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David von Laskowski, CEO Greenfood Group

2019 var ett fantastiskt år för Greenfood! Såväl omsättning som resultat fortsatte att skjuta i höjden. 
På det internationella planet har vi stärkt vår position på befintliga marknader och erövrat nya. Vi 
syns och vi hörs – och det är bra, för då kan vi nå ännu fler med vårt budskap: Green Convenience 
bidrar till att skapa en mer välmående planet – på flera plan.

Under det gångna året har hållbarhetsfrågor varit högt på vår agenda. Detta har präglat vårt interna arbete på 
alla nivåer, men det har också synts externt. I slutet av året var vi inbjudna till COP 25 World Climate Summit 
i Madrid där  jag talade om vikten av biologisk mångfald i jordbruket. Vi har fått en ny inbjudan till 2020s 
upplaga som detta år sker i Glasgow, vilket vi ämnar att närvara på.

Innovation ligger i Greenfoods dna och det präglar även vårt hållbarhetsarbete. Vi försöker hitta 
förbättringar i allt vi gör: från att installera solceller och hitta nya användningsområden för restprodukter 
som tidigare blev matsvinn, till att prata hållbarhet med våra kunder och diskutera hur vi tillsammans kan 
göra mer hållbara produkter och koncept.

Tillsammans är ett nyckelord – för tillsammans kan vi uppnå mycket mer än om vi arbetar på egen hand. 
Därför är goda relationer med kunder och leverantörer avgörande. Men principen gäller också vårt interna 
arbete. När vi arbetar gemensamt som koncern kan vi ha en helt annan överblick och ställa högre krav på 
hållbarhet än vad varje enskilt bolag kan göra på egen hand. Ju fler vi är, desto mer har vi att säga till om.

Ur ett större perspektiv ser jag just nu transporter, matsvinn och förpackningar som de tre största 
hållbarhetsutmaningarna för matsektorn. Idag slängs en dryg tredjedel av all mat som produceras och vi i 
branschen kan göra mycket för att sänka den siffran. I den här rapporten kan du läsa om hur några av våra 
bolag arbetar för att minska sitt matsvinn. 

Vi har tagit stora kliv framåt på vår hållbarhetsresa, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi tittar 
på frågan med öppna ögon och ifrågasätter invanda arbetssätt – fullt medvetna om att det är ett långsiktigt 
förändringsarbete vi gett oss in i.

VD HAR 
ORDET

När det gäller matsektorns 
hållbarhetsutmaningar ser 
jag transporter, matsvinn och 
förpackningar som stora frågor.
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Antal operativa företag i koncernen: 27
Verksamma i 8 länder: Sverige, Finland, 
Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien, 
Frankrike och Spanien.
Huvudkontor: I Helsingborg, Sverige
Antal anställda: 1 397
Omsättning 2019: 5,2 miljarder SEK
Tillväxt: En ökning med 1,6 miljarder SEK 
sedan 2015.

FAKTA:

OM BOLAGET OCH 
REDOVISNINGEN 

Genom att få fler människor att äta 
smart, grön och hälsosam mat bidrar vi 
både till att minska klimatbelastningen 
och till en bättre folkhälsa
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Greenfood har i sin nuvarande struktur funnits sedan 2016, men i koncernen finns bolag som varit med 
längre än så. Dotterbolaget Ewerman, som importerar och distribuerar frukt och grönsaker, startade sin 
verksamhet redan 1964. Utifrån en bas på just frukt och grönt har sedan koncernens utvecklats till att i dag 
arbeta med det vi kallar Green Convenience, med ett utbud som består av allt från självplockssallad, skuren 
frukt och grönt samt färdigrätter, till frukt och grönt från alla delar av världen. 

I dag är Greenfood en av de största koncernerna inom hälsosam mat på centraleuropa. Vår passion 
och vårt driv handlar om att skapa en värld där alla ska kunna välja en hälsosammare livsstil genom att 
vi bidrar till att göra sund mat lättillgänglig, med basen från frukt och grönt; något vi alltså kallar Green 
Convenience. Vi vill inspirera till ett hälsosammare samhälle, genom att koppla samman människor 
med prisvärd, god och hälsosam mat. När vi arbetar (både internt och gentemot våra kunder) vill vi vara: 
utmanande, enkla och tillgängliga. 

Under 2019 gick Greenfood från fyra operativa affärsområden till tre (se nedan), när Food Solutions och 
Fresh Cut slogs ihop till ett affärsområde: Food Solutions. 

Affärsområdet Fresh Produce har en bred och lång erfarenhet av att importera och distribuera 
frukt, bär, kryddor och grönsaker. Vi köper både lokalt och globalt och förser grossister, restauranger 
och butiker i Europa med varor. 

Affärsområdet Picadeli är ett högteknologiskt självplockskoncept av sallad som finns i detalj- och 
servicehandeln. Visionen är en värld där snabbmat är raka motsatsen till skräpmat. Verksamheten är 
marknadsledande i Europa.

Affärsområdet Food Solutions affärsidé bygger på att förenkla möjligheten att äta gott och 
hälsosammare samt spara värdefull tid genom att minimera tillagningstid i köket. Sortimentet 
sträcker sig alltifrån skurna frukter och grönsaker i alla dess färger, grynmixer och pastablandningar 
till konsumentpackade sallader, wraps och smoothies. Affärsområdets kunder är såväl HoReCa som 
slutkonsument. 

 
De fyra varumärken som det investerats mest i under 2019 är: Picadeli, Daily Greens, SallaCarte 
och GreenDeli. Dessa varumärken sträcker sig tillsammans inom samtliga affärsområden och på flera 
marknader.

Dessa varumärken används inom olika kategorier och marknader beroende på vilket varumärke det gäller.

VI VILL GÖRA 
SUND MAT 
LÄTTILLGÄNGLIG
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Sedan kvartal tre 2018 ligger det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet på 
koncernnivå. Då tillsattes en ansvarig  för kommunikation och CSR i koncernledningen, 
med ansvar att driva hållbarhetsarbetet tillsammans med de berörda på affärsområdes- och 
bolagsnivå. Detta för att skapa tydligare styrning, effektivare arbetsformer och för att kunna 
agera mer kraftfullt gentemot våra affärspartners. 

Förändringen har fallit väl ut och under hösten 2019 har även en hållbarhetskoordinator 
anställts på koncernnivå, med uppgift att driva hållbarhetsarbetet framåt och med ett 
uttalat ansvar att stötta respektive bolags hållbarhetskoordinator. Inom varje affärsområde 
finns dessutom en övergripande hållbarhetskoordinator, som tillsammans med de centrala 
hållbarhetsfunktionerna bildar en hållbarhetskommitté.

Hållbarhetsarbetet styrs av gruppens policys och riktlinjer; överordnade på koncernnivå och 
detaljerade inom respektive bolag. På koncernnivå styrs arbetet främst av vår hållbarhetspolicy, 
hållbarhetsstrategi och vår externa uppförandekod. I den sistnämnda beskrivs våra förväntningar 
och krav på leverantörer och andra samarbetspartners. En intern uppförandekod är framtagen 
och kommer att implementeras under 2020. 

Styrningen av vissa områden, till exempel antikorruption och jämställdhet, är fastställt i 
Greenfood Compliance Program. Ansvaret för uppföljning av detta ligger på koncernens 
Compliance Officer, som även ansvarar för att policys och riktlinjer inom detta område är 
uppdaterade och efterlevs.

Utöver dessa styrdokument har bolagen egna policys och riktlinjer för personal-, kvalitet- och 
miljöfrågor.

För att följa koncernens utveckling inom hållbarhet mer systematiskt, har vi under 
2019 utvidgat vårt arbete i plattformen Worldfavor. Plattformen hjälper oss att på ett 
strukturerat sätt arbeta med hållbarhetsarbetet såväl internt som externt. I plattformen 
hanteras leverantörer i affärsområdet Fresh Produce, som har nästan 70 procent av 
koncernens totala livsmedelsleverantörer. Den har även använts i hela koncernen för 
insamling av data för årets hållbarhetsrapportering.

