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Materialer
Vores 
leverandører 
udvinder og 
leverer materialer 
til vores 
emballage samt 
leverer energi, 
værktøjer, udstyr 
og maskiner

Produkter
Vi tilbyder skræddersyede løsninger 
og teknisk kunnen, som giver sociale 
og miljømæssige fordele, samtidig 
med at vi beskytter vores kunders 
produkter og de forbrugere, der 
bruger dem

Drift
Vi bruger 
innovative 
processer 
på alle vores 
produktionsanlæg 
og kontorer 
for at mindske 
indvirkningen på 
miljøet

Team
Vi investerer i vores 
medarbejdere, hjælper med 
at forme deres karrierer 
og støtter op om deres 
sikkerhed, sundhed og trivsel

Transport
Vi samarbejder med 
logistikleverandører om at 
mindske transporten vha. 
intelligent emballagedesign og 
drage fordel af vores placeringer 
tæt på vores nøglekunder i 
Storbritannien og Europa

Bæredygtighed: At gøre det, vi gør, med fokus på fremtiden for 
medarbejderne og vores verden

Kunder
Vi samarbejder med kunder 
og tekniske specialister, 
eksperter og forskere om 
at udvikle emballage med 
bæredygtighedsfunktioner 
og fordele indbygget i hele 
livscyklussen

Verden er i hastig forandring. Vi skal skabe et økonomisk 
system, som understøtter denne forandring, som er mere 
modstandsdygtigt og skaber social og miljømæssig værdi 
for alle. Virksomheder har en opgave med at bidrage 
til bæredygtighed og cirkulær vækst, hvilket vi ser som 
drivkræfter med store muligheder for vores virksomhed og for 
branchen.

Vores virksomhedsformål understøtter alt, hvad vi gør – fra 
vores virksomhedsstrategi til det, som vi producerer, vores løfte 
for bæredygtighed, vores plan for medarbejderudvikling, vores 
løbende forbedringer – i de samfund, hvor vi driver virksomhed. 
Det er vores langsigtede ambition, som udgør fundamentet for 
vores eksistens. 

Vores vej mod bæredygtighed og 
cirkulær vækst

Vi kender til vigtigheden af tillid: Det er mere end blot at holde 
sit ord. Det handler om hvem, du tager fat i, når indsatsen er 
høj, og din risikovillighed er lav. Hvem du kan stole på tænker 
ud af boksen for at skabe løsninger og bruger sin kreativitet 
til at overvinde udfordringer hen ad vejen, uanset hvad det 
kræver. Det handler om at at gøre sig ekstra umage. 

Bæredygtighed handler om kapacitet nu og i det lange løb 
og at opfylde sociale og miljømæssige behov uden at gå på 
kompromis med fremtidige generationers mulighed for at trives 
og have fremgang. 

I en branche, hvis produkter anvendes hver eneste dag, er 
vi bevidste om, at vi skal udnytte de ressourcer, vi bruger, 
bedst muligt. Ved at være en fremgangsrig, fremtidsorienteret 
virksomhed og forbedre de sociale og miljømæssige fordele 
skaber vi en bæredygtig fremtid. Vores mål er cirkularitet: 
at genanvende, regenerere og gendanne alle produkter og 
materialer efter deres levetid. 

Vi er også bevidste om vores sociale ansvar: vores forpligtelse 
over for vores medarbejdere til at sikre en glad, sund og 
engageret arbejdsstyrke, samtidig med at vi beskytter 
de samfund, hvor vi driver virksomhed, via fødevare- og 
forbrugerprodukthygiejne og sikkerhed. Det, vi gør, skal 
skabe en positiv indvirkning for vores verden og tage fat 
på de væsentligste miljømæssige udfordringer, såsom 
klimaforandringer, ressourceknaphed, fødevarespild og udslip af 
plastik til vores have og landområder.

Vores bæredygtighedsstrategi er i overensstemmelse med disse 
mål og styrker vores evne til at levere emballage med et formål. 
Forretningsresultater og langsigtet bæredygtighed udelukker 
ikke hinanden, de går snarere hånd i hånd. Jeg er stolt af at 
være en del af Robinsons organisation med en sådan ambition 
og er glad for at dele lanceringen af vores løfte med jer.

Vores formål: Vi gør 
os ekstra umage for at 
skabe en bæredygtig 
fremtid for vores 
medarbejdere og verden
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Dette er 
Robinson
Indledning fra vores CEO, 
Dr. Helene Roberts 
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Adrætte
Vi er kvikke og arbejder fleksibelt og 
ansvarligt for at holde os på sporet, 

forpligtet til effektivitet. Vi ruller  
ærmerne op og går i gang.

Vi skaber en forpligtende kultur

Ærlige
Vi er forfriskende direkte, ukomplicerede og 
tillidsvækkende. Vi siger det, som det er, 
samtidig med at vi udviser og opnår  
respekt. Vi skaber kontakt ved at  
være ægte og åbne.

Selvstændige 
Vi er selvsikre og har autoritet og 

kompetence til at levere vores fælles mål. Vi 
skaber tillid til vores viden og  

vores leverance.

Engageret
Vi ønsker, at vores medarbejdere trives, 
og vi hjælper dem med at opnå deres 
fulde potentiale ved at skabe en glad, 
forpligtende kultur.

