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Hållbarhet är
en frusen ärta
Hållbar utveckling är ett kärnvärde hos Findus – en levande del av vår
verksamhet. Vi arbetar för att erbjuda mat som tillgodoser dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.
Vi har kommit en bra bit på vägen, men det finns mycket kvar att göra.
Vi ser det som ett sätt att bedriva vår verksamhet med fokus på ständiga
förbättringar. Som en hjälp i vår strävan har vi utvecklat Findus fem
hållbarhetsprinciper.
1. Ansvarsfull råvaruförsörjning
Råvarorna till Findus produkter ska framställas på ett
sätt som främjar hållbar utveckling utan att göra avkall
på kvaliteten. Vi ställer höga krav på hur vi odlar våra
grönsaker och på hur vi köper in råvaror, förpackningar
och allt annat. Kraven tar hänsyn till miljö, människor
samt djur och är vårt rättesnöre vid val av leverantörer.
2. Minskad miljöpåverkan
Vi strävar efter att
skapa kretslopp. Findus
miljöarbete ska främja en
balans mellan det som vi
använder och det som vi
ger tillbaka till naturen.
Det innebär att vi hela tiden
utmanar oss själva och söker
nya arbetssätt som minskar
vår påverkan på omgivningen.
Vi tror på tydliga mål och öppenhet
med vad vi gör. Findus strävar efter att
minska energi- och vattenanvändningen,
utsläpp till luft och vatten, avfall med fokus
på matsvinn och transporternas påverkan på
miljön. Däremot vill vi öka andelen förnyelsebar energi.
3. Socialt ansvar
Vi värnar om säkerhet, jämställdhet, mångfald och
individuell utveckling för alla som arbetar med att
ta fram Findus mat. Vi ser det som vårt ansvar att
påverka våra leverantörer till ständiga förbättringar
av medarbetarnas arbetsmiljö och arbetsförhållanden.
Därför kräver Findus att alla parter som är delaktiga
i arbetet med Findus mat uppfyller kraven i Ethical
Trading Initatives uppförandekod. Och vi säkerställer
att de efterlevs genom uppföljningar i leverantörsledet.

4. Hälsosamma och hållbara matvanor
Vi är övertygade om att Findus mat kan hjälpa
människor till mer hälsosamma och hållbara matvanor.
Bra matvanor med mycket fisk och grönsaker och väl
sammansatta måltidsalternativ är viktigt för att vi ska
må bra. Vi vill inspirera till god mat gjord på bra råvaror.
Genom frysning, som är ett naturligt sätt att bevara
mat, kan vi erbjuda god, näringsrik mat
med minskat matsvinn. Med hjälp av
oberoende hållbarhetsmärkningar
och anpassad information
om näringsinnehåll vill vi göra
det lätt att välja hållbar och
hälsosam mat.
5. Engagemang och dialog
Bästa sättet att nå förbättringar
är genom genuint engagemang.
Att arbeta tillsammans, både internt
och externt. Vi har lång erfarenhet och är
väl medvetna om behovet av att hela tiden
utveckla effektivare metoder. Vi stöttar och
uppmuntrar forskning för att maten ska bli ännu
bättre ur kvalitets- och hållbarhetssynpunkt.
På så sätt är vi med och skapar förbättringar och
driver utvecklingen för en bättre måltidsupplevelse.
Vi verkar för att alla ska ha kunskaper, förstå och agera
i enlighet med vår hållbarhetspolicy. Därför utbildar vi
våra anställda och sätter upp mätbara hållbarhetsmål
för verksamheten.
Tillsammans gör vi en skillnad!

FINDUS HÅLLBARHETSREDOVISNING

3

Om verksamhetsåret
och rapporten
Hållbar utveckling är en levande
del av vår verksamhet. Vi avser bli
ledande i Norden inom ansvarsfulla
fiskinköp, hållbart jordbruk och
kvalitet inom livsmedelstillverkning.
Vår vd, Jari Latvanen, tillträdde under
hösten 2010. Under rubriken
”Frysning bevarar det goda”
berättar han om sin vision och
sitt engagemang för maten och
konsumenterna nu och i framtiden.
Påverkan, risker och möjligheter
Findus är ett av Sveriges ledande
livsmedelsföretag med en
72-årig historia. Vi ser positivt på
möjligheten att påverka en hållbar
utveckling av maten i samhället.
Vi arbetar tillsammans med
bransch- och intresseorganisationer
för att försöka förstå och bemöta
kritiska globala frågor om hälsa,
livsmedelstillgång och hållbarhet. Att
vara med och utveckla GRI:s Food
Processing Sector Supplement är ett
exempel på vårt engagemang. Läs
mer i kapitlet ”Öppenhet och dialog”.
Vi strävar efter att bemöta de stora
utmaningarna kring matsvinn, energi
och vatten genom investeringar i
fryst mat, energieffektiviseringar och
minskad vattenförbrukning. Läs mer i
kapitlet ”Minskad miljöpåverkan”.

Om organisationen
och verksamhetsåret
Företaget som rapporten avser
heter Findus Sverige AB, grundat
1941 i skånska Bjuv. Här ligger
huvudkontoret än i dag.
Bolaget marknadsför djupfryst mat
och skafferivaror under varumärket
Findus. Det mesta av maten tillagas
i våra egna anläggningar i Bjuv,
Helsingborg och Loftahammar. Det
som vi inte har möjlighet att laga
själva görs av noggrant utvalda
partners. Totalt marknadsför vi
ungefär 600 matprodukter på
den svenska marknaden inom
huvudsegmenten grönsaker, fisk,
lagade rätter och bageri.
Findus Sverige AB ingår i Findus
Group-koncernen som ägs av
ett finansieringskonsortium som
företräds av Tripointe Capital
Partners. Inom Findus Sverige
marknadsförs mat till slutkonsument
genom återförsäljare i svensk handel,
samt till storhushåll och restaurang
inom både den offentliga och privata
sektorn. En del (35 procent i volym
räknat) exporteras till Italien,
Tyskland och övriga Europa samt
Australien, Sydafrika och andra
utomeuropeiska länder.
Findus har en egen
jordbruksavdelning baserad i Bjuv
som sörjer för odling av 50 000 ton

grönsaker per år. Odlingen sker i
samarbete med 600 bönder i Skåne
och södra Halland enligt kontrakt som
styrs av Findus kvalitetsstandard, och
odlingskonceptet LISA
(Low Input Sustainable Agriculture)
som är tredjepartcertifierat enligt
Svenskt Sigill.
I Bjuv finns även det egna forskningsoch utvecklingscentret Selleberga
där egen växtförädling bedrivs.
Bolaget har 826 anställda.
Omsättningen var 2 659 713 000
kr under 2011. Omsättningen för
2012 redovisas under perioden
januari–september på grund av en
övergång till ett nytt räkenskapsår
och var 2 011 437 000 kr. Soliditeten
under samma period var 46 procent.
(Källa: Årsredovisning 2012 januari–
september)
Under året fattades beslut om
att renodla fabriksanläggningen
i Bjuv och flytta ut delar av
produktionen. Beslutet är en del
i en pågående specialisering av
produktionsanläggningen i Bjuv –
mot grönsaker och lagad, fryst mat.
Målet är att skapa norra Europas
ledande center för förädling av
närodlade grönsaker och fryst mat.
Som ett led i detta uppstod en
övertalighet motsvarande ett fyrtiotal
personer. En del av övertaligheten
kommer att uppstå under våren 2013

och resten av övertaligheten uppstår
efter sommaren 2013, när projektet
beräknas vara avslutat.
För andra året i rad vann Findus
utmärkelsen Årets Pressrum 2012
inom livsmedel och detaljhandel.
Företaget var också nominerat
till Årets Miljöpris 2012 (miljöoch klimatanpassade odlingar),
samt Årets Dagligvara 2012
(hel kycklingfilé i grönpepparsås).
Ledning, åtaganden
och engagemang
Findus vd för Sverige och Nordic,
Jari Latvanen, är ytterst ansvarig
för vår hållbarhetsstrategi och
policyer som har godkänts
av både den svenska och den
nordiska ledningsgruppen. Findus
hållbarhetsdirektör samordnar
strategi och policy på nordisk
nivå och varje marknad driver och
implementerar initiativen lokalt.
Sverige är den ledande marknaden,
följt av Norge, och därmed finns
hållbarhetsansvariga i båda länderna.
I Norge är rollen samordnad i
Kvalitetdirektörsrollen.

Om rapporten
Rapporten ”Hur vi bevarar värde
för framtiden” är Findus första
hållbarhetsrapport. Vi avser att

publicera årliga rapporter med
redovisning av framsteg och
utveckling.
Rapporten avser verksamhetsåret
2012 samt adresserar viktiga
händelser under 2013 fram till
publiceringsdatum.
Rapporten riktar sig till externa
intressenter som konsumenter,
kunder, affärspartners och
intresseorganisationer, samt till
våra anställda.
Omfattning och avgränsningar
Innehållet baseras på de prioriterade
områden som redovisas i Findus

hållbarhetsprinciper samt ett urval ur
GRI:s riktlinjer för livsmedelsindustrin
(Food Processing Sector Supplement).
Policyn är framtagen för att omfatta
globala och branschspecifika
utmaningar för en hållbar ekonomisk,
miljörelaterad och social utveckling.
Granskning
Rapporten lever upp till kraven
för en självdeklarerad GRI-rapport,
tillämpningsnivå C.
Rapporten är inte granskad av
extern, oberoende part. Vi ställer
oss dock positiva till oberoende
granskning och kommer att arbeta
långsiktigt med frågan.
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Frysning
bevarar
det goda
Välkommen till Findus första hållbarhetsredovisning. Den är ett resultat
av 72 års arbete med hållbar odling, ansvarsfulla inköp och utveckling av
framtidens djupfrysta livsmedel. Findus har sedan starten haft ambitionen
att göra skillnad genom kvalitet, smak och omsorg.
Året 2012 var ett stabilt år för djupfrysta livsmedel. Tillväxten för djupfryst
mat inom svensk dagligvaruhandel var knappt 1 procent, och drygt
2 procent på storköks- och restaurangmarknaden1. Konsumentmarknaden
drevs framförallt av fisk och lagade lunchrätter. Extra stolt är jag över att
Findus lunchrätt ”Rostad hel kycklingfilé i grönpepparsås” nominerades till
Årets Dagligvara 2012.

