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Findus verkar i en global värld. Det gäller de
råvaror som vi köper in och de produkter som våra
kunder efterfrågar – allt från indonesisk nasi goreng
till libanesisk falafel. Det gäller också de globala
utmaningar vi alla står inför som en allt större,
åldrande befolkning och ett förändrat klimat. Dessa
utmaningar berör oss alla och vi måste tillsamans
agera ansvarsfullt och transparent för att hitta
lösningar. Samtidigt som vi är globala tror vi på att
agera lokalt. Vi står med fötterna i den skånska myllan och här vill vi växa och utveckla nya möjligheter
för framtidens mat och livsmedelsproduktion genom
det som vi kallar för “Food Valley of Bjuv”.
Under 2013 satte hästköttskandalen stort fokus
på våra råvaror och framförallt på våra leverantörer.
I en storskalig värld blir det än viktigare för oss att
ha ett nära samarbete med ett fåtal utvalda partners
där spårbarhet och kvalitet är garanterade. Därför
besökte vi under 2013 samtliga nötköttleverantörer
och även utvalda gårdar.
När vi under våren 2013 öppnade upp vår
anläggning i Bjuv för över 2 000 personer, var
personalens engagemang i företaget en avgörande
nyckel till framgång. Det värmde ett vd-hjärta när
till och med pensionerade Findusmedarbetare
hörde av sig för att hjälpa till. Findus är en fantastisk
arbetsplats och vi kommer att arbeta för att den ska
fortsätta vara det.
Samarbete och utveckling står också i fokus
när vi nu har lanserat vår vision för Food Valley of
Bjuv. Här vill vi skapa en mötesplats för framtidens
matindustri. Där ska innovatörer, entreprenörer och
forskare kunna mötas, och genom Findus få tillgång
till en bred kompetens inom hållbarhet och innovation. På så sätt skapar vi en innovativ miljö som kan
attrahera både dagens och framtidens främsta talanger. Jag tror att det bästa sättet att möta framtidens

utmaningar är genom att tackla dem tillsammans.
Genom Food Valley of Bjuv kommer vi att fortsätta
utveckla vårt eget LISA-system (Low Input Sustainable Agriculture), vår naturliga växtförädling och
vår klimatcertiﬁerade odling. Vi kommer också att
kunna odla en större mängd av våra grödor lokalt.
Ett första steg på vägen har vi redan tagit
genom att godkänna vår största investering någonsin. Vi ska bygga norra Europas största och modernaste fryslager. Samtidigt bygger vi en toppmodern
fabrik för packning av bl.a. lokalt odlade grönsaker.
Fryslagret kommer att öka vår energieffektivitet avsevärt och eliminera över 2 000 transporter årligen.
På så sätt får vi såväl miljöfördelar som en stärkt
konkurrenskraft.
Så säkerställer vi utvecklingen av naturliga,
näringsrika, goda och hållbara måltidslösningar för
människor – gamla som unga – även i framtiden.

Namn: Jari Latvanen
Position: CEO, Findus Nordic
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CSR-CHEFEN HAR ORDET

VENENATIS

NATURLIGA
RÅVAROR
MED HÅLLBART
URSPRUNG

Namn: Åsa Josell
Position: Head of CSR, Findus Nordic

ÅR 2013 RAPPORTERAR
vi för första gången på
nordisk nivå. Vårt hållbarhetsarbete är indelat i följande
fokusområden:
1. Ansvarsfull
råvaruförsörjning
2. Minskad miljöpåverkan
3. Socialt ansvar
4. Hälsosamma och
hållbara matvanor
5. Engagemang och dialog
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När vi tittar tillbaka på året som gått så kom 2013 mer än
någonsin att handla om våra råvarors ursprung. Inte minst under
första delen av året då hästköttskandalen briserade. Tack vare vår
egen kvalitetsavdelning upptäcktes hästköttet, och frågan kom snart
att beröra hela livsmedelsbranschen. Vi har sedan dess sett över och
ytterligare förbättrat våra rutiner. För att vägleda konsumenten har vi
börjat ursprungsmärka allt kött i våra färdigrätter via vår hemsida.
En annan viktig råvara för oss är vår ﬁsk. Det har nu gått mer
än tio år sedan vi genom vår hoki introducerade MSC-märkningen
på den svenska marknaden (Marine Stewardship council). MSCmärkningen garanterar ett hållbart ﬁske samtidigt som det säkerställer spårbarhet. Förra året blev vårt alaska pollockﬁske utanför
Ryssland certiﬁerat. All vår vildfångade ﬁsk på den svenska konsumentmarknaden kan därmed bli MSC-certiﬁerad. En viktig milstolpe.
För många konsumenter är Findus förknippade med gröna ärter,
och något som gör mig extra stolt är våra egna ärtsorter. 2013 pratade
vi för första gången om Ebba-ärtan och vår långsiktiga ärtförädling i
vår reklam. Under många år har vi också utvecklat vår odlingsmetod
LISA (Low Input Sustainable Agriculture) – en hållbar odling med så
liten mängd bekämpningsmedel som möjligt. Våra svenska grönsaker
odlas enligt LISA och är dessutom klimatcertiﬁerade sedan några år
tillbaks. Effekten av klimatcertiﬁeringen är en minskning av utsläppet
av växthusgaser med 800 ton CO2 ekvivalenter per år i odlingsledet.
Grönsaker i sig är hållbar mat på många sätt. Enligt Livsmedelsverket står maten för en fjärdedel av människors klimatpåverkan, men
den siffran kan halveras om vi äter mer grönt och mindre kött. För
att hjälpa de av våra konsumenter som vill äta mer hälsosamt och
klimatsmart lanserade vi under året ﬂera nya grönsaksprodukter. För
storkök och restaurangsektorn skapade vi “Green Selection” och till
matvarubutikernas frysdiskar lanserades ﬂera sorters grönsaker bl. a.
för ångkokning. Under 2014 kommer vi med ännu ﬂer vegetariska
rätter inom segmentet färdigmat.
I din hand håller du nu Findus hållbarhetsrapport för 2013.
Jag önskar dig god läsning!