Troværdige
Vi implementerer 

vores kerneværdier og 
adfærd i alt, hvad vi 

gør.

Vi er
Vi implementerer 

vores kerneværdier  
og adfærd i alt,  

hvad vi gør.

https://robinsonpackaging.com/about/


Vi flytter grænserne for vores virksomhed 
for at skabe en bæredygtig fremtid

At opbygge en glad og sund kultur
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 Intelligens

At gøre sig 
ekstra umage 

for medarbejderne 
og jorden

Vi vil få mest mulig værdi ud af 
de ressourcer, vi bruger i vores 
drift, og genanvende og 
gendanne materialer, når de er 
udtjent.

Vores mål
• Intet a�ald til deponi 

i 2021
• Positiv CO2-e�ekt 

i 2030
• Bæredygtige bygninger 

i 2025

Vores FN-mål for bæredygtig 
udvikling kan have 
den største indvirkning på 

Vi vil skabe værdi og indtægter 
udover de nuværende 
forretningsmodeller og 
samarbejde med vores kunder 
og partnere om genanvendelse i 
vores  lokalsamfund.

Vores mål
• Skabe bæredygtige 

forretningsmiljøer
• Grønnere områder og 

levesteder
• Tilbyde genanvendelige 

produkter

Vores FN-mål for bæredygtig 
udvikling kan have 
den største indvirkning på 

Vi vil levere reelle sociale og 
miljømæssige fordele til vores 
samfund, uddanne næste gene-
ration af "forandringsagenter"
og tilføre flere bæredygtige ini-
tiativer til de områder, hvor vi 
driver virksomhed.

Vores mål
• At tilbyde karrierefremmende 

erfaring og muligheder
• At engagere undervisere og 

elever i fordelene ved 
emballage og genanvendelse

• At give noget tilbage til vores 
samfund hvert år

Vores FN-mål for bæredygtig 
udvikling kan have 
den største indvirkning på 

Vi vil give vores kunder 
mulighed for at bidrage til at 
opbygge en cirkulær økonomi 
ved at anvende et formålst-
jenligt design, bruge genan-
vendt plast og gøre vores 
produkter genanvendelige.

Vores mål
• 10 % reduktion af brugen af 

ny plast i 2025
• Genanvendelse af så meget 

plast som muligt i 2022
• Alle produkter skal kunne 

genanvendes fuldt ud i 2022

Vores FN-mål for bæredygtig 
udvikling kan have 
den største indvirkning på 

Vi ønsker, at vores 
medarbejdere trives, og at 
give vores team mulighed for 
at nå deres potentiale i en 
kultur, der prioriterer sundhed 
og trivsel.

Vores mål
• Medarbejderudviklingsplan 

i 2023
• Nul ulykker hvert år
• At sikre medarbejdernes 

sundhed og trivsel

Vores FN-mål for bæredygtig 
udvikling kan have den 
største indvirkning på 

Retningen for  
vores  rejse 
Vi flytter grænserne for vores virksomhed for at skabe en bæredygtig 
fremtid. Visionen er drevet af vores løfte om bæredygtighed, der 
bygger på fem søjler og 15 ambitiøse forpligtelser. 

Vi flytter grænserne for vores virksomhed 
for at skabe en bæredygtig fremtid

At opbygge en glad og sund kultur
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Sam
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 Intelligens

At gøre sig 
ekstra umage 

for medarbejderne 
og jorden

Vi vil få mest mulig værdi ud af 
de ressourcer, vi bruger i vores 
drift, og genanvende og 
gendanne materialer, når de er 
udtjent.

Vores mål
• Intet a�ald til deponi 

i 2021
• Positiv CO2-e�ekt 

i 2030
• Bæredygtige bygninger 

i 2025

Vores FN-mål for bæredygtig 
udvikling kan have 
den største indvirkning på 

Vi vil skabe værdi og indtægter 
udover de nuværende 
forretningsmodeller og 
samarbejde med vores kunder 
og partnere om genanvendelse i 
vores  lokalsamfund.

Vores mål
• Skabe bæredygtige 

forretningsmiljøer
• Grønnere områder og 

levesteder
• Tilbyde genanvendelige 

produkter

Vores FN-mål for bæredygtig 
udvikling kan have 
den største indvirkning på 

Vi vil levere reelle sociale og 
miljømæssige fordele til vores 
samfund, uddanne næste gene-
ration af "forandringsagenter"
og tilføre flere bæredygtige ini-
tiativer til de områder, hvor vi 
driver virksomhed.

Vores mål
• At tilbyde karrierefremmende 

erfaring og muligheder
• At engagere undervisere og 

elever i fordelene ved 
emballage og genanvendelse

• At give noget tilbage til vores 
samfund hvert år

Vores FN-mål for bæredygtig 
udvikling kan have 
den største indvirkning på 

Vi vil give vores kunder 
mulighed for at bidrage til at 
opbygge en cirkulær økonomi 
ved at anvende et formålst-
jenligt design, bruge genan-
vendt plast og gøre vores 
produkter genanvendelige.