TYDLIGARE 
STRUKTUR OCH 
ÖKADE RESURSER

CENTRAL ORGANISATION
Ansvarig för kommunikation och CSR

Hållbarhetskoordinator

FRESH PRODUCE FOOD SOLUTION PICADELI

Affärsområde hållbarhetskoordinator
Bolags hållbarhetskoordinatorer

Affärsområde hållbarhetskoordinator
Bolags hållbarhetskoordinatorer

Affärsområde hållbarhetskoordinator
Bolags hållbarhetskoordinatorer

Organisationsbild över hållbarhetsarbetet
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Engagemang och nytänkande för en mer hållbar livsmedelsindustri 
Mat kan både förbättra människors hälsa och bidra till att skapa en mer hållbar värld. 
Men samtidigt utgör livsmedelsindustrin ett hot, såväl för planeten som för oss 
människor. I dag lever över 820 miljoner människor utan tillräcklig tillgång till mat. 
Samtidigt äter många andra ohälsosam och ofta alldeles för mycket mat, vilket ökar 
risken för sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och fetma. Det 
är den ena av de två utmaningar vår bransch står inför. Den andra handlar om att 
drastiskt minska livsmedelsindustrins nuvarande påverkan på klimatet, ekosystem 
och den biologiska mångfalden. Och båda dessa utmaningar ska alltså adresseras 
samtidigt. 

EAT-Lancet kommissionen presenterade i början av 2019 sin analys av vad som 
krävs för att lyckas. Nämligen att – globalt – halvera matsvinnet, dramatiskt öka 
avkastningen från jordbruket samtidigt som användning av vatten och konstgödsel 
minskar, samt få världens befolkning att övergå till en mer växtbaserad kost. Bilden 
bekräftades av FN:s klimatpanel IPCC, som i augusti 2019 kom med en rapport 
om klimatförändring och landanvändning. Här tydliggjordes också att balansen 
i ekosystemet måste behållas och den biologiska mångfalden värnas för att vi 
överhuvudtaget ska kunna fortsätta producera mat och ha tillgång till färskt vatten på 
samma sätt som idag.

EN BRANCH I 
FÖRÄNDRING 

Genom att få fler människor att äta 
smart, grön och hälsosam mat bidrar vi 
både till att minska klimatbelastningen 
och till en bättre folkhälsa
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För att lyckas är det tydligt att både producenter och konsumenter måste ändra 
beteende. Detta kan delvis ske genom självreglering i branschen och att konsumenter 
blir uppmärksammade på problemen och därmed börjar efterfråga andra produkter 
och ställa högre krav. En utveckling i rätt riktning, som vi redan ser, är ökningen 
av konsumtion av vegetarisk mat och kraven på hållbara arbetssätt och schysta 
arbetsvillkor. Men det är uppenbart att omställningen inte går fort nog och att 
förändringarna också måste drivas fram genom nya lagar och regler. 

Runt om i världen ser vi därför att nya lagkrav för att stärka klimatet och folkhälsan 
introduceras eller planeras. Ett fokus har varit förpackningar, där till exempel 
engångsartiklar i plast, som sugrör och plastbestick, kommer vara förbjudna inom EU 
2021. Men diskussioner förs även om bland annat skatt på socker och rött kött – EAT 
Lancet säger att konsumtionen av rött kött och socker behöver minska med över 50 
procent! Och man ser också över vilka odlings- och tillverkningskrav som ska ställas på 
den mat som säljs till privatpersoner eller upphandlas offentligt. 

För att hänga med anser vi att livsmedelsindustrin måste vara innovativ och snabbfotad. 
Det är nämligen vi som tillhandahåller lösningarna på dagens problem och som snabbt 
anpassar sig till – eller till och med förutser – kundernas och lagstiftarnas ändrade 
preferenser som kommer att leverera morgondagens mat. Därför ser vi nu en snabb 
utveckling inom Food tech. Både i hur mat produceras, genom exempelvis hydroponiskt 
jordbruk, odlat kött och livsmedel baserade på råvaror som tidigare inte använts som 
föda, som alger, växter och insekter. Och även i hur maten förpackas, distribueras och 
konsumeras, genom till exempel spårning med blockchain-teknik samt individuella 
hälsoanpassade dieter och cirkulära förpackningar.

Kort sagt står branschen inför en stor omvandling, och därtill hörande risker och 
möjligheter. Vi känner oss trygga i att Greenfood kan vara en positiv kraft i 
denna omvandling där våra produkter och vårt tankesätt kan minska riskerna och 
tillvarata möjligheterna. Genom att få fler människor att äta smart, grön och hälsosam 
mat bidrar vi både till att minska klimatbelastningen och till en bättre folkhälsa.

För att hänga med måste 
livsmedelsindustrin vara 
innovativ och snabbfotad. 
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VÄSENTLIGA 
HÅLLBARHETS- 
FRÅGOR 
Greenfood består av många bolag av varierande storlek, med skiftande typer 
av verksamheter, krav och förväntningar. Det här gör att mognadsgraden 
varierar när det gäller hållbarhetsarbetet. Genom att arbeta alltmer 
tillsammans höjer vi lägstanivån, kan ställa bättre krav samt inspirera 
varandra att åstadkomma mer.
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Vår gemensamma hållbarhetsresa påbörjades 2018, genom en analys av koncernens 
verksamhet. Detta för att identifiera de möjligheter och risker vår verksamhet möter och 
vilka frågor vi har störst påverkan på. I processen involverade vi också våra intressenter, för 
att fånga in vilka hållbarhetsfrågor de tycker vi ska koncentrera oss på. Allt sammanvägt 
valde vi ut åtta fokusområden, sammanfattade i bifogad tabell.

Vi undersökte också 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. Analysarbetet har legat till grund för vårt 
hållbarhetsarbete även under 2019. 

Under 2019 har vi fokuserat på att implementera vår 
hållbarhetsstrategi, sätta arbetsflöden, ta fram ramverk för 
riskbedömningsmodeller och handlingsplaner för våra åtta 
fokusområden. Planerna kommer mynna ut i mål och nyckeltal för 
varje fokusområde för alla bolag att arbeta efter. På koncernnivå har 
vi särskilt prioriterat tre områden, där handlingsplanerna sjösätts 
våren 2020: förpackningar, matsvinn och hälsosam mat. Ute i bolagen 
arbetar man kontinuerligt med samtliga fokusområden.

Under 2019 har vi genomfört två hållbarhetskonferenser där vi samlat 
nyckelpersoner från samtliga bolag. Vårens konferens ägnade vi åt 
att förankra vår hållbarhetspolicy, planera för implementeringen av 
vår strategi samt analysera hur vi bättre kan identifiera och hantera 
hållbarhetsrisker hos våra leverantörer. Det senare resulterade i en 
ny riskanalysmodell för leverantörer, som bland annat innefattar 
områden som miljöaspekter och mänskliga rättigheter. Vid höstens 
konferens fördjupade vi oss i ett av våra prioriterade fokusområden, 
förpackningar, samt våra processer för att samla in och kvalitetssäkra 
hållbarhetsdata över hela koncernen. Här har vi nu etablerat 
plattformen Worldfavor som ett gemensamt verktyg.

MED FOKUS PÅ 
FÖRPACKNINGAR, 
MATSVINN OCH 
HÄLSOSAM MAT 

På koncernnivå har vi särskilt prioriterat 
tre områden, där handlingsplanerna 
sjösätts våren 2020: förpackningar, 
matsvinn och hälsosam mat.

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
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DE GLOBALA 
MÅLEN
I september 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om att avskaffa fattigdom 
och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet och 
lösa klimatkrisen. Under namnet Agenda 2030 antogs 17 globala mål som 
ska vara uppnådda till år 2030. Målen pekar ut vägen för både länder och 
företag i arbetet mot en mer hållbar framtid.  
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I september 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om att avskaffa fattigdom och 
hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet och lösa 
klimatkrisen. Under namnet Agenda 2030 antogs 17 globala mål som ska vara 
uppnådda till år 2030. Målen pekar ut vägen för både länder och företag i arbetet 
mot en mer hållbar framtid.  

Koncernens åtta fokusområden inom hållbarhet (se sidan 16-17) knyter särskilt an 
till tre av dessa 17 globala mål. Tre mål där vi tror att vi kan bidra mest utifrån 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 de vi ser att vi har störst 
möjlighet att bidra till är mål 2, 8 och 12.

