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Vi är en ung företagsgrupp. Vi är även ett växande företag som 
vill bli ännu större. Men vår tillväxt ska inte ske på bekostnad av 
miljön eller människor i vår omvärld.

David von Laskowski, CEO Greenfood Group

Jag brukar ofta säga att Greenfoods vision är rätt i tiden: Vi ska ge folk möjlighet att äta godare och hälsosammare mat 
med frukt och grönt som bas. All forskning visar på att en sådan kost ger lägre klimatpåverkan och tar mindre mark och 
vatten i anspråk. När resurser används för att odla växter till människor räcker det till fler. Färre behöver gå hungriga. 
Påverkan på klimatet blir lägre.

Gott så, men vi kan inte nöja oss med det.

Greenfood består idag av 26 företag som ska arbeta effektivt tillsammans. Vi ska göra mer än enbart följa lagar och regler, 
vår ambition är att över tid ligga i framkant även vad gäller hållbarhetsfrågor.

För att känna oss säkra på att det vi gör inte lämnar sår eller allt för stora avtryck har vi under 2018 tagit fram en kon-
cerngemensam hållbarhetsstrategi. Den har utgått från de utmaningar vi som företag står inför. Vi har samlat in våra 
intressenters önskemål och krav för att få en tydlig bild av vad som förväntas av oss. Sedan har vi kopplat ihop detta med 
de globala mål och utmaningar som världen står inför. En av de viktigaste frågorna handlar om att mätta en växande 
befolkning inom ramarna för vad planeten tål. All mänsklig aktivitet sätter spår, och alla uttag av mat från ekosystemet 
kommer att ha såväl miljö- som sociala effekter. Vår uppgift framöver är att göra dem så små som möjligt.

Så, det är ett digert arbete som ligger framför oss. Vi har börjat med att organisera om oss för att samla koncernens 
hållbarhetsarbete. Det ger oss en bättre överblick, och vi kan arbeta effektivare och kraftfullare. Dessutom ger det oss 
möjlighet att tillsammans rikta in oss på tydliga delmål kring våra fokusområden såsom hur vi hanterar matsvinn, hur vi 
minskar våra fotavtryck vad gäller vattenförsörjning, hur vi ser över våra emballage eller hur vi säkrar goda arbetsvillkor 
för dem som producerar våra råvaror.

Nu har du Greenfoods hållbarhetsredovisning framför dig. Här kan du se hur vi – ledning och medarbetare – verkar för 
att ta vår verksamhet i en riktning som bidrar till en bättre värld.

För i slutändan handlar det om att var och en av oss ska kunna se sig själv i spegeln och vara stolt över att arbeta för en 
hållbar framtid.

VD HAR 
ORDET

VI SKA GE FOLK MÖJLIGHET 
ATT ÄTA GODARE OCH 
HÄLSOSAMMARE MAT MED 
FRUKT OCH GRÖNT SOM BAS. 
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Greenfood bildades 2016, men delar av bolaget har en längre historia. Ett av dotterbolagen, 
Ewerman, startade verksamheten som importör, grossist och distributör av frukt och 
grönsaker redan 1964. Idag består Greenfood av 26 operativa bolag, uppdelat i fyra 
affärsområden.

Affärsområdet Fresh Produce är ledande importör och distributör av frukt och 
grönsaker. Vi köper från odlare såväl lokalt som globalt, och säljer vidare till 
grossister, restauranger, storkök och butiker i detaljhandeln.
Affärområdet Fresh Cut är inriktat på färsk produktion av livsmedel – t ex sköljda 
och skurna frukt- och grönsaksprodukter och produktion av pasta- och gryn 
produkter, pajer och äggprodukter. Produkterna säljs till såväl dagligvaruhandel 
som restauranger, caféer och hotell.
Picadeli är ett självplockskoncept av sallad, finns i såväl detaljhandel som 
servicehandel.
Food Solutions säljer produkter som är färdiga att konsumeras såväl som till frukost, 
mellanmål, lunch eller middag. I produktportföljen finns alltifrån färdiga sallader till 
wraps, fruktsallader, minimeals, smoothies och varm mat. 

Vår värdekedja sträcker sig långt, vi köper och säljer råvaror från stora delar av världen. 
Genom våra fyra affärsområden säljer vi våra produkter i framförallt Sverige och Finland, 
men även i en del andra europeiska länder. Efterfrågan på växtbaserade livsmedel har de senaste 
åren ökat stadigt i flera av de länder där vi verkar och vårt bolag har vuxit i takt med detta.

Vi har vårt huvudkontor i Helsingborg, och har lokala kontor för de olika affärsområdena 
och dotterbolagen i de länder där vi säljer våra produkter. Under 2018 hade vi ca 1300 
medarbetare.

OM BOLAGET OCH 
REDOVISNINGEN

 

 

 

 

OM BOLAGET OCH  REDOVISNINGEN  6



Inom Greenfood finns 26 operativa bolag och varje bolag har hittills haft eget ansvar för 
hållbarhetsarbetet. Under 2018 organiserade vi om oss så att det övergripande ansvaret flyttas 
från respektive bolag till koncernen istället. 

Vi har även anställt en medarbetare på koncernnivå med övergripande ansvar för att driva 
hållbarhetsansvaret tillsammans med berörda på affärsområdesnivå och bolagsnivå. Genom 
omstruktureringen får vi en tydligare styrning, effektivare arbetsformer och agera kraftfullare 
genom att vara en större aktör bli en större kravställare gentemot våra affärspartners. Genom 
ett gemensamt hållbarhetsarbete drar vi lärdom och sprider kunskap inom koncernen med 
målet att uppmärksamma alla bra saker som görs i de enskilda bolagen och implementera det 
bredare inom koncernen.

