scope 3 vilket inkluderar indirekta utsläpp från 
insamling av pappers-, plast-, metall- och glasförpack-
ningar vid FTI:s återvinningsstationer och från fastighets-
nära insamling. Här ingår också städning av stationer, 
inköp och utbyte av behållare, transporter av material 
utöver insamlingen, hantering av material på anläggning, 
transporter till återvinning och återvinningsprocesserna, 
affärsresor inklusive hotellnätter, medarbetares pend-
lingsresor, extra energiåtgång vid hemarbete samt inköp 
av IT-produkter liksom indirekta utsläpp från Scope 1 och 2. 

Växthusgasutsläppen inom Scope 2 avser energian-
vändningen i FTI:s huvudkontor. De låga marknadsbase-
rade utsläppen i jämförelse med de platsbaserade, kan 
hänföras till miljömärkt el, fjärrvärme och fjärrkyla. På 
grund av ökat hemarbete i spåren av pandemin kombine-
rat med vissa förbättringar hos leverantör ligger Scope 
2-utsläppen kvar på en låg nivå även för 2021 med 166 kg 
CO2E (50) och medarbetarnas energianvändning ingår i 
beräkningarna för Scope 3. FTI är medvetna om att vår 
absolut största påverkan finns inom Scope 3, det vill säga 
indirekta utsläpp i vår värdekedja där vi under 2021 inklu-
derat de väsentligaste delarna. Fortsättningsvis kommer 
vi att redovisa kompletta väsentliga kategorier liksom att 
förbättra datakvaliteten. Parallellt med att vi kartlägger 
våra totala utsläpp arbetas en handlingsplan fram.  
Vi är sedan 2019 anslutna till Fossilfritt Sverige och deras 

transportutmaning med målet att endast köpa och utföra 
fossilfria inrikes transporter senast år 2025.

Arbetet med att kartlägga de miljö- och klimatmässiga 
vinsterna med materialåtervinning av använda förpack-
ningar från svenska hushåll har nu gått in i nya projekt 
och kommer att hanteras tillsammans med våra ägare, de 
fyra materialbolagen. Det gäller även frågan om biodi-
versitet som är fortsatt aktuell och vi kommer i samband 
med uppdatering av vår väsentlighetsanalys att se över på 
vilket sätt det kan bli aktuellt att redovisa denna kategori. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
FTI BERÄKNAR och rapporterar sina växthusgasutsläpp 
i enlighet med GHG Protocol Corporate Standard. Scope 
2-utsläppen beräknas i enlighet med GHG Protocol Scope 
2 riktlinjer för marknads- och platsbaserade utsläpp. 
Scope 3-utsläppen beräknas i enlighet med GHG Protocol 
Scope 3 beräknings riktlinjer. Aktivitetsdata baseras på 
fakturauppgifter, uppgifter rapporterade av hyresvärdar 
och leverantörer. Energikonvertering görs med hjälp av of-
fentligt tillgängliga omvandlingsfaktorer, och utsläppsfak-
torer kommer från öppna databaser såsom International 
Energy Agency (2018), DEFRA (2021), Naturvårdsverkets 
beräkningsverktyg i samarbete med IVL (2018), certifierade 
miljödeklarationer men även inköpta databaser som Eco-
Invent V3.6 och Gabi TS professional. De växthusgaser som 
ingår i rapporteringen är koldioxid (CO2), metan (CH4) och 
kväveoxid (N2O). Biogena utsläpp av CO2 från förbränning 
av biobränslen och biomassa redovisas separat från övriga 
växthusgasutsläpp som är utanför Scope. De GWP-värden 
(Global Warming Potential) som används vid beräkning-
en av CO2E baseras på IPCC:s femte utvärderingsrapport 
(AR5) över en 100-årig period. FTI tillämpar operationell 
kontroll som konsolideringsmetod för beräkning av växt-
husgaser. Utsläppsdata innehåller en viss inbyggd osäker-  
het på grund av ofullständig vetenskaplig kunskap vid fast-
ställandet av utsläppsfaktorer samt i mätmetoderna, med 
påföljande effekter på mätningar och uppskattningar. 
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SOCIAL DATA
ANTAL ANSTÄLLDA