SÅ HÄR BIDRAR 
GREENFOOD

Mål Vår möjlighet att påverka 
Mål 2 - Ingen hunger 
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 färre 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 livsmedelsproduktion genom att kontinuerligt 
söka och implementera lösningar där vi använder resurser på ett mer hållbart sätt 
samt genom att vi även ställer krav på detta i leverantörskedjan. 

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

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.

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 produktionen och verksamheten. 
Greenfood bidrar till målet genom krav på goda arbetsvillkor.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Delmål 12.3  
Halvera matsvinnet i 
världen. 

Greenfood bidrar genom interna program för att minska matsvinnet och ta 
fram andra användningsområden för svinn. 
Greenfood bidrar till att minska svinnet genom samarbete inom värdekedjan, 
för att hitta åtgärder för minskat svinn i hela värdekedjan. 

Delmål 12.4  
Ansvarsfull hantering 
av kemikalier och 
avfall 

Greenfood bidrar genom 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. 

De globala mål vi ser att vi har 
störst möjlighet att bidra till är 
mål 2, 8 och 12.
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PLANETEN 
Greenfood är en del av en global livsmedelsindustri vars produktion har 
stor miljöpåverkan och som sätter tydliga spår på klimat, land och vatten. 
Industrins storlek innebär ett stort ansvar men ger också möjlighet till 
internationell samverkan. På de kommande sidorna kan du läsa om hur 
vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan.

Egen verksamhet 
– Ständigt pågående miljöarbete

Tjänsteresor 
– i startgroparna för att minska klimatpåverkan

Energiförbrukning 
– en tredjedel från förnybara energikällor

Transporter  
– vi skapar större överblick

Avfall   
– samarbete visar vägen

Matsvinn    
–minskas genom teknik och innovation 

Till den klimatpåverkan som vi inom Greenfood 
har kontroll över hör utformningen av 
våra egna produkter, vilka transport- och 
energileverantörer vi väljer samt vilka krav 
vi ställer på våra leverantörer. Vi kan också 
använda modern teknologi för att minska antalet 
tjänsteresor (via videokonferenser) samt styra 
vilka tjänstebilar vi använder. Däremot har vi 
sämre kontroll över våra leverantörers odlingar 
och delar av transportkedjan, där en stor del av 
vår klimatpåverkan också sker. Självklart har vi 
en löpande dialog med våra leverantörer.
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Utöver direkt klimatpåverkan från den energi våra processanläggningar använder 
kan miljöpåverkan även ske genom utsläpp till luft och vatten eller genom 
matsvinn och annat avfall. Greenfood bedriver ett strukturerat miljöarbete 
på dessa anläggningar, för att säkra att vi minimerar dessa risker. Flera av våra 
produktionsanläggningar har implementerade miljösystem, som ISO 14001. 
Andra arbetar med att bli certifierade. Alla våra bolag har miljöpolicys.

Det mesta av vår energianvändning går åt till el, kylning och uppvärmning i 
Greenfoods produktionsanläggningar och lagerlokaler samt en mindre del till 
våra kontor. 2018 gjorde vi en energikartläggning av våra svenska bolag, vilket 
gav oss en bra kännedom om vår energianvändning. Utifrån kartläggningen 
har vi under 2019 vidtagit åtgärder för att sänka energianvändningen och 
miljöbelastningen. Längre fram i detta avsnitt kan du läsa om hur några av våra 
bolag arbetat med frågan under 2019.

För vissa anläggningar saknar vi fortfarande detaljerad information och har därför 
inte kunnat räkna ut totala koldioxidutsläpp enligt Greenhouse Gas Protocol. 
Arbete pågår med att ta fram rutiner för hur vi ska samla in och följa upp detta.

EGEN VERKSAMHET - 
STÄNDIGT PÅGÅENDE 
MILJÖARBETE
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Ett sätt att minska antalet resor 
är att ha fler möten via digitala 
plattformar

TJÄNTESRESOR -
I STARTGROPARNA 
FÖR ATT MINSKA 
KLIMATPÅVERKAN 
2019 hade vi som mål att sammanställa uppgifter över våra tjänsteresor. Som ett 
led i detta tog vi fram gemensamma system och rutiner. Insatserna ledde till att vi 
upphandlade en koncerngemensam resebyrå, vilket gör att vi från och med 2020 
kan mäta hur mycket våra affärsresor påverkar klimatet samt sätta upp mål för att 
minska vår klimatpåverkan via resor. 

En koncernövergripande resepolicy har också antagits under året, som syftar 
till att gå över till mer hållbara lösningar för våra medarbetares resor. Målet är 
att minimera både utsläpp, kostnader och påverkan på medarbetares privatliv. I 
policyn uppmanas våra anställda att undvika resor i den mån det går, för att istället 
använda digitala lösningar för möten. Under 2019 har koncernen investerat i 
utbildning i digitala lösningar och påbörjat arbetet med en ny teknisk plattform 
för koncernen, som gör att vi kan använda dessa ännu bättre. Detta arbete 
fortsätter under 2020.

Under 2019 har vi tagit fram en ny tjänstebilspolicy för koncernen. Den innebär 
att alla bilar som beställs från 2020 och framåt ska ha någon typ av klimatteknik, 
det vill säga antingen plugin hybrid, mildhybrid, gasdrift eller elbil. Laddstationer 
för personalen har installerats både vid huvudkontoret i Helsingborg och vid flera 
av våra bolags anläggningar.
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ENERGIFÖRBRUKNING 
- EN TREDJEDEL 
FRÅN FÖRNYBARA 
ENERGIKÄLLOR
Mer än en tredjedel (11 209 MWh) av vår totala energiförbrukning kom 
under 2019 från förnybara energikällor; något vi arbetar för att öka under 
kommande år. 

Sedan förra året har vi ökat vår omsättning och livsmedelsproduktion. 
Det har bland annat varit möjligt genom att vi förvärvat två nya 
produktionsanläggningar, en i slutet av 2018 och en under 2019. Naturligtvis 
har detta också lett till en ökad energiförbrukning för koncernen. Eftersom 
vi räknar med att fortsätta växa tror vi att vår energiförbrukning kommer att 
stiga också framöver. Det som är viktigt för oss är att energiförbrukningen i 
vår livsmedelsproduktion kontinuerligt sjunker per jämförbar volymenhet. 
Därför arbetar vi systematiskt med att optimera vår egen produktion och 
energianvändning. 

I majoriteten av våra jämförbara anläggningar har energianvändningen per 
kilo såld mat minskat. Trots det visar årets konsoliderade resultat en ökning 
av koncernens energiförbrukning per kilo såld mat jämfört med 2018. Detta 
är på grund av förvärv samt utbyggnad av produktionsyta som ledde till 
temporär underutnyttjande under omställningsfasen. Under 2020 kommer 
vi arbeta för att energieffektivisera våra anläggningar samt optimera 
koncernens kapacitetsanvändning, vilket vi räknar med kommer avspegla sig 
i kommande års siffror. 

*Data för 2018 har korrigerats sedan förra årets rapport, där summering av total energiförbrukning var felaktig. I och med korrigeringen är 
statistiken för 2018 och 2019 jämförbar.

Energianvändning i egna fastigheter 
– kWh per ton såld mat (total MWh inom parentes) 2018* 2019
El och värme 43,1 (11 351 MWh) 45,8 (12 839 MWh)

Kyla 38,6 (10 181 MWh) 39,9 (11 209 MWh)

Total energiförbrukning 81,7 (21 532 MWh) 85,7 (24 048 MWh)

Egen elproduktion solpaneler 125 MWh 164 MWh
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Koldioxidkompensering – flera initiativ för att minska koldioxidutsläpp

Två av våra bolag har börjat koldioxidkompensera. Koncernen har ännu ingen policy eller några uppsatta mål om 
detta.Greenfood Iberica i Spanien har lanserat ett nytt initiativ där de, inom varumärket Daily Greens, donerar 
ett träd för varje ton frukt och grönt de säljer. Under 2019 bidrog de till att plantera 2 500 träd.