Vårt hållbarhetsarbete styrs av våra policyer och riktlinjer, på koncernnivå och på respektive 
bolagsnivå. På koncernnivå styrs hållbarhetsarbetet delvis av vårt Compliance program, och 
under detta ligger policyer för GDPR, Antitrust, Antikorruption och Jämställdhet. Inom ramen 
för Compliance program har vi även en Visselblåsarfunktion för att anställda och partners ska 
kunna anmäla misstanke om oegentligheter. Detta arbete drivs av vår Compliance Officer, som 
ansvarar för att alla våra policyer och riktlinjer är relevanta, uppdaterade, kommunicerade och att 
de följs upp och efterlevs. 

På koncernnivå har vi även en Code of Conduct, som beskriver våra förväntningar och krav 
på leverantörer och andra samarbetspartners, samt en Hållbarhetspolicy där vi beskriver vår 
ambition, vårt syfte och vårt arbete med hållbarhetsfrågor. 

Utöver dessa styrdokument har respektive bolag policys och riktlinjer för miljöarbetet och 
andra hållbarhetsfrågor.

OM REDOVISNINGEN 
Den här hållbarhetsredovisningen omfattar koncernen Greenfood med dotterbolag. 
Den gäller för verksamhetsåret 2018 och är upprättad i enlighet med bestämmelserna i 
Årsredovisningslagen. Redovisningen har antagits av styrelsen. 

STYRNING OCH ORGANISATION

GREENFOOD COMPLIANCE PROGRAM

GDPR ANTIKARTELLBILDNING ANTIKORRUPTION LIKABEHANDLINGSPOLICY

VISSELBLÅSARFUNKTION

Genom att flytta övergripande 
hållbarhetsansvar från enskilda 
bolag till koncernnivå kan vi 
åstadkomma mer med vårt 
hållbarhetsarbete.
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Vi verkar på en global marknad. Vi är beroende av råvaror och handlar med aktörer från 
många av världens länder och erbjuder våra produkter i flera europeiska länder. Det som 
händer i världen påverkar oss som företag och vi strävar efter att förhålla oss till globala 
utmaningar och förändringar både för att ta det ansvar som krävs av en global aktör och för 
att minimera våra affärsrisker. 

MÅNGA MUNNAR ATT MÄTTA
Världen står inför en gigantisk utmaning – att mätta en växande befolkning. Idag är vi 
ungefär sju miljarder och till 2050 kommer befolkningen öka till närmare tio miljarder. Alla 
dessa människor har rätt till tillräckligt med hälsosam mat. Samtidigt blir det svårare att 
få goda skördar, på grund av klimatförändring och utarmning av jordens resurser, och den 
mat som produceras fördelas inte jämlikt inom och mellan länder.

Medelklassen i världen ökar, vilket på många sätt är positivt, men när människor får det 
bättre ekonomiskt börjar de ofta äta mer kött och mejeriprodukter – produkter som har 
högre klimatpåverkan och kräver mer resurser än växtbaserade livsmedel. Dessutom finns 
ett eskalerande problem med ökad övervikt och fetma, paradoxalt nog blir fler sjuka på 
grund av för mycket mat än för lite mat – samtidigt som ungefär 870 miljoner människor i 
världen går hungriga är omkring 1,4 miljarder överviktiga. 

MAT SOM RÄCKER TILL ALLA
Det finns mycket forskning kring hur vi bör äta för att det både skall vara hälsosamt, 
räcka till världens befolkning och produceras på ett sätt som håller sig inom ramarna 
för vad planeten klarar. I korthet är det att äta mindre kött och mejerier än vad som 
görs idag och bygga vår kost på växtbaserade livsmedel. Enligt den nyligen lanserade 
forskningsrapporten, EAT Lancet, skall drygt hälften av vårt energiintag komma från 
fullkorn och rotfrukter, medan den årliga köttkonsumtionen ska minska från närmare 28 
kg rött kött och lamm till drygt 5 kg per person.

ÖKAD MEDVETENHET
Den ökade klimatmedvetenheten påverkar mångas, och i synnerhet ungas, kostval. För unga 
är klimatfrågan den viktigaste samhällsfrågan och var femte ung kvinna är vegetarian av 
klimatskäl. 2018 gick växtbaserad mat från att vara en trend till att bli mainstream. 

För oss är det här en bekräftelse på att vi har valt rätt väg att gå, när vi har fokus på att 
göra mat mer hälsosamt.  Samtidigt ser vi att vi, liksom samhället i övrigt, står inför en 
stor utmaning i att minska matsvinnet, ställa om till fossilfria transporter och minska 
resursanvändningen. Vår ambition är att vara en del av lösningen och att vara ett föredöme i 
vår bransch, bana väg framåt. Vi vet att vi har långt kvar att gå, men också att varje resa börjar 
med ett steg och i den här redovisningen kan ni läsa om hur vi har börjat arbeta för att komma 
i rätt riktning. 

OMVÄRLDSANALYS 
OCH GLOBALA 
UTMANINGAR 
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Under 2018 har vi genomfört en analys av vår verksamhet för att identifiera både möjligheter 
och risker. Vi har involverat våra intressenter i processen för att fånga in vilka frågor de tycker 
att vi ska prioritera. Utifrån vår kunskap om risker och möjligheter och våra intressenters 
åsikter har vi därefter prioriterat vilka frågor vi ska fokusera vårt arbete på. Vi har även 
undersökt hur dessa områden förhåller sig till de globala målen, för att identifiera vilka mål vi 
behöver arbeta extra med och var vi kan bidra mest positivt. 

Analysen har utmynnat i en koncerngemensam hållbarhetsstrategi, som sträcker sig över 
fem år.  Vår ambition är att över tid ligga i framkant även vad gäller hållbarhetsfrågor och vår 
vision är ”We do green convenience today for a greener tomorrow.”