FINDUS VISION
OCH MISSION
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.

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 marknadsledare 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 ett transparent och ärligt
sätt med fokus på välmående för våra
konsumenter, affärspartners
och anställda.
• 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.

5

Året i korthet

Findus sista marmeladburk tillverkas efter

Januari
• Vi lanserar vårt koncept Green
Selection på Fast Food & Café-mässan,
Stockholm. Green Selection är ett
sortiment med vegetariska produkter
som ska göra det enklare att servera
något annat än kött för skolor och
restauranger.

Augusti

Oktober

• Vår produktion av koloniala soppor och såser ﬂyttas
till Italien.

• Vi är med och arbetar fram
ett branschinitiativ för att
öka användningen av hållbart
producerad palmolja i Sverige
tillsammans med bl. a. Livsmedelsföretagen.

• Första spadtaget tas för att bygga vårt nya fryslager
– norra Europas största och modernaste. Fryslagret kommer
att öka vår energieffektivitet avsevärt och eliminera över
2 000 transporter årligen.

år på marknaden.

Februari
• Findus kvalitetsavdelning upptäcker
att det kan ﬁnnas hästkött i lasagne
och vi är först ut med att återkalla
produkten på den svenska marknaden.

• Ångblanchörer för skonsammare blanchering och
samtidigt krispigare grönsaker installeras i
de norska fabrikerna Tönsberg och
Larvik.
• Vi presenterar idén
om Food Valley Bjuv
– vår vision om att
skapa en nordisk
samlingsplats för
entreprenörer,
innovatörer
och forskare
för framtidens
mat.

November

September
• Vi lanserar vår nya produktlinje
Ångande Goda – grönsaker i ångpåse
som snabbt ångkokas i mikron. Då
bevaras näringen och resultatet är
perfekt krispiga smakrika grönsaker.

• Findus Norge vinner första pris för sin
krishantering under
hästköttskandalen i
sociala medier.

• Findus tilldelas Livsmedelspriset
2013 för ett ansvarsfullt och transparent agerande under hästköttskandalen.

April–Maj
• Välkommen till Bjuv. Vi bjuder
in konsumenter från Sundsvall till
Ystad för att se hur det går till i en
matfabrik. Mer än 2 000 besökare
kommer till Bjuv.

December
Nyinvesteringarna i vårt vattenreningsverk ger resultat, bland
annat med

• Vårt ﬁske av alaska pollock utanför
Ryssland MSC-certiﬁeras. Det innebär
att hela vårt Findus-sortiment av
vildfångad ﬁsk på retail-marknaden i
Sverige kan bli MSC-certiﬁerat.

lägre fosforutsläpp i Vege å – och
vattnet uppgraderades till laxvatten.

Juni–Juli
• Årets ärtskörd startar den 23 juni.
Mer än 1 500 konsumenter deltar i
det årliga ärtsafarit och följer ärtans
väg från fält till frys.
6
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VENENATIS

VÅRA RÅVAROR

»I efterdyningarna av hästköttskandalen
har något av det viktigaste under 2013
varit att se över och ytterligare förbättra
vårt arbete med våra leverantörer. Det
gäller såväl riskanalys som stickprovskontroller. Under nästa år kommer fokus
ligga på att implementera en ny CSRstrategi för inköp och leverantörssamarbete och vårt mål är att vara en av de
bästa i livsmedelsbranschen inom detta.«

Namn: Frank Thorsen
Position: Group Purchasing Director,
Findus Nordic

Frank Thorsen, Group Purchasing Director, Findus Nordic

LEVERANTÖRSSAMARBETE
Vi jobbar med ett antal utvalda leverantörer och de allra ﬂesta har
vi jobbat med under många år. Idag baseras vår Supplier code of
practice på ETI (Ethical Trading Initiative). Vi har under 2013 startat
ett arbete för att ta fram ett nytt ramverk där vi tydliggör våra krav
inom miljö, hållbarhet och arbetsmiljö mot våra leverantörer.