Vores mål
• 10 % reduktion af brugen af 

ny plast i 2025
• Genanvendelse af så meget 

plast som muligt i 2022
• Alle produkter skal kunne 

genanvendes fuldt ud i 2022

Vores FN-mål for bæredygtig 
udvikling kan have 
den største indvirkning på 

Vi ønsker, at vores 
medarbejdere trives, og at 
give vores team mulighed for 
at nå deres potentiale i en 
kultur, der prioriterer sundhed 
og trivsel.

Vores mål
• Medarbejderudviklingsplan 

i 2023
• Nul ulykker hvert år
• At sikre medarbejdernes 

sundhed og trivsel

Vores FN-mål for bæredygtig 
udvikling kan have den 
største indvirkning på 
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Medarbejdere
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Det, vi har gjort, og der, vi er 
på vej hen

Mål: Medarbejderudviklingsplan 
i 2023
Vi vil skabe en fremtidssikret arbejdsplads 

Vores nye medarbejderudviklingsplan er en struktureret, 
disciplineret tilgang med indhold til at understøtte og 
udvikle vores medarbejdere og teams. Vi har et mål 
om fuld gennemførelse for alle medarbejdere i 2023. 
Vores Robinson Academy vil hjælpe os med at håndtere 
uddannelse og udvikling af medarbejdere i vores 
virksomhed med karrieremuligheder og forfremmelse fra 
egne rækker, hvor alle har mulighed for at blomstre.

   
    Prioritering af vores medarbejdere

Det er afgørende for Robinson, at vi fastholder og tiltrækker 
de bedste medarbejdere. Vores medarbejderudviklingsplan 
hjælper os med at gøre den ideelle kultur til virkelighed. 

For at få en bedre forståelse af vores kultur lavede 
Robinson en undersøgelse af hele arbejdsstyrken og 
sammenlignede os med nogle af verdens mest succesrige 
virksomheder. Resultaterne identificerede vores styrker, 
såsom medarbejderforpligtelse og en rolig arbejdsplads, og 
satte gang i konkrete handlingsplaner rettet mod muligheder 
for øget teamwork, engagement og uddelegering. Vores 
medarbejderudviklingsplan fokuserer på flere omfattende 
programmer, hver især med målbare indikatorer, herunder: 
• medarbejderengagement for at forstå, hvad der er 

vigtigst for vores medarbejdere
• en diversitetsplan til at sikre, at vi bruger erfaringer 

fra forskellige perspektiver og baggrunde og opbygger 
diversitet i vores måde at tænke på

• belønning og anerkendelse for at fejre bidrag 
fra alle vores teams. Derudover har vi indført 
medarbejderordninger overalt i Robinson, som kombinerer 
medarbejdergoder, trivsel og anerkendelse, og

• investering i udvikling og uddannelse samtidig med, at vi 
skaber karriereforløb med muligheder for faglig udvikling af 
viden og kompetencer. 

Mål: Nul ulykker hvert år
Sikkerheden kommer altid i første række

Vi ønsker, at alle medarbejdere går sikkert hjem – det er 
vores topprioritet. I vores kultur sætter vi sikkerheden i 
højsædet med et mål om nul ulykker på arbejdspladsen 
ved at implementere formaliserede, adfærdsbaserede 
sikkerhedsprogrammer og opfordre vores medarbejdere til 
at indberette "næsten-ulykker" og udføre kontroller ved 
brug af 30-sekunders vurderinger. 

Mål: At sikre medarbejdernes 
sundhed og trivsel
Vi bekymrer os om hinanden, når der er brug for det 

Vores kommunikation og engagement med vores 
medarbejdere under covid-19-pandemien har været 
afgørende. Via vores produkter og tjenester opfylder 
vi fortsat andre menneskers behov for hygiejne og 
fødevaresikkerhed , samtidig med at vi sikrer maksimal 
sikkerhed for vores medarbejdere. 

   
    Mål om nul ulykker

Som en virksomhed afhænger sundhed og sikkerhed af alles 
aktive risikostyring. Via vores sundheds- og sikkerhedsstrategi 
har vi opsat forpligtelser og målemetoder, som understøttes 
af en implementeringsplan. Den har fokus på: 
• kulturændring – vores ledere går foran med et godt 

eksempel, deler bedste praksis, involverer sig med deres 
teams og kommunikerer forventninger på en tydelig måde

• aktiv uddannelse – vi har øget omfanget af leder- og 
medarbejderuddannelse, som understøttes af risikostyring 
og vurderinger samt grundlæggende analyse og sporing

• overvågning og måling – vi registrerer, indberetter og 
undersøger alle hændelser fra "næsten"-ulykker til mindre 
hændelser og arbejdsulykker med tidstab. Derudover 
implementerer vi interne audits og tredjeparts audits, 
sikkerhedstjek på jobbet og indberetninger vedrørende 
vores SMART-mål

• positiv anerkendelse – vi motiverer vores medarbejdere, 
lytter og handler på deres anbefalinger, anerkender 
den rette adfærd, laver personlige sikkerhedstjek, 
observationsbaserede sikkerhedsrunderinger og opfordrer 
til transparens i hele virksomheden.