Jari Latvanen
VD Findus sverige

Under året ökade vi vår livsmedelsexport med 8 volymprocent.
Vår främsta exportprodukt är skånska miljöcertifierade ärter.
Mer än hälften handlas av matlandet Italien.
Under året fick vi möta ”Frysmannen” som genom Findus reklamfilmer
ville slå hål på myter om djupfrysta livsmedel. Konsumentundersökningar
visar nämligen att mer än varannan konsument tror att de innehåller
konserveringsmedel. Många förknippar också djupfryst med tillsatser.
Det visar att vi måste öka kunskapen om djupfrysta livsmedel. Nu fortsätter
vi vår resa med att berätta om omsorg och kvalitet på temat ”Upplev
skillnaden”. Vi vill berätta om skillnaden både i smak och omsorg för bra
näringsinnehåll och välmående jordar och hav.
Findus ledord är transparens, ansvar och handling. För andra året i rad vann
vi utmärkelsen Årets Pressrum 2012 för vårt engagemang och öppenhet,
och i Handelsattityder 2012 rankades vi som den främsta leverantören inom
djupfryst inom såväl dagligvaruhandeln som storkök och restaurang. Vi
nominerades dessutom till Årets Miljöpris 2012 för vårt långsiktiga arbete
med hållbar odling. Det känner jag mig stolt över.
Nu blickar vi in i 2013. Under året firar vi tioårsjubileum med MSC.
Ett helt decennium har gått sedan vi som första varumärke införde den nya
miljömärkningen för fisk i Sverige. Lagom till jubileet kan vi meddela både
att östersjötorsken har återhämtat sig och blivit MSC-certifierad samt att
vi nu snart enbart säljer MSC-certifierad vildfångad fisk i fisksortimentet i
frysdiskarna. Det är goda nyheter både för våra konsumenter och våra hav.
Efter 72 år på marknaden fortsätter vi resan mot framtidens djupfrysta
livsmedel. Med fokus på kvalitet, smak och omsorg vill vi genom öppenhet
och innovation skapa hållbar tillväxt för våra kunder, samhället och
matlandet Sverige.
Upplev skillnaden med Findus.

Djupfrysningsbyrån, volymutveckling djupfrysta livsmedel exklusive glass.
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Om Findus och
den goda maten
Mitt bland de bördiga jordarna i nordvästra Skåne hittar du
Findus rötter och hjärta. Det var här i Bjuv som allt började
redan 1941 när konfektyrföretaget Marabou köpte den lilla
Skånska fruktvin- & likörfabriken i Bjuv. Företaget döptes
snart om till Findus (FruktINDUStri).
Findus introducerade djupfryst
i Sverige på 1940-talet och har
sedan dess varit den drivande
kraften i utvecklingen av djupfrysta
livsmedel. De första djupfrysta
produkterna som lanserades var
fryst spenat och frysta bär. För
första gången kunde svenska
konsumenter få tillgång till
råvaror som smakade som de
skulle smaka, året om. Det var en
”hushållsrevolution” och innebar
ett nytt sätt att både bevara och
tillaga maten. Findus utbildade en
hel generation och reste landet
runt med bussar för att utbilda

hushåll och storhushåll. Att vara
ett varumärke i tiden är något
som Findus strävat efter sedan
dess – att genom moderna medel
hjälpa konsumenterna att äta
godare och bättre. Det handlar
om naturligt bevarad mat som
inte behöver torkas, saltas eller
konserveras och som inte kräver
tillsatser av konserveringsmedel.
Vi har ett arv som
barnmatstillverkare som vi bär
med oss i våra odlingsmanualer
och kvalitetsrutiner. Kvalitet och
öppenhet har alltid varit våra
ledord.

Findus Vision
• Att vara det unika företaget
inom fryst mat i Norden – älskat
för vår passion att göra naturlig,
god och näringsrik mat av
hållbart ursprung.

Findus Mission
• Vi erbjuder rena produkter
med överlägsen smak av utvalda
råvaror som kan avnjutas av alla
varje dag och vi tillmötesgår
alltid konsumentens val i vår
produktutveckling, därför är vi
ledare och driver kategoritillväxt.
• Vi är passionerade och stolta i
allt vi gör, värdesätter fryst som
det naturliga sättet att bevara mat,
och vi handlar på att transparent
och ärligt sätt med fokus på
välmående för våra konsumenter,
affärspartners och anställda.
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• Vi utvecklar allt som
vi erbjuder med visionen
att addera värde till både
konsumenter, kunder
och samhälle.
• Vi avser bli ledande i Norden
inom ansvarsfulla fiskinköp,
hållbart jordbruk och kvalitet
inom livsmedelstillverkning.
• Vi skapar en fantastisk
arbetsplats.

Växtförädling och
ansvarsfull odling
(ärtsorterna Ebba & familj)
”Jag kan med gott samvete påstå
att Findus har de godaste, sötaste
och mjällaste ärterna av bästa kvalitet.
Jag har själv varit med och tagit
fram alla våra egna ärtsorter.
Min favorit är Ebba, som fått sitt
namn efter min egen fru. Den smakar
väldigt gott, måste jag säga.”
Rolf Stegmark, forskningschef hos Findus

Förutom Ebba är vi stolta att
presentera bland andra Anna och
Linnea. Alla söta och mjälla ärtsorter
och medlemmar av Findus ärtfamilj.
Filmen om Rolf och Ebba
går att se på Youtube.

Dialog och öppenhet
är nyckeln
Transparens, ansvar och handling är ledord för Findus.
Därför sätter vi dialogen i centrum, både internt
och externt. Vi skapar forum för debatt och
samtal om ett ökat förtroende för maten i Sverige
med kunder, media, NGO:s, konsumenter,
livsmedelsbranschen och politiker.
Findus medarbetare är engagerade
och många är representerade
i externa organisationer. Det
handlar om styrelser och initiativ
som arbetar för forskning och
utveckling inom ramen för våra
verksamhetsområden livsmedel,
hälsa och miljöfrågor. För oss är
det ett sätt att föra dialog, utbyta
kunskap och vara delaktiga och
kunna påverka utvecklingen mot en
mer hållbar livsmedelskonsumtion
och produktion med god och
ansvarsfullt framtagen mat som är
tillgänglig för alla.
Medlemskap och styrelseuppdrag
inkluderar: Institutet för Livsmedel
och Bioteknik (SIK), Global
GAP, Institutet för jordbruks och
miljöteknik (JTI), Swedish Nutrition
Foundation (SNF), Fiskbranschens
Riksförbund, Djupfrysningsbyrån,
Livsmedelsföretagen (Li),
Dagligvaruleverantörerna (DLF),
Skånes Livsmedelsakademi och
Livsmedelsstiftelsen.
Vi har undertecknat externa
initiativ som Round Table for
Sustainable Palm Oil, samt
WWF Alliances initiativ för
påverkan av EU:s gemensamma
fiskeripolitik 2011 och 2012.
Findus har också medverkat i
Global Reporting Initiatives
internationella arbetsgrupp
för utvecklingen av riktlinjer
för hållbarhetsrapportering i
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livsmedelsbranschen, Food
Processing Guidelines, som är
applicerade i denna rapport.
Findus stödjer initiativ för minskning
av matsvinnet genom samarbete
med det sociala företaget Allwin
som distribuerar mat till behövande
i Sverige.

Findus Ärtsafari: Safariguide
Ärta-Bärta med gäster.

Närhet till konsument
Sedan 25 år öppnar vi varje sommar
under skördetiden dörrarna till
Findus. Då firar vi ärtskörden
med Ärtsafari som är öppen för
allmänheten. Sedan starten har
närmare 30 000 besökare följt
ärtans väg från fält till frys som
för bästa kvalitet tar mindre än
tre timmar.
Vi agerar för öppenhet om maten
och kvaliteten. Även i svåra tider.
Under våren 2013, har vi på grund
av hästköttsbedrägeriet, hållit öppet
hus för över 2 000 konsumenter,
media och kunder för möten och
samtal om mat, kvalitetskontroll,
leverantörskedjor, smak och tillagning
i livsmedelsindustrin. Vi har även
arrangerat busstransporter från
olika delar av landet för att så
många som möjligt ska kunna
vara med. Evenemangen har
också filmats och delats i sociala
medier för att även de som inte
haft möjlighet att besöka oss ska
kunna vara med och se, uppleva
och ställa frågor.

Findus kock Kenneth Nilsson.
Konsumentevenemang ”Välkommen till
Bjuv” öppnade den 9 april 2013.

Möte med media och intressenter
hos en av våra ärtodlare.

Mervärde för våra kunder
Findus värnar om långsiktiga relationer
med sina kunder. Som marknadsledare
och grundare av djupfryst, känner vi
ett stort engagemang och ansvar för
att utveckla den djupfrysta maten,
både på konsument- och retail
marknaden och på storköks- och
restaurangmarknaden. Det gör vi
genom att samarbeta med våra kunder.
Handelsattityder1 genomför årligen
undersökningar av handels- och
storköksaktörernas attityder
till leverantörerna och dess
kontaktpersoner. Bedömningar görs
av utvalda kriterier så som sortiment,
innovation, ekologi, information om
kvalitet, leveranssäkerhet, kompetens,
kundorientering, inspiration och
marknadsutveckling. Rankningen

grundar sig på ett sammanvägt mått
på leverantörernas totala prestation
utifrån kundernas värdering och
bedömning.
Vi är stolta över att år 2012 rankas
som nummer
• ett inom den djupfrysta
kategorin på konsument- och
detaljhandelsmarknaden, både i
butiksledet och på central nivå*
• ett av totalt arton leverantörer enligt
våra anbudskunder på storköks- och
restaurangmarknaden
• ett av totalt nitton leverantörer
enligt våra kedjekunder
• ett inom djupfryst och som nummer
två av totalt tjugo leverantörer enligt
våra slutförbrukarkunder.

Resultaten hjälper oss att få en bättre
förståelse för våra kunders behov
och prioriteringar och kan bidra till
ett förhöjt samarbete. Utfallet följs
upp systematiskt med våra säljkårer.
Vårt mål är att fortsätta utveckla vårt
långsiktiga engagemang tillsammans
med våra kunder för att tillföra värde
till marknaden, slutkonsumenter och
intressenter.
*(Sammantaget deltog 94
leverantörer i butiksundersökningen,
varav 6 inom den djupfrysta
kategorin, som besvarades av 820
butiker runt om i landet. På central
nivå rankades vi som nummer
ett i en jämförelsegrupp av 20
företag med djupfryst-, glass- och
kolonialleverantörer.)

Retail: http://handelsattityder.se/dagligvaruhandel Foodservice: http://handelsattityder.se/resturang-storhush-ll

1

“Findus participated in a two year long
project for the development of guidelines
for sustainability reporting in the food
processing industry, led by the Global
Reporting Initiative.
GRI’s Sustainability Reporting Framework
enables all companies and organizations
to measure and report their sustainability
performance. By reporting transparently
and with accountability, organizations can
increase the trust that stakeholders have
in them. Through this work Findus has
pioneered the contribution toward enhanced
transparency and stakeholder dialogue in
the food industry.
We welcome the fact that Findus is using
the GRI Food Processing Supplement in
Sweden and we hope that more companies
will follow the example of stakeholder
based sustainability reporting and
communication.”
Maaike Fleur, Senior Manager,
Global Reporting Initiative, Amsterdam

”Findus var med och grundade Skånes
Livsmedelsakademi på 1990-talet.
Akademin verkar för att utveckla
regionen till norra Europas ledande
livsmedelskluster. Findus engagemang
inom nätverken för vd, kommunikation,
HR, forskning och offentliga måltider gör
skillnad för regionen som matproducent
och arbetsgivare.
Tillsammans stimulerar vi
kunskapsutveckling, tillväxt,
konkurrenskraft och matglädje regionalt
och i det nya matlandet Sverige.”
Lotta Törner, vd för Skånes Livsmedelakademi

råvaruförsörjning

Från svenska åkrar
till världens vatten
När man pratar om kvalitet, tänker man oftast på det som
syns. Men det som inte syns är minst lika viktigt.
Osynlig kvalitet skapas i hela
produktions- och leveranskedjan.
Det handlar om hur grönsaken odlas,
var fisken fiskas och vilka
ingredienser vi tillåter i produkterna.

LISA
& Svenskt Sigill

Alla grönsaker som Findus odlar
i Sverige kan spåras till gården de

kommer ifrån. Därför kan vi märka
dem med Svenskt Sigill som innebär
att de har odlats med noggrann
kontroll vad gäller omsorg om miljö,
natur och livsmedelssäkerhet.
Allt detta är möjligt genom Findus
LISA (Low Input Sustainable
Agriculture). Det är ett
odlingsprogram som hela tiden
strävar efter förbättring. LISA

innebär bland annat minskad
klimat- och miljöbelastning, friska
jordar och uthålligt jordbruk. Halten
av bekämpningsmedelsrester i
slutprodukten ligger under gränsen
som gäller för barnmatsprodukter
(10 ppb). Det är tack vare LISA
som alla Findus egenodlade
grönsaker dessutom uppfyller
kraven för Svenskt Sigills
klimatcertifiering.

”Findus långsiktiga hållbarhetsarbete för en resurseffektiv produktion med låg
miljöpåverkan skapar stor trovärdighet mot konsumenter och borgar för bra
svenska livsmedel i konsumentledet. Certifieringen enligt Svenskt Sigill är
ytterligare ett starkt steg för att lyfta fram mervärdet i råvaran och det fina
arbete som görs av producenter och företaget. På så sätt blir det lätt för
konsumenterna att hitta bra svensk mat i livsmedelsbutiken.”
Linda Cederlund, vd för Svenskt Sigill.
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Findus grönsaksodlingar följer sedan mer än 30 år det egna odlingskoncept Low Input Sustainable Agriculture.

agriculture

”Redan för tio år sedan introducerade Findus inte bara miljömärket MSC
utan även en helt ny fiskart på den svenska marknaden. Sedan dess har
Findus arbetat aktivt mot ett mål att ha hela sitt vildfångade sortiment
MSC-märkt. Findus är därmed ett föredöme för andra producenter och
varumärken inom ansvarsfulla inköp av vildfångad fisk.”
Minna Epps, verksamhetschef vid Marine Stewardship Council, Östersjöregionen

Odlingarna genererar upp till
30 procent mindre klimatbelastning
än ekologiskt jordbruk1. Läs mer
under kapitlet ”Mervärde från jord
till bord”.
Findus var först i Sverige med
klimatcertifiering av grönsaker. För
att klara klimatcertifieringen krävs
bland annat kvävebalansräkning
för bästa utnyttjande av det kväve
som tillförs marken, genomförda
kurser i sparsam körning
(EcoDriving) och att det finns
ständiga förbättringsprogram.
Alla Findus kontraktsodlare
kontrolleras med jämna mellanrum
av oberoende kontrollanter. Vi på
Findus är mycket stolta över det
oberoende godkännande av LISA
som Svenskt Sigill-märkningen och
klimatcertifieringen innebär.

Fisk – även
i framtiden
Även kommande generationer
ska kunna äta fisk. Så enkelt är
det. Därför krävs stränga krav på
hur vi hanterar denna ömtåliga
naturresurs. Findus krav har samlats
i en fiskpolicy som har styrt och
väglett oss sedan 2003. MSC
(Marine Stewardship Council)
är den enda globalt erkända
miljömärkningen av vildfångad
fisk. Märkningen innebär att fisken
kommer från ett bestånd som
förvaltas på ett uthålligt sätt. Genom
att öka kännedomen och stödja

märkningen kan allt fler bestånd bli
uthålliga och certifierade. Tydliga
och konsekventa krav ger förändring.
Findus var först i Sverige med MSCmärkt fisk till svenska konsumenter.
Detta var redan 2003.

hokin infördes av Findus i Sverige,
går vi i mål. Det är en passande
milstolpe i samband med att
vi tillsammans med MSC firar
tioårsjubileum i Sverige 2013.

Glada återseenden

”Hoki en rookie i fiskdisken”
stod det i tidningen för tio år
sedan när den första miljömärkta
fisken lanserades på svenska
marknaden. Det var Findus som
introducerade MSC:s miljömärke
med hoki från Nya Zeeland, som
en efterlängtad ersättare till den
hotade östersjötorsken. Efter att
östersjötorsken hade återhämtat
sig, blev den MSC certifierad.
Idag hittar vi både MSC-märkt
östersjötorsk och nyazeeländsk
hoki i fiskdiskarna.

Ett rättesnöre ska vägleda. Under
2011 och 2012 har vi med gott
samvete kunnat återinföra två
fisksorter i vårt sortiment. Först
var det torsk från Östersjön som
efter nästan ett decennium av
förbättringsarbete blev MSCcertifierad 2011. Det faktum att en
sådan helomvändning kunde ske
i Östersjön skickar uppmuntran till
andra planer för återhämtning av
europeiska fiskbestånd. Det finns
fortfarande mycket att göra.
Men berättelsen om torsken i östra
Östersjön visar hur vi kan bidra till
positiv förändring för världens fisken
genom uppmuntran och krav samt
att vi tillsammans med våra
partners tar en ledande roll.
Efter sommaren 2012 fick även
den populära guldlaxen från
Färöarna grönt ljus genom
MSC-märkning. Det är goda
nyheter som är värda att fira.

Hoki en rookie

Hoki kan bli mellan 60 och 120 centimeter
lång och upp till 25 år gammal. Den var en
av de första fiskarna som kom med i MSCprogrammet. Detta har fått flera positiva
effekter på miljön, bl a har bifångsten av
sjöfågel minskat markant.

Tioårsjubileum med MSC

Findus policy för fisk och MSC
har gått hand i hand vad gäller
kraven på uthålligt fiske. En
målsättning för vår ambition var
att nå 100 procent MSC-certifierad
vildfångad fisk i fisksortimentet i
frysdiskarna. I augusti 2013, exakt
tio år efter att den MSC certifierade

Källa SIK Rapport 838, 2012.
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Hållbar palmolja
Findus vill minimera användningen av palmolja
och kommer senast 2015 att använda endast
certifierad uthålligt producerad palmolja.
Palmolja är en vegetabilisk olja
som används i många livsmedel –
tyvärr med omfattande negativa
miljökonsekvenser. Eftersom
efterfrågan på palmolja ökat i
världen har avskogningen ökat
och den biologiska mångfalden
minskat. Minskningen i orangutangbestånden är av speciellt
allvarlig natur.
Findus Norden är medlemmar
i och stödjer aktivt Roundtable
on Sustainable Palm Oil (RSPO).
RSPO arbetar för att införa en
globalt accepterad standard och
certifiering av uthålligt producerad
palmolja. Vi är också medlemmar
i Green Palm som administrerar
handeln med så kallade gröna

certifikat – ett alternativ för att visa
att man stödjer produktionen av
uthålligt producerad palmolja enligt
RSPO, om man inte har möjlighet att
köpa särhållen certifierad palmolja.
Tills det finns tillräckligt mycket
certifierad uthålligt producerad
palmolja på marknaden, köper vi
gröna certifikat genom Green Palm
och stödjer på så sätt produktionen
av certifierad palmolja enligt
RSPO. Samtidigt försöker vi genom
produktutveckling att i så hög
utsträckning som möjligt ersätta
palmoljan med alternativa oljor
som rapsolja och solrosolja. Under
2012 minskade vi användningen av
palmolja med 40% (inköpt volym
2012: 366 ton och 2011: 627 ton).

År 2015 räknar vi med att vi
enbart ska använda certifierad
palmolja. Detta är i linje med
WWF:s mål som vädjar till alla
tillverkare att använda 100 procent
RSPO-certifierad palmolja
senast 2015.

Våra inköpsrutiner
Vi strävar mot att alla våra råvaror framställs
i linje med våra hållbarhetsprinciper och våra
kvalitetsspecifikationer. Detta ställer höga krav
på odlingssystem och inköpsprocesser för
råvaror, förpackningar och allt annat vi köper in.
Vi strävar efter långsiktiga och nära
relationer med våra leverantörer.
Vi väljer noggrant och alla måste
skriva under på att de delar våra
grundvärderingar kring kvalitet och
hållbarhet. Detta säkerställer vi
genom kontinuerliga uppföljningar.
Findus kräver även att alla parter
som är delaktiga i arbetet med
Findus mat skriver under på att
våra leverantörer lever upp till våra
krav. Kraven kontrolleras genom
uppföljningar i leverantörsledet.
Idag lever 100 procent av våra
leverantörer upp till våra krav.
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Inköp av certifierade råvaror
Vi satsar på tredjepartscertifierade
råvaror och vi har valt att arbeta
med MSC för fisk och Svenskt Sigill
med tillägget klimatcertifiering,
för grönsaker. Vi köper även
några ekologiska råvaror för våra
storköks- och restaurangprodukter
(KRAV). Diagrammet redovisar
andelen tredjeparscertifierade
inköpta råvaror. Ökningen från
2010 till 2011 förklaras av Svenskt
Sigill-certifieringen av grönsaker.
Minskningen mellan 2011 och 2012
beror på variationen i ärtskörden.

Andel trejdepartscertiferade råvaror.
VOlymprocent av inköp.
60
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40
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10
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MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

Visionen
om kretsloppet
Vi strävar mot en hållbar resursanvändning
med kretsloppstänkande som mål.

Vi arbetar strukturerat med hjälp
av riktlinjer, mål, nyckeltal och
kontinuerlig uppföljning för att
förbättra vårt miljöarbete. Vi har
åtagit oss att minska energi- och
vattenanvändningen, öka andelen
förnyelsebar energi och minska våra
utsläpp till luft och vatten.

orsakas främst av förbränningen
av naturgas som används för
att värma vatten för användning
i produktionsprocessen samt
städning och disk. Även förbrukning
av el bidrar till växthusgasutsläppen.
El används primärt till ventilation,
tryckluft och drift.

Vi strävar efter att minska vårt avfall
med specifikt fokus på matsvinn.
Oundvikligt avfall återanvänds eller
återvinns och resterande avfall tas
om hand på ett ansvarsfullt sätt.

Minskningen förklaras främst av
en minskad naturgasanvändning.
Under 2012 och 2011 genomfördes
åtgärder som minskade ångläckage
i systemen. Kondensatorfällor
installerades för att mer effektivt
leda bort fukt samtidigt som värmen
sparas. Detta har delvis minskat
förbrukningen av naturgas och
därmed koldioxidutsläppen.

Vi strävar efter minskad
miljöpåverkan från transporter
och väljer i dialog med våra
affärspartners de mest
energieffektiva transportmedel
som finns tillgängliga. Vi prioriterar
båt- och tågtransport och de mest
energieffektiva vägtransporterna.
Vi transporterar inte våra produkter
med flyg.
För oss är det självklart att följa
relevant lagstiftning och föreskrifter
och vi har alltid ambitionen
att förekomma i stället för att
förekommas när ny lagstiftning eller
nya föreskrifter är på väg att införas.

Klimatpåverkan
Under 2012 genererade Findus
totala produktion i Sverige direkt
och indirekt utsläpp av 28 300 ton
koldioxidekvivalenter (CO2 e.), vilket
är samma nivå som 2011 men en
minskning från 2010. Utsläppen av
koldioxid i våra egna anläggningar

Findus målsättning är att minska
utsläppet av koldioxid till 0,150
ton CO2 e. per producerat ton
mat senast 2015. Under 2012
genererades 0,240 ton CO2 e. per
producerat ton mat. Ärtskörden
som kan variera i mängd från år
till år påverkar utsläppskvoten till
stor del.
Läs mer om energieffektivisering
och satsning på grön el under
avsnittet om energi.
Utsläppen från indirekta källor som
outsourcat fryslager, motsvarar
240 ton CO2 e. dvs mindre än
1 procent av de sammanlagda
utsläppen från tillverkning och
lagring. Vi väljer våra partners
noggrant utifrån kvalitet och miljö.
Vår huvudpartner använder enbart
förnyelsebar energi i sin verksamhet.

CO 2 e./producerat ton
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Källa till stapeldiagram: Emissionsfaktorer enligt
Jernkontorets Energihandbok med referens
till Naturvårdsverket Naturvårdsverket NFS
2006:8, för el: Miljövärdering av el, STEM 2006
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Minskad
energiförbrukning
Findus har minskat nettoenergiförbrukningen sedan 2010.
Under verksamhetsåret 2012 förbrukades 126 451 MWh för
att producera 114 205 ton livsmedel.
Under året har vi förbättrat
styrningen på kylanläggningen,
som ett led i ett långsiktigt
projekt (3–4 år) för en optimering
av kyl- och frysutrustningen.
Frekvensstyrning av
cirkulationspumpar i värmesystemen
har effektiviserats, vilket innebär
att pumparna inte går mer än det
behövs. Vi har dessutom förbättrat
både styrning och återcirkulation
i ventilationssystemen samt
förbättrat effektiviteten i samband
med avslutande av produktion.
Dessutom har vi på ett mer effektivt
sätt kunnat utnyttja våra lokaler och
därmed minskat på energibehovet
för uppvärmning och ventilation.
Den största delen av den totala
energiförbrukningen används för att
steka, tillaga och frysa. Naturgasen
används primärt till att värma
vatten i processanläggningen,
för att städa och diska stora kärl
och tillagningsutrustning. Den
används också för blanchering av
ärter och skalning av rotfrukter
under skördesäsongen. Findus
målsättning 2015 är att konsumera
max 1 050 kWh per ton producerat
livsmedel. Under 2012 uppnådde
vi 1 107 kWh per ton. Målet är att
minska vattenförbrukningen och
därmed naturgasförbrukningen
genom att se över och effektivisera
städrutinerna. Vi strävar också efter
att köpa in mer specificerad grön
el från vind- eller vattenkraft även
till tillverkningen. Grön el används
inom i Findus jordbruksverksamhet.
Den producerade volymen påverkas
av utfallet från de årliga skördarna
och därmed kan nyckeltalet
variera från år till år. Avsikten med
16

satsningarna ovan är att skapa en
stabilitet i nyckeltalet, med mindre
säsongsvariationer.
Energi/producerat ton
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Andelen förnyelsebar energi var
600 MWh under 2012. Andelen var
noll under föregående år.
*Förlustvärdet på el var 7 % 2012. För Findus behov
har det producerats totalt ca 58 400 MWh el hos
elleverantören för en förbrukning av 54 615 MWh.
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3. Avvattnat slam som även
levereras till biogasanläggningen.
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Findus organiska avfall
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Att mängden genererad biogas sjönk 2012
beror på att vi producerade mindre mängd
slam eftersom ärtproduktionen stannade av
under en månad. Se avsnittet om Vege å.
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**Totalt köptes 90 000 MWh naturgas in för
en slutanvändning av 71 236 MWh. Överskottet
användes som fjärrvärme i närområdet i Bjuv. Förutom
naturgas förbrukadades en mindre del eldningsolja
motsvarande 0,76 MWh 2012.
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1. Grönsaksdelar vid rensning och
övrigt organiskt avfall. Levereras till
biosgasanläggningen.
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Vi står för 60 procent av
biogasanläggningens substratbehov.
Tre fraktioner torrsubstanshalt, TS,
100 procent (dvs utan vatten):

2. Slam som bildas vid biologisk
rening och filtrering i vårt eget
reningsverk. Går direkt till
biogasanläggningen.
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Omvandling till biogas
Vi levererar organiskt material som
råvara för biogasframställning i
närliggande Söderåsens Bioenergi.
Det blir till biogas och går ut på det
allmänna gasnätet. Där tillverkas
också biometan genom att tillsätta
propan och då kan det användas till
fordonsgas.

Vatten
– en ovärderlig resurs
Findus vattenförbrukning utgörs av inköpt vatten
som används i tillverkningen. Vattenförbrukningen
har minskat över tid. Den påverkas dels av hur
stor produktion vi har under året, och dels av hur
effektivt vi kan köra tillverkningen. Vatten används
också till att städa och starta upp tillverkningen.
Genom att optimera systemen
och införa kretsloppstänk, samt
genom att öka medvetenheten hos
produktions- och städpersonalen
har vi successivt minskat
vattenförbrukningen. Vi har också
genomfört en rad tekniska åtgärder.
Under 2010 och 2011 förbättrade vi
mottagningsstationen för grönsaker,
där grönsakerna tas emot och
tvättas, för att öka återcirkulationen.
Genom installationen av sil-trummor
kan vi nu återanvända vattnet
flera gånger.
Under 2012 har vi kunnat bedriva
grönsaksproduktionen, som står
för den största förbrukningen,
mer effektivt. Personalen för både
produktion och städning har också
gjorts mer medvetna genom
visualisering av förbrukningen.
Därmed har vi kunnat minska
den totala vattenförbrukningen.
Sedan 2010 har vi minskat vår
vattenanvändning per producerat
ton mat med 12 procent.
Målsättningen är att minska
vattenförbrukningen 5–7 procent
varje år. Vårt mål inför 2015 är
11 m3 per ton mat.
Var kommer vattnet ifrån?
Under 2012 bytte vår
vattenleverantör till anläggningen
i Bjuv källa från kommunalt, lokalt
grundvatten till ytvatten från sjön
Bolmen. Även till anläggningen i
Helsingborg används ytvatten

från Bolmen. Till vårt bageri
i Loftahammar används kommunalt
vatten.*
Allt vatten från vår
produktionsanläggning i Bjuv,
från det externa företaget
Ceres AB, samt delar av dagvattnet
från området**, renas i Findus
reningsverk innan det släpps
ut i recipienten Vegeå.
När vi minskar den inkommande
vattenförbrukningen, innebär det att
vi genererar ett mer koncentrerat
organiskt material för hantering
i vårt reningsverk.Riktvärdena är
max 800 kg fosfor, och max 20
ton BOD7 per år (enligt tabell
efterföjande sida). Det utgående
vattnet får inte överstiga 0,3
milligram fosfor per liter, och 10
milligram BOD7 per liter.
VATTENFÖRBRUKNING m 3
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Att det utsläppta vattnet understiger det inköpta
under 2010 beror på torr sommar. Att det inköpta
vattnet understiger det utsläppta under 2011 beror
på regntillförsel från dagvattenledningar. Att det
inköpta vattnet överstiger det utsläppta under 2012
beror på att processvattnet vattnades ut på åkrar
under en månad i slutet av ärtsäsongen. Se vidare
kapitel om Vege å.
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*1% kommunalt vatten 99 % ytvatten. **avser dagvatten från de ytor som används för mellanlagring av
rotfrukter. Dagvatten från övriga ytor leds till Boserupsbäcken och Vege å via separata sedimenteringsbassänger.
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Vege å händelsen
Under augusti 2012 drabbades
Vege å av en kraftig syreminskning
och fiskdöd. Findus reningsverk hade
i samband med sommarskörden
förhöjda utsläpp av organiskt
material i form av ärtrester som
konsumerat syre i vattendraget.
En utredning som gjorts av Sweco
konstaterar:
Utsläppet av renat processvatten
från Findus i slutet av juli och
början av augusti 2012 medförde
ett högre påslag än normalt av
syreförbrukande organiskt material
och näringsämnen i Vegeån. På grund
att vattendraget är hårt belastat vad
gäller både syreförbrukande ämnen
och näringsämnen, är Vegeån troligtvis
känslig för störningar. Ytterligare
ett bidrag från någon källa kan då
innebära sådana effekter på fiskfaunan
som observerats i det aktuella fallet.
Så här såg våra BOD7- och
fosforutsläpp ut 2010-2012
				

Vi hade ett ökande problem med alltför
dålig reningsgrad av fosfor 2010–2011.
Därför sattes speciella åtgärder
in våren 2012 med bland annat
installation av filter på inkommande
vatten. Riktvärdena för totala utsläpp
enligt gällande miljötillstånd uppfylldes
under 2012.
Nya filter, rutiner och kontrollsystem
har installerats i reningsverket för att
undvika att detta kan händer igen.
Vi värnar om åns framtid och
engagerar sig till stöd för fiskevården
och åns framtida status. Findus har
därför initierat ett fiskevårdsprojekt
och samtidigt donerat en miljon kronor
för projektets genomförande. Projektet
leds av Vegeåns Vattendragsförbund
som företräder vattenvården och
kollektivet för fiskevården i området.
Findus deltar aktivt i projektet genom
engagemang i projektets styrgrupp.
Fiskevårdsprojektet kommer att
genomföras under period på tre till
fem år. Löpande information om

fiskevårdsprojektet kommer att finnas
på Vattendragsförbundets hemsida
http://www.vattenorganisationer.se/
vege/index.php.

”Findus visar, genom initieringen
av Fiskevårdsprojekt och
donationen, ett stort ansvar
genom att skapa helt nya och
unika förutsättningar för
fiskevårdsåtgärder i Vegeån och
på så vis öka fiskreproduktionen
i hela avrinningsområdet. Detta
skapar goda förutsättningar,
tillsammans med andra
åtgärder, för att stora delar av
avrinningsområdet ska kunna nå
en god status på vattenmiljön år
2021 enligt EU:s Vattendirektiv.”
Lars Göran Persson, Ordförande
Vegeåns Vattendragsförbund

2010 		

2011		

2012

BOD7 				TON 		 10 		

10,4 		

14,6		

riktvärde
<20ton

Fosfor			
kg		
884		1109,9		510,5		<800 kg

Transporter

Findus strävar efter en minskad miljöpåverkan från transporter. Vi väljer
våra partners noggrant utifrån miljö, kvalitet och leveranssäkerhet, samt
prioriterar de mest energieffektiva transportmedlen.
Våra nyckeltal i det här avsnittet
avser alla transporter som Findus
köper in, både inkommande och
utgående. Men vi kan inte svara för
de transporter som andra köper in.
Till exempel har vi en kund som själva
ansvarar för sina transporter de är och
därmed exkluderade i nyckeltalen.
Vi prioriterar båt- och tågtransport
och de mest energieffektiva
vägtransporterna. Tack vare att
majoriteten av vår mat är djupfryst
och har en naturligt lång hållbarhet,
kan vi helt undvika flygtransporter.
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Under verksamhetsåret har
majoriteten (58 procent av våra
transporter) definierat i tonkilometer
(tonnage x sträcka), av råvaror
och tillagad mat, genomförts
med båt – som är det mest
energieffektiva transportmedlet.
Inom Sverige använder vi än så
länge mest lastbil (36 procent).
Vi strävar efter att utnyttja
järnvägstransporter så långt
det är möjligt. Eftersom kapaciteten
och tillgängligheten än så länge
är låg, har vi under verksamhetsåret
inte uppnått mer än drygt 6 procent.

De totala växthusgasutläppen från
våra mattransporter motsvarar
11 020 ton CO2 e. Vi mäter också
utsläppen från våra personalresor
med flyg. Under året motsvarade de
266 ton CO2 e.
Vårt mål är att fram till 2015
reducera våra växthusgasutsläpp
från mattransporter till 9 300 ton
CO2 e., dvs en minsking med omkring
15 procent. Det ska ske genom en ökad
flexibilitet mellan olika transportmedel
med fokus på att använda mer tågoch båttransporter inom Europa.

Mindre
matsvinn

Findus genererar både organiskt och ickeorganiskt
avfall från våra anläggningar. Vårt övergripande mål
är att minska avfallsmängden. Under 2012 har vi
förbättrat planering och prognoser för att producera
rätt mängd i förhållande till efterfrågan, och därmed
minska på överskottet.
Vi har minskat på det organiska
avfallet genom en mer effektiv
rensstation i grönsakshanteringen.
Vi har ökat fokus på
återvinning. Under 2011
bytte vi avfallsentreprenör
för att öka både kontrollen
och kostnadseffektiviteten.
Genom utbildning har vi ökat
medvetenheten bland personalen.
Vi har utsett ”avfallsgeneraler”
vid varje skift och genomfört en
tydligare märkning av kärlen för
att förbättra avfallssorteringen.
Dessutom har vi regelbundna
uppföljningsmöten med
avfallsentreprenören och har ökat
återvinningen genom att installera
en komprimator för wellpapp och
plast i anläggningen i Helsingborg.
Under 2012 ökade mängden avfall
i form av förpackade livsmedel,
vilket omfattar både råvaror och
färdigpackade produkter. Ökningen
beror på att vi under året sett över
våra lager för att omhänderta
råvaror och färdiga produkter
som inte har fått avsättning på
marknaden. Det kan vara produkter
som utgått ur sortimentet, haft
avvikande kvalitet eller överskridit
bäst-före-datum, eller på annat
sätt blivit felprognostiserade vad
gäller kampanjer och försäljning.
Under 2012 har vi satsat hårt på att
förbättra försäljningsprognoserna.
Inom produktionen fokuserar vi mer

på att minska spill och göra rätt från
början. Det omedelbara målet är
mindre än 300 ton av dettta avfall
per år, och den långsiktiga visionen
är noll.
Vi har även inlett ett samarbete
med det sociala företaget Allwin,
för att omhänderta fullgoda
produkter som vi inte kan sälja på
den traditionella marknaden. Allwin
distribuerar maten till caféer för
hemlösa, kvinnojourer och andra
mottagarorganisationer.

Avfall/producerat ton
kg/ton producerat
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”Findus är Allwins första kund inom djupfryst. Maten går från
frys till frys och blir uppäten istället för att kastas. Varje ny
aktör stärker hälsa, miljö och samhälle.”
Simon Eisner, vd för Allwin
Avfall i ton 			

2010

2011

2012

Organiskt till biogas

3 759

3 570

2 864

Materialåtervunnet totalt

1 301

1 219

1 396

- Wellpapp			

1 128

992

1 101

- Plast			

115

99

142

- Metallskrot		

50

119

133

- Rostfritt		

8

9

20

Brännbart			

1 440

888

1 055

Farligt avfall*		

0

49

38

339

540

1 048

Deponerat avfall		

89

98

73

Total mängd avfall	

6 928

6 364

6 474

Förpackade livsmedel	

*Farligt avfall som det definieras i lagstiftningen. Huvuddelen är smörjolja som
materialåtervinns. Särredovisat från 1 juli 2011. Under 2010 särredovisades ej
farligt avfall hos avfallsentreprenören.