Donationen går till stiftelsen Plant-for-the-Planet, som planterar och vårdar träd på Yucatanhalvön i Mexico. 
Satsningen är en del av Trillion Trees Campaign, som hittills har planterat tre miljarder träd i 193 länder. Stiftelsen 
utbildar även barn i miljökunskap, hittills har 75 000 barn i 71 länder utbildats till Climate Justice Ambassadors.

Inspirerade av Greenfood Iberica har ett annat av koncernens bolag, Satotukku i Finland, valt att följa i deras 
fotspår. Satotukku hann under 2019 med att bidra till att 84 träd planterades.

Växjö Partiaffär har under 2019 vidtagit ett antal åtgärder för att 
minska sina energiförluster. De har förstärkt husets fasad och håller 
på att tilläggsisolera ytterväggar och tak. De har även optimerat 
värmesystemet, för att minska energiåtgången för uppvärmning. 

Flera produktionsanläggningar har bytt till 
Led-lampor i sin närvarobelysning i sin 
produktion och på sina lager. Några av dem 
är: Ewerman, Ahlström Factory, Salico Oy 
och Allfrukt i Stockholm. Andra har valt att 
sätta in ”närvarobelysning” på sina kontor. 
Salico AB har installerat timers på sina 
tryckluftsanläggningar.

Salico Oy och Allfrukt i Stockholm har investerat i system som ska förbättra 
deras hantering av kylning och uppvärmning. Bland annat har en ny 
koldioxidanläggning installerats, som gör att de kan använda koldioxid för 
att kyla ned anläggningarna, istället för att använda andra kylande material 
som är mer skadliga för klimatet.

1.

2.

3.

4.

NÅGRA HÅLLBARA 
EXEMPEL:
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TRANSPORTER -
VI SKAPAR STÖRRE 
ÖVERBLICK
Transportsektorn drivs till största delen av fossila bränslen. För 
att klara målen i Parisavtalet, där parterna är överens om att sträva 
mot att den globala temperaturökningen ska hållas så långt under 
2 grader som möjligt, krävs att användningen av fossila bränslen 
minskar dramatiskt, för att senare upphöra helt. 

Merparten av alla transporter till oss, och även de som går ut till våra 
kunder, sker med lastbil. Vissa längre transporter sker med båt och 
flyg. Eftersom vi saknat ett samlat grepp om transporterna i våra 
bolag har vi under 2019 arbetat för att skapa en sådan överblick, för 
att framöver kunna rapportera om både utsläpp och transporter. 

Majoriteten av Greenfoods egna vägtransporter har dock kartlagts 
och utvärderats under 2019, internationella såväl som nationella. 
Ambitionen är att effektivisera våra transporter.  Några mål är att: 

1) köra med fulla lastbilar så långt det är möjligt
2) samköra olika laster
3) hitta bättre rutter för transporter vid samkörning, samt 
4) använda mer klimatsmarta drivmedel 

Allt för att kunna sänka våra koldioxidutsläpp och utsläpp från andra 
växthusgaser som påverkar klimatet. 

Satotukku har upphandlat ett nytt transportavtal 
där biogas-lastbilar används på vissa sträckor. Biogas 
skapas genom nedbrytning av organiskt material, 
till exempel matavfall, och kan minska utsläppen av 
växthusgaser med upp till 95 procent jämfört med 
bensin och diesel.

Ett hållbart exempel
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Avfall  
– gram avfall per kilogram såld mat
 (antal ton totalt inom parentes)

2018* 2019
Matavfall 24,5 (6466 ton) 22,8 (6 388 ton)

Brännbart 10,6 (2800 ton) 8,8 (2464 ton)

Papper och kartong 3,9 (1 014ton) 5,3 (1 479 ton)

Metall 0,1 (27 ton) 0,1 (26 ton)

Plast   0,5 (142 ton) 0,9 (253 ton)

Totalt 39,7 (10 450) 37,8 (10 611 ton)

* Data för 2018 har korrigerats sedan förra årets rapport, där 3 bolags data fallit bort och därmed blev summeringen felaktig. I och med 
korrigeringen är statistiken för 2018 och 2019 jämförbar.

AVFALL - SAMARBETE 
VISAR VÄGEN
Vår strävan efter att minska vårt totala avfall har gett resultat, avfallsvolymerna har minskat och 
under 2019 har vi minimerat vårt totala avfall per kilogram såld mat. Vi har både lyckats minska 
vårt matavfall och vårt brännbara avfall, dessa två poster står för 85 procent av Greenfoods 
totala avfall. Således är denna minskning ett viktigt steg framåt. 

Vi har ökat förutsättningarna för en bra avfallshantering genom att bättre samordna vår 
sortering, utbilda personal samt att arbeta mer systematiskt. Under 2019 har vi tillsammans 
med vår avfallshanteringsleverantör, genomlyst alla produktions- och lageranläggningar 
för att optimera avfallshanteringen. Det arbetet har resulterat i att mindre avfall sorteras 
som brännbart och istället återvinns, samt att fler anläggningar ökat andelen klimatsmarta 
returbackar med en livslängd på 15 år. 

I alla led i livsmedelskedjan genereras avfall. Förutom att avsätta stora resurser för att minska 
vårt eget avfall, arbetar vi även med att minska våra leverantörers och våra kunders avfall. 
Ett arbete som återspeglar sig i vår värdekedja, även om det inte återspeglar sig i vår egen 
avfallsstatistik. 

Under 2019 genererade vår verksamhet cirka 37,8 gram avfall per kilogram såld mat, se tabellen.

Vår strävan att minska 
vårt totala avfall per kilo 
såld mat har gett resultat
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MATSVINN MINSKAS 
GENOM TEKNIK 
OCH INNOVATION 

Vi anstränger oss för att inte behöva slänga mat, 
både kreativt tänkande i produktutvecklingsfasen och 
användning av teknik bidrar till att minimera svinnet.

Enligt FN:s miljöprogram slängs en tredjedel av all mat som produceras varje år. 
Det medför en onödig belastning av miljön, stora kostnader och i slutändan 
sämre möjligheter att försörja en växande befolkning.

Först och främst försöker vi alltid se om vi kan ta hand om vårt matavfall internt, 
till exempel via andra produkter som produceras inom koncernen. När vi inte 
kan ta hand om våra matrester på egen hand har vi samarbetspartners som gör 
juicer eller smootihes av det istället. 

Vi tar också tekniken till hjälp för att förbättra våra analyser av försäljning och 
efterfrågan, för att därmed optimera utbudet och minimera svinnet. På Picadeli 
används till exempel tekniken för att hålla koll på allt från väder till försäljning, 
ner på enskild butiksnivå. Allt för att kunna stötta butikerna med att köpa exakt 
rätt mängder till sina salladsbarer. 

Statistiken för 2019 visar att vi under året lyckats minska vårt eget matsvinn med 
fyra procent. Detta trots att siffrorna från 2018 var bristfälliga och vårt faktiska 
matsvinn det året antagligen var högre.
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INTERVJU MED KRISTIN

ETT STARKT DRIV FÖR 
HÄLSOSAM MAT 
OCH ÅTERVINNING
Kristin Hansson har arbetat med kost och hälsa i hela sitt yrkesverksamma liv. En djup 
kunskap om Salico kombinerat med driv och nyfikenhet leder ofta till nya produktidéer, 
återvinningsbara förpackningar eller till nya samarbeten för att till exempel minska matsvinn.

Översyn av förpackningar
Kristin inledde under 2019 ett projekt inom Salico, för att se över företagets förpackningar, 
vilka material de är gjorda av samt åt vilket håll företaget bör gå för att nå uppsatta mål ur ett 
hållbarhetsperspektiv.

– Generellt gäller för oss att få bort fossilbaserade material, laminerade plaster samt  plaster 
som inte går att återvinna. 
När det gäller våra tråg så byter vi successivt ut dem mot tråg av retur-PET. Jag har även startat 
projekt med fiberbaserade tråg med råvara från Sverige, samt pappersfilmer, för att ersätta våra 
nuvarande plastmaterial,säger Kristin

När Kristin får en förfrågan om en ny produkt eller får en egen produktidé, utgår hon ofta ifrån 
om denna produkt kan passa i någon befintlig förpackning eller om det finns sätt att optimera 
dem ytterligare. Det ska vara kundanpassat, produktionsanpassat och med ett så miljövänligt 
alternativ man kan uppnå utan att göra avkall på kvaliteten på produkten.