Koncernens identifierade fokusområden för vårt hållbarhetsarbete är:
• Livsmedelssäkerhet
• Hälsosam mat
• Matsvinn
• Arbetsförhållanden i vår egen organisation
• Socialt ansvar i leverantörskedjan
• Klimatavtryck
• Vattenanvändning
• Förpackningsmaterial

Vi arbetar fortfarande med detaljer och med att sätta mål och delmål och prioritera vilka 
aktiviteter vi ska genomföra inom respektive delområde. Vi har också ett viktigt arbete 
framför oss med att organisera oss så att vi möjliggör genomförande och uppföljning av 
dessa mål, ute i bolagen. 

WE DO GREEN CONVENIENCE TODAY FOR A 
GREENER TOMORROW. 
 
It’s in our name: green food.
All that we are, all that we do, depends on a 
healthy planet and this planet depends on us.
 
We will do more than just follow rules and 
regulations. 

We will take pride in making sure that our 
decisions lead to a more sustainable society.

HÅLLBAR 
STRATEGI
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MÖJLIGHETER
Vi ser att vårt största positiva bidrag är att inspirera och möjliggöra för fler att i högre 
grad äta en mer hälsosam kost. Genom att få fler att äta kost med mer frukt och grönt 
bidrar vi till minskad miljöpåverkan, eftersom produktion av växtbaserad mat har lägre 
klimatpåverkan och tar mindre mark i anspråk än kött- och mejeriprodukter. En kost med 
större inslag av frukt och grönt är dessutom nyttigare, och genom att erbjuda växtbaserad 
mat kan vi bidra till en bättre folkhälsa.

RISKER
Samtidigt vet vi att matproduktionen är behäftad med risker, såväl miljömässiga som 
sociala. De största utmaningarna finns i början av värdekedjan, i odling och förädling. 
Där är vattenförbrukning, användning av kemiska bekämpningsmedel, mineralgödsel 
och fossila bränslen samt intensiva jordbruksmetoder de största miljöriskerna. Det finns 
även sociala risker, både hos odlare och förädlare, med bland annat långa arbetsdagar, 
migrantarbetare, bristande hälso- och säkerhetsarbete och risk för diskriminering och 
trakasserier.

Det är ofta långa leverantörskedjor som sträcker sig över flera länder och kontinenter. 
Det gör att det kan vara svårt att ha tillräcklig insyn och kontroll över villkoren och 
förhållandena längst ner i kedjan. De långa kedjorna ställer också krav på långväga 
transporter. Fortfarande drivs majoriteten av transporterna med fossila bränslen och 
bidrar därmed till negativ klimatpåverkan. 

Med ett förändrat klimat kommer förutsättningarna för matproduktion påverkas, det 
märktes inte minst under sommaren 2018 då höga temperaturer och torka gjorde att 
skördarna minskade över hela Sverige. Det här är en affärsrisk som vi bevakar och följer, 
och osäkerheten som följer av klimatförändringarna även påverkar priserna på råvaror. 

WE MAKE 
HEALTHY YUMMY
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INTRESSENTER
Som en del i väsentlighetsanalysen har vi genomfört en dialog med våra intressenter. Vi har en 
stor mängd olika intressenter som har påverkan på eller påverkas av våra verksamheter. Vi har inte 
möjlighet att föra en nära dialog med alla, utan har valt att fokusera på dem som vi anser är mest 
berörda; ägare, kunder, leverantörer och anställda. För att även täcka övriga intressenter har vi gjort en 
omvärldsbevakning där vi har tittat på intresseorganisationer, myndigheter och en bredare allmänhet 
och vilka intressen och åsikter de har i frågor som berör vår verksamhet.  

Vi har sammanställt resultaten från dialogerna och analysen, figur 1. Där har vi grupperat 
hållbarhetsfrågorna baserat på hur stor vår påverkan är på frågan och hur viktig den är för våra 
intressenter. Endast rena hållbarhetsfrågor som är relevanta för livsmedelsbranschen inkluderades i 
analysen. Därför har många av frågorna klassificerats som väsentliga. 

Vi identifierade åtta hållbarhetsaspekter som ”Fokus”, som vi kommer prioritera i vårt 
hållbarhetsarbete de närmaste åren. Ytterligare tre aspekter kategoriserade vi som “Utveckla” vilket 
innebär att vi fortsätter att utveckla vårt arbete med dessa aspekter, även om de har lägre prioritet än 
“Fokus”. 

En aspekt har kategoriserats som ”Möta förväntningar “, där vi anser att våra nuvarande insatser är 
tillräckliga. En aspekt har kategoriserats som “ Bibehåll “ vilket innebär att vi inte planerar för några 
ytterligare åtgärder. Vi har inte satt några mål för dessa två sista aspekter. 

B
ET

Y
D

EL
SE

 F
Ö

R
 IN

TR
ES

SE
N

TE
R

MÖTA FÖRVÄNTNINGAR

DJURVÄLFÄRD

SAMHÄLLSENGAGEMANG PÅVERKAN PÅ
BIOLOGISK MÅNGFALD

MÅNGFALD OCH 
JÄMSTÄLLDHETETISKA AFFÄRER

ANTIKORRUPTION

KLIMATAVTRYCK
LIVSMEDELSSÄKERHET

HÄLSOSAM MAT

MATSVINN

ARBETSFÖRHÅLLANDEN I 

VÅR EGEN ORGANISATION

SOCIALT ANSVAR I 
LEVERANTÖRSKEDJAN 

VATTENANVÄNDNING

FÖRPACKNINGAR

BIBEHÅLL

VÅR PÅVERKAN

FOKUS

UTVECKLA

HÅLLBAR  STRATEGI  16



GLOBALA MÅLEN
2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De universella målen 
ska hjälpa både länder och företag att navigera rätt för en hållbar framtid. Vi har kopplat 
koncernens fokusområden till de Globala målen, för att se vilka av dessa som är mest relevanta 
för vår verksamhet. Alla 17 globala mål är lika viktiga och nära kopplade med varandra. Vi vill 
bidra så mycket som möjligt till flertalet av dem, och tre av dessa ser vi att vi har störst möjlighet 
att bidra till:

Varje mål består av flera delmål. I tabellen specificerar vi vilka delmål vi tror att vi har störst 
potential att bidra till, och på vilket sätt.