Källa till datan är
avfallsentreprenören.
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Mervärde från
jord till bord

Findus ledning beaktar framtidsutmaningar och de
globala behoven att producera mer livsmedel med
minimal miljöpåverkan.

767:2007 framgår en 30 procentig
skördeökning tack vare nya sorter
från Findus egen förädling och friskare
fält genom förebyggande jordtester i
växthus.

I Sverige diskuteras två viktiga mål
för vårt framtida jordbruk, dels ökad
effektivitet i ekologiska jordbruk, dels
minskad miljö- och klimatpåverkan
i konventionella jordbruk. Genom
odlingskonceptet Findus LISA (se
kapitlet ”Från svenska åkrar till
världens vatten”) vill Findus säkerställa
friska jordar, låg klimatpåverkan,
goda skördar, jämn råvarukvalitet
och en effektiv förädling. LISA har i
30 år genererat märkbara resultat
för kvaliteten och miljön i form av
minskade utsläpp av växthusgaser och
minskad negativ miljöpåverkan.

Findus tar hänsyn till framtida
krav och regelverk för bland annat
användande av växtskyddsmedel.
Redan idag innehåller grönsakerna
till exempel inga mätbara resthalter
av växtskyddsmedel och uppfyller
väl kraven för ”barnmatskvalitet”
dvs under 10 ppb (EU:s gränsvärde
barnmat från 1 juli 2002). Findus
beaktar även nya möjligheter. En
ny standard för klimatcertifiering
initierades av den svenska regeringen
2007. Findus blev först med att
klimatcertifiera grönsaksodlingar och
lansera klimatcertifierade grönsaker
i Sverige 2011 och 2012.

Några av de positiva resultat
LISA har bidragit till är:
• En markant minskning av
växthusgaser i ärtodlingen över
en 25-årsperiod (1980–2005)
enligt SIK:s rapport 767:2007.
Bland resultaten framgick även
”att ökad skörd uppnås utan ökad
användning av bekämpningsmedel”,
”behovsanpassad bekämpning av
skadegörare minskar riskerna med
bekämpningsmedel utan att övriga
miljöeffekter försämras” samt
”att effektivare odling ger lägre
miljöpåverkan per kg produkt”.
• Ekologisk odling genererar
40 procent (450 g CO2ekvivalenter per kg produkt) mer
växthusgasutsläpp än LISA-odling
enligt SIK:s rapport 838: 2012. Två av
orsakerna är lägre avkastning samt
högre bränsleåtgång.
Genom LISA och klimatcertifiering
vill vi arbeta långsiktigt och tillvarata
fördelarna med miljövänlig och effektiv
odling. Vi vill också investera
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i spårbarhet, tredjepartcertifiering och
märkning för att skapa konkurrenskraft
i producentledet samt möjliggöra
medvetna val hos konsument och
inköpare inom skola, vård och
restaurang. Findus exporterar även
ärter till ett 20-tal länder.
Findus beaktar framtida förändringar
i den fysiska miljön, ny teknik och nya
lagkrav. Genom LISA värnar vi om den
fysiska miljön genom att vara lyhörda
för nya forskningsrön och investera
i ständiga förbättringar för en så
låg miljöpåverkan som möjligt. Om
dygnstemperaturen steg i ett framtida
varmare klimat skulle det innebära
nya risker längs hela förädlingsledet
och för ägare och intressenter.
Förändringar i klimatsystemet skulle
dessutom kunna medföra stigande
havsnivåer, förändrad tillgång till vatten
samt nya skadedjur och sjukdomar.
Vid en förhöjd dygnstemperatur
med exempelvis 2-4 grader skulle
Findus bland annat behöva öka
med en reservkapacitet på 15-20
procent för klara av skördarna. En
temperaturhöjning skulle också
innebära att grödor från södra Europa
skulle komma att flytta och konkurrera
om odlingsarealen i Sverige och
grannländer i norra Europa.
Vi investerar långsiktigt i ny teknik
och sortförädling för att odla ärter
av högsta kvalitet och smak, samt
anpassa odlingarna för väderomslag
och långsiktiga klimatförändringar.
I det ingår att arbeta med naturlig
resistensförädling mot sjukdomar
för att minimera behoven av
växtskyddsmedel, öka avkastningen
på skördarna samt optimera
produktkvaliteten. I SIK:s rapport

Findus ser miljöanpassad odling
som en biljett in i framtiden och
strävar efter att öka mervärdet för
aktörer och intressenter längs hela
förädlingsledet från jord till bord.
Så här uttryckte sig Kjell Svegrup,
ordförande i Findus ärtodlarförening i
samband med klimatcertifieringen:
”Jag tror att konsumenterna
vill äta mat som värnar om
klimatet och miljön. Men innan
klimatcertifieringen har det varit
svårt att kommunicera allt det
arbete vi gör på gården. Jag
har anlagt våtmarker för att
reducera näringsläckage, minskat
på erosionen och lagt om till
uppvärmning med biobränsle.
Och gått kurs i ”eco-driving” för
att minska bränsleförbrukningen.
Certifieringen är bra för alla
parter. Vinnare är konsument,
producent, miljö - som sagt hela
moder jord.”
Kjell Svegrup, ordförande
i ärtodlarföreningen
och kontraktsodlare för Findus

SOCIALT ANSVAR

Våra medarbetare
gör kvaliteten
Findus medarbetare är den viktigaste tillgången när vi ska nå vår vision om
kvalitet och framtidens djupfrysta livsmedel. Vår företagskultur genomsyras
av transparens, ansvar och handling. Vi vill skapa engagemang, ansvarskänsla
och ett aktivt agerande bland våra medarbetare. På Findus finns en tradition
med medarbetare som verkat länge inom företaget.
Tydlig vision och målsättning
Vi strävar efter att kontinuerligt
utveckla personalens kompetens för
att möta dagens och morgondagens
behov på ett effektivt sätt. För att
kunna arbeta proaktivt mot företagets
uppsatta mål, har Findus vision,
mission och principer utvecklats och
implementerats i organisationen
genom medarbetarinformation och
workshops. Läs mer om vår vision
och mission under kapitlet ”Om
Findus”.
Vår uppförandekod
är vår vägledning
För att främja Findus vision har
vi utvecklat en Code of Conduct,
eller uppförandekod. Koden
är en vägledning med följande
grundprinciper:
• Undvik uppförande som kan
skada eller på annat sätt riskera
varumärkets eller företagets rykte.
• Agera lagligt och ärligt.
• Sätt företagets intressen före
personliga intressen i affärsbeslut.
Som ett komplement till detta
inrättades under 2012 Whistle
Blowing, ett system som innebär
att de anställda anonymt kan
uppmärksamma en tredje part
om man anser att något inte står
rätt till på företaget.
Möjlighet till utveckling
Vi strävar efter att medarbetarna
ska få möjlighet till utveckling. Vi
arbetar med en serie initiativ som
tillsammans skapar förutsättningar

för att fånga upp både
medarbetarnas och företagets
behov och intressen.
Medarbetarsamtal
På Findus har tjänstemännen
årliga medarbetarsamtal
och de kollektivanställda
genomför kompetensanalys. På
medarbetarsamtalen diskuteras
målsättningar och utvecklingsplaner.
Kompetensanalyserna kartlägger
kompetens och behov och är
grunden till utvecklingsplanerna.
Vi arbetar även med
successionsplaner för chefer för att
säkra ledarskapet inom företaget.
Utbildning och utveckling
Målsättningen är att öka
kompetensen hos medarbetarna.
Detta gör vi genom att ta fram
och genomföra utbildningsplaner
för varje anställd samt genomföra
medarbetarsamtal med all
tillsvidareanställd personal på
företaget. En målsättning är också
att öka antalet specialistbefattningar
genom att inventera och utbilda.
Vi arbetar med kontinuerliga
chefsutbildningarn, samt bedriver
medarbetarutbildning och utveckling
i den så kallade ”U2-pelaren” i
produktionen. Det är en arbetsoch utvecklingsgrupp som består
av produktionschefer från hela
företaget och en representant
från HR som ansvarar för
gruppen. Gruppen sammanträder
månadsvis med fokus på
huvuduppgifterna utbildning
och utveckling.
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Proaktivt arbete
med minskad sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron (korttidsfrånvaron) var
4 procent 2012 (total sjukfrånvaro i
förhållande till totalt antal arbetade
timmar). Vår målsättning är 3 procent.
Detta når vi genom att systematiskt
arbeta med tidiga insatser, som
rehabiliteringssamtal och kontinuerliga
uppföljningar av den enskildes
sjukfrånvaro. Till hjälp har vi systemet
”Sjuk och Frisk” som signalerar till
företaget när någon har varit sjuk tre
gånger under en sexmånadersperiod.
Genom systemet kan chefer och
HR-avdelningen följa upp frånvaron
på varje enskild individ och följa upp
statistiken.
Säkerheten går först
Att sätta säkerheten först är en
grundförutsättning för en god
arbetsmiljö.
Under 2012 inträffade
24 arbetsplatsolyckor med frånvaro
som följd. Findus har en uttalad
målsättning att till 2015 minska antalet
arbetsplatsolyckor till högst 8. För
2012 innebär det en arbetsskadekvot
på 4,85 (per 100 anställda och år).
Inga dödsfall inträffade på Findus
under mätperioden.
För att uppnå målen arbetar
personalen i produktionen
förebyggande med daglig uppföljning
och rapportering. Åtgärder sätts in
för att avhjälpa brister och säkerställa
rutiner. Under 2012 togs även en
säkerhetshandbok fram – en handbok
om hur man hanterar bland annat
maskiner och kemikalier för att
minimera riskerna. Alla chefer har
fått utbildning i rutinerna som finns i
säkerhetshandboken. Under 2013
ska alla berörda medarbetare få
genomgå en utbildning.
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ANTAL ARBETSPLATSOLYCKOR
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Ökningen 2012 beror på färre antal arbetade timmar.

Hälsosamma och
hållbara matvanor
Djupfryst introducerades i Sverige på 1940-talet.
Det var en ny teknik som naturligt bevarade råvarorna.

I Sverige var det en hushållsrevolution
– för första gången kunde man få
njuta av råvarorna som de skulle
smaka – året om. Findus var med
och utbildade en hel generation
vad gäller frysteknologi, förvaring
och tillagning.
Men fortfarande omges djupfrysta
livsmedel ofta av myter, faktafel
och negativa attityder. Findus vill
därför öka kunskapen om djupfryst
mat bland dagens generationer.
Fokus ligger på smak, hälsa och
miljöpåverkan – det som vi kallar
både synlig och osynlig kvalitet.
Fakta och myter om djupfryst
• Av Sveriges konsumenter tror
60 procent att fryst mat innehåller
konserveringsmedel eller är osäkra i
frågan1.
• Missuppfattningen att djupfrysta
livsmedel innehåller mindre näring
än det som säljs som färskt i
butik, återkommer regelbundet i
konsumentstudier.
• Varannan konsument förknippar
fryst lagad mat (en portion) med
mycket tillsatser – nästan lika hög
andel som för godis1. Enligt rapporten
”Myter om maten” tror hela 8 av
10 konsumenter att djupfrysta
enportionsrätter innehåller mycket
tillsatser2.
Inget av detta stämmer.
Frysning är ett naturligt sätt att
bevara mat, därför behövs inga
konserveringsmedel. Studier visar

dessutom att frysta grönsaker, fisk
och lagad mat bevarar näringen lika
bra eller bättre än det som säljs som
färskt i butiken3. Och med fryst mat
tar man det man behöver ur frysen
och kan lägga tillbaka resten, och kan
därmed kasta mindre mat. Uppemot
40 procent av färska grönsaker kastas
helt i onödan4. Man kan alltså välja
fryst mat med gott samvete.
Samtidigt visar detta att det behövs
mer kunskap – fryst mat är smart,
enkelt, näringsrikt och resurssmart.
Ökad kunskap genom
kommunikation
Findus inledde under 2012 en
kommunikationskampanj på tema
“Frysmannen”. Vi ville lyfta fram
fördelarna med vårt djupfrysta
sortiment av grönsaker, fisk och lagad
mat, och samtidigt berätta om frysning
utan att det känns som en föreläsning.
Reklamfilmen om fiskpinnar ville slå
hål på myten om dålig fiskkvalitet
och lågt näringsinnehåll, samt
uppfattningen att den som väljer frysta
livsmedel är lat, istället för smart.

Frysmannen reklamfilm 2012

Findus har också fört dialog med
Sveriges matintressenter för att
lyfta fram betydelsen av innovation,
kunskap och kommunikation för
att öka konsumenternas förtroende
för maten. En av insatserna för
att främja en ökad dialog mellan
matintressenter har varit att
arrangera matseminarier under
2011 och 2012.

1
YouGov 2012. 2 Myter om maten ; Konsumentföreningen Stockholm, 2013: http://mb.cision.com/
Public/595/9396085/b17c7a3e37094194.pdf 3 Harden, Sheffield University 2011; Eurofin 2009
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/findus/document/view/presentation-charlotte-hardenfindus-matseminarium-14-juni-14673 http://www.findus.se/passion-for-mat/frysta-gronsaker-likanyttiga-som-farska/ 4 SIK 2008 för Konsumentföreningen Stockholm

Findus kock Jeppe Åkermyr
på Findus matseminarium på
Restaurangakademien i Stockholm.
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”Findus engagemang visar att man är intresserad av att följa
de senaste forskningsrönen för att marknadsföra produkter
som bidrar till konsumenternas välbefinnande och hälsa.”
Susanne Bryngelsson, fil. dr och vd SNF, Swedish Nutrition Foundation
Innovation för framtidens
djupfrysta livsmedel
Findus investerar i framtidens
djupfrysta livsmedel, vilket ställer
krav på innovationskraft. Dagens
mat ska leva upp till mycket. Det
finns ett kraftigt ökat matintresse
i Sverige – det finns uppgifter på
att det går över 80 matprogram på
TV varje vecka, och det publiceras
en kokbok varje dag. Maten och
smaken är i centrum som aldrig förr,
och det är roligt.
Det finns också globala utmaningar
kring matförsörjning i takt med
befolkningsökningen (9 miljarder
år 2050 enligt FN:s estimat). Det
ställer ökade krav på resurssmart
mat från hållbara ursprung, och
att man kastar mindre mat. Maten
ska även möta olika konsumenters
behov kring hälsa, tidsbesparing och
unika förutsättningar.
Miljö & ansvar
Mat är något som berör och
engagerar. Matens inverkan på
miljön blir också allt viktigare för vad
konsumenten väljer. För oss är det
avgörande att koppla innovation till
ansvar, vilket bevisas av att
• Findus var först med
klimatcertifierade grönsaker
i Sverige 2011 och 2012
• Findus var först med att införa
märkningen MSC (Marine
Stewardship Council) i Sverige
2003. I samband med tioårsjubileet
hösten 2013 kommer Findus att
ha 100 procent MSC-certifierad
vildfångad fisk i frysdiskarnas
fisksortiment.
Vi arbetar med oberoende
märkningar, Svenskt Sigill med
tillägg för Klimatcertifiering samt
MSC, för att öka kännedomen om

märkningarna och för att nå ut med
budskapet till konsumenterna om
resurssmart och miljövänlig mat med
trovärdighet. Vi vill knyta samman
det arbete som görs i odlar- och
fiskarledet med konsumentens rätt
till medvetna val. Innovation för oss
handlar idag mycket om osynlig
kvalitet.
Innovationen syns inte och vi
vill bidra till att öka kunskapen i
konsumentledet. Kommunikation är
därmed viktigare än någonsin. Det är
en möjlighet, men också en av våra
största utmaningar.
Alla dagar förtjänar en god lunch
Vi vill skapa möjligheter för våra
konsumenter att äta bra mat
i vardagen – det ska finnas ett
lunchalternativ för alla. Vi arbetar
med riktig mat, bra råvaror samt
variation och inspiration. År 2009
antog vi en långsiktig nollvision: att
ta bort alla onödiga tillsatser och vi
är nu i en fas där vi arbetar aktivt
med innovation och utveckling av
ingredienser i enlighet med vår
långsiktiga vision.
Vi har genomfört den första fasen
i vår nollvision genom att ändra
vårt sätt att arbeta. Till exempel
lagar vi nu potatismos från grunden
precis som hemma med riktig
potatis, smör och mjölk. Fast i
stora kärl, förstås.
Dessutom involverar vi
konsumenterna. Rostad kycklingfilé
i grönpepparsås blev konsumentens
favorit i våra smaktester – och
snabbt blev den en av de mest
populära rätterna inom fryst
enportionsmat. Det visar att kvalitet
efterfrågas. Samtidigt kostar kvalitet,
och där ser vi lågpristrenden som en
utmaning – men kommunikation och
ökad kunskap som en möjlighet.

Rostad Kycklingfilé
Nominerad till Årets Dagligvara 2012

MSC certifierad torsk från Östersjön (Läs mer under
kapitlet ”Från svenska åkrar till världens vatten”)

Vår syn på
ingredienser
och näringsinformation
Ingrediens- och Näringsdeklaration
Findus var ett av de första företagen
i Sverige som frivilligt införde
näringsdeklaration av energiinnehåll,
fett, kolhydrater och protein på
produkterna. Detta var
redan på 1970-talet, långt innan det
blir obligatoriskt 2014. Under 2004
och 2005 utvidgade vi dessutom
näringsdeklarationen frivilligt till
”big 8”, den längre
näringsdeklarationen, på samtliga
produkter på konsumentmarknaden.
Det innefattar även fiber, natrium,

sockerarter samt mättat fett.
Vi har nu inlett processen med att
införa näringsdeklaration enligt den
nya EU-förordningen för märkning
av livsmedel, som ska vara fullt
genomförd vid utgången av 2014.
För oss innebär det främst en
anpassning av det sätt som
näringsdeklarationen presenteras.
Vi vill kunna erbjuda våra
konsumenter att göra informerade
val. Därför använder vi oss
även av Livsmedelsverkets
nyckelhålsmärkning som en
vägledning för konsumenterna när
den är relevant. Den finns idag på
allt ifrån våra fiskprodukter till lagade
rätter och grönsaker.

GDA-märkning

Findus använder GDA-märkning
på alla våra enportionsrätter som
säljs på konsumentmarknaden.
På våra större portioner, så
kallade familjerätter, har vi valt
att inte använda oss av GDAmärkningen eftersom vi anser att
det kan vara svårt att relatera till den
informationen när förpackningen
innehåller mer än en portion.
Närings- och hälsopåståenden
Vi följer rådande lagstiftning för
närings- och hälsopåståenden. På de
produkter där det är tillåtet, använder
vi det när vi bedömer att det kan
bidra till folkhälsan och informerade
val. Det gäller bland annat omega
3-förekomst i fisk.
Policy för användning av
ingredienser
I vårt utbud av grönsaks-, fiskoch bageriprodukter samt lagade
rätter ska varje ingrediens bidra
till produktens egenskaper och
kvalitet och ska väljas med yttersta
noggrannhet. Det finns många
aspekter som alltid ska beaktas under
produktutveckling och tillagning
hos Findus. Till exempel finns det
ingredienser som kan framkalla
allergiska reaktioner, intolerans eller
som av etiska eller andra skäl in är
accepterade av konsumenterna på en
viss marknad.