–Jag får inspiration från många håll. Genom olika möten med leverantörer , branschkunniga 
och matintresserade människor över lag. På mässor, föreläsningar, resor där trender och idéer 
snappas upp. Detta ger mig inspiration till nya råvaror, koncept och förpackningar. Vår samlade 
kunskap inom Greenfoodkoncernen är dessutom grymt stark, vilket ger ytterligare inspiration 
och driv framåt, säger hon. 

För några år sedan födde Kristin idén om att istället för att slänga broccolistammar skära ned dem 
och använda dem som salladsingrediens. Så var en ny produkt född som har använts sedan dess.

Tomatrester som blev salsa
En stor utmaning gäller all waste av råvaror och färdiga produkter som sker i olika led i 
värdekedjan. Under flera år har vi tagit hand om wastedelar i produktionen för att slippa slänga 
värdefull råvara.

För många år sedan tog jag fram en medelhavspastablandning där vi tog hand om 
broccolistammen istället för att slänga dem. Den råvaran använder vi idag i många fler 
produkter. Nästa råvara var tomatrester som blev till av en del av tomatsalsa och idag har vi den 
bla i Picadelis Pico de gaillo.

Tänket kring matsvinn har jag haft med mig länge, men det är mer fokus på frågan nu och vi är 
fler som jobbar med det. Vi vill vara med att bidra till att ta vara på jordens resurser och vi ser hur 
det skapar mervärde & möjligheter för oss. , Just nu jobbar vi med att ta hand om den waste vi 
idag har på vitkålsstabbar, det ska bli goda pickliade produkter & toppings!

Kristin har också inlett nya samarbeten med mindre företag i närområdet. Ett av dem, Odd Season, 
ska testa att köra ner Salicos överblivna ananasstockar till puré, istället för att de ska slängas. 

Fakta
Namn: Kristin Hansson
Funktion: Produktutvecklare 
på Salico AB.
Bakgrund: Arbetat med 
produktutveckling i 14 år på 
Salico AB och dessförinnan med 
samma sak på Findus och Nestlé. 
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HÅLLBARA EXEMPEL

Allfrukt har nästan halverat sitt matavfall, 
från cirka 222 ton till 129 ton. Detta har de 
bland annat lyckats med genom klokare och 
mer genomtänkta inköp, bättre lagerhantering, 
samarbete med Stadsmissionen som tar eventuellt 
överskott och ett mer anpassat sortiment. Det 
innebär också att ungefär 10 färre sopbilar har 
hämtat matavfall hos Allfrukt i Stockholm under 
2019, jämfört med 2018.

Under 2019 har mycket hänt under avfallsområdet, här lyfts några av dem. 

-93 ton

Salicos äppelskruttar har blivit juice. Salico har försett Rescued Fruits med 
100 ton äppelskruttar, som använt dem i sin juicetillverkning. 100 ton motsvarar 
ungefär 10 sopbilar, som annars alltså skulle ha kommit för att hämta dessa 
äppelskruttar. Salico slipper betala för en hantering av 100 ton avfall och Rescued 
Fruits kan öka sina affärer och göra mer juice. Win-win för alla parter och ett bra 
bidrag till ett bättre samhälle och ett minskat slöseri med jordens resurser. 

-100 ton
Satotukku har minskat sitt matavfall från cirka 1000 till 720 ton, 
det vill säga att de gått från 100 sopbilar matavfall till 72. De har också minskat sitt plastavfall 
från 96 till 53 ton (och alltså gått från cirka tio till drygt fem sopbilar). Det sistnämnda har 
de lyckats med tack vare en ökad sorteringsgrad samt att de sett över hur många sopkärl de 
verkligen behöver, var de är placerade och hur de är märkta. Detta gjorde sorteringen mer 
effektiv och tömningen enklare. Personalen har också utbildats i avfallshantering. 

-280 ton
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FÖRPACKNINGAR 
– VIKTIGA FÖR VÅR 
PRODUKTUTVECKLING
Förpackningar är mycket viktiga i vår värld och fyller många funktioner, både 
för oss, för våra kunder och för våra produkter. Först och främst är de till för att 
skydda innehållet, så att maten är säker att äta och hållbarheten är så lång som 
möjligt. Bara det är en viktig fråga för att minska matsvinnet. Men förpackningar 
och dess design är också viktiga för att signalera vårt varumärke och attrahera 
kunder. Samtidigt blir de flesta förpackningar förr eller senare avfall och det 
finns en risk att konsumenten tycker att förpackningen därmed är dålig eller är 
helt onödig. 

I och med komplexiteten är förpackningar något vi tar på största allvar och 
ett av våra prioriterade områden att fortsätta utveckla under 2020. Vi lägger 
dock redan idag stor vikt vid att utveckla och anpassa våra förpackningar, 
för att optimera dess olika funktioner men samtidigt minimera dess 
miljöpåverkan. Vi ser över befintliga förpackningar och ifrågasätter om de 
kan göras annorlunda. Vi tar numera även in förpackningsperspektivet redan 
i produktutvecklingsfasen, så att vi kan anpassa våra produkter efter vilka 
förpackningar de kräver och inte bara tvärtom. Flera av våra bolag har också 
ett tätt samarbete med sina förpackningsleverantörer för att gemensamt hitta 
hållbara lösningar. 
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INTERVJU MED CHRISTINE

FÖRPACKNINGAR – 
FÖRMEDLARE AV 
BÅDE VARUMÄRKE 
OCH HÅLLBARHET

– Jag landar ofta i frågor om förpackningar. En förpackning är en komplex 
produkt som förmedlar ett varumärke och en design, samtidigt som den 
påverkar både miljö och matsäkerhet. Hur kan vi minimera spillet och erbjuda 
hållbara lösningar? Det är frågor som jag gärna arbetar med och där jag känner 
att jag kan göra skillnad, säger Christine.

Komposterbar gaffel
Under 2019 har Picadelis bestick tagit ett hållbart kliv framåt. Den kniv och 
gaffel som förut erbjöds var tillverkade av fossil plast. De har nu ersatts av en 
gaffel i komposterbar plast.

– Vi insåg att de flesta av våra kunder bara använde gaffel och tog därför bort 
kniven. Det gav oss möjlighet att satsa på en något dyrare gaffel, utan att behöva 
justera priset ut mot kund. Gaffelns råvara är förnybar till 90 procent och fullt 
komposterbar. Vi har även tagit bort laminatet på insidan av salladsskålen, vilket 
gjorde att vi halverade mängden plast i den, berättar Christine.

Christine Sandstedt är Food Concept Developer på Picadeli. Att få arbeta med 
strategisk utveckling, gärna när det gäller förpackningar, driver henne framåt.

Hälsosam mat, ett skifte
Picadelis salladsbar vill bidra till att göra det enklare att göra hälsosamma val med mer 
frukt och grönt som bas. Alla tycker olika och äter olika mycket. Att kunden själv fyller 
sin salladsskål ökar chanserna till att allt äts upp och att matsvinnet minskar.

– Hälsosam mat är inte ens en trend, utan vi talar om ett skifte som håller på att växa sig 
allt starkare, säger Christine.

Greenfood är en stor koncern som är aktiv på flera marknader, med medarbetare som 
har väldigt skiftande expertkunskaper. Tillsammans utgör vi en stor kunskapsbank, 
som kan stötta, peppa och komma med input när det behövs.

– Vårt samarbete inom koncernen inspirerar mig otroligt mycket. Vi hjälper varandra 
och gör det enklare för oss alla att komma framåt.

Vilka hållbarhetsutmaningar ser du framför dig?
– En stor utmaning är att förstå hur återvinnings- och insamlingssystemen på våra 
olika marknader fungerar. Vi kan inte erbjuda hur många system som helst, utan måste 
försöka hitta minsta gemensamma nämnare för att kunna ta nästa stora kliv.

Fakta
Namn: Christine Sandstedt
Funktion: Food Concept 
Developer på Picadeli.
Bakgrund: Civilekonom med 
inriktning på internationell 
marknadsföring. Arbetat 
på Picadeli i två år och har 
dessförinnan erfarenhet från 
framför allt detaljhandeln. 
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Greenfood Fresh Produce 
Benelux har lanserat en ny 
förpackningskorg för avokados 
som är biologiskt nedbrytbar och 
komposterbar.

Wrapsons och SSK har 
bytt förpackning på sina 
trekantsmackor, från 
plast till nästan enbart pappförpackning. 
Det gjorde att mängden plast i 
förpackningen minskade med 93 procent. 
De har också bytt sina salladslådor 
från att bestå av 100 procent plast till 
ungefär hälften papp, vilket ledde till att 
förpackningen nu innehåller 58 procent 
mindre plast än innan.

Ewerman har i samarbete 
med leverantör tagit fram ett 
nytt tråg gjord av papper, för 
groddar och liknande produkter. 
De har också ersatt trågets PVC-

film med PVC-fria 
alternativ. Övergången 
har på 300 000 tråg 
minskat företagets 
plastanvändning med 3 
300 kilo. Den PVC-fria 
plasten visar dessutom 
upp produkterna på ett 
tydligt sätt. Lösningen 

är utvecklad i nära samarbete 
med leverantören.

Picadeli har ersatt salladsbarens 
kniv och gaffel (som var tillverkade 
av fossil plast) med en gaffel i 
komposterbar plast. Eftersom 
merparten av kunderna bara 
använde gaffel togs kniven bort. 
Det gjorde det möjligt att satsa på 
en något dyrare gaffel, utan att 
behöva justera priset ut mot kund. 
Gaffelns råvara är förnybar till 90 
procent och fullt komposterbar. 

1.

2.

3.

4.

NÅGRA HÅLLBARA 
EXEMPEL

HEY, NOTICED 
SOMETHING NEW? 
If no, enjoy your salad! If 
yes, please don’t be upset. 
It’s just a stupid plastic 
knife and our nature will 

do much better without it. 
Instead we’ve developed a 
compostable fork, mostly 
made out of sugar cane. 

Isn’t that great?! 
JUST GRAB IT AND DIG IN.

Förpackningar är ett av våra fokusområden inom hållbarhet. 
Här är ett par av de exempel som har implementerats under 
2019 inom förpackningsområdet.
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Genom tät dialog med odlarna driver vi fram förändringar 
till mer hållbara metoder bland annat inom bevattning, 
bekämpningsmedel och gödsling.

Vi arbetar kontinuerligt med riskbedömning och utveckling av koncernens 
leverantörer. Det sker bland annat genom bevakning av kvaliteten i produktionens 
alla led, att vi säkerställer livsmedelssäkerheten och ser till att regler för både 
miljöfrågor och sociala frågor efterlevs. Vi gör löpande revisioner, på plats hos 
leverantörerna och följer upp att tidigare brister åtgärdas.

En viktig del i detta arbete är att stötta odlarna i deras vidareutveckling av 
odlingarna. Det gör vi genom att informera, diskutera och uppmuntra till mer 
hållbara metoder. Vi för också en dialog med odlarna och driver fram olika 
förändringar inom bland annat gödsling, bevattning, produkthantering samt i vår 
Code of Conduct förtydligas det att vi enbart godkänner bekämpningsmedel som 
är godkända inom EU.

Frukt och grönt är en del av Greenfoods kärnverksamhet, vilket gör oss 
helt beroende av en välfungerande planet. För att kunna säkra framtida 
livsmedelsproduktion är biologisk mångfald och fungerande ekosystem helt 
avgörande. Vi märker redan idag hur förändrade habitat, höga temperaturer och 
torka påverkar våra odlare. Detta kan i framtiden innebära risk för både försämrad 
tillgång och högre priser på råvaror. Ur ett affärsperspektiv följer vi utvecklingen 
noga, men framförallt anstränger vi oss för att förhindra den. 

För att minimera de risker som kommer från användning av bland annat kemiska 
bekämpningsmedel, konstgödsel och intensiva jordbruksmetoder arbetar vi nära 
våra odlare. Inom affärsområdet Fresh Produce ställs kravet att alla leverantörer, 
där det är applicerbart, ska vara certifierade enligt Global GAP, den internationella 
standarden för livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn eller motsvarande. En 
majoritet av koncernens leverantörer finns just inom Fresh Produce, och 
affärsområdet förser många andra Greenfoodbolag med råvaror.

Vi ställer även krav på att samtliga produkter följer Europeiska Kommissionens 
standard för frukt och grönsaker samt att produkternas restnivåer av 
bekämpningsmedel ligger under EU:s gränsvärden. Det verifierar vi genom 
ett certifikat utfärdat av internationellt erkända och oberoende kontrollorgan, 
Livsmedelsverkets kontroller av bekämpningsmedelsrester i livsmedel samt våra 
egna stickprovskontroller. Vi övervakar ständigt vilka varor och leverantörer 
som har saluförbud, på grund av att de använt otillåtna bekämpningsmedel eller 
överskridit gränsvärden.

EKOSYSTEM 
OCH BIOLOGISK 
MÅNGFALD – TYDLIG 
DIALOG MED VÅRA 
LEVERANTÖRER

EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD  50



VATTEN – EN CENTRAL 
FRÅGA I ALLA LED

Efter Swedwatch rapport 2018 (om vattensituationen i Peru) 
sitter Greenfood med i Peru Round Table

Vatten är en råvara som är oerhört viktig i hela vår värdekedja, i alla våra bolag och inom 
alla våra verksamheter. Tätt kopplad till vattenfrågan finns frågorna om kvalitet och 
säker hantering av såväl råvaror som slutprodukter. Vid sköljning av sallad använder vi 
den mängd vatten som behövs, för att garantera en säker hantering och en hög kvalitet. 
Att istället använda mindre vatten skulle innebära risker som vi inom Greenfood inte är 
beredda att ta. 

Vi har under 2019 inlett mätning av koncernens vattenförbrukning i egna faciliteter, 
vilket gav följande resultat:

• Greenfoods totala vattenanvändning 2019 uppgick till 359 miljoner liter vatten, 
varav det allra mesta används i produktionsanläggningarna.

• Greenfoods totala mängd utsläpp av vatten uppgick 2019 till 353 miljoner liter 
vatten, varav det allra mesta släpps ut från produktionsanläggningarna.

Vattenfrågan är störst i leverantörskedjan, där både användningen av och konflikterna 
om vattenanvändningen är som störst. Risken för att Greenfood drabbas av 
konsekvenserna av vattenbrist och vattenkonflikter ökar, men det gör också risken 
för att vi faktiskt bidrar till en ohållbar vattensituation. Efter Swedwatch rapport 2018 
(om vattensituationen i Peru) sitter Greenfood med i Peru Round Tables, tillsammans 
med flera andra företag inom matsektorn, koordinerat av Stockholm International 
Water Institute (SIWI). Ambitionen är att hitta en gemensam väg framåt. Vi överväger 
samarbeten med olika expertorganisationer på plats för att kunna stötta våra leverantörer 
när det gäller vilka metoder de kan använda sig av i arbetet med hållbara vattensystem. 
Beslut och eventuell implementering av detta kommer att ske under 2020. 
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MÄNNISKORNA 
OCH SAMHÄLLET
I mötet med såväl medarbetare som underleverantörer, branschkollegor och 
intressenter är ansvar och respekt viktiga ledord. Inom koncernen arbetar vi för 
att skapa en öppen kultur med goda värderingar. Till detta lägger vi ett uttalat 
fokus på frågor om rättigheter, skyldigheter och säkerhet. 

Vi och våra medarbetare 
- med fokus på respekt och ärlighet

Ewerman arbetar med en ny modell 
för att öka säkerheten 
– på daglig basis kommunicerar de när något hänt på en 
styrningstavla

Intervju med Jussi Alitalo
- om alla i teamet är engagerade blir det  så mycket lättare  

Sociala frågor i leverantörskedjan   
– fokus på dialog och ökad kunskap

Antikorruption
– tydliga riktlinjer en förutsättning    

Samhällsengagemang
– hållbart och i linje med vår kärnverksamhet
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VI OCH VÅRA 
MEDARBETARE 
– MED FOKUS PÅ 
RESPEKT OCH 
ÄRLIGHET

Koncernens framgång är helt beroende av att våra 
engagerade och kunniga medarbetare trivs på jobbet.