HÅLLBAR  STRATEGI  18

MÅL VÅR MÖJLIGHET ATT PÅVERKA 
MÅL 2 
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och 
förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

DELMÅL 2.1 
Tillgång till säker och 
näringsriktig mat för alla

Greenfood erbjuder näringsrik och säker mat på flera marknader. Genom att fokusera 
på växtbaserad kost används mindre resurser, vilket ger möjlighet att producera mat åt 
fler på befintlig mark.

DELMÅL 2.4 
Hållbar 
livsmedelsproduktion 
och motståndskraftiga 
jordbruksmetoder

Greenfood bidrar till en mer hållbar matproduktion genom att ställa krav i 
leverantörskedjan. 

MÅL 8
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och 
förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

DELMÅL 8.4  
Förbättra 
resurseffektiviteten 
i konsumtion och 
produktion 

Greenfood bidrar till förbättrad resurseffektivitet I konsumtion och produktion genom 
effektiviseringar I egen verksamhet, transportkedjan samt genom att ställa krav på 
leverantörer. 

DELMÅL 8.5  
Full sysselsättning och 
anständiga arbetsvillkor 
med lika lön för alla

Greenfood bidrar till målet om lika lön för alla I den egna verksamheten genom väl 
utvecklade rutiner och strategier för inkludering och mångfald. 
Greenfood bidrar till målet om full sysselsättning och lika lön för alla genom krav på 
goda arbetsvillkor och social certifiering hos leverantörer.

DELMÅL 8.8  
Skydda arbetstagares 
rättigheter och främja 
trygg och säker arbetsmiljö 
för alla

Greenfood bidrar till målet genom ett välutvecklat och välfungerande hälso- och 
säkerhetsarbete inom den egna produktion en och verksamheten. 
Greenfood bidrar till målet genom krav på goda arbetsvillkor och social certifiering hos 
leverantörer.

MÅL 12
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

DELMÅL 12.4  
Ansvarsfull hantering av 
kemikalier och avfall 

Greenfood bidrar genom krav gentemot leverantörerna till minskad användning av 
kemikalier, minskade utsläpp och minskad markförstörelse i leverantörskedjan. 

DELMÅL 12.5  
Minska mängden avfall 
markant

Greenfood bidrar till att minska avfallet genom förbättrad avfallssortering och 
-hantering, användning av förnybara material i egen produktion samt genom att ställa 
krav på leverantörer. 

MÅL 2: INGEN HUNGER

MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH    

EKONOMISK TILLVÄXT

MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH 

PRODUKTION



ALL MATPRODUKTION OCH DE PROCESSER SOM INGÅR 
SÄTTER AVTRYCK I NATUREN. I VÅR ANALYS IDENTIFIERADE VI 
VÅRA HUVUDSAKLIGA MILJÖRISKER; UTSLÄPP AV KLIMATGASER, 
ANVÄNDNING AV NATURRESURSER SÅSOM VATTEN, MATERIAL 
TILL FÖRPACKNING, MATSVINN, OCH PÅVERKAN PÅ BIOLOGISK 
MÅNGFALD. VI HAR MÖJLIGHET ATT BIDRA POSITIVT TILL DE 
MILJÖUTMANINGAR VÄRLDEN STÅR INFÖR GENOM ATT ERBJUDA 
VÄXTBASERAD MAT MED LÄGRE KLIMATPÅVERKAN OCH SOM 
KRÄVER MINDRE RESURSUTTAG ÄN ANIMALISKA LIVSMEDEL.

PLANETEN 
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KLIMAT
Vår klimatpåverkan sker i huvudsak i de delar av vår värdekedja som vi inte har direkt 
kontroll över – i odlingar och delar av transportkedjan. Men vi påverkar även genom vår egen 
verksamhet, i de produktionsanläggningar och lagerlokaler vi har, på kontoren och genom 
våra resor. Vi beskriver vårt arbete med att säkra goda förhållanden hos leverantörerna, i 
odlingarna, lite längre fram i denna rapport. 

TRANSPORTER
Transportsektorn drivs fortfarande till största del av fossila bränslen. För att klara målen i 
Parisöverenskommelsen måste användningen av fossila bränslen minska dramatiskt för att 
inom en snar framtid helt upphöra. 

Både transporterna in till oss och de ut till våra kunder sker oftast med lastbil, och vissa 
längre intransporter sker med båt och flyg. Under 2018 har vi börjat ta ett starkare grepp 
kring våra transporter inom Europa. Fram till nu har våra leverantörer ansvarat för 
transporterna till oss. Vi har under 2018 kartlagt våra transporter för Fresh Produce som är 
koncernens största affärsområde. Målet med kartläggningen är dels ett nytt transportavtal 
med fler krav på bättre hållbarhetsprestanda samt att sluta avtal med färre transportfirmor 
för att flytta fram positionerna stegvis och minska våra utsläpp. Inom några år kommer vi 
sannolikt börja ställa krav på fossilfria transporter för Food Solution eller Picadeli, som finns 
i storstäderna där det finns god tillgång på förnybara drivmedel.