64 st2019 MÄN 34 KVINNOR 30

56 st*2020 MÄN 29* KVINNOR 27

63 st2021 MÄN 31 KVINNOR 32

2020

12%
2021

21,7%

PERSONALOMSÄTTNING TOTALT

2019

14,3%

NYANSTÄLLNINGAR

SJUKFRÅNVARO

NYANSTÄLLNINGAR PER KÖN OCH ÅLDER 2021

<30 ÅR 30-50 ÅR > 50 ÅR TOTALT

KVINNOR 6 2 1 9

MÄN 0 2 5 7

TOTALT: 6 4 6 16

NYANSTÄLLNINGAR PER KÖN OCH ÅLDER 2020

<30 ÅR 30-50 ÅR > 50 ÅR TOTALT

KVINNOR 0 5 1 6

MÄN 1 2 2 5

TOTALT: 1 7 3 11

NYANSTÄLLNINGAR PER KÖN OCH ÅLDER 2019

<30 ÅR 30-50 ÅR > 50 ÅR TOTALT

KVINNOR 0 4 0 4

MÄN 6 3 3 12

TOTALT: 6 7 3 16

2021 2020 2019

KORTTID 1,02% 0,90% 1,56%

LÅNGTID 1,17% 0,95% 2,59%

TOTALT: 2,19% 1,85% 4,15%

ÅLDERSFÖRDELNING

 21-30 år   31-40 år   41-50 år   51-60 år   60+ år

17%

34%

34% 2019
18%

30%

27%

13% 12%12%3%

2020
24%

29%

33%

9%5%

VÄXTHUSGASER
VÄXTHUSGASUTSLÄPP 2021 2020 2019

SCOPE 1 18 455 KG CO2E 20 644 KG CO2E 30 300 KG CO2E

SCOPE 2 (MARKNADSBASERADE) 166 KG CO2E 50 KG CO2E 107 KG CO2E

SCOPE 2 (PLATSBASERADE) 4 000 KG CO2E 3 155 KG CO2E 4 589 KG CO2E

SCOPE 3 197 864 153 KG CO2E 53 592 342 KG CO2E 6 360 863 KG CO2E

BIOGENA UTSLÄPP 163 092 150 KG CO2E* 6 941 507 KG CO2E 4 056 292 KG CO2E

TOTALT (MARKNADSBASERADE) 360 974 924 KG CO2E 60 557 718 KG CO2E 10 447 572 KG CO2E

JÄMSTÄLLDHET

2021 2020 2019

Andel kvinnor i styrelsen 33% 15%* 17%

Andel kvinnor i ledningsgruppen 56% 44%* 50%

Andel kvinnor av totalt anställda 51% 49% 47%

ÅTERVINNINGSGRADER

*Materialbolagen hanterar endast förpackningar från de svenska hushållen. De förpackningar som förbrukas av verksamheter tas om hand av kommersiella återvinningsaktörer.  
Dock har FTI tillsammans med materialbolagen åtagit sig att samla in statistik och rapportera insamlings- och återvinningsgrad till Naturvårdsverket även för dessa förpackningar.
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*Svensk Plaståtervinning redovisar inte sina biogena utsläpp för 2021.

*Korrigerat från 2020 års hållbarhetsredovisning.

*Korrigerat från 2020 års hållbarhetsredovisning.

MATERIALSLAG ÅTERVINNINGSGRAD  
HUSHÅLL

ÅTERVINNINGSGRAD  
VERKSAMHETER

ÅTERVINNINGSGRAD  
TOTALT

REGERINGENS MÅL 
FRÅN 2020

ÅR

PAPPER

PLAST

METALL (STÅL)

METALL (ALUMINIUM)

2021 2020

72% 66%

18% 15%

90% 93%

72% 53%

2021 2020

87% 84%

50% 46%

81% 81%

55% 84%

2021 2020

82% 77%

32% 28%

85% 87%

67% 56%

2020

85%

50%

70%

50%



G R I - I N D E X

    GRI ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR                SIDA             

102-1    Organisationens namn               2, 10, 11

102-2    Varumärken, produkter och tjänster                  2, 6-7

102-3    Huvudkontorets lokalisering                        11, 28

102-4    Verksamhetsländer                                 2

102-5    Ägarstruktur och bolagsform            2, 9, 11

102-6    Marknader där bolaget är verksamt                     2

102-7    Bolagets storlek             3,  14, 26

102-8    Information om arbetsstyrkan                14, 26

102-9    Leverantörskedja                     28

102-10   Väsentliga förändringar under redovisningsperioden           12-15

102-11   Försiktighetsprincipens tillämpning            27

102-12   Externa initiativ                                            5,8

102-13   Medlemskap i organisationer                                                           25

102-14   Uttalande från vd                                                      3

102-16   Värderingar, principer, standarder och beteende                   20, 27

102-18   Styrningsstruktur                      9

102-40   Intressentgrupper                  6-7, 20

102-41   Kollektivavtal                           24

102-42   Identifiering och urval av intressenter                         20

102-43   Metod för intressentdialog                             20

102-44   Områden som lyfts via kommunikation med intressenter       10, 20

102-45   Enheter som ingår i redovisningen                                       10, 20

102-46   Process för definition av redovisningens innehåll                       20

102-47   Väsentliga fokusområden                           20

102-48   Förklaring till korrigeringar från tidigare rapporter                      *

102-49   Förändringar i rapporteringsomfattning eller avgränsningar       10

102-50   Redovisningsperiod                           10

102-51   Tidpunkt för senaste redovisningen                                           10

102-52   Redovisningscykel                             10

102-53   Kontaktperson för rapporten                         27

102-54   Påståenden om rapportering i enlighet med GRI Standards             27

102-55   GRI index                             27

102-56   Policy för extern granskning                              *

   AFFÄRSETIK & MILJÖLAGAR                                                                                            

   205: Antikorruption                                                                                                                                  

                                 103-1    Förklaring till området och omfattning                       22-23

                103-2    Policy och styrning                                                                         22

                103-3    Granskningsförfarande av hållbarhetsstyrning              22-23

                                      205-3    Korruptionsincidenter                                                                 23

   206: Konkurrensbegränsande beteende                                                                       

                 103-1    Förklaring till området och omfattning                       22-23

                103-2    Policy och styrning                                                                         22

                 103-3    Granskningsförfarande                                             22-23

                 206-1    Rättsliga påföljder av konkurrensbegränsande 

                                                    beteende, anti-trust och monopolistiskt agerande                23

   307: Miljölagar                                                                                                                   

                 103-1    Förklaring till området och omfattning                             22

                 103-2    Policy och styrning                                                                         22

                 103-3    Granskningsförfarande                                                22

                 307-1    Bristande efterlevnad av rådande  

                                             miljölagstiftning och -regleringar                                     22

   CIRKULÄRT & ÅTERVINNINGSBARHET                                                                          

   Återvinningsbarhet & Cirkulärt                                                                                      

                 103-1    Förklaring till området och omfattning                              21

                 103-2    Policy och styrning                                                                         21

                 103-3    Granskningsförfarande                                                    21

                 EI-1       Återvinningsgrader  

                                     & Materialutnyttjande                                                21, 26

   VÄXTHUSGASER                                                                                                                

   305: Utsläpp till luft                                                                                                          

                 103-1    Förklaring till området och omfattning                                   25

                 103-2    Policy och styrning                                                                        25

                 103-3    Granskningsförfarande                                                    25

                 305-1    Direkta (Scope 1) utsläpp av växthusgaser                        26

                 305-2    Indirekta (Scope 2) utsläpp av växthusgaser                     26

                 305-3    Indirekta (Scope 3) utsläpp av växthusgaser                    26

   ARBETSMILJÖ                                                                                                                    

   401: Anställning                                                                                                                 

                 103-1    Förklaring till området och omfattning                                   24

                 103-2    Policy och styrning                                                                      24

                 103-3    Granskningsförfarande                                                   24

                 401-1    Nyanställningar  

                               och personalomsättning                                              26

   Sjukfrånvaro                                                                                                                        

                 103-1    Förklaring till området och omfattning                                   24

                 103-2    Policy och styrning                                                                  24

                 103-3    Granskningsförfarande                                                 24

                El-2     Sjukfrånvaro                                                                                     26

GRI 103:  
MANAGEMENT 
APPROACH  
2016

GRI 103:  
MANAGEMENT 
APPROACH  
2016

GRI 103:  
MANAGEMENT 
APPROACH  
2016

GRI 103:  
MANAGEMENT 
APPROACH  
2016

ÅTERVINNINGS-
BARHET &  
CIRKULÄRT

GRI 305:  
EMISSIONS  
2016

GRI 401:  
EMPLOYMENT  
2016

SJUKFRÅNVARO

VÄSENTLIGA FOKUSOMRÅDEN

GRI 103:  
MANAGEMENT 
APPROACH 2016

GRI-INDEX 2021
DENNA HÅLLBARHETSREDOVISNING innefattar aktiebolaget Förpackningsinsamlingen, 
FTI, och dess verksamhet 1 januari 2021 - 31 december 2021. All information och nyckeltals-
rapportering avser verksamhetsåret 2021 om inget annat anges. I GRI-indexet nedan anges 
var i redovisningen de olika upplysningarna finns. För frågor gällande FTI:s hållbarhets- 
redovisning kontakta kommunikationschef Malin Ryding.   
Telefon: 08-566 144 07, e-post: malin.ryding@ftiab.se