Greenfoodkoncernen har cirka 1 400 medarbetare från ett stort antal länder. 
Verksamheten växer och våra bolag anställer nya medarbetare. Vi är glada över att kunna 
bidra till att fler människor får arbete och anstränger oss för att få dem att trivas. Vi är också 
måna om att skapa arbetsplatser där alla kan mötas.

Koncernen har vuxit snabbt och under 2019 förvärvades ett bolag. Det är en förklaring 
till att antalet anställda har ökat. Samtidigt har produktion och försäljning ökat, vilket 
även det lett till nyanställningar. Majoriteten av våra anställda är män. Detta beror främst 
på att både lager och produktion, där de flesta av våra medarbetare arbetar, sedan länge 
är mansdominerade yrken. Vi ser en tydlig fördel med att öka andelen kvinnor i dessa 
positioner och proportionen har ökat över tid. 

Koncernens framgång är beroende av engagerade och kunniga medarbetare som trivs 
på jobbet. Vår kultur bygger på ärlighet och respekt, vi strävar efter en arbetsplats där alla 
vågar göra sin röst hör och uttala sin åsikt. För att det ska vara möjligt måste vi skapa rätt 
förutsättningar och uppmuntra öppenhet; genom att lyssna på varandra, lämna relevant 
återkoppling och ta individuellt ansvar fortsätter vi bygga vår företagskultur, en arbetsplats 
där medarbetarna trivs och i slutändan vår framgång. 

Antal medarbetare 2018 2019
Kvinnor 342 (38 %) 514 (37 %) 

Män 562 (62 %) 883 (63%)

Totalt 904 1 397
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 Att rapportera tillbud och incidenter 
är oerhört viktigt, framför allt för att 
få klarhet i var de faktiska riskerna 
ligger. En central del i detta arbete är 
att alla medarbetare förstår varför 
det är viktigt att rapportera.

I produktion och lagerverksamhet 
med stora maskiner och trucktrafik 
finns alltid en risk för att fysiska 
skador snabbt kan inträffa. 
Greenfoods bolag väljer själva hur 
de vill arbeta preventivt. Ett bolag 
som arbetat med denna fråga är 
Ewerman, som har implementerat 
en ny modell för att kunna arbeta 
bättre med risker, tillbud och 
skadeuppföljning.

På daglig basis kommunicerar de 
när något hänt eller när någon 
vill varna för en möjlig risk, via 
särskilda ”tillbudslappar” på en 
styrningstavla. Lapparnas budskap 
kommuniceras även muntligt, för att 
öka medvetenheten och förståelsen 
för att rapportera.

En gång i veckan går logistikavdelningen och kvalitetsavdelningen 
en säkerhetsrond. Utifrån tillbud, incidenter och säkerhetsronder 
görs handlingsplaner, för att ta arbetet vidare. Genom att få fler 
medarbetare att rapportera in risker och incidenter är målet på sikt 
att antalet tillbud ska minska.

2019 rapporterade Ewerman in 34 tillbud och 52 incidenter. 2018 
rapporterades det in 7 tillbud. Det betyder inte att antalet egentliga 
olyckor har ökat, utan att arbetet med den nya modellen har 
varit lyckat. Att medarbetare rapporterar in tillbud löpande gör 
uppföljnings- och förbättringsarbetet enklare.

Könsfördelning koncernledning 2018 2019
Kvinnor 1 (20 %) 1 (20 %) 

Män 4 (80 %) 4 (80 %)

Totalt 5 5

Vi fokuserar på att både hitta och behålla kompetenta medarbetare genom att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Som sådan är vår ambition att ge våra medarbetare möjligheten att utvecklas inom 
nuvarande position eller utvecklas inom andra positioner koncernen har att erbjuda.

Personalfrågor hanteras inom respektive bolag. Under 2019 har en intern uppförandekod 
för koncernen arbetats fram, som kommer att träda i kraft under 2020. I samband med att vi 
under 2019 slog ihop två av våra affärsområden till ett – Fresh Cut och Food Solutions – har ett 
övergripande HR-arbete inletts för att göra sammanslagningen så smidig som möjligt och för att ta 
ett helhetsgrepp för HR-arbetet inom affärsområdet framåt.

Personalarbetet i de olika bolagen har stort fokus på att säkerställa goda sociala förhållanden i form 
av arbetsvillkor, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och medarbetarnöjdhet. Alla affärsområden 
har en personalhandbok med policys för till exempel anställning, arbetstider, löner, arbetsmiljö, 
hälsa och anti-diskriminering. Det är också tydligt uttalat hur man som medarbetare ska 
rapportera eventuella missförhållanden. Under 2019 hanterades 3 visselblåsningar i systemet. 

Under 2019 har merparten av våra bolag genomfört medarbetarundersökningar. Vissa bolag 
genomför dessa undersökningar vartannat år och ett av våra mindre bolag rapporterar att de inte 
implementerat medarbetarundersökningar alls, på grund av att de bara har en handfull anställda. 

Bolagen väljer själva vilken typ av undersökningar de vill använda. Flera bolag använder sig av ”A 
Great Place to work” och resultatindex för dessa bolag ligger långt över modellens medelvärde.

Historiskt inom koncernen har medarbetarsamtal endast genomförts på tjänstemannanivå. Vissa 
bolag börjar nu inför enskilda samtal med alla medarbetare, bland dem finns Ewerman.

Våra medarbetares hälsa är en viktig fråga för oss inom Greenfood. Vi verkar dock inom en 
arbetsintensiv bransch där många arbetsuppgifter utförs i anläggningar med låg temperatur. Det 
bidrar till att sjukfrånvaron ofta är högre än i andra branscher. Koncernens sjukfrånvaro för 2019 
var 4,1 procent, en marginell ökning från 2018 då den låg på 4.0 procent. Vi har inom gruppen haft 
5 stycken olycksfall av allvarligare karaktär, samtliga har drabbat medarbetare inom produktions- 
och lagerarbete.

fort. Ewerman arbetar med en ny 
modell för att öka säkerheten
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INTERVJU MED JUSSI

- OM ALLA I TEAMET ÄR 
ENGAGERADE BLIR DET 
SÅ MYCKET LÄTTARE
Jussi Alitalo är vd för Greenfood Iberica, i Spanien. Med stort engagemang har han 
drivit upp företagets verksamhet till att i dag bestå av 25 medarbetare. Tillsammans 
tar de hållbara steg framåt.

– Vi låtsats inte att vi är proffs eller att vi kan allt. Jag går på min starka känsla att 
hållbarhet är något vi ska vi arbeta med och så lär vi oss efter vägen. Om alla i teamet 
är engagerade blir det så mycket lättare. Då blir det allas gemensamma projekt och 
inte bara mitt, säger han.

En stor del av hållbarhetsintresset kommer alltså från Jussi själv, som gärna delar med 
sig av sitt engagemang. Skillnaden är stor mellan dagens läge och när han startade 
företaget. Att han älskar sitt jobb och den verksamhet han byggt upp går inte att ta 
miste på, liksom att han verkar mycket nöjd med att nu ha fler kollegor runt sig.

Under 2019 inledde Greenfood Iberica ett samarbete med stiftelsen Plant-for-the-
Planet. Stiftelsen har under året arrangerat föreläsningar och utbildningar för Jussi 
och hans team, för att höja deras kunskap om hållbarhet.

– Vårt samarbete handlar också om att de planterar ett träd för varje ton frukt och 
grönt vi säljer, en satsningen vi döpt till Plant för life. Varje månad sänder vi ut ett 
nyhetsbrev där vi berättar för våra kunder hur många trädplanteringar just deras 
inköp har lett till, säger Jussi.