Vi har hittills inte haft ett samlat grepp om transporterna i våra bolag och har därför inte 
heller haft någon komplett bild eller rapportering av våra utsläpp eller vårt transportarbete. 
Under 2019 arbetar vi för att få fram uppgifter om detta för att kunna redovisa utsläpp och 
utveckling i kommande redovisningar. Frågan har ändå setts viktig och har arbetats med i 
vissa bolag. T ex har Picadeli flyttat större delen av kycklinginköpen till leverantörer som 
producerar inom EU istället från Thailand och Brasilien. Detta är ett viktigt beslut för vi 
minskar transporterna och därmed vår klimatpåverkan.  

KLIMATPÅVERKAN FRÅN EGEN VERKSAMHET
Vår klimatpåverkan från egen verksamhet kommer huvudsakligen från våra tjänsteresor 
och från produktionen i våra processanläggningar. Våra medarbetare flyger till leverantörer 
i olika länder, och dessa flygresor är i dagsläget svåra att hitta alternativ för. Det görs även en 
del andra flygresor, där andra alternativ skulle kunna vara möjliga. Under 2019 kommer vi 
för första gången sammanställa alla uppgifter och sätta konkreta mål för minskning av vår 
klimatpåverkan från tjänsteresor. 

I vår verksamhet används el, kyla och annan energi, som alla bidrar till utsläpp av klimatgaser. 
Under 2018 genomförde vi energikartläggning av alla svenska bolag, och har nu god 
kännedom om vår energianvändning. Energikartläggningen har resulterat i åtgärdsförslag 
t ex närvarobelysning, förbättrad användning av tryckluft, byte till LED-lampor etc. 
Åtgärdsförslagen skall värderas och implementering görs på de som anses vara relevanta.  

För vissa anläggningar i andra länder saknar vi detaljerad information och har därför inte haft 
möjlighet att räkna ut klimatpåverkan från denna. Som en del i vår koncerngemensamma 
hållbarhetssatsning som vi inledde under 2018 kommer vi arbeta fram rutiner för 
uppföljning och redovisning av denna typ av data.

Under 2018 använde vi ungefär 28 000 MWh energi inom koncernen, uppdelat i elektricitet, 
värme, kyla och egenproducerad el (se figur 1).

Utöver direkt klimatpåverkan från processanläggningarna sker även en miljöpåverkan 
genom utsläpp till luft och vatten, genom matsvinn och annat avfall. Vi har ett strukturerat 
miljöarbete på anläggningarna för att säkra att vi minimerar vår miljöpåverkan och arbetar 
för ständiga förbättringar. Två av anläggningarna är certifierade enligt ISO 14001.

Egen produktion 
av el (solceller)

Kyla

Värme

Elektricitet 21 488 MWh

125  MWh

2 852  MWh

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

3 875  MWh

figur 1.
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RESURSER 
I vår värdekedja används mycket resurser och det genereras även avfall och matsvinn. Idag 
slängs ungefär en tredjedel av all mat i världen, ett slöseri av enorma mått med tanke på 
de utmaningar världen står inför. Svinnet sker i hela värdekedjan, hos såväl producenter 
som dagligvaruhandel och konsumenter. Vi arbetar aktivt med frågan både i våra egna 
anläggningar i form av att utarbeta hållbara produktionsmetoder men även genom att ställa 
krav på hållbara produktions- och odlingsmetoder hos våra leverantörer. Vi arbetar även 
med frågan med våra kunder genom teknisk innovation samt ha en kontinuerlig dialog för 
hur vi gemensamt kan minska matsvinnet. 

Exempel på hur vi jobbar med matsvinn i våra egna anläggningar är att hitta fler 
användningsområden för att ta tillvara på restprodukter och nyttja dem i andra produkter 
samt hitta fler möjligheter där vi kan avyttra produkter med kortare hållbarhet. 

Exempel på hur vi jobbar tillsammans med kunder är att genom teknisk produktutveckling 
har Picadeli utvecklat autoorder i beställningsförfarandet för att underlätta för kunderna 
att beställa den volym som faktiskt omsätts i butikerna vilket leder till minimerat matsvinn 
i butikerna. Ytterligare ett arbete som genomförts för bättre nyttjande av resurser är 
borttagandet av ett lager PE-plast från Picadelis salladsskålar samt övergång till att enbart 
använda återvunnet PET i locken. 

Under hösten 2018 släppte organisationen 
Swedwatch en rapport om odling av sparris 
och avokado i Ica-dalen i Peru, där bland 
annat vi köper produkter från. Granskningen 
belyste den svåra vattensituationen i dalen, 
där vattenkrävande grödor har gjort att 
grundvattennivåerna har sjunkit dramatiskt. 
Vi reste till Ica-dalen för att själva besöka vår 
leverantör och få fördjupad kunskap. Det är en 
komplex situation och vi, liksom övriga aktörer i 
Sverige, arbetar för att hitta vägar framåt

PERU

LIMA

ICA
DALEN
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RESURSER 
Största andelen av våra produkter kommer från Sverige och övriga Europa medan mer 
exotiska frukter och grönsaker, som exempelvis bananer och avokado, importeras från andra 
världsdelar. Vi köper också in animaliska produkter, även dessa i huvudsak från Sverige och 
andra europeiska länder.

Vi hanterar våra risker i leverantörsledet genom att ställa krav på villkor och förhållanden 
hos producenterna. Vi ställer krav på våra leverantörer på olika sätt i våra olika bolag. Kraven 
regleras i våra avtal med leverantörerna och vi gör regelbundna besök hos dessa, ibland 
tillsammans med våra kunder, för att se att våra krav efterlevs.

BIOLOGISK MÅNGFALD 
Forskare varnar för att vi står inför ett sjätte massutdöende av arter. Insekterna är en 
särskilt hotad grupp med risk för att 40 procent av världens insektsarter utrotas under de 
kommande årtiondena. Den totala massan av insekter faller med 2,5 procent per år. Och 
insekter är absolut nödvändiga för vår matproduktion, genom att de bryter ned näring, 
bidrar till en god jordkvalitet och pollinerar grödor. Jordbruket är en av de drivande 
faktorerna bakom detta, genom att naturmark omvandlas till monokulturer, intensiva 
jordbruksmetoder och användning av kemiska bekämpningsmedel och mineralgödsel.