  Vi beskytter medarbejdernes helbred under   
     pandemien

Under covid-19-pandemien har vi prioriteret at holde vores 
medarbejdere sikre, samtidig med at vi leverer uundværlig 
emballage til fødevarer, hygiejne, personlig pleje og 
rengøringsprodukter til vores kunder. Hele vores team har 
arbejdet utrætteligt og leverer en høj service for at opfylde 
kundernes behov. Vi er alle stolte af den forskel, Robinson 
har gjort. 

Vores solide ledelsesprogram omfatter lokale audits med 
løbende medarbejderengagement og kommunikation på alle 
arbejdspladser. Ikke-planlagte vurderinger fra sundheds- og 
sikkerhedsmyndigheder har anerkendt vores omhyggelighed. 
Vi tilbyder alle medarbejdere private covid-19-tests (resultat 
i løbet af 24 timer), betalt adgang til en læge, personlige 
værnemidler og vejledning i at beskytte sig selv og andre på 
og uden for arbejdspladsen. Vi hjælper også dem, der føler 
sig isoleret.

Vi har prioriteret vores medarbejderes trivsel og giver dem 
længere tid sammen med deres familier omkring højtiderne. 
Til påske uddelte vi vouchers for at sikre, at medarbejdere 
kunne nyde god mad, og de fik fri i længere tid omkring jul – 
og julegaver.

Vi ønsker, at vores medarbejdere trives, og at give vores team mulighed  
for at nå deres potentiale i en kultur, der prioriterer sundhed og trivsel.

OPBAKNING TIL FN'S MÅL  
FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

At opbygge en glad 
og sund kultur
Det er afgørende at være opmærksom 
på vores medarbejdere for at sikre en 
bæredygtig fremtid for vores virksomhed. 
Vi vil sikre, at folk trives, ved at investere 
i dem, hjælpe dem med at forme deres 
karriere og støtte op om deres helbred og 
trivsel. Vi er forpligtet til at betale en løn til 
alle medarbejdere, der kan hjælpe dem med 
at opretholde en hæderlig levestandard. 
Robinson vil være kendt som en sikker, 
produktiv og attraktiv virksomhed med en 
glad og dedikeret kultur, hvor idéer skabes 
på alle niveauer af virksomheden. 
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Genanvendelse
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Det, vi har gjort, og der, vi er 
på vej hen

Mål: Intet affald til deponi i 2021
Vi vil sætte en stopper for affald

Vi har lanceret en nul-affaldskampagne og involverer 
vores medarbejdere i det, vi ønsker at opnå. Til gengæld 
har alle vores anlæg identificeret, hvor deres affald 
kommer fra, og sammen med modtagerne af affaldet 
vurderet, hvor dette værdifulde affald kan gøre bedre 
gavn. Vi har underskrevet en Operation Clean Sweep og 
indgået partnerskab med lokale genanvendelsesfaciliteter 
til at sikre, at alt affald genanvendes. 

   
    Intet affald til deponi

Vi har bestræbt os på at introducere flere 
opsamlingssteder i vores britiske plastenhed til 
genanvendelse af affald og finde mere bæredygtige 
genanvendelsesprocesser til affald fra vores etiketter. 

Vi har indgået partnerskab med 
affaldshåndteringsvirksomheden Biffa om at identificere 
løsninger. Vi har indkøbt og placeret rumopdelte 
plastaffaldsbeholdere i vores mødelokaler og installeret 
papgenbrugsbeholdere i alle kontorer og hver 
produktionsenhed. Vi arbejder også tæt sammen med en 
etiket leverandør, som genanvender alt etiket affald. 

De øjeblikkelige resultater 
var en reduktion i den 
gennemsnitlige tømning fra 
trykvalsen og et massivt 
fald på 50 % i generelle 
affaldsomkostninger, hvilket 
beviser, at nul affald er 
godt for miljøet og giver 
god forretningsmæssig 
mening. 

Mål: Bæredygtige bygninger  
i 2025
Vi vil skabe bæredygtighed nedefra og op

Vi mener, at vores bygninger skal være bæredygtige, 
navnlig hvad angår energi- og vandforbrug. Vi udvikler 
en protokol for Robinsons ejendomme og bygninger og 
implementerer LEED- eller BREEAM-principperne, hvor det 
er muligt. For at sikre, at vores anlæg opfylder kravene, 
kontrollerer vi jævnligt dem alle og implementerer tiltag og 
henter investering, når det er nødvendigt. 

   
    Ny energi til vores virksomhed

Efter kortlægning af energiforbruget til vores virksomheder i 
Storbritannien er vi nu i gang med en meget mere detaljeret 
og omfattende øvelse med at kortlægge præcist hvor 
og hvor meget energi, vi bruger. Vi kvantificerer disse 
oplysninger som emissioner, idet det hjælper os med at 
identificere yderligere muligheder for CO2-reduktion. 

Som en del af vores produktionsekspertise og mål om 
nedbringelse af energiforbrug og CO2-udslip fortsætter 
vi med at investere i det nyeste energieffektive og 
lavemissionsbaserede udstyr og maskiner. For eksempel 
har vi installeret 11 nye hybridsprøjtestøbemaskiner på 
vores anlæg i Stanton Hill, Kirkby-in-Ashfield og Lodz, som 
leverer op til 40 % energi og tilhørende CO2-besparelse 
sammenlignet med hydrauliske maskiner. 

