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1. INLEDNING

1. VD INLEDER
Idag är hållbar utveckling en hygienfaktor för att uppnå långsiktighet i näringslivet och dessutom ett tydligt
globalt fokusområde. För oss är det viktigt att nu lägga grunden till ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi
hoppas att det ska bidra med positiva effekter som skapar ringar på vattnet. Vi arbetar hela tiden för att bli
bättre och på sikt vill vi vara med och driva utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Under början av 2017 startade vi arbetet med att
undersöka vilka hållbarhetsområden som Foodmark
behöver fokusera på. Vi bjöd därför in medarbetare,
kunder och andra intressenter till en dialog. Vi undersökte
också vad som är relevant och rimligt för oss, samt inom
vilka områden vi kan göra störst skillnad. Resultatet från
undersökning finns att läsa om i denna rapport och har
legat till grund för organisationens hållbarhetsstrategi,
vilken vi påbörjade arbetet med i slutet på räkenskapsåret.
Jag ser vår potential till att bidra med fortsatt utveckling för
ett mer hållbart samhälle samtidigt som vi är stolta över
det vi gör idag. För att nämna ett exempel så har vi sedan
länge ett system på vår anläggning på Gotland där det
processvatten som använts i produktionen samlas upp i
dammar. Vattnet från dammarna används sedan för att
bevattna kringliggande fält.
Det vi nu kommer att arbeta med innefattar bland annat
våra leverantörer och förpackningar. Idag ställer vi höga
krav på våra leverantörer, men vi kommer att behöva göra
mer och driva på för en ännu bättre utveckling. På
koncernnivå har vi bland annat påbörjat kartläggningen av
våra förpackningar där vi värderar och planerar för vad som
behöver bli bättre för framtidens hållbara
förpackningslösningar.

Under 2018 väntar en omfattande samlokalisering av tre
anläggningar och ett centrallager. Vi bygger en helt ny
anläggning i Albyberg, söder om Stockholm, dit delar av vår
produktion och lager flyttar.

Ambitionen med flytten är
samtidigt att vi ska kunna
minska interntransporterna
och optimera logistiken till
våra kunder.
Under året har vi påbörjat
en dialog med Region
Gotland för att se på
samarbetsmöjligheterna för
Andreas Millbourn
produktion av biogas.
VD Foodmark AB
Foodmark kan bidra med insatsvaror till en
biogasanläggning och biogasen kan nyttjas som energikälla
i vår anläggning på Gotland. På så sätt vill vi skapa ett mer
cirkulärt system. På den nya anläggningen i Albyberg har vi
förberett för att i framtiden kunna installera
solcellspaneler.
Min förhoppning är att vi vid årets slut ska kunna visa på
tydliga framsteg inom hållbar utveckling. För att uppnå det
måste hållbarhetsperspektivet bli en mer naturlig del av
vår dagliga verksamhet och våra beslutsprocesser. Under
de kommande tre åren kommer vi arbeta för att optimera
våra logistiklösningar genom att ställa krav på fossilfria
bränslen. Dessutom kommer vi arbeta för en reducerad
förbrukning av både energi och vatten.

Nu lanserar vi Foodmarks första hållbarhetsredovisning, en
rapport som reflekterar vårt ökade fokus på detta viktiga
arbete och den höga ambition vi har inom vår organisation.
Trevlig läsning!

Februari 2018
Andreas Millbourn
VD Foodmark AB
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2. OM AGRAKONCERNEN
1885 tog Knut K. Heje det första steget mot det som idag är
livsmedelskoncernen Agra AS. Idag, över 130 år efter
grundandet av A/S Agras Margarinfabrik, ägs koncernen
fortfarande av familjen Heje och huvudkontoret är beläget
på samma adress som margarinfabriken en gång byggdes.

Koncernen består av tre verksamheter där, förutom
svenska Foodmark AB, även norska Mills AS och danska
Stryhns AS ingår. Inom Agra finns tre koncerngemensamma
funktioner; IT, inköp samt redovisning och
betalningsströmmar.

Efter år av stadig tillväxt och förvärv kan Agrakoncernen
titulera sig som ett av Skandinaviens största
varumärkesbaserade livsmedelsföretag med en omsättning
på närmare 4 miljarder och ägare av 15 varumärken.

Idag innehar Agra AS en diversifierad produktportfölj som
sträcker sig från grundstenen margarin till
majonnäsbaserade sallader, dressingar, såser, kaviar, korv
och leverprodukter.

Koncernstruktur AGRA

Mills
AS
Mills AS

Stryhn's
AS
Stryhns AS

Foodmark
AB
Foodmark AB

Omsättning
- 2043
Omsättning
– ca
2.100MNOK
MNOK
Antal anställda
anställda - -450
Antal
405

Omsättning
Omsättning – -ca695
750MDKK
MDKK
Antalanställda
anställda --250
Antal
245

Omsättning– ca
- 756
Omsättning
750MSEK
MSEK
Antal anställda
anställda - -210
Antal
219
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3. OM FOODMARK AB
Ledande producent
Såser, dressingar, messmör, mjukost och flera olika sorters
majonnäsbaserade sallader gör Foodmark AB
till en av Sveriges ledande producenter och
marknadsförare utav några av landets mest älskade
livsmedel. Det kan bland annat ses i de 20 000 ton
färdigvaror som årligen säljs inom dagligvaruhandeln och
till storhushåll. Vårt huvudkontor ligger i Sundbyberg,
Stockholm, och våra produkter tillverkas främst i Spånga,
Östersund, Norrköping och på Gotland men även i Vidsel,
Norge och i Danmark.

VÅR MISSION
Att inspirera till goda och enkla
matupplevelser - med en positiv påverkan
på samhälle och miljö.
Idag ingår även bolagen Lohmandergruppen AB och
Delikatessfabriken AB i Foodmark AB. Vi har över 210
heltidsanställda och i vår varumärkesportfölj ingår
Rydbergs, Lohmanders, Fjällbrynt, Delikatessfabriken,
Jensens Køkken, K-salat och Mills.
Vår historia
Foodmark AB är en historia som inleddes med att tre
aktörer inom majonnästillverkning gick från konkurrenter
till att bli samarbetspartners. Historien tar sitt avstamp i
Stockholm när Otto Persson år 1929 öppnar en smöraffär
och åtta år senare när makarna Rydberg börjar tillverka
majonnäs. Fram till 1960-talet var det dessa två aktörer
som producerade majonnäs till den svenska marknaden,
men detta kom att ändras när det norska varumärket
Delikat påbörjade sin export till Sverige. Det fanns nu tre
aktörer som konkurrerade på marknaden: OP, Rydbergs
och Delikat.

Produktion och försäljning blomstrar och under 1970-talet
genomfördes flera förändringar inom de tre bolagen,
däribland ägarbyte och flytt till ny produktionsanläggning.
De riktigt stora förändringarna kan däremot härledas till de
ändringar inom handelslagar som tillkom efter Sveriges
inträde i EU på 1990-talet.

Detta ledde nämligen till att Rydbergs, och tillika
Foodmark, som tidigare förvärvats av bolaget, blev
uppköpta av A/S Agras ägare Knut G. Heje. På så sätt slogs
de tre största konkurrenterna inom majonnäsbaserade
produkter ihop, och fick år 1996 det gemensamma namnet
Foodmark.
Stadig tillväxt
Foodmark har haft en stadig tillväxt och valde år 2010 att
förvärva Fjällbrynt, ett av Sveriges äldsta
livsmedelsvarumärken. Fjällbrynt har försett det svenska
folket med messmör ända sedan 1939 och breddade för ett
decennium sedan sitt sortiment med ett flertal olika
varianter av mjukost.

Ytterligare ett förvärv gjordes 2015 då Lohmandergruppen
AB blev en del av Foodmark. Detta varumärke andas
kvalitet och passion. Grundaren, Bertil Lohmander var
nämligen en man med stort intresse för god mat. Det sägs
att han under en släktmiddag bestämde sig för att
förverkliga sin dröm: att göra den absolut perfekta
bearnaisesåsen. Efter otaliga timmar vid kastrullerna och
flertalet provsmakningar spreds ryktet om Lohmanders
himmelska sås - som sedan kom att kallas Bearnaise
Original. Den hittade ut i butikshyllorna och var snart
Sveriges mest sålda och älskade sås, och är det än idag.
Foodmarks nästa förvärv blev det norrländska företaget
Delikatessfabriken AB. Delikatessfabriken är en stark aktör i
de norra delarna utav Sverige och deras spännande
såssortiment och karaktäristiska vita flaskor är en
självklarhet på likväl utflykten som på middagsbordet.

Delikatessfabriken AB blev en del av Foodmarkfamiljen
under 2016 och är sedan årsskiftet 2017-2018 helägt av
Foodmark AB.

VÅR VISION
Att vara det mest framgångsrika
livsmedelsföretaget i Sverige.
Genom våra systerbolag i Norge och Danmark säljer vi även
Mills Remouladsås samt flertalet såser, dressingar och
majonnäsbaserade sallader från de välkända varumärkena
Jensens Køkken (sedan 2016) samt K-Salat (sedan 1 dec
2017).

VI ÄR EN D EL AV F O O D MAR K
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3.1 VÅRA VARUMÄRKEN
Vi vill inspirera dig till enkla och goda matupplevelser och samtidigt ge dig en inblick i hur vi bidrar till en positiv
påverkan på samhälle och miljö. Här presenterar vi ett urval av våra varumärken och produkter.
Rydbergs – värnar om det lokala

Lohmanders - Sveriges godaste sällskap

I över 15 år har vi använt oss av de gotländska odlarnas
gedigna erfarenhet och kunskap för att ha möjlighet att
erbjuda potatis och rödbetor av högsta kvalitet i våra
sallader. På våra Gourmetpotatissallader hittar du
gårdsmärkning vilket tydligt visar vilken gotländsk gård
potatisen kommer från. Under 2017 hade vi ett samarbete
med nio potatisodlare och fyra rödbetsodlare och de flesta
av våra odlare har vi haft avtal med i mer än tio år. Några
odlare har också låtit odlingen gå vidare i arv mellan
generationerna - det tycker vi säger något om kontinuitet
och erfarenhet!

Lohmanders är en familj med stor kärlek till livets goda i
allmänhet och sås i synnerhet. En kärlek som växt till ett
brett och ständigt växande sortiment av smaker och
upplevelser. Alla med kvalitet och tanken att bli det
godaste sällskapet till vad du än lägger på tallriken. Vare sig
du väljer våra traditionella favoriter så som Bearnaisesås
eller Aioli, eller låter oss inspirera dig att glänta på dörren
till något du kanske aldrig tänkt på - men inte kommer vilja
leva utan.

Fjällbrynt – messmör och ostar med tradition
Hemma i Östersund ligger Fjällbrynts hjärta: fabriken där
svensk hårdost och vassle blir till mjukostar och messmör.
Enligt oss, ett av världens godaste pålägg och en del av det
norrländska arvet. Visste du att messmörstillverkningen är
ett sätt att ta tillvara på den vassle som kommer av
osttillverkningen och det kan användas till mycket mer än
smörgåspålägg, det är exempelvis en utmärkt ingrediens i
både bakning och matlagning!

Delikatessfabriken - vår stolthet i norr

Grundarna till varumärket Delikatessfabriken har
sedan starten inte bara haft en mission om att skapa
vardagslyx för dig och mig, de har också haft ett stort hjärta
för lokalt samhällsengagemang. Som tack blev de 2016
framröstade som Norrbottens mest företagsamma
människor av Svenskt Näringsliv. Företagets grundare
lyckades med stor öppenhet och vilja visa att det gick att
driva en verksamhet på en liten ort. Det är något vi på
Foodmark nu vill förvalta vidare.
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4. VÅR STRATEGI FÖR
HÅLLBAR UTVECKLING
För att kunna leva upp till vår
vision om att bli Sveriges mest
framgångsrika livsmedelsföretag,
måste vi ta ansvar genom hela
värdekedjan.
Bakgrund
För lite drygt två år sedan valde vi att belysa FN:s medlemsländers 17
globala hållbarhetsmål under vår årliga företagsdag. Där pratade vi
kring dessa och om vad som sker i vår omvärld just nu. Den
omedelbara responsen från medarbetarna var positiv och deras
engagemang har inspirerat oss i vårt fortsatta arbete. Det som ligger
till grund för Foodmarks hållbarhetsstrategi är inte minst dessa mål
men också de inspel vi fångat upp genom våra intressenter.
Strategi

För oss på Foodmark innebär hållbar utveckling att skapa långsiktiga
lösningar ur ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv. På så sätt
säkerställer vi att kunna vara det mest framgångsrika
livsmedelsföretaget i Sverige. För våra konsumenter och kunder är en
god och enkel matupplevelse lika viktigt som en ansvarsfull och
långsiktig företagsstyrning. Därför vill vi ta ansvar genom hela
värdekedjan.
Under 2017 genomförde vi en väsentlighetsanalys (se avsnitt
Bakgrund till Foodmarks hållbarhetsarbete) för att fastställa vilka
hållbarhetsområden vi bör prioritera och inkludera i vår
hållbarhetsredovisning. Under 2018 kommer vi arbeta vidare med
dessa och ta fram mål för bland annat effektivare resurs- och
materialanvändning, ansvarsfull värdekedja och säker arbetsmiljö.
I det korta perspektivet inleder vi arbetet med att säkerställa att vi
har en organisation som kan vara med och utveckla vårt
hållbarhetsarbete. Dessutom kommer vi att samlokalisera delar av
våra fabriker till en och samma plats. Samlokaliseringen kommer att
vara klar under år 2019. Parallellt kommer vi under året fördjupa oss i
arbetet med vår värdekedja med fokus på våra leverantörer samt
inleda utredningar för utvecklingen av mer hållbara förpackningar och
produkter. Ambitionen avseende förpackningar och material är att
sträva efter att bibehålla mer av materialets värde genom ett cirkulärt
förhållningssätt. Vi kommer också göra insatser för vidare
medarbetarutveckling för att göra framsteg inom mångfald,
jämställdhet, arbetsmiljö och säkerhet.

I det längre perspektivet blickar vi utanför vår egen verksamhet för
att kunna möta de globala utmaningar som vi står inför idag. Genom
att integrera hållbarhetsarbetet som en naturlig del av vår vardag och
i de beslut som fattas så säkrar vi en hållbar tillväxt.
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Globala utmaningar
De 17 globala mål som antagits av världens ledare är framtagna för att
avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och
att främja fred och rättvisa. För att lyckas, krävs det att vi alla hjälps åt.

Livsmedelsförsörjning är en central verksamhet i samhället. Hållbara
system för livsmedelsproduktion är därför ett av delmålen för det
globala hållbarhetsmålet Ingen hunger. Med ökad befolkningsmängd i
världen följer ett större matbehov. Fler människor arbetar för att säkra
en tillräcklig livsmedelsförsörjning och detta sker oftast i
utvecklingsländer. Vi själva behöver ta ansvar för att säkerställa en
ansvarsfull leverantörskedja.
Vi på Foodmark ser att ett av de allra största problemen för
livsmedelsproduktion i Sverige är matsvinnet. I Sverige beräknas
matavfallet utmed hela livsmedelskedjan till nära 1,3 miljoner ton per år.
Detta är ett slöseri med resurser och kvalitetsmässig mat, speciellt när
en stor del av världens befolkning inte får tillräckligt mycket mat. Att
minska matsvinnet och jobba med cirkulära modeller är viktigare än
någonsin.

En annan utmaning är bruket av handelsgödsel och kemiskt växtskydd.
Under ogynnsamma förhållanden förekommer näringsläckage till diken
och vattendrag vilket kan påverka den biologiska mångfalden och i
förlängningen även orsaka algblomning. För att upprätthålla
produktiviteten och hushålla med givna resurser behöver jordbruket
använda den senaste tekniken och ha en ordnad växtföljd som inte
påverkar odlingsmarkens långsiktiga förmåga att producera.
Skövling av skog är ytterligare en global utmaning som påverkar
klimatets stabilitet och den biologiska mångfalden. När skog avverkas för
att ge landytor till jordbruk får vår planet en mindre koldioxidssänka
som tar upp koldioxid från atmosfären. Det bidrar till klimatförändringar
och det blir extra svårt för jordbruket att säkerställa en viss mängd och
kvalité. Skogen och jordbruket är båda viktiga komponenter för att
komplexa ekosystemtjänster ska kunna fortsätta producera och vara
effektiva för oss människor.

Livsmedelsproduktionen behöver därmed bidra till förnyelse och
utveckling ur flera perspektiv för att hantera de globala utmaningarna
som vi alla står inför.
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4.1 SUPPLIER CODE OF CONDUCT
För att tillgodose att hela koncernens anlitade leverantörer uppfyller
de krav som ställts, finns en Supplier Code of Conduct. Den bygger på
UN Global Compact och tillsammans med Agras inköpsvillkor är det
utgångspunkten för vårt arbete. Det är viktigt att
livsmedelsproduktionen är effektiv men i dagens förhållanden ökar
samtidigt sannolikheten för att människor utnyttjas i de olika steg som
ingår från primärproduktion till färdigvaruproduktion. Att göra
riskanalyser i värdekedjan kan vara både tidskrävande och svårt
eftersom kedjan kan vara lång och flera parter ofta är inblandade.
Koncernen är medlem i organisationen Sedex, som möjliggör tillgång
till information som hjälper oss i vår bedömning av leverantörerna. I
Sedex finns ett så kallat Risk Assessment Tool där vi får en tydlig
indikation på hur sannolikt det är att risker förekommer baserad på
land, produktområde och hur de svarat i en Self-Assessment
Questionnaire. Det ger till exempel en indikation på vart behovet av
arbete för anti-korruption och mänskliga rättigheter är som störst
inom värdekedjan. Vi bedömer att den största risken för korruption
och brott mot mänskliga rättigheter främst ligger utanför vår egen
verksamhet, och då i ledet av leverantörer och deras
underleverantörer utanför Sverige. Det är därför vi valt att lägga vårt
fokus på uppföljning där. Mer om detta finns att läsa om på sidan 20
Det pågående arbetet i leverantörskedjan. Leverantörerna skriver
under vår Supplier Code of Conduct för att intyga att de gör vad de kan
för att efterleva och säkerställa anständiga arbetsförhållanden för
deras anställda. De risker som identifierats hos medarbetarna inom
varukedjan innefattar bl.a. utnyttjandet av arbetskraft i form av
exempelvis slaveri och barnarbete, otrygghet i farlig miljöer, brist på
skyddsutrustning, ohälsa på grund psykisk och fysik påfrestning.
Vår Supplier Code of Conduct ställer krav på varukedjans aktörer att
uppfylla både internationella mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga
regler. Krav ställs också på lokal miljörätt och vidtagandet av åtgärder
för att minimera negativa konsekvenser på miljön. Dessutom ska
aktörerna följa nationell lagstiftning inom hälsa, miljö och
arbetsförhållanden. Slutligen ska alla aktörer aktivt motverka
korruption, utpressning och mutor.
Genom Agrakoncernen är Foodmark även medlem i det norska
initiativet för etisk handel (IEH). IEH är en medlemsorganisation och
Norges största nätverk för att säkra en hållbar leverantörskedja.
Foodmark AB följer de övergripande policys och riktlinjer som antagits
av A/S Agra och har för avsikt att inom de kommande två åren
utveckla arbetet med företagets Code of Conduct. Det innefattar även
de delar som har med anti-korruption och mänskliga rättigheter att
göra. Det kommer att innebär framtagning av de policys vi upplever
saknas och ett förtydligande av de som redan finns. Vi kommer även
att sätta rutiner för att säkerställa både uppföljning och efterlevnad av
våra policys framöver.
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4.2 BAKGRUND TILL FOODMARKS
HÅLLBARHETSARBETE
Under 2017 genomfördes en väsentlighetsanalys för att
identifiera och prioritera vilka hållbarhetsområden
Foodmark aktivt bör arbeta med, ta ägarskap för och
redovisa resultaten av. Vi inledde med en intressentanalys i
syfte att lära oss om hur vår egen verksamhet påverkar
omvärlden. De intressentgrupper som har ett stort intresse
för Foodmarks verksamhet och de som vi själva tror att vi
påverkar, ingick i analysen. Därigenom har vi säkerställt att
vi tar hänsyn till dessa intressentgrupper i vårt fortsatta
hållbarhetsarbete.
Intressentgrupper
Medarbetare
Ägare/Koncernledning
Kund
Leverantör
Facklig organisation
Kommun- eller länsrepresentant

Parallellt med intressentanalysen gjorde vi en inventering
av vårt hållbarhetsarbete som sker lokalt.
En webbaserad enkätundersökning inledde en dialog med
intressentgrupperna. I undersökningen ombads
intressenterna att rangordna olika hållbarhetsområden
som anses viktiga för Foodmark och vår bransch. Dessa
hållbarhetsområden hade vi tagit fasta på genom att först
göra en djupdykning i Global Reporting Index*, samt
kompletterande benchmark av branschspecifika områden
som andra aktörer i livsmedelsbranschen redan har lyft
fram som viktiga. Den webbaserade enkätundersökningen
skickades till samtliga anställda inom Foodmark AB samt till
övriga intressentgrupper. En del av de anställda har dock
inte en arbetsmail, så därför gjorde vi även en ”offline
enkät” för dem.

Totalt var det 153 personer som deltog i
enkätundersökningen, varav 84 % var våra egna
medarbetare. För att ytterligare fånga nyanserna i dialogen
med intressenterna så intervjuade vi 10 personer mer
djupgående. I matrisen nedan finner ni resultatet från vår
väsentlighetsanalys. De områden som ligger i övre, högra
sidan av matrisen är högt rankade av såväl intressenter
som Foodmarks ledningsgrupp.

I listan nedan visas de prioriterade områden som rankats
högst av såväl intressenter som Foodmarks ledningsgrupp i
väsentlighetsanalysen. Vi kommer därför att prioritera att
redovisa dessa områden i rapporten. De områden som vi
valt att inte redovisa i årets rapport är biologisk mångfald,
ekosystemtjänster, konsumenters hälsa och etisk
djurbehandling.
Biologisk mångfald är det enda område som är rankat
högre av intressenter men lägre av Foodmarks
ledningsgrupp. Det området bör därför ingå i Foodmarks
arbete i ett längre perspektiv, så att vi kan lära oss mer
kring vår påverkan på biologisk mångfald. Etisk
djurbehandling är det enda område som blev rankat lägre
av intressenter, men högre av ledningsgruppen. Vi kommer
att arbeta vidare och ta ägarskap för etisk djurbehandling
eftersom vi själva tycker att det är viktigt.
Ekosystemtjänster och konsumenters hälsa rankades lägre i
förhållande till de andra områdena av både intressenter
och ledningsgruppen. I dagsläget har vi inget lokalt arbete
inom dessa två områden. Detta betyder dock inte att de
inte är väsentliga för Foodmarks verksamhet ur ett längre
hållbarhetsperspektiv.

Prioriterade områden
Utsläpp av vatten och avfall
Mångfald och jämställdhet
Energianvändning
Arbetsmiljö och säkerhet
Leverantörskedjan

Råvaru- och materialanvändning
Medarbetarkompetens

*G4 Sector Disclosure – Food Processing, GRI: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-Food-Processing-Sector-Disclosures.pdf
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5. VÅR EKOLOGISKA PÅVERKAN
Varför är det här viktigt för oss?

För oss är det en självklarhet att minska Foodmarks
negativa påverkan på klimat och miljö. Idag använder vi
oss av fossila bränslen i logistikledet och i delar av
tillverkningen. Vi behöver därför göra insatser inom detta
område för att minimera den negativa klimatpåverkan.
Även råvaru- och materialanvändning är något vi ser som
en viktig aspekt. Såväl kunder som medarbetare tycker att
det är viktigt att vi ständigt arbetar med att minska svinnet
av råvaror och väljer mer hållbara förpackningsmaterial. Vi
kommer därför inledningsvis påbörja en kartläggning av de
material som används i förpackningarna för att se vad som
kan göras för att förbättra dessa.

Ytterligare en aspekt som vi har identifierat som väsentlig
är utsläpp av vatten och avfall från produktionen.
Processvatten från livsmedelsproduktion kan innehålla
näringsämnen som alger och mikroorganismer tycker om
som näring. Det bidrar till övergödning och algblomning
om man inte renar vatten på rätt sätt. Ett nästa steg är att
säkerställa att återföra den näringen till ekosystemet.
Det finns ett genuint intresse bland medarbetare liksom
hos kunder och leverantörer att vi tar ansvar för våra
utsläpp av vatten och avfall. Då vatten är en stor och viktig
del i våra processer prioriterar vi att få ett så bra och
effektivt resultat av vattenanvändningen som möjligt.

5.1 VATTNAR GRÖDOR MED PROCESSVATTEN
Alla våra råvaror som används i produktionen idag innehåller näring som i hög utsträckning följer med
processvattnet. Genom att återföra vatten och näring till åkrarnas grödor sluts kretsloppet och ett
cirkulärt system skapas. Sedan 80-talet har processvatten från Foodmarks fabrik på Gotland använts för
bevattning av närliggande odlingsmark.
Denna lösning skapades av den tidigare fabriksägaren då
Region Gotlands reningsverk saknade kapacitet att
tillmötesgå fabrikens behov. Det fanns samtidigt ett
behov av bevattning på en gård i anslutning till fabriken
och för att få en jämn distribution av vattnet anlades
dammar. Att skapa detta cirkulära kretslopp har, förutom
att ta tillvara på vattnet på ett hållbart sätt, dessutom
inneburit att kostnaden för att ta hand om vattnet blivit
avsevärt lägre än de andra alternativ som då fanns.

Gården som äger marken runt dammarna ligger i
anslutning till Foodmarks fabrik i Klinte. Vattnet leds via
vårt interna reningsverk, med hjälp av självfall, till
dammarna. Bevattningsbehovet är naturligtvis
väderberoende men pågår i regel under sommaren med
start i maj och dammarna är oftast helt tömda i början av
augusti. Systemet ger alltså kretsloppsanpassat
bevattning.
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5.2 ENERGIANVÄNDNING
Så här arbetar vi på området

Vårt resultat

Energianvändning är en viktig fråga för Foodmark eftersom
vi finns i en tillverkande industri. Foodmark har påbörjat
arbetet med energikartläggning som framöver kommer att
följas upp var tredje år. Energikartläggningen kommer att
skapa en tydlig bild över nuläget för energianvändningen
på alla produktionsanläggningar samt för vår egen
fordonsflotta. Dessutom kommer energikartläggningen att
ge oss förslag på hur vi kan minska vår energianvändning
och därmed vår klimatpåverkan. Att minska utsläppen av
koldioxid är även förenligt med Sveriges visioner som
exempelvis Fossilfritt Sverige, EU 2030 climate & energy
framework samt Parisavtalet.

Den uppmätta och uppskattade energimängden i tabellen
nedan är för energi som används i produktion hos alla
anläggningar i drift under 2017. Albyberg står med för
jämförbarhetens skull framgent. Uppgifter för
bränsleförbrukning i fordonsflottan är exkluderat ur
energianvändningen för 2017 men planeras att läggas till
på sikt.

Vi kommer under 2018 att stänga ned tre anläggningar och
ett centrallager för att flytta verksamheten till
Albyberg. Därmed utgår vi från en mer samlad
resursanvändning. Genom att tidigt påbörja ett strategiskt
arbete med reducering av fossila bränslen, kommer vi att
vara väl förbereda för framtida lagkrav.

De produktionsanläggningar som Foodmark själva äger har
avtal på 100 % förnyelsebar el. Dessa är Klinte (på
Gotland), Spånga, Jordbro, och snart Albyberg (som tas i
drift under 2018). För Norrköping, Östersund, Vidsel och
Sundbyberg saknas i dagsläget information för hur
elavtalen ser ut.

Tabell 1 – EN3 Energianvändning

10

5. VÅR EKOLOGISKA PÅVERKAN

5.3 RÅVARU- OCH MATERIALANVÄNDNING
Så här arbetar vi på området
Vår ambition är att arbeta med alternativa lösningar i vår
råvaru-och materialanvändning, särskilt för förpackningar.
För att möta kundernas förväntan kring hållbara
förpackningar ska vi tillsammans med medarbetare och
leverantörer jobba för att minska mängden plast samt
hjälpa våra konsumenter att återvinna rätt.
Just förpackningsmaterial för mat tillverkas oftast av så
kallade nymaterial och används sedan enbart en gång
innan det slängs. Därför är det viktigt att tänka på
förpackningar från ett cirkulärt perspektiv. Enligt det nya
EU direktivet kring cirkulär ekonomi för plast så
förbrukades 49 miljoner ton plast inom EU för år 2015. Av
dessa 49 miljoner ton användes ca 40% till
förpackningar*.
Genom att utgå från cirkulära perspektiv kan vi lägga
långsiktiga planer för att bli mer resurseffektiva. På så sätt
arbetar vi även i linje för de nationella miljökvalitetsmålen.
För att kunna redovisa hur vi arbetar med att minska
användningen av naturens resurser krävs att vi arbetar
både kreativt och innovativt för att hitta smartare
arbetssätt.

Vi på Foodmark tycker att plast är en viktig fråga för oss
eftersom det baseras på fossila råvaror. Dessutom är plast
och kombinerat den näst största materialkategori vi
förbrukar för emballage, se tabell 3 nedan.
Tabell 2 – EN1 Material Råvaror

Metaller kommer främst från konserver och tuber för
råvaror och produkter. Det ligger i vår strategiska plan att
arbeta med mer hållbara alternativ till förpackningar och
emballage.

Vårt resultat
I tabellerna nedan finner ni den mängd råvara och material
vi har förbrukat i vår produktion. För emballage har vi ej
data för vikt utan i styck enheter. Eftersom anläggningarna i
Jordbro och Sundbyberg inte är produktionsanläggningar
saknas data i dagsläget.
I fabriken i Östersund används en stor del animaliska
råvaror i form av ost och vassle till mjukost och
messmörstillverkning. I Spånga används en stor andel
marina råvaror, så som räkor i våra majonnäsbaserade
sallader. Den olja vi använder är främst raps och ingår som
bas i flera produkter med majonnäs det vill säga i våra
såser och majonnäsbaserade sallader. Tillsatsvaror vi köper
är kryddor, syror, stabiliseringsmedel och
konserveringsmedel med mera. De vegetabiliska råvarorna
är grönsaker och frukt som ingår i sallad och mjukost men
även den gurka som ingår i flertalet dressingar.

Tabell 3 – EN1 Material Emballage

*https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/plastics-factsheet-industry_en.pdf
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5.4 UTSLÄPP AV VATTEN OCH AVFALL
Så här arbetar vi på området

Vårt resultat

Vi mäter mängden spillvatten och avfall på våra
produktionsanläggningar. Att minska mängden spillvatten
och avfall är viktigt för att hushålla med naturresurser. Det
är dessutom pengar uppbundet i naturresurser som blir till
avfall.

I tabellerna nedan redovisas data för fast avfall och
spillvatten för 2017. Anläggningen i Sundbyberg är enbart
en hyrd kontorslokal och data saknas i dagsläget för mängd
spillvatten. Data för provtagning av spillvatten saknas för
vissa anläggningar, liksom data för fast avfall för
anläggningarna Östersund och Sundbyberg.

Spillvatten inom livsmedelproduktion innehåller olika
näringsämnen som riskerar att bidra till övergödning av
sjöar och vattendrag. För att säkerställa att vårt spillvatten
inte innehåller onödigt mycket näringsämnen så används
en fettavskiljare i våra produktionsanläggningar.
Spillvattnet går då igenom ett reningssteg innan det släpps
ut till kommunala reningsverk.
För Klinte på Gotland ligger anläggningen intill en
potatisodling. Där används spillvatten från produktionen
som bevattningsvatten till potatisen och skapar därmed ett
slutet kretslopp. Ni kan läsa mer om bevattningen av
potatisodlingar på sidan 9. Avfall och särskilt farligt avfall
från anläggningarna hanteras separat av godkända
entreprenörer.

Inga incidenter av oplanerat utsläpp för spillvattnet
inträffade under året.

Den större delen av vårt avfall går till biogasproduktion
idag.

Tabell 5 – EN22 Utsläpp och avfall: Vatten
Mängd
spillvattnet
m³

Kvalité på spillvattnet

Har spillvattnet
återanvänds av
annan organisation?

55 838

n/a

Ja

Syres ättning sker med blåsmaskin

Spå nga

10 346

Medelvä rden under
2017 utgå ende va tten
frå n fl otationen:
BOD7 2820 mg/l i ter
Kvä ve 32 mg/l i ter
Avs ki ljbart fett 169
mg/l i ter
Fos for 5,65 mg/l iter
Sus p 875 mg/liter

Nej

Spi llvattnet renas i en s k
fl otationsanläggning där merparten
a v fettet samt en stor del av näring
och s uspenderat material också
s a mlas upp. Allt spillvatten skickas till
kommunalt reningsverk

Vi ds el

520

n/a

Nej

Spi llvatten går vi a fettavskiljare som
töms regelbundet. Sen vi dare till
komunalt reningsverk

Norrköping

780

pH vä rdet regleras
momentant

Nej

n/a

Ös tersund

22 977

n/a

Nej

År: 2017
Kl i nte (Gotland)

Tabell 4 – EN23 Utsläpp och avfall: Avfall

År: 2017

Avfall som Avfall som
Avfall som Avfall som Avfall som går till
återanvänds i går till
komposter går till förbränning eller
den egna
återvinnin
as
biobränsle
deponering
verksamheten
g
ton
ton
ton
ton
ton

Farligt
avfall Kommentarer
ton

Kl i nte (Gotland)

0

84

0

2 460

54

0

Spå nga

0

144

0

1 988

194

0

Vi ds el

0

9

0

0

11

0

Norrköping

0

17

0

16

27

0

Ös tersund

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

0

5

0

0

5

0

Sundbyberg

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Al byberg

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

0

258

0

4 464

291

1

Jordbro

Tota l t

Total vikt avfall år 2017
Total vikt farligt avfall år 2017

Hanteringsmetod

Scha blonvärden a nvänds eftersom
a vl oppet delas med annat företag
Anta gande enligt
förs i ktighetsprincipen att i nköpt
va tten ä ven är mängden spillvatten
eftersom det ej sker någon
produktion i Jordbro.

Inga uppgifter för
2017

Jordbro

142

n/a

Nej

Inga uppgifter för
2017
Anl ä ggningen tas i
dri ft 2018

Sundbyberg

n/a

n/a

Nej

Enba rt kontorsverksamhet

Al byberg

n/a

n/a

n/a

Anl ä ggningen tas i drift 2018

Tota l t

5 013

ton
1 ton

90 603

Mängd spillvatten år 2017

90 603

m³
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6. ETT SOCIALT ANSVARSTAGANDE
Varför är det här viktigt för oss?
Våra medarbetares kunskapsutveckling gör oss redo för
framtidens snabba förändringar som sker på
arbetsmarknaden. En god kompetensutveckling är inte
bara betydelsefull för bolagets tillväxt men också för
individens eget välmående. Våra medarbetare tycker
dessutom att kompetensutveckling är en av de
viktigaste delarna i att skapa en attraktiv arbetsplats.
Det är viktigt att vi arbetar med detta för att inte riskera
att vi tappar värdefull kompetens.
Medarbetarna är kärnan i vår verksamhet och det är viktigt
att alla får rätt förutsättningar för att må bra och känna sig
säkra på arbetsplatsen. Foodmarks kärnverksamhet är
livsmedelsproduktion och i produktionsmiljöer finns det
alltid en risk för olyckor och incidenter i samband med
användningen av utrustning i form av maskiner och truckar
med mera. Det är de största riskerna vi ser inom vår
verksamhet och det är därför extra viktigt för oss att arbeta
för en god och säker arbetsmiljö hos på Foodmark. En god
arbetsmiljö omfattas dessutom av flera dimensioner och
därför är medarbetarens röst extra betydelsefull för oss i
den här frågan.

Mångfald och jämställdhet är något vi vill arbeta mer med
för att skapa en attraktiv arbetsplats för alla generationer
och dessutom se de individuella styrkorna. Vi är
övertygade om att en bred mångfald och en jämställd
arbetsplats leder till en hållbar utveckling och långsiktig
lönsamhet för hela organisationen. Vi vill fortsätta
utvecklas tillsammans med våra medarbetare för att skapa
en trygg och rolig arbetsplats för alla!
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6.1 ORGANISATION FÖR ARBETSMILJÖ
Kontinuerligt och systematiskt arbetsmiljöarbete är
vitalt för Foodmarks verksamhet som har
produktion. Skyddskommittéer både centralt och
lokalt bidrar i frågor om säkerhet, arbetsmiljö och
företagshälsovård. Dessutom utvecklar vi ständigt
vårt arbete genom de förbättringsgrupper som
finns.
Foodmark har en central skyddskommitté som möts två
gånger per år. Skyddskommittén deltar i planeringen av
arbetsmiljöarbetet på Foodmark samt följer arbetets
genomförande. De följer även upp de lokala
skyddskommittéernas arbete och tar hand om
företagsövergripande frågeställningar som till exempel
företagshälsovård.
Den centrala skyddskommittén följer utvecklingen i de
frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt
verkar för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden
genom bland annat uppföljning av arbetsmiljörelaterade
rutiner och processer såsom klimatundersökning,
årssamtal samt månadssamtal. Dessutom bistår de med
handlingsplaner som kommer av arbetsskador,
skyddsronder och riskbedömningar. Dessa handlingsplaner
innehåller åtgärder och planer som rör det systematiska
arbetsmiljöarbetet, exempel på en sådan plan är
”Handlingsplan för mångfald och mot kränkande
särbehandling”.

Vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar,
arbetsprocesser och arbetsmetoder rådfrågas
skyddskommittén. Skyddskommittén deltar även vid
planering av eventuell användning av ämnen som kan
föranleda ohälsa eller olycksfall. Skyddskommittén bidrar
med upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön samt
deltar i verksamheten för arbetsanpassning och
rehabilitering på arbetsplatsen.
Förbättringsgrupper höjer ribban

På anläggningarna i Spånga och på Gotland finns
förbättringsgrupper för att främja en utveckling inom
arbetsklimatet. Grupperna tar fram förslag på förbättringar
som lämnas till en styrgrupp som i sin tur beslutar vilka
åtgärder som ska göras. Styrgruppen består av personal
från fabrikens ledningsgrupp.

Arbetsmiljöarbete på Gotland
Lokala möten för arbetsmiljö

På vår anläggning i Klinte på Gotland hålls
arbetsmiljömöten var tredje vecka. På dessa möten lyfts
arbetsmiljöfrågor och uppföljning av skyddsronder. Det
görs också riskbedömningar av olycksfall, sjukfrånvaro
samt ergonomi och uppföljningar av både tillbud och
olyckor såväl som utredningar och åtgärder.
Tillbud och olyckor

Tillbud och olyckor rapporteras löpande in i ett system där
all information och samtliga åtgärder samlas. När ett
tillbud eller en olycka sker informeras närmaste
skyddsombud för utredning och detta registreras därefter i
systemet. Rapporter kan tas ut för granskning och
uppföljning.
Skyddsombudets viktiga uppgifter

På Gotland finns det tre skyddsombud. Deras uppgift är att
vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall på
arbetsplatsen. Bland annat görs riskanalyser, skyddsronder
och andra undersökningar av arbetsmiljön. Dessutom ska
skyddsombudet kontrollera att arbetsgivaren uppfyller
kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär
att skyddsombudet ska delta vid planering av alla frågor
som berör arbetsmiljön och ta del av samtliga handlingar
som behövs för skyddsverksamheten. Foodmark är
skyldiga att informera skyddsombudet om vilka
förändringar som är på gång.
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6.2 ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET
Så här arbetar vi på området

Arbetet kring en god arbetsmiljö är en naturlig del i vår
verksamhet. Då en bra arbetsmiljö omfattar flera olika
dimensioner så arbetar vi också brett inom detta område.

Samtliga av Foodmarks anställda omfattas av
kollektivavtal.

Ett sätt att skapa trygghet i produktionsmiljön är att
säkerställa att vår personal är försedd med rätt utrustning
samt har den utbildning som krävs för att utföra arbetet. Vi
genomför skyddsronder, utrymningsövningar och diverse
kontroller samt besiktningar kontinuerligt under året.

Vårt resultat

För att skapa en god ergonomi på arbetsplatsen tar vi hjälp
av företagshälsovården som har gått igenom alla
arbetsplatser och utbildat personalen inom området.
Friskvårdsbidrag erbjuds åt alla anställda, samt massage på
arbetstid. Vidare finns en fest-och friskvårdskommitté som
arbetar med att skapa trevliga tillställningar och aktiviteter
för de anställda både på och utanför arbetet.
Tabell 6 – LA6 Hälsa och säkerhet: Sjukfrånvaro

Nedan redovisar vi antal deltagare bland våra medarbetare
som ingår i skyddskommittéer samt sjukfrånvaron för de
olika anläggningarna. På de anläggningar som inte har
lokala skyddskommittéer, är den centrala skyddskommittén
verksam. Vår sjukfrånvaro har sjunkit jämfört med 2016
med en halv procentenhet till 3,7 %. Den är låg i jämförelse
med övrig tillverkningsindustri som ligger på 4,2 % (källa
SCB). Korttidsfrånvaron på tjänstemannasidan är så låg
som 0,9 %.

Tabell 7 – LA5 Hälsa och säkerhet: Hälsa- och säkerhetskommitté
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6.3 VÅRA FANTASTISKA MEDARBETARE
Utan våra medarbetare skulle vi inte kunna nå den framgång som vi gjort, vi vågar påstå att vi nog inte skulle
existera. Vi ser att alla medarbetare, på sitt eget sätt, tillför organisationen värde. Vi arbetar för inkludering och
jämställdhet för att vi även i framtiden ska kunna fortsätta erbjuda en bra arbetsplats som attraherar de bästa
medarbetarna.
Klimatundersökning och diskrimineringspolicy
Klimatundersökningen kallas vår årliga undersökning som
genomförs av medarbetarna på alla enheter. I den mäts
områden som till exempel arbetsglädje, arbetsvillkor,
arbetsinnehåll och samarbete. Resultatet redovisas för
företagsledningen såväl som i alla arbetsgrupper. Vi
presenterar också resultatet på en företagsdag där alla
tjänstemän träffas.

Våra åtgärdsplaner inkluderar att ta fram en
utvecklingstrappa för kompetensutveckling samt ta fram
direktiv och frekvens för uppföljning av målen genom
medarbetarsamtal. Ytterligare åtgärder är att förbereda
och genomföra den individuella lönerevisionen där
bedömning sker utifrån satta kriterier.
Resultatet av Klimatundersökningen visar bland annat att vi
har en hög arbetsglädje som ligger på 67 (av 100) och stor
lojalitet som ligger på 77 (av 100), både arbetsglädje och
lojalitet har ökat från tidigare år. Vi ligger över
branschmedel enligt undersökningsföretaget Ennova, där
arbetsglädje ligger på 57 och lojalitet på 55. Resultatet från
Klimatundersökningen visar även att vi blivit bättre på att
leva efter våra värderingar då tilliten har ökat från 62 till
67. Vi strävar alltid efter att bli bättre och målbilden är att
hamna på 75 (av 100) i alla områden, framförallt önskar vi
öka chefernas ledarförmåga från 71 till 75. Det uppnår vi
genom fortsatt fokus på utveckling och kvalitativ
rekrytering med tydliga kompetensprofiler.
Foodmark har en diskrimineringspolicy som samtliga
nyanställda får ta del av under sin introduktion på
arbetsplatsen. Vi har en nollvision när det gäller kränkande
särbehandling och arbetar aktivt med internutbildning i
psykosocial arbetsmiljö, där mångfald och kränkande
särbehandling är en stor del. I den anonyma
klimatundersökningen ställs bland annat frågan om man
under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för mobbing
eller diskriminering.
Kompetensutveckling
Alla tjänstemän och avdelningsledare inom Foodmark får
en grundläggande ledarskaps- och
kommunikationsutbildning. Syftet är att skapa
förutsättningar för ett kommunikativt
ledarskap/medarbetarskap. Målet för samtliga ledare och
chefer är att förbättra färdigheter och kunskaper för att
kunna vara tydliga i sitt ledarskap och sin kommunikation.

”Foodmark är på en
mycket spännande resa
åt helt rätt håll när det
gäller ledarskap,
professionalism och
samarbete”
- Ola Nyström, HR-direktör

Samtliga anställda har ett årssamtal med sin lönesättande
chef där året summeras, både prestation och
måluppfyllnad. Där sätts också individuella mål samt en
plan för personlig utveckling. Våra treårsmål bryts ned i
årsplaner som ligger till grund för de individuella målen
varje individ arbetar fram under årssamtalet. Vi bedömer
sedan varje medarbetares prestation utifrån tydliga och
kända kriterier vid årssamtalet. Alla tjänstemän har
dessutom ett uppföljningssamtal med sin chef ungefär var
6:e vecka. Under uppföljningssamtalet följs även den
personliga utvecklingsplanen upp.
Jämställdhet & mångfald
Foodmark har som mål att uppnå en 40-60 % jämn
könsfördelning över hela företaget och en aktiv åtgärd för
att uppnå detta har varit att öka andelen kvinnor inom
produktionsledningen.
En åtgärd som vi genomför för att bidra till ökad mångfald
är att vi erbjuder utbildning i svenska för invandrare (SFI)
för personalen i Norrköpingsfabriken. Detta för att
underlätta vårt fortsatta samarbete i vår nya fabrik i
Albyberg. Under hösten planerar vi att starta ett projekt
där vi avser att rekrytera nyanlända som har erfarenhet av
livsmedelsproduktion.
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6.4 MEDARBETARKOMPETENS
Så här arbetar vi på området

Vårt resultat

Att sätta mål för framtiden ger möjligheten att skapa en
tydlig kompetensutvecklingsplan. Alla anställda har en gång
per år ett samtal där det sätts nya mål för medarbetarens
utveckling. Utöver detta tror vi att ett bra och starkt
ledarskap är viktigt för att en grupp ska utvecklas och
känna sig uppskattade av sin arbetsgivare.

87 % av de tillsvidareanställda inom Foodmark AB och
Lohmandergruppen AB deltog i årets klimatundersökning.
Totalt var det 157 personer för 2017.

Foodmark har ett mål som syftar till att samtliga ledare och
chefer ska förbättra sina färdigheter och uppleva att man
har tillräckliga kunskaper i att till exempel vara tydliga i sitt
ledarskap och vara kommunikativa. För att ge våra
nyanställda tjänstemän den bästa förutsättningen in i sitt
arbete, genomgår alla en fyra veckors introduktion.
I Klimatundersökningen som vi genomför varje år bedömer
samtliga medarbetare om man har rätt kompetens och om
den tas tillvara på rätt sätt. Vi kan här se att man i allt
högre grad tycker så (läs mer under Våra fantastiska
medarbetare på sidan 15).

Av de anställda som svarat på Klimatundersökningen har
71 % haft ett årssamtal under den senaste 12månadersperioden. Själva Klimatundersökningen sker på
hösten hos Foodmark medan årssamtalet vanligtvis sker
under första kvartalet. Det finns således en möjlighet att en
del av de 29 % som svarat att de inte haft ett årssamtal,
påbörjade sin anställning efter att årssamtalen redan
genomförts för 2017. Se nedan tabell för ytterligare
information.

Uppgifterna är hämtade från Ennova och andelen kvinnor
och män finns inte med i presentationen för
Klimatundersökningen 2017 men redovisas i tabellen
nedan.

Tabell 8 – LA11 Årssamtal

Andelen tillsvidareanställda som haft eller inte haft årssamtal
71%

Andel som har haft årssamtal
Andel som inte haft årssamtal

Under 2017 hade Foodmarks medarbetare i genomsnitt
genomgått 10 timmar utbildning. Det inbegriper ledar- och
kommunikationsutbildning, hygien- och kvalitetsutbildning,
systemutbildningar samt andra utvecklingsinsatser.

29%

Andel kvinnor och män som haft årssamtal
Andel kvinnor som haft årssamtal
Andel män som haft årssamtal

77%

69%
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6.5 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET
Så här arbetar vi på området
För att lyckas med vår vision ”att bli det mest framgångsrika
livsmedelsföretaget i Sverige” är det helt avgörande att vi
tar tillvara på den utvecklingskraft som finns inneboende i
mångfald, jämställdhet och inkludering. Foodmarks målbild
för kommande år sätter fokus på hur vi ska fortsätta att
utvecklas som en ledande livsmedelsproducent. Målbilden
lyfter särskilt fram vikten av innovativa arbetssätt och
metoder för att ta en katalyserande roll. Målbilden
tydliggör också att vi vill ha en kultur som präglas av
öppenhet och inkluderande. Att arbeta aktivt och
systematiskt för att driva fram en större mångfald, en
bättre jämställdhet och en inkluderande företagskultur är
viktigt för oss. Inte minst för att inte riskera att bli en
oattraktiv arbetsgivare.

Foodmarks arbete för ökad mångfald, jämställdhet och
inkludering tar sin utgångspunkt i våra etiska fundament,
vår värdegrund samt Diskrimineringslagen,
Arbetsmiljölagen, relevanta AFS:ar och Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om kränkande särbehandling.
Vårt resultat

Nedan redovisar vi antalet kvinnor och män för de olika
anställningsnivåerna inom organisationen. Eftersom man
enligt Personuppgiftslagen inte får registrera etnisk
tillhörighet hos anställda kommer vi därför inte att
redovisa en mångfaldsindikator för 2017. Däremot planerar
vi att kartlägga mångfalden bland våra medarbetare via vår
Klimatundersökning för 2018.

Respekt för individen och för alla människors lika värde är
Ett område som vi ser från resultaten över 2017 är att vi
grundläggande. Alla människor har lika rättigheter och
bör jobba vidare med könsfördelningen för
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
kollektivanställda där majoriteten idag är män.
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller
ålder. När vi är sedda och respekterade får vi tillgång till vår
Tabell 9 – LA12 Mångfald och jämställdhet
fulla potential.
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7. DET PÅGÅENDE ARBETET I
LEVERANTÖRSKEDJAN
Leverantörskrav i Agrakoncernen

Livsmedelssäkerhet i fokus

I Agras inköpsvillkor och i vår Supplier Code of Conduct
ställs höga krav utifrån de etiska, sociala och miljömässiga
aspekterna, säger Eirik Balchen Gjertsen, Koncerndirektör
för Inköp och Hållbarhet i Agra. Det innebär till exempel att
leverantören måste kunna uppvisa godkända arbetsvillkor
och agera korrekt gällande arbetstider. Tvångsarbete
eller korruption är inte tillåtet enligt avtalen. Det ställs
också krav på att leverantörerna ska ha fungerande rutiner
kring hälsa och säkerhet
och tillåta facklig
verksamhet. Miljölagarna
ska uppfyllas av
leverantören i de länder
där företaget bedriver
verksamhet och de ska
även kunna redovisa
dokumentation för vad
som görs för att reducera
belastningen på miljön.
Eirik Balchen Gjertsen
Koncerndirektör för Inköp och Hållbarhet
Agra är ansluten till
Agra AS
Sedex, en organisation

Ett arbete som bedrivs kontinuerligt i Foodmark är HACCP,
som står för Hazard Analysis and Critical Control Points.
Det är ett systematiskt arbetssätt för livsmedelssäkerhet.
HACCP-arbete utförs för att kunna leva upp till kundens
förväntningar vad gäller kvalitet och ligger till grund för
kvalitetsarbetets kontinuerliga utveckling inom bland annat
process och arbetsmetodik säger Johanna Ryssnäs,
Kvalitetschef på Foodmark. Foodmark arbetar i
tvärfunktionella anläggningsteam där det görs riskanalyser
av exempelvis nya insatsvaror, nya produkter samt nya
processer ur ett livsmedelssäkerhetsperspektiv som sedan
följs upp med åtgärder och aktiviteter.

som möjliggör för medlemmar att samla och granska olika
typer av data, standarder och certifieringar. Sedex är därför
ett verktyg för oss där vi får möjlighet att riskvärdera
leverantörerna utifrån sociala och etiska samt miljömässiga
dimensioner, säger Eirik. Idag täcks 110 stycken av
koncernens 396 stycken leverantörer av råvaror och
emballage i Sedex. Under 2017 utförde koncernen 34
stycken revisioner hos utvalda leverantörer, 4 stycken av
dessa genomfördes av Foodmarks organisation. Syftet med
revisionerna är att närmare granska utvalda delar av
leverantörernas verksamhet och uppmuntra till ständig
utveckling.

I de revisioner som gjordes under året har
arbetsförhållanden följts upp, löner hos inhyrd personal
samt tillgången på medicinsk hjälp undersökts på plats. Att
leverantörerna agerar på ett etiskt och socialt hållbart sätt
har också varit i fokus. Efter revisionen ombeds
leverantören rapportera på de åtgärdspunkter som vi
kommer överens om för vidare uppföljning.

Ett händelserikt år väntar Foodmark
2018 blir ett händelserikt år för oss då hållbar utveckling
kommer att få ett större fokus än tidigare, säger Johanna.
På koncernnivå rekryterar man i skrivande stund en
hållbarhetschef som kommer att arbeta nätverkande inom
koncernen. Dessutom planerar vi att på koncernnivå utföra
hållbarhetsanalyser av förpackningar för att identifiera
förbättringsåtgärder. Arbetet med våra leverantörer
fortsätter och vi kommer att fortsätta använda Sedex som
verktyg, där vi vill arbeta för att fler leverantörer ska
registreras, och riskanalyser av försörjningskedjan ska
tillämpas efter behov. Vidare berättar Johanna att
man planerar en
grundläggande utbildning
inom hållbar utveckling för
Foodmarks ledningsgrupp
samt för delar av
kvalitetsavdelningen i
början av 2018. Foodmark
kommer också utbilda
kvalitetsavdelningen vidare
i revisionsteknik ur ett
Johanna Ryssnäs
hållbarhetsperspektiv. Vi
Kvalitetschef
vill utveckla vår förmåga att
Foodmark AB
både identifiera och tolka
risker samt oegentligheter, så att dessa kan hanteras och
följas upp under året. På så sätt hoppas vi kunna vara med
och bidra till ständiga förbättringar genom hela
värdekedjan, något som sker i samarbete inom koncernen.
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8. FRAMTIDA PROJEKT
Samverkansprojekt på Gotland

Samlokalisering till Albyberg

Foodmark har under 2017 blivit tillfrågade av Region
Gotland om att delta i en nyetablering av en
biogasanläggning. Beslut i frågan kommer att fattas
under 2018. Bakgrunden till det är att stora delar av
dagens avfall går till extern biogastillverkning. En
biogasanläggningen matad med fabrikens produktrester
och organiska avfall skulle kunna innebära att vi kan
använda förnyelsebar energi. En stor del av
avloppsvattnet skulle även kunna tas om hand för
rötning, vilket då minskar energianvändningen i vårt
reningsverk.

I maj 2016 informerades all personal i Foodmark om
samlokaliseringen som kommer att ske under 2018.
Samlokaliseringen kommer innebära nyetablering i
Haninge kommun och nya arbetstillfällen där. För de
samhällen som vi lämnar kommer sysselsättningen i
regionen minskas, framförallt för personalen utanför
Stockholmsområdet, vilket kan öka risken för
arbetslöshet. I Östersund gäller det 21 medarbetare och
i Norrköping 10 medarbetare. Samtliga har fått erbjudan
om att följa med till den nya anläggningen. För att
underlätta för personalen som blir uppsagda har vi tagit
hjälp av bland annat arbetsförmedlingen, trygghetsrådet
och outsourcingbolag. Vi har också anlitat en
utbildningsaktör för de medarbetare som vill utveckla
sina färdigheter i det svenska språket för att ytterligare
öka sina chanser till vidare anställning.

Framtida utveckling- och förbättringsmöjligheter
Vår nya fabriksanläggning i Albyberg är förberedd för
montering av solceller och är något som kan komma att
installeras i framtiden. Ett av Foodmarks mål är att
minska vattenanvändningen. För en mer omfattande
reducering behöver andra tekniska lösningar utredas.

Mer information om hur flytten har påverkat vår
personal återkommer vi med i kommande rapport. För
oss är det nu viktigt att säkerställa att det trots
omständigheterna blir en smidig omställning för
personalen som drabbas av uppsägning.
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9. OM RAPPORTEN
Rapporten täcker kalenderåret 2017 och är vår första
hållbarhetsredovisning som framöver kommer redovisas
årligen. Rapporten har inspirerats av Global Reporting
Initiative´s (GRI) riktlinjer version G4 och
redovisningsalternativ Core. Rapporten uppfyller kraven i
Årsredovisningslag (1995:1554) kap 6 §10-14. Extern
bestyrkande enligt lagkrav uppfylls, dock har extern
revision av innehållet mot GRI-krav inte gjorts. Vi tillämpar
försiktighetsprincipen i denna redovisning.
Foodmarks ekonomiska resultat rapporteras separat i vår
årsredovisning. Datum för publicering av
hållbarhetsredovisning och årsredovisning är 2018-06-11.

Foodmark ABs hållbarhetsredovisning för kalenderåret
2017 beskriver hur vi arbetar med hållbar utveckling och
hur vi anser att arbetet bör redovisas. Vår rapport är
baserad på en väsentlighetsanalys med Foodmarks
ledningsgrupp som föranleddes av en
intressentidentifiering, intressentanalys och dialog. De
områden som redovisas i rapporten kan således härledas
från detta arbete.
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9.2 KONTAKTUPPGIFTER
Kontaktperson:
E-post:
Tel (växel):

Johanna Ryssnäs, Kvalitetschef
sustainability@foodmark.se
08 500 722 00

Hemsida:

www.foodmark.se
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