Vi ställer krav på att alla våra leverantörer ska vara certifierade enligt Global GAP eller 
motsvarande. Vi ställer även krav på att produkterna följer Europeiska Kommissionens 
standard för frukt och grönsaker, och att produkternas restnivåer av bekämpningsmedel 
ligger under EU:s gränsvärden.  Detta verifierar vi genom ett certifikat utfärdat av 
internationellt erkända och oberoende kontrollorgan, Livsmedelsverkets kontroller av 
bekämpningsmedelsrester i livsmedel, och våra egna stickprovskontroller. Vi övervakar 
ständigt vilka varor och leverantörer som har av saluförbud för att de har använt av otillåtna 
bekämpningsmedel eller överskridit gränsvärden.   

Samtidigt vet vi att detta inte räcker. I koncernens största affärsområde, Fresh Produce, har 
vi vårt största ekologiska sortiment. En av fördelarna med ekologiska livsmedel är att de 
produceras utan kemiska bekämpningsmedel och mineralgödsel och därmed inte hotar den 
biologiska mångfalden på samma sätt som konventionellt odlade. 

Under 2018 genererade vi närmare 11 000 ton avfall i vår 
verksamhet (se tabell 1 samt figur 2).

MATERIAL TON ANDEL
MATAVFALL 6 443 60%
BRÄNNBART/RESIDUAL 1 246 24%
PAPPER OCH KARTONG 1 066 10%
ÖVRIGT, ICKE-FARLIGT AVFALL 581 5,4%
METALL 28 0,3%
PLAST 43 0,4%
TRÄ 8 0,1%

 TABELL 1

 FIGUR 2
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29% KOMPOSTERING ELLER 
BIOGASPRODUKTION

11,6 MATERIALÅTERVINNING

24% ENERGIÅTERVINNING
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En stor del av arbetat är att utveckla och utbilda odlarna, speciellt mindre eller nya 
leverantör. Han för en dialog med odlarna och driver fram förändring, exempelvis inom 
gödsling, bevattning, produkthantering och i användningen av bekämpningsmedel

– Vi arbetar exempelvis tillsammans med odlarna för att minska vattenanvändningen, 
antingen genom utveckling av deras bevattningssystem eller genom att öka kunskapen om 
vattenhantering. För odlarna är vatten en kostnad och de vill absolut inte slösa med den 
resursen, säger Paolo. 

I fall där det finns vattenbrist i ett område säkerställer Paolo att odlaren samverkar i de lokala 
utvecklings- och förbättringsprojekt som drivs. Han säkerställer också att det kontinuerligt 
sker framsteg som syftar till att minska jordbrukets påverkan. 

– Det är en balansgång, för många samhällen är jordbruket den primära inkomstkällan. Det 
krävs bra samarbete mellan lokalbefolkningen och alla aktörer inblandade, avslutar Paolo. 

Greenfoods arbete med leverantörsbedömningar och 
leverantörsutveckling drivs av bland annat Paolo Pugno. 
Arbetet bevakar kvalitén i alla led i produktionen, säkerställer 
hög livsmedelsäkerhet, samt att regelefterlevnad inom miljö 
och sociala villkor uppfylls.

För att verifiera och utveckla Greenfoods leverantörer genomför Paolo revisioner på plats 
hos leverantörerna. Nyckelparameterar i leverantörsbedömningen följs kontinuerligt upp 
för att säkerställa att tidigare brister åtgärdats. 

– Greenfood har tagit fram ett eget arbetsverktyg baserat på kriterier och certifieringar inom 
odling, paketering och hygien. Bland annat Global GAP, den internationella standarden för 
livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn, säger Paolo Pugno. 

FÖR ODLARNA 
ÄR VATTEN EN 
KOSTNAD OCH DE 
VILL ABSOLUT INTE 
SLÖSA MED DEN 
RESURSEN

PAOLO PUGNO
COMPLIANCE AND TECHNICAL MANAGER, GREENFOOD BENELUX

INTERVJU MED PAOLO PUGNO 
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Inom Picadeli har vi genomfört en del 
förändringar under 2018, för att stärka vår 
hållbarhetsprestanda, bl a har vi tagit bort 
ett lager PE-plast från skålar och använder 
endast återvunnet PET i locken. Under 2019 
kommer vi ta ytterligare ett steg och byta ut 
plastbesticken mot komposterbara bestick.
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Vi identifierade tre huvudsakliga områden avseende sociala frågor och mänskliga rättigheter; 
arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan, arbetsförhållanden i vår 
egen organisation och mångfald och jämställdhet, även det i vår egen organisation.

MEDARBETARE 
Vi är en arbetsgivare för mer än 1300 medarbetare och på våra arbetsplatser finns människor 
med ursprung i många av världens länder. I takt med att konsumenter vill äta mer grönt växer 
vår verksamhet och flera av våra bolag anställer nya medarbetare. Vi är glada över att kunna 
vara med och bidra till att människor får arbete och vi lägger stor kraft på att få dem att trivas 
och att få arbetsplatser där olikheter kan mötas.

Precis som många andra arbetsgivare står vi inför utmaningar när det gäller stress och 
ohälsa.  I takt med att vi växer och nyanställer, behöver vi fokusera på att hitta och behålla 
kompetenta medarbetare, att vara en attraktiv arbetsgivare. Många av våra medarbetare 
tillhör det som kallas Generation Y, de som är födda under mitten av 80-talet till mitten 
av 90-talet. Människor i denna generation motiveras ofta av förändring och möjlighet att 
utvecklas och byter gärna arbetsplats ofta för att få lära nytt och utvecklas. Det här behöver 
vi hantera, till exempel genom att ge möjlighet att byta arbetsuppgifter, få ökat ansvar och 
kompetensutveckling. 