Findus har strikta policyer och
riktlinjer för ingredienser, allergener
och ämnen som kan orsaka intolerans.
De innefattar även restriktioner för
vissa ingredienser som vi väljer att
inte använda alls, samt hur vi hanterar
allergener i tillverkningen.

införa en konsumentkontaktservice
på 1970-talet. Vi sätter konsumenten
och kunden i centrum och besvarar
frågor på telefon, via mejl, brev och
sociala medier fem dagar i veckan.
Telefonnumret är kostnadsfritt
att ringa.

Här följer några exempel:
smakförstärkare, konstgjorda
färgämnen och GMO är inte
tillåtna i Findus mat. Vi tillsätter
inga konserveringsmedel i våra
frysta produkter. Det behövs inte.
Konserveringsmedel kan förekomma
i enskilda ingredienser som skinka,
som vi använder i frysta rätter.
Inom Findus kolonialsortiment, ingår
konserveringsmedel i majonnäs för
att säkerställa en tillförlitlig hållbarhet
på produkten.

På Findus hemsidor för konsument
och storköks- samt restaurangkunder
finns uppdaterad produktinformation.
Är man osäker kan man alltid
kontakta vår konsumentkontakt.

Vi använder oss inte av berikningar
i någon form i vår mat som säljs på
konsumentmarknaden. Generellt sett
behövs inte tillskott av extra näring
om man äter varierat från alla delar
av kostcirkeln. För personer med
särskilda behov inom äldreomsorg
och sjukvård har vi utvecklat tre
berikade produkter för storköksoch restaurangmarknaden. Det
är två vällingprodukter och en
sopp- och såsbas som är berikade
med framförallt vitaminer och
mineraler, samt i en produkt protein.
Det är generellt sett värdefullt att
få i sig näringsämnen via maten
eftersom dessa samspelar med det
övriga innehållet och lättare kan
tillgodogöras av kroppen.
All användning av allergener
deklareras enligt gällande lagstiftning.
En del allergener undviks helt av
försiktighetsskäl. Ett sådant exempel
är jordnötter som inte tillåts i Findus
tillverkning.

Ett av Sveriges
första forum för
konsumentkontakt
Findus var en av de första
livsmedelsföretagen i Sverige att

Under våren 2013, i samband med
hästköttbedrägeriet, förstärkte vi
dessutom avdelningen för att hantera
alla inkommande samtal, frågor
och reaktioner från konsumenter
och kunder.

Trygghet
och säkerhet
går alltid först
Man ska alltid kunna lita på
Findus. Vi har kvalitetsrutiner
som fungerar och tack vare dem
kunde vi vara med och avslöja
hästköttsbedrägeriet. Vi agerade
snabbt och effektivt genom att
informera myndigheter, kunder
och konsumenter. Produkten
återkallades från butikerna och
samarbetet med den berörda
leverantören avbröts.
Vi sätter säkerheten först och
är lyhörda för nya behov. Nu har
vi infört DNA-tester på vårt
nötkött och köper in köttet från
en handfull leverantörer i Sverige,
Finland, Irland och Brasilien. Vi kan
spåra köttet tillbaka till gården och
genomför även DNA-stickprov på
övriga kött- och fiskråvaror. För
oss är kött en fråga om redlighet.
Vi hanterar kött som vi hanterar
allergener. Vi har ordning och
reda i vår tillverkning och planerar
tillverkningen så att vi undviker risker
för sammanblandningar. Man ska
kunna lita på att maten är säker.
Säkerheten går först, och vi åtar
oss att agera snabbt med ansvar
och transparens som ledord. Alltid.

Innehållsförteckning enligt
GRI Tillämpningsnivå C
ProfilIndikator

Beskrivning

Redovisad

Rubrikhänvisning/kommentar

Helt

Sid 7.

Sid 4.

1. Strategi och analys
1.1

Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (t ex vd,
ordförande eller motsvarande position) om relevansen av hållbar
utveckling för organisationen och dess strategi.
2. Organisationens profil

2,1

Organisationens namn

Helt

2,2

De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna

Helt

Sid 4.

2,3

Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint
ventures

Helt

Sid 4.

2,4

Lokalisering av organisationens huvudkontor

Helt

2,5

Antal länder som organisationen har verksamhet i, och namnen på
Helt
de länder där viktig verksamhet bedrivs eller som är särskilt relevanta
för de frågor som berör hållbar utveckling i redovisningen.

Endast Sverige

2,6

Ägarstruktur och företagsform

Helt

Sid 4.

2,7

Marknader som organisationen är verksam på (inklusive geografisk
fördelning, sektorer man är verksam i och typ av kunder/förmånstagare).

Helt

Sid 4.

Sid 4.

2,8

Den redovisande organisationens storlek

Helt

Sid 4.

2,9

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande
storlek, struktur eller ägande

Helt

Inga väsentliga förändringar har skett under
redovisningsperioden.

Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden.

Helt

Sid 4-5.

2,10

3. Information om redovisningen
3,1

Redovisningsperiod (t ex räkenskapsår/kalenderår) för den redovisade informationen.

Helt

Sid 5.

3,2

Datum för publiceringen av den senaste redovisningen (om sådan
upprättats).

Helt

Detta är Findus första hållbarhetsredovisning
Ettårig

3,3

Redovisningscykel (ettårig/tvåårig etc.)

Helt

3,4

Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll.

Helt

Sid 28.

3,5

Processer för definition av innehållet i redovisningen.

Helt

Sid 5.

3,6

Redovisningens avgränsning (t ex utifrån land, affärsområde, dotterbolag, hyrda anläggningar, joint ventures, leverantörer).

Helt

Sid 4.

3,7

Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning

Helt

Inga särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och
avgränsning förekommer.

3,8

Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag, hyrda
Helt
anläggningar, utlokaliserade verksamheter och andra enheter som
väsentligt kan påverka jämförbarheten mellan olika tidsperioder och/
eller organisationer.

Inte relevant

3,10

Beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderlag, inklusive
antaganden och vilka tekniker som ligger till grund för uppskattningar som använts vid sammanställning av indikatorerna och annan
information i redovisningen.

Helt

http://www.findus.se/vart-ansvar/

3,11

Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder som
använts i redovisningen.

Helt

Detta är Findus första hållbarhetsredovisning

3,12

Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns.

Helt

Sid 26-27.

26

FINDUS HÅLLBARHETSREDOVISNING

ProfilIndikator

Beskrivning

Redovisad

Rubrikhänvisning/kommentar

4. Styrning, åtaganden och intressentrelationer
4,1

Redogörelse för organisationens bolagsstyrning, inklusive kommittéer som är underställda styrelsen och som är ansvariga för specifika uppgifter som att fastställa
strategi eller att utöva tillsyn över organisationen.

Helt

Årsredovisning 2012

4,2

Beskriv huruvida styrelseordföranden också är verkställande direktör (om så
är fallet, dennes funktion inom organisationens ledning samt skälet till denna
ordning).

Helt

Årsredovisning 2012

4,3

För organisationer som endast har en styrelsenivå, ange antalet medlemmar inom Helt
denna som är oberoende och/eller inte ingår i företagsledningen.

Inte relevant

4,4

Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationer eller
vägledning till styrelsen eller företagsledningen.

Helt

3 arbetstagarrepresentanter i Styrelsen. För mer
information se Findus Årsredovisning 2012.

4,14

Lista de intressentgrupper som organisationen har kontakt med.

Helt

Sid 5.

4,15

Princip för identifiering och urval av intressenter.

Helt

Findus intressenter består av de som på ett tydligt
sätt påverkas och påverkar företaget. Men urvalet
för vår dialog och våra samarbeten baseras på en
delad värdegrund och genom att dessa organisationer och företag kan bidra till Findus verksamhet.

		
Food Processing Sector Suplement
FP1

Procent av inköpt volym som uppfyller företagets inköps-policy

Helt

Sid 14.

FP2

Procent av inköpt volym som uppfyller standarde för ansvarsfull produktion, MSC, Helt
Svensk Sigill, Klimatcertifierat, KRAV

Sid 14.

FP2

Fisk

Helt

Sid 13.

FP2

Grönsaker egenodlade

Helt

Sid 12.

FP 8

Policy och praxis för kommunikationen till konsumenterna om ingredienser och
näringsinformation utöver lagkrav.

Helt

Sid 5.

Ekonomisk påverkan (EC)
Ekonomiska resultat
EC2

Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för organisationens aktivite- Helt
ter, hänförliga till klimatförändringen.

Sid 20.

Miljöpåverkan (EN)
Energi
EN3

Direkt energianvändning per primär energikälla.

Helt

Sid 16.

EN4

Indirekt energianvändning per primär energikälla.

Helt

Sid 16.

Helt

Sid 17.
Sid 15.

Vatten			
EN8

Total vattenanvändning per källa
Utsläpp			

EN16

Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.

Helt

EN17

Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.

Helt

Sid 15.

EN21

Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient.

Helt

Sid 17 och 18. Redovisar riktvärden fosfor och
BOD7 enligt aktuellt miljötillstånd

Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod.

Helt

Sid 19.

Delvis

Sid 18.

Delvis

Sid 22.

EN22

Transport
EN29

Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och
material som används i organisationens verksamhet, inklusive medarbetarnas
arbetsresor/tjänsteresor.
Arbetsförhållanden och arbetsvillkor (LA)
Hälsa och säkerhet i arbete

LA7

Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro
samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region.
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Kontakter
Findus Head of Communication & Public Relations, Anna Broekman
anna.broekman@se.findus.com
Findus Head of Sustainability, Inger C Larsson
inger.larsson@se.findus.com
Telefon: 042-86 000
www.findus.se/vart-ansvar
findusfoodservices.se/index.php/engagemang
facebook.com/FindusSverige
Konsumentkontakt: 020-88 60 00. (Samtalet är kostnadsfritt.)
konsumentkontakt@se.findus.com