Våra råvaror
All mat vi lagar ska vara gjord på bra och goda råvaror så det är
självklart för oss att ställa hårda krav på smak och kvalitet. Dessutom
ska de självklart framställas på ett hållbart sätt. I det här kapitlet läser
du om hur vi väljer våra råvaror, varifrån de kommer och hur de
transporteras till oss i Bjuv.

GRÖNSAKER SOM VI IMPORTERAR
De grönsaker vi inte kan odla själva köper vi in från Europa, Asien
och Sydamerika beroende på var grödan odlas. Grönsaker som kan
odlas i Europa köps in därifrån, medan speciﬁka grönsaker köps från
de länder där de lämpar sig bäst att odlas som t. ex. vattenkastanjer
från Asien. Var respektive grönsak odlas som säljs på den svenska
marknaden hittar du på vår hemsida. Vi jobbar nära våra utvalda
leverantörer, och uppmuntrar dem att bedriva sitt lantbruk på ett
hållbart sätt. Vi rekommenderar dem att uppfylla kraven i GlobalGAP eller liknande certiﬁering som ett första steg, som nästa steg vill
vi uppmuntra till ytterligare förbättringar t. ex. genom att förmedla
Findus LISA (Low Input Sustainable Agriculture, se sidan 10) till våra
leverantörer. Vi har tagit fram Findus Code of Good Agricultural
Practice for Farmed Vegetables, Potatoes, Fruits and Berries, som alla
våra leverantörer tar del av. Vi har sammanfattat våra principer för en
hållbar produktion och konsumtion av grönsaker i en grönsakspolicy.

VÅR BROCCOLI kommer
från Ecuador respektive från
Navarra där klimatet och
jorden är perfekt för broccoliodling. Jämn temperatur med
svala nätter och lite varmare
dagar ger en smakrik broccoli med hög sötma och tät
blomma.

Alla siffror i kapitlet gäller för Findus Norden, om ej annat anges.
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VÅRA RÅVAROR

I SVERIGE odlar vi ärter,
morötter, palsternackor, kålrötter, spenat, grönkål, dill,
persilja och gräslök.
I NORGE odlar vi potatis,
morötter, ärter, palsternackor,
kålrötter, brysselkål, blomkål,
purjolök, selleri, bönor och
huvudkål.

Hoki-puck i bröd med ansjovis, äpple och Svecia från
Kokboken Blå ﬁsk – Hållbara
recept för dig som älskar hav