Alla dessa frågor – stress och ohälsa, jämställdhet och att behålla personal – är kopplade till 
varandra och vi hanterar dem genom att arbeta för att skapa en arbetsplats där medarbetarna 
trivs, utvecklas och möter varandra med respekt. 
Personalfrågor hanteras i de olika dotterbolagen och inom de respektive bolagen finns 
ett stort fokus på att säkerställa goda sociala förhållanden såsom arbetsvillkor, hälsa 

och säkerhet på arbetsplatsen och medarbetarnöjdhet. De flesta affärsområdena har en 
personalhandbok som innehåller de policyer som rör medarbetarna, som exempelvis 
anställning, arbetstider, löner, arbetsmiljö, hälsa och anti-diskriminering. Företagets policyer 
för personalfrågor och sociala förhållanden gör att medarbetarna vet vilka rättigheter och 
skyldigheter man har som anställd, vad de kan förvänta sig av företaget och av sina kollegor 
och vad som förväntas av dem, vilka beteenden som inte accepteras och hur man ska 
rapportera eventuella missförhållanden. 

Under 2018 har två av bolagen redovisat att de har haft enstaka fall av trakasserier. Dessa har 
tagits upp till ledningen inom respektive bolag, där de har hanterats och lösts.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och har kartlagt könsfördelningen i våra olika 
affärsområden, och kombinerar det med en lönekartläggning. 

MÄNNISKORNA 
OCH  
MEDARBETARE 

ANTAL MEDARBETARE ANDEL

MÄN 562 62%
KVINNOR 342 38%

ANTAL MEDARBETARE UPPDELAT PÅ MÄN/KVINNOR I KONCERNEN.
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Agim Krenzi är en av medarbetarna på Salico AB, som levererar 
färdigskurna grönsaker till butiker och restauranger. Han är 
ett exempel på en ur Generation Y, med en stark drivkraft till 
förändring och ständiga utmaningar.

- Jag började arbeta här 2005, då studerade jag och behövde ett extrajobb. Då arbetade jag i 
produktionen, processade och packade grönsaker. Jag trivdes så bra med både företaget och 
kollegorna, så jag har blivit kvar sedan dess, berättar Agim Krenzi.

När Salico skulle införa ett nytt affärssystem blev han tillfrågad om han ville delta i 
projektgruppen. Han hade goda datakunskaper från sin utbildning och kunde bidra med 
värdefull kompetens.
- När hela systemet skulle sjösättas frågade de om jag vill bli ansvarig för det, som intern support. 
Jag blev såklart jätteglad, det var ett bra steg vidare för mig. Ett sätt att lära mig nytt, utvecklas och 
utmanas, berättar Agim Krenzi.

Han fick gå en utbildning när han skulle få en mer ledande befattning, och Agim Krenzi säger att 
det finns bra förutsättningar att lära sig något nytt och utvecklas – för den som vill – och att det 
finns många tillfällen att delta i utbildningar och annan kompetensutveckling.

- Det handlar ju en hel del om vad man vill också. En del är nöjda med att inte ha så stora 
förändringar. Om man är en sådan som jag, som hela tiden söker utmaningar, då finns bra 
möjligheter att utvecklas inom bolaget, säger Agim Krenzi.

Vi köper våra produkter från odlare i ett stort antal länder i flera världsdelar, inklusive länder som 
identifieras som riskländer vad gäller sociala förhållanden och brott mot mänskliga rättigheter. Det 
finns därmed risk för att mänskliga rättigheter inte respekteras hela vägen bak i leverantörskedjan, 
och även risk för undermåliga arbetsförhållanden. Jordbruk och förädling är några av de branscher 
där man kan se höga risker för tvångsarbete, barnarbete, långa arbetsdagar, låga löner, trakasserier 
och diskriminering, avsaknad av kontrakt, förbud mot kollektiva förhandlingar och bristande 
hälso- och säkerhetsarbete. 

De här riskerna är fortfarande högre i länder som betraktas som riskländer av bland annat Amfori 
BSCI, men med en ökande migration har fler människor hamnat i utsatta situationer även i 
europeiska länder, som traditionellt har haft låg risk. 

Under 2018 blev vi medlemmar i Amfori BSCI, ett nätverk som ger oss utökade möjligheter att 
ha kontroll på villkoren i vår leverantörskedja, samt möjlighet att ta del av de sociala revisioner 
som görs inom Amfori BSCI. Vi har även en medarbetare som genomgått en utbildning 
för att genomföra egna audits. Egna sociala revisioner har även genomförts på ett urval av 
våra leverantörer som ligger i identifierade riskländer. Utöver detta har vi även tagit fram en 
koncerngemensam Code of Conduct där implementeringen påbörjades under 2018 och fortsätter 2019. 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH 
ARBETSFÖRHÅLLANDEN HOS LEVERANTÖRER 

ANTAL ARBETSSKADOR 62%
SJUKFRÅNVARO 38%

 SJUKFRÅNVARO OCH ARBETSSKADOR UNDER 2018.AGIM KRENZI 
AFFÄRSSYSTEMSANSVARIG, SALICO AB

DET FINNS BRA 
MÖJLIGHETER ATT 
UTVECKLAS INOM 
BOLAGET

INTERVJU MED AGIM KRENZI
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SAMHÄLLET 
Vi strävar efter att vårt hållbarhetsarbete ska leda till att vi minskar våra negativa 
avtryck på planeten och att vi maximerar våra goda avtryck. Vi kan göra nytta för 
samhället genom att erbjuda mat som gör gott för såväl människors hälsa som för 
ekosystemen. 

ANTI-KORRUPTION
De senaste åren har risk för korruption lyfts både i offentlig och privat sektor. Även 
om risken för mutor och korruption är låg i Sverige, så är den i allra högsta grad 
relevant och viktig att ha under bevakning, och utveckla strategier för eftersom vi är 
verksamma i hela världen på ett eller annat sätt. 

Det finns risk, i olika hög grad, i alla steg i värdekedjan. I alla möten med leverantörer, 
kunder och andra affärspartners måste vi säkra att våra värderingar och god 
affärssed genomsyrar relationerna för att förhindra korruption. Inom koncernen 
har vi policyer om god affärsetik och anti-korruption. Vi har även en utarbetat anti-
korruptionsprocess där det finns rutiner för hur vi jobbar för att säkerställa att vi 
har kontroll på våra leverantörer och kan kontrollera att de inte tillhör någon olaglig 
organisation. Målet är att alla som är berörda ska förstår vad korruption är, att de ska 
kunna identifiera situationer då korruption kan uppstå och att de vet hur de ska agera i 
olika situationer. Under första kvartalet 2018 implementerade vi ett visselblåsarsystem 
som underlättar för medarbetare att rapportera om de upptäcker eller utsätts för 
försök till korruption eller annan oetisk eller olaglig handling. Under året inkom 3 
stycken visselblåsningar som hanterades enligt det system som implementerats inom 
koncernen.

VÄLGÖRENHET
Greenfood har en centraliserad hållbarhetsorganisation, arbetet koordineras från 
huvudkontoret i Helsingborg. Men det finns samtidigt utrymme för bolag i koncernen 
att engagera sig i välgörenhetsprojekt. Vi bidrar till projekt i Sverige och Europa med 
avsikt att göra skillnad lokalt. Exempel på projekt vi stöttar är t ex att Salico bidrar 
med pengar till Ronald McDonald Hus till driften och mat till familjerna som vistas i 
husen, Allfrukt bidrar med livsmedel till familjerna som bor i husen stiftelsen driver 
och Satotukko skänker mat till behövande genom organisationen Yhteinen pöytä 
(Gemensamt bord)  som har skapat ett innovativt och effektivt sätt att leverera 
överskottsmat från livsmedelsföretag, grossister och återförsäljare till ett nätverk 
av hjälpdistributörer. Men utöver välgörenhetsprojekt kopplat till mat finns det 
även projekt som t ex hjälper till att förbättra livet för barn sjuka i cancer,  bidrag till 
föreningsidrott eller lopp med syfte att öka medvetenheten och kunskapen om cancer.

NYTTIG OCH TILLGÄNGLIG MAT FÖR MÅNGA
I vår väsentlighetsanalys såg vi att vårt stora hållbarhetsbidrag är att vi erbjuder 
lättillgänglig hälsosam mat med frukt och grönt som bas till många. Livsstilssjukdomar 
som bland annat diabetes, hjärtkärlsjukdomar och övervikt har bland annat en grund i vad 
vi äter. All forskning visar att processad mat, kött, salt och för mycket socker innebär stora 
hälsorisker, medan fullkorn, frukt och grönt och växtbaserade oljor är en del av en hälsosam 
livsstil.

Vi tror att det är bättre att erbjuda goda och enkla alternativ och därför vill vi locka fler att 
välja det hälsosamma – genom att göra det smakligt, tillgängligt och enkelt. Vi har sett att 
det fungerar, för vi säljer mer gröna matvaror varje år. Framöver vill vi att ännu fler ska välja 
lite nyttigare alternativ oftare – även om de har bråttom eller inte orkar laga en ordentlig 
måltid.

För oss är det extra tillfredsställande att vår idé om hur en måltid ska se ut nu även får stöd i 
forskning om framtidens mat för en hållbar värld. Det gör att vi får extra energi att fortsätta 
att arbeta för att växa så att vi kan erbjuda ännu mer nyttig och hållbar mat till fler.
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- Det händer väldigt mycket positivt i matvärlden nu, det är viktigt att komma ihåg det.
Ibland kan det kännas ordentligt utmanande att försöka driva på för en mer hållbar
livsmedelsförsörjning, men det händer bra saker också. Det finns en vilja i hela 
livsmedelskedjan till att vilja förbättra. Alltifrån att minimera matsvinn i produktion och 
byta till förnyelsebar energi till att möta konsumentens efterfrågan på nya spännande 
växtbaserade produkter, säger Lisa Isakson är Head of Communication & Sustainability 
på Greenfood Group.

Dessutom framhåller hon att det även är många hälsofördelar med att dra ner på 
köttet och äta mer grönt. För forskningen är tydlig – en hälsosam kost består till största 
delen av växtbaserade livsmedel. Genom att följa rekommendationer från WHO 
och Livsmedelsverket minskar risk för ohälsa i form av diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, 
övervikt och cancer. Här ser vi att vi har en viktig roll att fylla. 

- För att få fler att äta hälsosammare med frukt och grönt som bas måste det finnas goda 
och spännande alternativ, som är lättillgängliga och som kan fylla olika funktioner – 
såväl basvaror som färdiga produkter och mellanmål. Jag tycker att vi på Greenfood har 
kommit en bra bit på väg där, även om vi förstås kan göra mycket mer. Genom att flytta 
övergripande hållbarhetsansvar från enskilda bolag till koncernivå kommer vi kunna 
åstadkomma mer. Något jag ser fram emot, säger Lisa Isakson. 

DET HÄNDER 
VÄLDIGT MYCKET 
POSITIVT I 
MATVÄRLDEN NU

HEAD OF COMMUNICATION & CSR, GREENFOOD GROUP

LISA ISAKSON

INTERVJU MED LISA ISAKSON

SAMHÄLLET  38