Vi har også ændret vandkølesystemet på vores anlæg i 
Kirkby-in-Ashfield og udskiftet det med et langt mere 
effektivt system, som bruger genvundet energi til at 
opvarme lageret, og vi har implementeret den nyeste LED-
belysning på alle vores fabrikker i Storbritannien.

  Gøre vores bygninger mere bæredygtige

Vi har taget en bæredygtig tilgang til udviklingen af vores 
anden fabrik og lager i Kirkby-in-Ashfield. Blandt de 
implementerede initiativer har vi:

• forbedret fabriksstrukturen og udskiftet gammel 
beklædning med højisolerende beklædning, som er 
meget energieffektiv

• planlagt at bruge luftbaserede varmepumper, som 
leverer opvarmning med vedvarende energi

• brugt LED-lys overalt og brugt naturligt lys, hvor det 
muligt, og

• undersøgt alternative muligheder for brug af vedvarende 
energi til energiproduktion, såsom solpaneler. 

Når vi udvikler 
den nye facilitet, 
bliver det vores 
ekspertisecenter 
inden for 
sprøjtestøbning, 
som giver 
mulighed for 
øget effektivitet 
i virksomheden 
og hjælper os 
med at opfylde vores strategiske mål inden for bæredygtig 
drift og produktionsekspertise.

Vi vil få mest mulig værdi ud af de ressourcer, vi bruger i vores drift, 
og genanvende og gendanne materialer, når de er udtjent. 

OPBAKNING TIL FN'S MÅL FOR 
BÆREDYGTIG UDVIKLING

Vores lederskab inden for bæredygtighed 
adskiller os i markedet. Vi understøtter 
dette via vores produkt- og serviceudbud, 
hvordan vi driver virksomhed og ved at 
anvende principper om løbende forbedring 
på tværs af vores direkte og indirekte 
driftsmiljø. Vi bruger ressourcer så længe 
som muligt og maksimerer derved den 
værdi, der udledes fra dem.

Mål: Positiv CO2-effekt i 2030
Vi vil efterlade et positivt fodaftryk 

Vi har opsat udfordrende mål for os selv i 
overensstemmelse med FN's klimakonference 2021 om 
at have en positiv CO2-effekt i 2030. Det betyder, at vi 
vil skabe miljømæssige fordele ved at fjerne yderligere 
CO2-udslip fra atmosfæren. Vi vil opnå det via en række 
handlinger, der omfatter:

• fastlæggelse af CO2-påvirkningen af vores kategori 1-, 2- 
og 3-emissioner (direkte og indirekte), CO2-kortlægning 
for at identificere store kilder

• integration af energi- og CO2-påvirkning i vores 
investeringsforslag, eliminering af emissioner, hvor det kan 
lade sig gøre, og prioritering af de mest energieffektive 
løsninger

• rationalisering af vores portefølje, optimering af 
energiforbrug på tværs af vores enheder og indkøb fra 
vedvarende energikilder, og 

• udvikling og implementering af krav til 
transporteffektivitet.

At gøre sig ekstra umage 
end normalt
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Det, vi har gjort, og der, vi er 
på vej hen

Mål: 10 % reduktion af brugen 
af ny plastik i 2025
Vi bruger ikke nyt 

Muligheden for at genanvende plast er én af de vigtigste 
fordele ved materialet. Som virksomhed arbejder vi i retning 
af at nedbringe den mængde af ny plast, vi bruger – med 
andre ord, så må vi ikke bruge plast, som ikke har været 
brugt tidligere. Derudover er flere produktkategorier blevet 
redesignet, hvilket har givet vægtreduktioner. Vi går endnu 
videre ved at redesigne og fortsætte med at gøre udvalgte 
produkter lettere og identificere og investere i alternative 
materialer. 

   
    Forbedring af vores produktsortiment

Vi redesigner vores produkter for at nedbringe mængden  
af ny plast. Et eksempel er vores 1-liters shampooflaske, 
som vi har redesignet for et globalt sundhedsbrand.  
Den oprindelige flaske, som blev lavet i 2019, indeholdt 
25 % forbrugsaffald (PET), i december 2020 havde vi øget 
indholdet af forbrugsaffald til 50 %, og vi arbejder på at 
øge dette til 100 % i 2021.
 
Ved at implementere tyndere flaskevægge har vi gjort 
flasken lettere, og vi har tilføjet et visuelt design uden på 
flasken i tråd med brandets værdier. Den nye flaske er 
blevet en kommerciel succes under pandemien, idet folk 
har valgt beholdere med større kapacitet. Ud over de 
kommercielle fordele, så har shampooflasken levet op til 
vores egne og vores kunders bæredygtighedsmål.

Mål: Genanvendelse af så meget 
plast som muligt i 2022
Vi vil skabe et cirkulært kredsløb for emballage

Vi har to særskilte men beslægtede mål om at øge 
indholdet af genanvendt materiale i vores emballage. I 2022 
vil al vores pap være lavet af genanvendt indhold, samt 
mindst 30 % af vores plastemballage. Vi vil opnå dette ved 
at anvende en livscyklustilgang og cirkularitet i vores design. 