VÅRA RÅVAROR

HÄLFTEN AV VÅRA GRÖNSAKER ODLAS LOKALT
Vi kontrakterar årligen 500–600 odlare i Skåne och Halland i Sverige
och ca 150 odlare mellan Hamar och Grimstad i Norge som vi har ett
nära samarbete med. Vi väljer ut lämpliga sorter för respektive gröda
och förser våra odlare med utsäde. För ärter har vi sedan 80-talet vår
egen växtförädling och 90% av alla ärter som vi odlar tillhör våra egna
sorter. Ärter är den enskilt största grödan vi odlar i Sverige, medan vi
i Norge odlar mycket potatis. Samtliga grödor i Sverige odlas enligt
vårt eget system LISA (Low Input Sustainable Agriculture) – ett system
som syftar till att minimera vår påverkan på miljön samtidigt som
avkastning och kvaliteten på grödorna ständigt förbättras. Vårt krav är
att resthalterna av växtskyddsmedel i skörden ligger under detektionsgränsen, (10 ppb); då håller de barnmatskvalitet. För att säkerställa
att minimal mängd bekämpningsmedel används besöks alla fält av
Findus personal i både Sverige och Norge som tar beslut om hur och
när bekämpningsmedel ska användas. Vi skördar grönsakerna när de
smakar som bäst, och förväller dem direkt för att bevara smak och
nyttigheter.
Under 2013 har vi i Sverige bl. a. investerat i två nya ärttröskor
med högre kapacitet och lägre bränsleförbrukning. För att minska
bränsleförbrukningen har vi även genomfört kurser för odlare och
mekaniker i sparsam körning.
Vi har också startat försök med att tillvarata kvävet som bildas
vid odlingen på ett bättre sätt, så att det kan återanvändas nästa
odlingssäsong.
Alla grönsaker vi odlar i Sverige är tredjeparts-certiﬁerade. År 2013
innebar det att 52 155 ton grönsaker var Svenskt Sigill-certiﬁerade och
dessutom klimatcertiﬁerade enligt Svenskt Sigills standard. Idag köps
ungefär hälften av alla grödor som används i vår produktion i Sverige
in från våra egna odlare i Skåne och Halland. I Norge odlas 95% av
potatisen och 75% av alla grönsaker av kontraktodlare och dessa är
tredjeparts-certiﬁerade av KSL (Kvalitetssystemet i Landbruket). Vårt
mål är att öka andelen grödor som vi odlar i Sverige och Norge.
Förutom att odla grönsaker som används i vår matproduktion
så odlar vi i Sverige även ärter för export. Det var hela 30 000 ton av
totalt 35 700 ton ärter som exporterades under 2013. Det är framförallt italienarna som gillar våra ärter.
MSC-CERTIFIERAD VILDFÅNGAD FISK
Vi vill att våra kunder ska kunna välja ﬁsk och skaldjur utan att bidra
till utﬁskning av haven. Därför är vår målsättning att all vår vildfångade ﬁsk ska vara MSC-certiﬁerad. En MSC-certiﬁering innebär en
oberoende granskning av att ﬁsket sker på ett uthålligt sätt som skyddar
människors försörjning, framtida ﬁskebestånd och den marina miljön.
Just nu utvecklas en motsvarande certiﬁering för odlad ﬁsk: ASC
(Aquaculture Stewardship Council). Vi uppmuntrar våra leverantörer
att påbörja certiﬁering av sina ﬁskeodlingar så att vår odlade lax skall
bli ASC-certiferad.
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WWF stödjer certiﬁeringarna MSC, ASC och
KRAV som bästa tänkbara miljöval för konsumenter i sin ﬁskguide. För att ﬁra att det är över tio
år sedan Findus introducerade MSC-märkningen
i Sverige genom ﬁsksorten hoki, har svenska MSC
och Findus tillsammans tagit fram en kokbok.
Boken innehåller recept skapade av Svenska
Juniorkocklandslaget och fakta om MSC. Där ﬁnns
också en artikel med Inger C Larsson, tidigare
hållbarhetschef på Findus. Boken går att ladda ned
gratis på www.msc.org/se.
Vår vildfångade ﬁsk kommer från Barents
hav, nordöstra Stilla havet och södra Stilla havet,
beroende på var ﬁsken ﬁnns. En del av ﬁsken skeppas efter att den djupfrysts på båt till Kina för att
ﬁléas för hand. På så sätt bevarar vi ﬁskens färskhet
samtidigt som handﬁletering istället för maskinell
ﬁletering innebär att vi tar tillvara 10–15% mer
av ﬁsken. Det skapar mindre matsvinn. En stor del
av vår ﬁsk, är lax som är odlad och kommer från
Europa där den även ﬁléas.
I år har vi kunnat öka vår mängd ﬁsk som är
MSC-märkt från 2 506 ton 2012 till 6 191 ton 2013.
Den totala siffran för alla de nordiska länderna
är 9 257 ton MSC-märkt. Findus introducerade
MSC redan 2003, och var då först på den svenska
marknaden. I Finland där MSC introducerades
något senare har nu intresset för MSC-certiﬁerad
ﬁsk ökat. Framförallt har efterfrågan inom Food
Service-sektorn ökat. Vi introducerade Findus
MSC-märkt ﬁsk på storköksmarknaden i Finland
2005 och år 2008 till konsument och av vårt sortiment i Finland är nu andelen MSC-märkt ﬁsk 29%
för konsumenterna och i storkök 75 %.
FÄRRE KÖTTLEVERANTÖRER ÄN TIDIGARE
Under 2013 har antalet leverantörer och länder
reducerats. Vårt nötkött kommer från Norden eller
från Irland och Brasilien. Fläskkött kommer från
Norden, Irland eller Tyskland och kycklingen köper
vi huvudsakligen från Thailand. Vi ställer krav på
spårbarhet till gården och på kvaliteten. Under året
har samtliga nötköttsleverantörer besökts, liksom ett
urval av gårdar (För mer info se s 25). Leverantörer
skriver under på att de jobbar i enlighet med Findus
code of conduct.

HÅLLBAR PALMOLJA
Palmolja räknas som världens viktigaste vegetabiliska olja. Den används i många livsmedel, men
även i produkter som smink, tvål och tvättmedel.
Tyvärr leder den ökande konsumtionen av oljan till
att artrik regnskog avverkas och ersätts av storskaliga odlingar. Det gör att både människor, djur
och växter trängs undan.
Vi är medlemmar i RSPO (Roundtable on
Sustainable Palm Oil) som arbetar med en globalt
accepterad standard och certiﬁering av uthålligt
producerad palmolja. Vi är också medlemmar i
GreenPalm som administrerar handeln med så
kallade gröna certiﬁkat – ett alternativ för att stödja
produktionen av uthålligt producerad palmolja.
I enlighet med vår policy ersätter vi i första
hand palmoljan med hälsosammare alternativ såsom
rapsolja och solrosolja när det är möjligt. I de fall
palmoljan behövs för sina unika egenskaper ska den
palmolja vi köper vara av hållbart ursprung. För all
palmolja vi använder, köper vi idag gröna certiﬁkat
genom GreenPalm. Under 2013 köpte vi in 800 ton
(inköpt volym 2012 var 890 ton och 2011 1160 ton)
Det är en minskning med 30% sedan 2011. År 2015
räknar vi med att vi enbart ska använda certiﬁerad
(segregerad) palmolja enligt RSPO.
Vi har under 2013 tillsammans med svenska
branschorganisationen Livsmedelsföretagen arbetat
för att få fram ett gemensamt branschinitiativ för att
öka användningen av hållbar palmolja inom livsmedelsbranschen. Ett liknande initiativ ska även startas
i Norge.
ANDEL TREDJEPARTS-MILJÖCERTIFIERADE
RÅVAROR. VOLYMPROCENT AV INKÖP.
55
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Andelen inköpta råvaror med en tredjepartsmiljöcertiﬁering (MSC, Svenskt Sigills klimatcertiﬁering eller
ekologiskt) är för Findus Norden 33 %. För Sveriges del
har andelen ökat från 48% år 2012 till 55% 2013.
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FINDUS I SIFFROR

MATVANOR

ton av de svenskodlade grönsakerna
var certiﬁerade enligt Svenskt
Sigills klimatcertiﬁering 2013.

miljoner förpackningar såldes under
2013 med Findus varumärke på
konsumentmarknaden.