Fakta
Namn: Jussi Alitalo
Funktion: Vd på Greenfood Iberica, i 
Spanien
Bakgrund: Har studerat europeisk 
affärsekonomi och arbetade därefter 
på Satotukku i Helsingfors. Startade 
för ungefär tio år sedan Greenfood 
Iberica, som säljer spanska frukter 
och grönsaker till Finland, Sverige, 
Danmark, Norge, Frankrike, 
Storbritannien, Holland och Belgien.
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Varför är hållbarhet en viktig fråga?
– Vi märker av klimatförändringarnas konsekvenser väldigt påtagligt i Spanien. Vi har 
drabbats av kraftiga regn, stormar och översvämningar, med bland annat avstängda vägar 
som följd. Om vi inte gör något åt detta snabbt, får vi snart stora problem, säger Jussi.

De tre hållbarhetsfrågor som Greenfood Iberica valt att fokusera på är: säker mathantering, 
socialt ansvar för både anställda och leverantörer samt hållbar miljö. När det gäller 
mathantering handlar det bland annat om att produkterna ska behandlas väl genom hela 
planteringskedjan. 

– Hållbarheten handlar inte bara om oss här på kontoret utan vi involverar även våra 
transporter; från lastbilens start till slutdestinationen, och självklart själva produktionen 
av frukt och grönt. Allt det här tar mycket tid och vi har inte mycket tålamod. Jag säger som 
Greta Thunberg: vi måste göra något nu!
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SOCIALA FRÅGOR I 
LEVERANTÖRSKEDJAN 
- FOKUS PÅ DIALOG 
OCH ÖKAD KUNSKAP 
Livsmedelsindustrin är resurskrävande och består av leverantörskedjor i flera led. 
Produkterna har kort livslängd samt höga krav på säkerhet, kvalitet och utseende. Att arbeta 
med både rättigheter och skyldigheter är oerhört viktigt; i alla led och för allas skull.

Längs med leverantörskedjans samtliga led finns en rad risker att beakta och bevaka när det 
gäller till exempel anställningskontrakt, levnadslöner, tvångs-, migrant- och barnarbete, 
diskriminering samt hälso- och säkerhetsarbete. Frågorna och området är komplext.

Att arbeta med de sociala frågorna i leverantörskedjan är också helt nödvändigt. Utan arbetare 
och odlare finns inga produkter att sälja. Ökad kunskap om rättigheter och skyldigheter hos 
leverantörerna, både på ledarnivå och bland arbetarna, har dessutom ofta många positiva 
effekter och kan bland annat leda till minskad personalomsättning. Det kan även leda till att 
de anställda blir mer nöjda med sitt arbete och visar större lojalitet mot sina arbetsgivare. 
Förbättrad produktion och högre effektivitet är andra följder.  

När kunskapen ökar om rättighets- och skyldighetsfrågor är med andra ord alla vinnare. Det 
visar vilka möjligheter som kan lösgöras för såväl Greenfood som för våra leverantörer och alla 
som arbetar i vår värdekedja.

För att kunna hantera de sociala riskerna i vår leverantörskedja bättre har vi under 2019 
introducerat en ny riskanalysmodell, där leverantörer bedöms utifrån bland annat 
mänskliga rättigheter. Ett annat sätt att hantera de risker som livsmedelsindustrin rymmer 
är vårt medlemskap i amfori BSCI. 12 medarbetare har under 2019 tillsammans avslutat 36 
utbildningar i amfori BSCI:s regi. Vi har även gjort egna revisioner, som vi använder som en 
indikator för att följa upp vårt arbete med mänskliga rättigheter och sociala förhållanden i 
leverantörskedjan. Framöver kommer vi också arbeta med tredjepartsrevisioner. 

När kunskapen ökar om rättighets- och 
skyldighetsfrågor är helt enkelt alla vinnare.

Vi har också en uppförandekod mot våra leverantörer som bygger på amfori BSCI:s 11 
principer: föreningsfrihet och kollektiv förhandling, rättvis ersättning, hälsa och säkerhet, 
inget barnarbete, skydd för unga arbetare, inget tvångsarbete, ingen diskriminering, anständiga 
arbetstider, ingen osäker anställning, miljöskydd, etiskt affärsuppförande. 

När vi gör våra revisioner granskar vi bland annat arbetsförhållanden, löner och efterlevnad 
av mänskliga rättigheter hos våra leverantörer. När de inte lever upp till våra krav så påtalar vi 
de brister vi ser och stöttar sedan leverantörerna, så att de kan nå den nivå som krävs för att bli 
godkända i våra utvärderingar. Vi stödjer dem även så att de kan förbättra sina etiska system.
Två stycken revisioner genomfördes 2019 av leverantörer som förser oss med flera olika 
produkter såsom småbladiga salladssorter, sallad, vindruvor, granatäpplen och fikon. 



ANTIKORRUPTION
- TYDLIGA RIKTLINJER 
EN FÖRUTSÄTTNING

Inom Greenfood sker dagligen en stor mängd möten med leverantörer, kunder 
och affärspartners. Våra medarbetare riskerar att i dessa möten utsättas för 
situationer som kan kopplas till korruption.

Greenfood har en antikorruptionspolicy, som alla anställda ska följa. Den ska 
tydliggöra vad korruption är, så att alla anställda ska kunna identifiera situationer 
när korruption kan uppstå samt veta hur man ska agera om det händer. Här ingår 
också strikta riktlinjer för att ge och ta emot gåvor. 

Att arbeta förebyggande mot korruption är en självklarhet och en mycket viktig 
del av att göra affärer. 

Under 2020 kommer vi att internutbilda i vår interna uppförandekod, där korruption 
är ett av de områden som berörs. Inget av våra bolag har rapporterat in några incidenter 
som rör korruption under 2019. 

Greenfood implementerade ett visselblåsarsystem under 2018. Genom det kan alla 
anställda anmäla om de sett eller själva blivit utsatta för trakasserier, diskriminering, 
korruption eller andra oegentligheter som går emot koncernens policys och 
riktlinjer. Systemet hanteras av en fristående aktör, Whistle B, som står helt utanför 
våra egna IT-system, för att garantera full anonymitet. För att öka kännedomen om 
systemet kommer vi under 2020 bland annat att sprida information via affischer 
och ta upp visselblåsarsystemet i de utbildningar som handlar om hållbarhet och vår 
uppförandekod. Under 2019 hanterades 3 visselblåsningar i systemet.
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Under 2019 ser vi ett ökat 
engagemang bland våra bolag 
när det gäller att skänka mat som 
annars skulle ha slängts.

SAMHÄLLS-
ENGAGEMANG 
- HÅLLBART OCH I 
LINJE MED VÅR 
KÄRNVERKSAMHET

Under 2019 antog Greenfoodkoncernen en ny riktlinje för 
samhällsengagemang, för att göra det tydligt att vårt samhällsengagemang ska 
ligga i linje med vår hållbarhetsstrategi och vår kärnverksamhet. Det innebär i 
praktiken att engagemanget ska knyta an till ett eller flera av våra identifierade 
fokusområden inom hållbarhet (läs mer om dem på sid 16). Det är också 
önskvärt att engagemanget ska stärka medarbetarandan i företaget.

Bland våra aktuella engagemang kan nämnas Salicos bidrag till stiftelsen Ronald 
McDonalds Hus, för att täcka driften samt ombesörja mat till familjerna som 
bor i husen. Allfrukt bidrar även de med livsmedel till dessa familjer. Satotukku 
skänker mat till behövande genom organisationernan Yhteinen pöytä 
(Gemensamt bord), Operaatio avoin ovi ry (Operation öppen dörr) och till 
Herttoniemis församling. 

Under 2019 ser vi ett ökat engagemang bland våra bolag när det gäller att 
skänka mat som annars skulle ha slängts. Picadeli Frankrike skänker mat 
till välgörenhetsorganisationen Restos du Coeur, som distribuerar mat till 
behövande. Allfrukt i Stockholm skänker mat till Stadsmissionen. Även vid 
våra konferenser och till exempel vid omfattande produktfotograferingar 
samarbetar vi med Stadsmissionen, för att undvika att slänga fullt ätbara frukter 
och grönsaker.

Totalt skänktes 144 ton  livsmedel till olika hjälporganisationer och 40 000 SEK 
till Ronald McDonalds Hus. Flera samarbeten arbetades upp under 2019, vår 
förhoppning är att kunna bidra ännu mer de kommande åren och samtidigt 
minska onödigt matavfall.
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