GRI 205:  
ANTI-CORRUPTION 
2016

GRI 206:  
ANTI-COMPETITIVE 
BEHAVIOR 2016

GRI 103:  
MANAGEMENT 
APPROACH  
2016

GRI 307:  
ENVIRONMENTAL 
COMPLIANCE

GRI 103:  
MANAGEMENT 
APPROACH  
2016
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NYANSTÄLLNINGAR PER KÖN OCH ÅLDER 2021

<30 ÅR 30-50 ÅR > 50 ÅR TOTALT

KVINNOR 6 2 1 9

MÄN 0 2 5 7

TOTALT: 6 4 6 16

NYANSTÄLLNINGAR PER KÖN OCH ÅLDER 2020

<30 ÅR 30-50 ÅR > 50 ÅR TOTALT

KVINNOR 0 5 1 6

MÄN 1 2 2 5

TOTALT: 1 7 3 11

NYANSTÄLLNINGAR PER KÖN OCH ÅLDER 2019

<30 ÅR 30-50 ÅR > 50 ÅR TOTALT

KVINNOR 0 4 0 4

MÄN 6 3 3 12

TOTALT: 6 7 3 16

2021 2020 2019

KORTTID 1,02% 0,90% 1,56%

LÅNGTID 1,17% 0,95% 2,59%

TOTALT: 2,19% 1,85% 4,15%



2 MILJONER HUSHÅLL HAR
FASTIGHETSNÄRA INSAMLING

ÅTERVINNINGSRESAN 
En mjölkkartong blir till en pizzakartong, din syltburk kommer tillbaks som en flaska 

olivolja och schampoflaskan som en resväska. Och de uttjänta kapsylerna förvandlas till 
bilkarosser. Följ med på förpackningarnas återvinningsresa.

AFFÄR
1

4
5

ÅTERVINNINGS- 
ANLÄGGNING

2021

TOTALT 53 KG

2 MILJONER

FASTIGHETSNÄRA
INSAMLING

HUSHÅLL HAR

GLAS 23,2 KG

PLAST 9 KG
METALL 1,8 KG

PAPPER 18,9 KG

INSAMLAT KG PER PERSON

1. Varor köps och används. Kvar 
blir de tomma förpackningarna. 
2. Förpackningarna lämnas 
i sina respektive behållare i 
återvinningsrum eller på åter-
vinningsstationen. 
3. Materialet hämtas av tömnings-
bilar och körs till uppsamlings-

platser. Oftast på daglig basis, i 
vissa fall flera gånger per dag. 
4. Vid uppsamlingsplatserna 
(balningsanläggningarna) görs 
en första grovsortering. Material- 
slagen, förutom metall pressas 
samman var för sig i stora balar. 
5. Balarna körs till en återvin-

ningsanläggning. Plastförpack-
ningar hamnar hos SPÅ i Motala 
där de sorteras och balas på nytt 
för att förflyttas och sedan tvät-
tas, malas ner och säljas som 
råvara. Pappersförpackningar 
blir till ny kartong i pappersbruk 
utanför Norrköping. Glasför-

packningarna krossas i Hammar 
och körs till glasbruk alternativt 
blir till glasull eller skumglas. 
Aluminium och stål separeras 
med hjälp av en stor magnet och 
körs till järn- och aluminium-
bruk, smälts och gjuts till stål-
stänger och aluminiumtackor.

3
5 000 ÅTERVINNINGSSTATIONERI SVERIGE:

2

2

FTI:s leverantörskedja utgörs  
av vårt rikstäckande insamlingssystem  

där upphandlade entreprenörer genomför  
tömningar, transporter, städning,  

snöröjning, etableringsarbeten och  
underhåll av stationer, materialhantering 

och kontroller av materialkvalitet.  
Logistiken svarar för 57 procent  

av kostnaderna inklusive administration, 
infrastruktur samt FNI och anläggning  

för 30 respektive 13 procent.

17%

3%

44%

36%

SVENSKA FÖRPACKNINGSINSAMLINGEN AB, BOX 1176, 171 23 SOLNA | BESÖKSADRESS: SVETSARVÄGEN 10, 3 TR, SOLNA
08-566 144 00 | KONTAKT@FTIAB.SE | FTI.SE | FÖLJ OSS GÄRNA PÅ FACEBOOK: @FTIAB

P.S. VID ÅTERVINNING SORTERAR DU DENNA ÅRS-OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING SOM EN TIDNING
P R O D U K T I O N :  D A X M E D I A  O C H  B L I N K  D E S I G N ,  2 0 2 2

F T I : S  L E V E R A N TÖ R S K E DJA