210 MILJONER
PORTIONER SÅLDES
TILL STORKÖKSSEKTORN,
VARAV 110 MILJONER
SÅLDES I SVERIGE*
*antalet portioner har beräknats utifrån en
genomsnittlig portionsservering på 150g.

miljoner kronor investerades i vårt vattenreningsverk i Bjuv 2013.

Anställda Findus Norden:

Omsättning Findus Norden:

Vi skördade

I MER ÄN 10 ÅR HAR FINDUS
ARBETAT MED MSC.

33%

Andelen inköpta
råvaror med en tredjeparts miljöcertifering
(MSC, Svenskt Sigills
klimatcertifiering eller
ekologiskt)

FINDUS NORDEN

ton grönsaker från våra egna
odlingar i Norden 2013.

testlanserades Findus frysta
spenat och bär i Stockholm.
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2013 skördade vi

2013 släppte vi ut

ton ärter i Sverige. Av dessa
exporterar vi 30 000 ton.

ton CO2e per producerat
ton mat.

HÄLSOSAMMA
OCH HÅLLBARA
MATVANOR
TILLSATSER
Sedan 2009 arbetar vi mot en nollvision när det gäller tillsatser i vår
frysta mat. Vår målsättning är att våra produkter inte ska innehålla
några tillsatser. Infrysning är ett naturligt sätt att bevara livsmedel
och därför behövs inte t. ex. konserveringsmedel.
De allra ﬂesta (77 %) av våra frysta färdigrätter är idag utan
tillsatta tillsatser. De ﬂesta rätter som fortfarande innehåller tillsatser,
har endast en eller två tillsatser kvar (som redovisas i innehållsförteckningen). De undantag som görs från vår nollvision görs på grund
av livsmedelssäkerhet eller matens kvalitet. För att en tillsats ska få
användas i livsmedel krävs att den har godkänts inom EU. Endast
tillsatser som inte utgör någon hälsorisk och som är av värde för
konsumenten eller nödvändiga för livsmedlets hantering blir
godkända. (Källa: Livsmedelsverket.)
Av de tillsatser vi har kvar, är några än så länge nödvändiga för
just fryst mat. Exempelvis behövs antioxidanter för att fett inte ska
oxidera och smaka härsket. Det behövs även tillsatser som förhindrar
att såsen ”spricker” när den värms upp efter att ha varit fryst. När vi
fryser en maträtt, fryser även vattnet – varpå såsens struktur ändras.
Vi vet att vi har en tuff vision, men för oss är den viktig och
levande och vi fortsätter att jobba med att ersätta tillsatserna.
SALT
I Norden äter vi generellt sett mer salt än i övriga Europa och enligt
Livsmedelsverket äter vi dubbelt så mycket än vad som är bra för oss.
På Findus har vi sedan många år tillbaka jobbat för att gradvis sänka
salthalten i våra färdigrätter. I medeltal ligger våra enportionsrätter
på 0,8 % salt. Vår ambition är att om man vill äta en rätt med mindre
mängd salt, ska det ﬁnnas en sådan produkt.

VAD ÄR EN TILLSATS?
Tillsatser är ämnen som används i livsmedel för att t. ex.:
• Öka hållbarheten: konserverings- och antioxidationsmedel
• Påverka konsistensen:
emulgerings-, stabiliserings-,
förtjocknings- och klumpförebyggande medel
• Påverka färg och smak:
färgämnen, smakförstärkare
och sötningsmedel
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MATVANOR

MÄRKNING FÖR SUND MAT
Hjärtsymbolen som syns på en del av våra produkter är en ﬁnsk
märkning som lanserades år 2000 av Finlands hjärtförbund och Finska
diabetesförbundet. Den markerar att produkten är ett bättre val i sin
egen produktgrupp med tanke på fettmängd, fettkvalitet och saltinnehåll. Märkningen är till för att främja folkhälsan. Hela 83 % av de
ﬁnska konsumenterna känner till hjärtsymbolen och för 40 % påverkar
märkningen valet av produkt vid köptillfället, säger Timo Partola,
marknadschef i Finland. Av vårt sortiment är samtliga panerade ﬁskprodukter märkta med Hjärtsymbolen och i vårt Foodservice-sortiment
har vi idag 27 produkter som är märkta.
I Norge och Sverige är Nyckelhålet den märkning som visar att en
maträtt är näringsmässigt balanserad. För att hjälpa våra konsumenter
att välja sund mat, nyckelhålsmärker vi de produkter som uppfyller
kriterierna.

Namn: Timo Partola
Position: Marketing Director,
Findus Finland

MATGLÄDJE FÖR PERSONER MED ÄTPROBLEM
På Findus tillverkar vi sedan 1972 speciella produkter för personer
med tugg- och sväljsvårigheter, så kallad dysfagi. Idag beräknas denna
grupp vara större än den grupp som har gluten- eller laktosintolerans. För oss är det viktigt att ge alla människor rätt till matglädje.
Därför har vi idag utvecklat 65 produkter såsom puréer, timbaler och
grova patéer för personer med dysfagi. De är framtagna för att vara
näringsriktiga smakupplevelser och vackra för ögat. För att utveckla
dessa maträtter jobbar vår utvecklingsavdelning i nära samarbete med
dietister och kostekonomer och genom åren har vi deltagit i många
olika forskningsprojekt för den här typen av mat. Just nu är vi bl. a.
med i ett tvärvetenskapligt projekt som heter Aktivt åldrande
– individuellt anpassade måltidslösningar för hälsa och
livskvalitet, som genomförs tillsammans med
bl. a. SIK och Högskolan
Kristianstad. Där tittar
man på hela kedjan från
konsistens till förpackningar, miljö och distribution.
Det är viktigt att exempelvis
hitta bra lösningar för att
distribuera maten till dem som
bor hemma.

Renare vatten
och lägre energiförbrukning
Vi på Findus ska kontinuerligt minska vår miljöpåverkan. Det innebär att
vi hela tiden ska utmana oss själva och söka nya arbetssätt som minskar
vår påverkan på omgivningen. Vi ska ha tydliga mål och vara öppna med
vad vi gör och med våra resultat.
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KLIMATPÅVERKAN
”Findus målsättning är att senast
2015 ha minskat utsläppen av
koldioxid från direkta källor till
0,150 ton CO2e. per producerat ton
mat senast 2015.”
Under 2013 gav Findus totala produktion i Sverige upphov
till indirekta och direkta utsläpp
motsvarande 27 200 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Detta är en
minskning jämfört med 2012 då
siffran låg på 28 300 ton CO2e.
För vår verksamhet i Norge är
motsvarande siffra år 2013
12 400 ton CO2e. De direkta utsläppen från vår egen produktion
uppgick till 27 100 ton CO2e för
Sverige och 11 800 ton CO2e
för Norge. De indirekta utsläpp-

CO2 e./PRODUCERAT TON

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

en kom till största delen från
fryslager som ägs av underleverantörer. Dessa indirekta utsläpp
var i Sverige 105 ton CO2e och i
Norge 400 ton CO2e.
Utsläppen per producerat ton
i Sverige var 0,250 ton CO2e och
i Norge 0,160 CO2 e för 2013.
Under 2012 genererades 0,240 ton
CO2e per producerat ton mat i
Sverige. Ökningen i CO2 ekvivalenter per producerat ton beror på
lägre produktionsvolymer. Trots
energibesparande åtgärder ﬁck vi
alltså totalt sett en liten ökning i
utsläpp av CO2e. Vår målsättning
till 2015 är att sänka siffran till
0,150 ton CO2e per producerat
ton mat i Sverige.

ENERGI/PRODUCERAT TON
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MINSKAD ENERGIFÖRBRUKNING
”Findus målsättning är att 2015
konsumera max 1 050 kWh per
ton producerat livsmedel.”
Totalt användes 118 794
MWh under 2013 för att producera 108 659 ton livsmedel.
Det är en minskning jämfört
med 2012, när 126 451 MWh
användes. Detta beror delvis
på en minskning i produktionsmängden, men även på vårt
arbete med energieffektivisering.
Motsvarande siffra i Norge är
47 560 MWh för att producera
73 091 ton livsmedel.
Största delen av vår energiförbrukning går åt till att laga
och frysa maten. Vi använder
naturgas till ångpannan där
ångan behövs för blanchering
och tillagning av maten. En del
av den spillvärme som uppstår
använder vi sedan till att värma
upp lokalerna och till fjärrvärme
i Bjuv. Under året har vi sett över
och minskat vårt ångläckage och
ersatt gamla ﬂäktar med moderna
och mer energieffektiva. Detta
har resulterat i att förbrukningen
av naturgas minskade från
71 236 MWh år 2012 till
65 120 MWh år 2013.
För att ytterligare minska vårt
beroende av naturgas i framtiden, ska vi se över hur vi kan
tillvarata ännu mer av spillvärmen
till uppvärmning. Vi tittar även
på vilka andra energikällor som
vi kan använda som ersättning
för naturgasen.
Idag använder vi grön el i
vårt jordbruk. Andelen grön el
ökade från 600 MWh 2012 till
900 MWh 2013 eftersom odlingsarealen med klimatcertiﬁerade
grödor blev större.

»Våra blanchörer ger inte
bara en ökad energieffektivisering och minskad vattenanvändning, utan också krispigare,
vackrare grönsaker med ökat
näringsinnehåll.«
Sondov Øystese, Operations Director, Findus Norway

Vår målsättning för energianvändning 2015 är att konsumera max 1 050 kWh per ton
producerat livsmedel. Under
2012 uppnådde vi 1 107 kWh
per ton. År 2013 var den siffran
1 093 kWh per ton. Motsvarande
siffra för Norge är 651 kWh per
ton livsmedel.
HÖGRE VATTENFÖRBRUKNING
”Målsättningen är att minska
vattenförbrukningen 5–7 % varje
år. Vårt mål inför 2015 är 11 m3
vatten per ton mat.”
Vi köper in vårt vatten och
använder det mesta av vattnet för
att rensa och skölja råvaror, tillaga
mat eller för rengöring. För att
minska vattenförbrukningen ser
vi bl. a. över hur vi kan återanvända vattnet i våra processer.
Ärtrensningsstationen känner
exempelvis av hur pass smutsigt
vattnet är och återanvänder det
vatten som fortfarande är rent
efter sköljningen och fyller sedan
på med lagom mängd färskvatten. Samma princip gäller när

spenaten sköljs.
År 2013 låg vattenförbrukningen i Sverige på 12 m3
per ton mat. Det är en ökning
från 10,5 m3 per ton mat 2012,
vilket delvis beror på att 2012 års
siffra var ovanligt låg. Orsaken till
detta är att vi mäter förbrukningen på det vatten som vi släpper
ut från anläggningen. År 2012
släpptes vattnet under en period
ut på odlingarna för att inte
belasta Vege å (se sidan 20), vilket
gjorde att inget vatten släpptes ut
från anläggningen under denna
tid. En annan orsak till ökningen
är att vi numera köper in ﬂer
grönsaker som odlas lokalt i Bjuv.
Dessa sköljer och rensar vi då på
anläggningen, vilket får vattenförbrukningen att öka lokalt.
Under 2014 kommer vi att
se över hur vi kan återanvända
ännu mer av vårt vatten eftersom
det nu renas på ett bättre sätt. På
så vis hoppas vi kunna minska
vattenförbrukningen. Den norska
motsvarande siffran är 7 m3 per
ton mat.

Namn: Sondov Øystese
Position: Operations Director,
Findus Norway

ENERGIPROJEKTET
I NORGE
I Norge har vi infört ett nytt
energiledningssystem och en
ny energipolicy vid alla fyra
fabrikerna. Vi samarbetar i
det här projektet med Enova
(statlig stödorganisation inom
energiområdet), som hjälper
oss med ett investeringsstöd
på 6,8 miljoner norska kronor
för energieffektivisering. Vi
investerar själva 21 miljoner
norska kronor och vi har förpliktigat oss till att sänka
energiförbrukningen med
10 % (6,8 GWh) inom en
treårsperiod.
I Hardangarfabriken
bytte vi under 2013 ångpannan så att den numera går på
naturgas istället för diesel. Vi
har också investerat i två nya
blanchörer, som använder ånga
i stället för vatten, i fabrikerna
i Tönsberg och Larvik.
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Vi bygger

2

m.

meter hög kommer
byggnaden att bli.

Det kommer eliminera

transporter per år mellan
Helsingborg och Bjuv.

pallar kommer det ﬁnnas plats
för i lagret.

Det ger runt

nya arbetstillfällen
i Bjuvs kommun.

NYTT FRYSLAGER
Vi har beslutat att bygga ett nytt fryslager i Bjuv, vilket kommer att bli ett av norra Europas största och modernaste. Det
kommer att minska antalet transporter mellan Helsingborg och
Bjuv och ha en energiförbrukning som bara är hälften så hög
jämfört med ett äldre lager. All spillvärme från infrysningen
kommer att kunna tas tillvara för att värma fabriken, lagret och
kontoret. Bygget påbörjades i augusti 2013 och beräknas vara
klart i maj 2015. Fryslagret är en viktig pusselbit i vår vision om
Food Valley of Bjuv. Det ökar vår konkurrenskraft, samtidigt
som det minskar vår miljöpåverkan.
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TRANSPORTER
”Vårt mål är att fram till 2015 reducera våra växthusgasutsläpp från
mattransporter till 9 300 ton CO2 e.”
De nyckeltal som vi redovisar här gäller alla transporter
som vi köper in, såväl inkommande som utgående. När våra
detaljistkunder själva ansvarar
för sina transporter är dessa inte
inkluderade.
Eftersom vår mat djupfryses
direkt, behövs ingen ﬂygfrakt. Mat
från Europa fraktas huvudsakligen med lastbil. Fisk och inköpta
råvaror från andra världsdelar
fraktas med båt.
De totala klimatutsläppen från
transporter i Sverige uppgick 2013
till 10 119 ton CO2 e. År 2012
uppgick de till 11 020 ton CO2e.
Under 2013 började vi att
frakta råvaror från Sydeuropa
med båt istället för lastbil. Totalt
sett fraktas 58 % av våra varor
med båt, 36 % med lastbil och
6% med tåg. Vi kommer att
fortsätta frakta råvaror med båt
eller tåg där så är möjligt.
För våra personalresor i
Sverige har utsläppen ökat från
270 ton CO2 e till 280 ton CO2e.
Detta beror bl. a. på utökade
leverantörsbesök och kontroller.
Koldioxidutsläpp från personalresor i Norge ligger på
30 ton CO2e.
MINDRE AVFALL GÅR
TILL DEPONI
”Vårt övergripande mål i Sverige
är att minska avfallsmängden – när
det gäller förpackade livsmedel skall
denna mängd halveras till 2015.”
Vi genererar både organiskt och icke-organiskt avfall i
våra anläggningar. Mängden
avfall ökade 2013 till 6 703 ton

AVFALL I TON
Organiskt till biogas

3570

2864

3550

Totalmängd Materialåtervunnet

1219

1396

1452

Wellpapp

992

1101

1078

Plast

99

142

133

Metallskrot

119

133

206

Rostfritt

9

20

35

Brännbart

888

1055

959

Farligt avfall

49

38

20

Förpackade livsmedel

540

1048
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Deponerat avfall

98
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48

Total mängd avfall

6364

6474
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(6 474 ton 2012), alltså en ökning
med 229 ton. Den ökningen
består till allra största delen av
ökat organiskt avfall. Där har
siffran stigit från 2 864 ton 2012
till 3 550 ton 2013, det vill säga
en ökning med 686 ton som
beror på att vår förbättrade
vattenrening ger upphov till mer
slam. Slammet renas bort ur
vattnet och går till produktion av
biogas (se nedan).
När det gäller de ﬂesta andra
avfallsparametrar har mängden
minskat sedan 2012 (se tabell).
Det gäller exempelvis mängden wellpapp, plast, brännbart
och farligt avfall. Vi har också
blivit bättre på att återvinna och
därmed har mängden avfall som
går till deponi minskat.
I Sverige uppgick avfall i kilo
per producerat ton år 2013 till
61,6 – att jämföras med 56,7 år
2012. I Norge är avfallet 27,5 kg
per ton producerat ton.
Under 2014 kommer vi att
fortsätta fokusera på att minska
mängden förpackade livsmedel
som blir till avfall. Detta avfall
uppstår när bäst-före-datum

är för kort eller vid felkörningar
i produktionen. Under 2013
skänkte vi 11,9 ton mat till
Allwin, ett företag som ser till att
produkterna når hemlösa, kvinnojourer och andra behövande via
olika hjälpinstanser.
I Tønsberg använder vi,
sedan ca 1 år tillbaka, en metod
där bakterier tillsätts använt
frityrfett för att reducera vårt
fettavfall. Fettet äts upp av bakterierna och därmed blir fettutsläppet till det lokala reningsverket noll. Detta er en miljövänlig
och kostnadseffektiv behandling
av frityrfett.
MER AVFALL BLIR TILL BIOGAS
Vårt organiska avfall från Bjuv
lämnar vi vidare till Söderåsens
Bioenergi AB. Där blir det till
biogas och distribueras via det
allmänna gasnätet. Alternativt
tillsätts propan så att det kan
användas som fordonsgas.
Under 2013 levererade vi
39 484 ton slam till Söderåsens
biogasanläggning, vilket då stod
för ca 70 % av anläggningens
substratbehov.

Det avfall som kommer från
oss är antingen grönsaksrester
från rensning och matlagning
eller slam som bildas vid rening
och ﬁltrering i vårt vattenreningsverk. Det kan också vara slam
som kommer från bevattningen
av grönsakerna. Vi har nu ett
tioårsavtal med Söderåsens
bioenergi, och vi räknar med att
den mängd slam som vi levererar
kommer att öka under de närmaste tio åren.
AVFALL/PRODUCERAT TON
70
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UTSLÄPP TILL VATTEN

BIOKEMISK SYREFÖRBRUKNING, BOD, är en
parameter vid bedömning
av vattens renhet. BOD är
mängden syre (i vatten löst)
som förbrukas vid biologisk
nedbrytning av de organiska
ämnena i ett vattenprov under
sju dygn. Fullständigt rent
vatten har ett BOD på
0 mg/l, medan avloppsvatten
kan ha värden på ﬂera hundra
milligram per liter. BOD7 anger
den mängd syre som förbrukas under sju dygn. (Källa:
Nationalencyklopedin.)
FOSFOR – är ett ickemetalliskt grundämne som tillhör kvävegruppen i periodiska
systemet och är livsnödvändigt
för alla levande celler. Jordbruken använder gödsel som
innehåller fosfor och kväve.
I sjöar och vattendrag är det
nästan alltid näringsämnet
fosfor som orsakar övergödning. Övergödning leder ofta
till syrebrist i vattnet, vilket
slår ut bottendjuren och i en
del fall även ﬁsken. (Källa:
Naturvårdsverket.)
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BOD7 ton

10,42

14,6

7,28

Fosfor kg

1109,9

510,5

154,4

2011

2012
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RENARE VATTEN I VEGE Å
Under 2013 investerade vi 13
miljoner kronor i vårt lokala vattenreningsverk för att förbättra
anläggningen. Vi har installerat
nya ﬁlter och kontrollsystem.
Dessutom tillsätter vi syre till
vattnet och har byggt ett vattenfall vid reningsverket, som
även det syresätter ån. Detta var
nödvändiga investeringar som
gjordes eftersom vi tog vårt ansvar för Vege å, som 2012 drabbades av syrebrist och ