Miljöredovisning
Verksamhetsåret 2018

Snabbfakta DocuPartner AB
DocuPartner AB har sedan 2002 hjälpt företag och organisationer med effektivisering av den
dagliga kontorsverksamheten.
Vi är ett fullserviceföretag för företag och organisationer som vill uppnå effektivitet,
kostnadsbesparingar och enkelhet.
Vi erbjuder produkter och tjänster för alla behov på ett kontor.

Kontorsmaterial – Profilprodukter – Trivseltjänster –Dokumenthantering
– IT-lösningar – Digital Signage - Telefoni
Företaget startade 2002 och sysselsatte under 2018 i medeltal 27 personer. Omsättningen
uppgick till 58 MSEK.
Vi hjälper företag och organisationer att hantera och producera dokument med så lite
miljöbelastning som möjligt. En viktig del av vårt arbete är att hjälpa kunder konsolidera sin park
av kontorsmaskiner, ta bort onödiga skrivare och kopiatorer, samt använda tekniska lösningar för
att minimera onödiga utskrifter. Vi hjälper våra kunder till minskad energiförbrukning, färre
utskrifter och lägre kostnader.
Huvudkontoret finns i Stockholm, men verksamhet och kunder finns i hela landet. Bland
DocuPartners största kunder kan nämnas Fritidsresor, Svenskt Näringsliv, Intrum Justitia och Coor.
I denna Miljöredovisning berättar vi vad vi gör för att minska energiförbrukning och onödiga
utskrifter hos våra kunder samt vad vi gör för att minska vår egen verksamhets påverkan på
miljön.

Stockholm, 2019-04-02
DocuPartner AB
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Vårt miljöarbete
är strategiskt
viktigt. Det gör
oss unika på vår
marknad.
Mikael Falk
VD

Våra viktigaste nyckeltal för
miljöprestanda 2018.
Totala växthusgasutsläpp uppgick 2018 till 54 ton CO2ekv1
• Växthusgasutsläpp per anställd uppgick till 2 ton CO2ekv
• Energiförbrukning i lokaler uppgick till 190 453 kWh
• Tjänsteresor och pendling till och från jobbet står för 75% av
vår totala CO2 belastning och är därför vårt fokusområde.
• Våra kunder har minskat sina utskrifter med upp till 35
procent med hjälp av våra lösningar.

Vi har minskat våra Co2 utsläpp med 41%
Sedan basåret 2008 då vi började mäta våra totala Co2 utsläpp har vi minskat Co2
ekv med 41% per anställd. Från 3,4 ton /anställd till 2 ton per anställd.
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1) CO2ekv = Koldioxidekvivalent, innebär att fler växthusgaser än koldioxid tagits i beaktande men att
dessa gasers växthuseffekt, för att göra dem jämförbara, ”översatts” till koldioxidens effekt.

Hållbar utveckling
Den tillväxt som världen upplevt det
senaste århundradet är inte långsiktigt
hållbar. Med det menar vi inte att tillväxt
nödvändigtvis är något dåligt, men den
typ av tillväxt som vi hittills haft har till stor
del varit baserad på materiell konsumtion
och överutnyttjande av jordens resurser.
Tillväxt baserad på överkonsumtion av
begränsade resurser är inte långsiktigt
hållbar. Det är ett faktum som kvarstår
även om den mest uppmärksammade
miljöfrågan idag, den globala
klimatförändringen, är möjlig att stävja.
Enligt nyligen publicerad forskning inom
hållbar utveckling har vi redan överskridit
de, för mänskligheten, hållbara gränserna i
tre av nio identifierade aspekter. Dessa tre
är minskad biologisk mångfald, rubbning
av den naturliga kvävecykeln och utsläpp
av växthusgaser. Övriga sex aspekter
är på god väg att överskridas genom
människans påverkan. 1 A

Klimatet förändras
Den pågående globala klimatförändringen
utgör ett av de mest allvarliga miljöhoten,
enligt världens klimatforskare. Människans
utsläpp av växthusgaser leder till en
ökad global medeltemperatur – med
potentiellt katastrofala konsekvenser
världen över. För att kunna stabilisera
halten av växthusgaser i atmosfären krävs
stora förändringar och ett skifte från fossila
till förnybara energikällor. Det krävs också
att företag och individer förändrar sitt
beteende och hushåller med resurser.

______________________________
1 A safe operating space for humanity,
Rockström m.fl., September 2009

Del av lösningen

Miljö- och kostnadsanalys

Vi av den fasta övertygelsen att det är
bättre att vara en del lösningen, än att
fortsätta vara en del av problemet.
Vi är också övertygade om att det
är en fråga om överlevnad för samtliga
företag att förbereda sig på förändrade
förutsättningar som resultat av bristande
resurser och ökande miljöproblem.
Många råvaror kommer att bli dyrare
genom minskad tillgång, ökad efterfrågan
och statliga styrmedel. Däribland finns olja
och många metaller vilket påverkar våra
kostnader för transporter, elkonsumtion,
uppvärmning av lokaler och inköp av
utrustning och förbrukningsartiklar.
Det påverkar således också våra kunders
kostnader för elkonsumtion i den
utrustning vi säljer och deras inköp av
förbrukningsartiklar för den dagliga
användningen av utrustningen.
Vi har beslutat att DocuPartner ska vara
i framkant vad gäller omställningen till
en hållbar utveckling.
Därför fokuserar vi på omställning av vår
egen verksamhet, och dessutom på att
förbättra vårt kunderbjudande för att hjälpa
våra kunder att vara redo för ökande energioch råvarukostnader.
I den här miljöredovisningen berättar
vi om vår interna miljöpåverkan samt hur vi
arbetar för att minska vår negativa påverkan
– och maximera positiv påverkan genom
miljöbesparingar hos våra kunder!

Vår miljö- och kostnadsanalys innebär att
vi först och främst tar reda på nuläget hos
det aktuella företaget.
• Vilka behov har företaget?
• Vilken typ av maskiner finns idag?
• Hur många maskiner finns?
• Hur mycket skrivs ut, fördelat per
respektive maskin?
• Hur mycket el förbrukar maskinerna?
• Vad betalar företaget för maskiner och
drift?
Utifrån nuläget arbetar vi fram ett förbättringsförslag som fokuserar på såväl minskade kostnader
som minskad energiförbrukning och miljöpåverkan.
I många fall har företag för många maskiner,
maskiner som inte fyller den funktion som
eftersträvas samt en stor mängd onödiga
utskrifter. Våra kunder förvånas ofta över
hur mycket det är möjligt att spara med
hjälp av en grundlig analys, ny teknik och
sunt förnuft. Det gäller ekonomisk såväl
som miljömässig besparing.

Pull Print
Undersökningar visar att Pull Printlösningar
kan minska antalet utskrifter
med 30 procent!
Pull Print är en av de tekniska lösningar vi
använder oss av i jakten efter miljö- och
kostnadsbesparingar.
Pull Print innebär att då användaren beställer
en utskrift från sin dator så sker inte utskriften
direkt vid en specifik skrivare. Utskriften läggs
istället på en server som är gemensam för
samtliga skrivare på kontoret. Därefter går
användaren till den skrivare som önskas, och
skriver där in en kod eller drar sitt kort .
Därefter skrivs det beställda arbetet
ut. Pull Print har många fördelar;
• Sekretess – utskrifter blir inte liggande
vid skrivaren, utskrifter sker inte vid ”fel”
skrivare och allt som skrivs ut loggas.
• Bekvämlighet – inget ”print & run”,
användarna behöver inte leta efter rätt
utskrifter.
• Miljö – färre utskrifter eftersom inget
skrivs ut av misstag eller glöms bort.
• Kostnadsbesparingar – färre utskrifter
ger lägre kostnader för papper,
återvinning, toners etc.

Gratis retursystem / Miljötoner
DocuPartner erbjuder sina kunder ett eget system för
att förenkla återvinning av använda förbrukningsvaror
som t ex tonerpatroner och tonerkassetter. Vi
levererar en kartong där ni kan lägga förbrukade
tonerkassetter, trummor, bläckpatroner, oavsett
leverantör och märke. De förbrukade artiklarna sänds
till vår anlitade återvinnare.

DocuPartners retursystem inkluderar:
• Fraktkostnad
• Miljökartong
• Återvinning av lämnat material
Det enda ni behöver göra är att lägga
era uttjänta förbrukningsprodukter i
miljökartongen och sedan ringa
för hämtning, telefonnumret står på
kartongen. DocuPartner tillsammans
med våra återvinnare sköter resten!

DocuPartner – vad vi gör internt
ISO 14 001
DocuPartners miljölednings-system är sedan
2008 certifierat enligt ISO 14001.
Det innebär att vi upprättat strukturer och
rutiner för att kontinuerligt förbättra vår
miljöprestanda. En ISO-certifiering innebär
inte per automatik att verksamheten
bedrivs på ett miljömässigt bra sätt, men
arbetet med ledningssystemet innebär att
vi dokumenterat viktiga fokusområden för
vårt miljöarbete samt att vi har rutiner för
att kontinuerligt följa upp och förbättra vår
miljöprestanda.

DocuPartners miljömål
DocuPartner har ett övergripande miljömål som baseras på våra utsläpp av växthusgaser. Våra
utsläpp av växthusgaser per anställd ska verksamhetsåret 2020 vara 45 procent lägre än basåret
2008.
Vi följer från och med verksamhetsåret 2008 upp våra utsläpp av växthusgaser en gång per år. Det mål
som vi satt upp har räknats fram genom scenarioanalys, vilket innebär att vi utgått från utsläppen
basåret 2008 och därefter identifierat ett stort antal möjliga åtgärder. Dessa åtgärder har värderats
som lönsamma, kostnadseffektiva eller kostsamma och utifrån värdering och budget har vi satt
samman en handlingsplan för vårt arbete med att reducera växthusgasutsläppen.
Under rubriken ”DocuPartner blir bättre!” kan du läsa mer om vad vi gör för att nå våra mål!

Välförankrat hos de anställda
Varje år sker uppföljande revision av vårt miljöarbete. Vi genomför internrevision och under
hösten sker en extern revision av RISE - Research Institutes of Sweden.
Några sammanfattande citat från revisionen, genomförd den 10 oktober 2017 av RISE.

” Ledningen är de som driver miljöarbetet och det smittar av sig
ut i organisationen till kunderna. Miljö finns med på agendan,
förbättringar lyfts och genomförs löpande. Det finns en röd tråd
mellan företagets miljöpåverkan, policy och mål. ”
STYRKOR
-Engagerad högsta ledning
-Trovärdigt miljöarbete som genomsyrar hela företaget och kommuniceras transparant.
-Flera konkreta miljöförbättringar som man kan följa från 2008.

DocuPartner – vår
miljöprestanda
Miljöprestanda 2018

Klimatberäkningarna

I denna miljöredovisning har vi övergripande
beskrivit vilken miljöprestanda vi har och vilka
områden vi mäter och kontinuerligt försöker
förbättra oss inom. Är du intresserad av en
detaljerad rapport med samtliga beräkningsgrunder
är du varmt välkommen att kontakta oss.

De beräkningar av växthusgasutsläpp
som presenteras i denna miljöredovisning
baseras på the Greenhouse Gas Protocol
(GHG Protocol), den internationellt
vanligaste metodiken för beräkning av
växthusgasutsläpp. GHG Protocol tillämpar
en uppdelning av utsläppskällor i tre Scopes.

Våra viktigaste områden för klimatpåverkan
• Energianvändning i lokaler
• Resor och transporter
• Pendlingsresor
Klimatpåverkan
DocuPartners utsläpp av växthusgaser
uppgick verksamhetsåret 2018 till 54 ton
CO2ekv. Våra växthusgasutsläpp per anställd
uppgick till 2 ton CO2ekv.
Utsläppen från respektive aktivitet
fördelade sig enligt diagrammet nedan.
Växthusgasutsläpp per kategori
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• Scope 1 utgörs av direkta
växthusgasutsläpp, utsläpp från källor
som företaget självt äger eller direkt
kontrollerar. För DocuPartner innebär
detta resor i företagets leasingbilar och
transportfordon.
• Scope 2 utgörs av indirekta
växthusgasutsläpp, utsläpp hänförliga till
användning av el samt fjärrproducerad
värme och kyla i företagets lokaler.
Utsläpp av växthusgaser definierade som
Scope 1 och Scope 2 är, i enlighet med GHG
Protocol, obligatoriska att redovisa.
• Scope 3 utgörs av övriga indirekta
växthusgasutsläpp som företagets
verksamhet ger upphov till. Dessa
utsläpp är inte obligatoriska att redovisa,
men utsläpp som är omfattande
eller kritiska för verksamheten ska
företrädelsevis redovisas.

Pendling
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DocuPartner blir bättre!
Vad vi gjort 2018
Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår
interna miljöpåverkan. Nedan listar vi ett
antal åtgärder som vi arbetat med under
2018:
• Ökat återvinning av förbrukningsartiklar
• Minskat antal levaranser av nytillverkade
förbrukningsartiklar.
• Vi har samlat in 232 st returkartonger med förbrukade
tonerkassetter som omhändertas på ett miljöriktigt
sätt.
• Vi har ökat vår andel av elektronisk skickade fakturor.
• Vi arbetar löpande med leverantörsbedömningar inom
området miljö.

DocuPartner – ett
klimatpaktsföretag
Klimatpakten är ett samarbete mellan
Stockholms stad och företag verksamma i
Stockholmsregionen.
Företagen som deltar i pakten träffas och utbyter
erfarenheter för att tillsammans minska sin
klimatpåverkan. DocuPartner är sedan 2008 stolt
medlem i Klimatpakten.

DocuPartner AB
Karlsbodavägen 39
Box 20107
161 02 BROMMA
Tel: 08-556 318 00
info@docupartner.se

Vad vi gör 2019
Följande åtgärder står på agendan för det
kommande året:
• Öka andelen returer av förbrukade
tonerkassetter.
• Öka andelen miljömärkta produkter i
försäljningen.
• Öka vår andel av elektronisk skickade
fakturor.
• Minska utsläppen från transporter.