Mål: Alle produkter skal 
genanvendes fuldt ud i 2022
Vi vil forlænge levetiden for plastik og pap 

Vi er i gang med at fjerne materialer, som ikke kan 
genanvendes, fra alle vores produkter. Vi udvikler en 
strategi for hver materialetype og finder erstatninger 
for dem, det er svært at genanvende, samt ændrer de 
resterende produkter, der bruger carbonblack.

        Sammen er vi banebrydende inden for 
fødevareegnet genanvendt emballage

Vi har allieret os med NEXTLOOPP-projektet om at levere 
verdens første cirkulære forsyningskæde i forhold til 
fødevareegnet genanvendt polypropylen (PP).  

Projektet, som ledes af miljøkonsulenterne hos Nextek, 
danner et konsortium af ekspertorganisationer inden for 
PP- og fødevareforsyningskæden, herunder Robinson, en 
stor forbruger af PP. Som virksomhed opfylder vi kun vores 
bæredygtighedsmål, hvis vi laver store ændringer og skaber 
en tydelig vej mod en cirkulær model, hvor vi producerer 
fødevareemballage, som omfatter bæredygtigt indkøbt, 
genanvendt PP, der kommer fra mekanisk genanvendt 
fødevareemballage. 

I de næste to år har projektet til formål et udvikle og 
demonstrere en innovativ sorteringsteknologi, udarbejde 
protokoller, implementere sortering og mekanisk 
genforarbejdet PP som en fødevareegnet råvare til 
emballage. Som en virksomhed, der er afhængig af PP, vil 
Robinson være involveret i prøver og analyser for at sikre, 
at det genvundne opfylder emballageprodukters tekniske 
specifikationer og funktionelle behov for vores kunder og 
slutbrugeren.

  Ændring af farven på genanvendelse

Forbrugere er i stigende grad bevidste om, at meget sort 
plast ikke kan genanvendes. Det er pga. indholdet af 
carbonblack-pigmentet, som ikke kan ses af de infrarøde 
sensorer, som p.t. anvendes til affaldssortering – som 
forhindrer os i at slutte kredsløbet helt. 

Hos Robinson har vi arbejdet sammen med kunder 
og leverandører om at udskifte den carbonblack, der 
anvendes i vores emballage, med synlige farver for at 
sikre fremadrettet genanvendelse, alt sammen uden at 
nedbringe emballagens funktionalitet eller egenskaber.

Vores synlige farver bliver løbende afprøvet og 
testet på tilfredsstillende og uafhængig vis af 
genanvendelseseksperter, hvilket koordineres af RECOUP. Vi 
er p.t. godt på vej mod at nå vores forpligtelse om at fjerne 
carbonblack helt fra vores produkter i 2021. 

Vi vil give vores kunder mulighed for at bidrage til at opbygge en 
cirkulær økonomi ved at anvende et formålstjenligt design, bruge 
genbrugsplast og gøre vores produkter genanvendelige.

OPBAKNING TIL FN'S MÅL FOR 
BÆREDYGTIG UDVIKLING

Vi er en vidensbaseret virksomhed, som 
innoverer inden for tekniske kompetencer 
og bæredygtighedsekspertise, hvilket 
adskiller os. Vores adræthed og fleksibilitet 
er afspejlet i den hastighed, hvormed vi 
identificerer og udvikler specialfremstillede 
produkter og løsninger, der er designet 
med miljømæssige og sociale fordele. Vi 
vil skabe nye forsyningskæder for at øge 
brugen af forbrugsaffald i en cirkulær 
økonomi, som en drivkraft for indsamling 
og genanvendelse af mere plast og pap, 
end vi tilfører markedet.

At skabe bæredygtige 
produkter og tjenester
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Det, vi har gjort, og der, vi er 
på vej hen

Cirkulær økonomi

Mål: At skabe bæredygtige 
forretningsmiljøer
Vi skaber en bedre virksomhed 

Vi går længere end vores aktuelle forretningsmodel og 
drift for at udvide vores bæredygtige, kommercielle 
aktiviteter og skabe en positive indvirkning på vores 
lokalsamfund. Vores mål er at forene interne og eksterne 
tænkere med forskellig erfaring og baggrunde og udnytte 
deres kombinerede ekspertise og kreativitet for at 
undersøge muligheden for at etablere en selvforsynende, 
cirkulær erhvervsgruppe.

Vi vil skabe fælles værdi og indtægter udover de nuværende 
forretningsmodeller og samarbejde med vores kunder og partnere 
om at skabe cirkulære lokalsamfund.

OPBAKNING TIL FN'S MÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Vi styrker virksomhedens og 
medarbejdernes fælles fremtid ved at 
investere i innovation og genopfinder os 
selv for at leve op til markedets behov. Vi 
ønsker at genbruge ressourcer så længe som 
muligt, uden spild. Vi vil samarbejde om 
at skabe nye, lokale, cirkulære økonomier, 
der fungerer i mikroskala, men samtidig 
udnytter styrken i, at alle deltagere går 
sammen om at løfte opgaven.

Vi er også dybt forankret i genanven-
delseskæden, fra forbrugeranvendelse i 
hjemmet til samarbejde med nationale og 
lokale myndigheder, affaldshåndteringsvirk-
somheder og genbrugsvirksomheder for at 
bringe plastaffald tilbage som en værdifuld 
råvare, der anvendes til produktion af mere 
beskyttende emballage.

Revitalisering af 
forretningsmodeller til 
en cirkulær økonomi
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Mål: At tilbyde genanvendelige 
produkter
Vi vil føre an inden for bæredygtighed 

Vi ønsker, at vores kunder skal bruge fuldt genanvendelige 
produkter, hvor det giver funktionel og miljømæssig mening. 
Vi kan gøre vores del ved at undersøge innovationsmuligheder, 
for eksempel ved at udvikle genanvendelig alternativ 
emballage i forhold til det traditionelle valg. 

Mål: Grønnere områder og 
levesteder
Vi skaber et grønnere samfund 

Robinson har flere områder og arealer, som p.t. ikke udnyttes 
fuldt ud. Vi vil udvikle den jord, vi ejer, til sunde områder og 
levesteder med sociale, miljømæssige og samfundsmæssige 
fordele.

Affald

Ressourcer Produktion

Forbrug og brug

G
en

an
ve

nd
el

se

Transformering af vores 
virksomhed 
I mere end 180 år har Robinson 
arbejdet for at givet noget tilbage til 
de mennesker og de omgivelser, hvor 
vi driver virksomhed, og samtidig skabe 
en god forretning. Vores historie bygger 
på innovation: Robinson solgte den 
første engangsble, og produktdesign 
og produktion har i høj grad bidraget til 
indsatsen under Krimkrigen og 1. og 2. 
Verdenskrig.

Denne arv er en rettesnor 
for vores fremtid. Vi bruger 
denne samme innovationsånd 
i hvert eneste aspekt af 
vores virksomhed: fra vores 
arbejdsstyrke til hvordan, vi 
bruger vores produkter, fra vores 
afhængighed af ressourcer til 
vores rolle i de samfund, hvor vi 
driver virksomhed.

Vi udvikler vores rolle i vores cirkulære økonomi. Vi forestiller 
os en fremtid, hvor Robinson skaber kontrollerede, lukkede 
kredsløb og lokale cirkulære økonomier inden for plast samt 
andre ressourcer og påvirkninger, såsom energi, kul og vand. 

Vi kan opnå dette ved at ansætte lokale medarbejdere og 
understøtte de sociale og miljømæssige behov i de samfund, 
vi betjener. 

Fremadrettet kan vi også se nye muligheder for Robinson og 
vores kvalitetsprodukter. Vi vil bestræbe os på i høj grad at 
forbedre vores kernekompetencer, så vi er et forbillede på 
produktion med et lavt spild. Vi vil ikke aflevere noget affald 
til deponi og vil have produktionsfaciliteter med et positivt 
CO2-udslip, og alle vores materialer skal kunne integreres i en 
cirkulær økonomi med nul affald.

Vores vision er en model med et åbent system, hvor vi 
arbejder på at løse den fælles udfordring med at nedbringe 
emballageaffaldet til nul og skabe øget velstand for alle. Vi 
ønsker også, at vores forbrugere i lokalsamfundene deltager 
aktivt og udnytter produktfordele og sender fremtidige 
råvarer tilbage. Sammen arbejder vi i retning af en effektiv 
cirkulær økonomi. 
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Det, vi har gjort, og der, vi er 
på vej hen

Mål: At tilbyde karriere-
fremmende erfaring og 
muligheder
Vi vil åbne døren for at give medarbejdere muligheder

Vi tror på at investere i den fremtidige arbejdsplads. 
På vores lokaliteter tilbyder vi praktikophold og 
lærlingeuddannelser til unge i vores lokalsamfund 
i samarbejde med skoler og universiteter og via 
regelmæssig deltagelse på karrieremesser. Vi formaliserer 
partnerskaber med disse uddannelsesinstitutioner 
for at give reelle muligheder inden for de konkrete 
områder af plastvidenskab og -teknologi samt andre 
forretningsområder, såsom HR og informationsteknologi. 

Mål: At engagere undervisere og 
elever i fordelene ved emballage 
og genanvendelse
Vi vil uddanne næste generation af 
"forandringsagenter" 

Vi ønsker, at de yngre generationer skal forstå betydningen 
af og fordelen ved emballage. Vi udvikler en kampagne for 
at introducere elever til plast og emballage fra hightech-
videnskab, som er vant til at omsætte viden til sociale 
og miljømæssige fordele. En del af dette omfatter fælles 
events med kunder og leverandører og sponsorering af 
priser, såsom IOM3 Starpack-prisen.

Mål: At give noget tilbage til 
vores samfund hvert år
Vi vil være en god nabo
Vi ved, hvor vigtigt det er at give noget tilbage til de 
lokalområder, som bidrager til at gøre vores arbejde til en 
succes. Derfor laver vi lokale samfundsprojekter på alle 
vores lokationer, som identificeres og forvaltes af lokale 
teams. Disse projekter kan strække sig fra samarbejde 
med supermarkeder om genanvendelse af plast- og 
papirmateriale, herunder indsamlings- og afhentningssteder, 
til fødevare- og tøjbanker, til forbrugerengagement 
vedrørende nedbringelse af fødevarespild eller samarbejde 
med lokalt forankrede projekter. 

        Udfordre studerende til at se fremtiden inden 
for emballage

Starpack Students Competition, som afholdes af Institute 
of Materials, Minerals & Mining (IOM3), introducerer unge 
mennesker til emballagedesignprocesser og opfordrer dem 
til at overveje emballage som en karrieremulighed. 

Konkurrencen, der blev afholdt første gang for mere end 
50 år siden, opfordrer gymnasie- og universitetsstuderende 
til at finde løsninger på udfordringer, der beskrives 
af førende FMCG-virksomheder, designbureauer og 
producenter. Forventningen og det centrale kriterium 
for bedømmelsen er, at eleverne virkelig skubber til 
den konventionelle tænkning og bryder reglerne med 
banebrydende kreativitet.  

Opgaver har i tidligere år omfattet emballage til fremme 
af børns sunde madvaner, emballage til at hjælpe med at 
nedbringe madspild i husholdninger og social interaktion 
derhjemme via emballage under pandemien. Robinson er 
stolt af at sponsorere konkurrencen. Vi udvikler opgaver til 
at engagere unge, kreative hoveder til at finde løsninger, 
som er i overensstemmelse med vores forpligtelse til 
bæredygtig emballage. 

  Hjælp til det lokale brandvæsen i Polen

Vores teams i Minsk og Lodz har samarbejdet med 
det lokale brandvæsen siden 2018. Vores økonomiske 
bidrag bruges til køb af brandudstyr, samtidig med at 
brandvæsenet uddanner os i brandsikkerhed og kontroller 
og identificerer konkrete områder til forbedring. Denne 
støtte ydes af både professionelle brandfolk og frivillige 
brandmænd, hvoraf nogle er medarbejdere hos Robinson, 
som har meldt sig frivilligt. I 2020 hjalp vi med at finansiere 
en udstilling om brand og modtog billetter til en gallafest. 

Vi vil levere reelle sociale og miljømæssige fordele til vores samfund, 
uddanne næste generation af "forandringsagenter" og tilføre flere 
bæredygtige initiativer til de områder, hvor vi driver virksomhed.

OPBAKNING TIL FN'S MÅL FOR 
BÆREDYGTIG UDVIKLING

Vi ønsker at skabe varig indflydelse i de 
samfund, hvor vi driver virksomhed: fra 
fremme af fremtidens emballageteknologer 
til uddannelse af personer inden for plast, 
pap og genanvendelse.

   
    Omsætte undersøgelser i bæredygtighed til praksis 

Robinson er kendt for at hjælpe studerende med at 
udvikle deres karrierer og tilbyde arbejdserfaring. I 2020 
arbejdede Alice Armstrong, kandidat fra universitetet 
i Swansea, sammen med Nigel Morley, Operational 
Excellence Director, i otte uger med to konkrete 
bæredygtighedsprojekter.
 
Det første projekt søgte at optimere sprøjtestøbning 
til produktion af fødevareegnede PET-flasker fra 
forbrugsaffald. Alice undersøgte muligheden for at 
omdanne PET-flager fra forbrugsaffald til fødevareegnet 
granulat som råvare til at producere flasker lavet af 
100 % genanvendt materiale og muligheden for at 
bruge ny teknologi, som ville forbedre effektiviteten og 
bæredygtigheden af både produktionsprocessen og 
de færdige flasker. Implementering af denne teknologi 
vil kunne medføre besparelser på mere end 30 tons 
CO2-emissioner pr. år, og brugen af PET baseret på 
forbrugsaffald i stedet for ny PET kan fjerne 200 tons 
emissioner. 

Alice gjorde så store fremskridt, at hun påtog sig et andet 
projekt, denne gang med at definere muligheder for 
energireduktion på vores anlæg i Kirkby-in-Ashfield. Alice 
deltog i initiativet med kortlægning af energiforbrug (læs 
mere om, hvordan vi tilfører ny energi til vores virksomhed 
på side 9). Ved at overvåge specifikke maskiner, såsom 
vandkølere, sigter vi efter at måle energiforbruget 
på specifikke produktionsområder. Formålet er at 
implementere en række opdateringer til dele af maskiner, 
såsom kølere, vakuumpumper og trykluft for at forbedre 
vores energiforbrug og hindre yderligere energispild.

Alice har på eget initiativ arbejdet med 
at dele og rådføre sig med andre for 
at sikre, at hendes forskning tilføjede 
værdi. Det var forfriskende at have en 
så flittig og entusiastisk ung person 
med lyst til at lære. Jeg ville ikke tøve 
med at hyre Alice til lignende projekter 
i fremtiden.
Nigel Morley, Operational 
Excellence Director, Robinson

’ ’

’ ’

Udvikle os sammen og 
hjælpe hinanden
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Fortæl os om dine tanker
Vores mål er at gøre os ekstra umage og skabe en bæredygtig fremtid for vores 
medarbejdere og verden. Det er vores formål. Vi tager godt imod alle ideer fra 
interessenter om, hvordan vi kan gå endnu videre og skabe reelle fremskridt på 
vores vej mod en nyfortolkning af bæredygtighed. 
 

 lubnae@robinsonpackaging.com 

 robinsonpackaging.com
linkedin.com/company/robinson-packaging-innovation
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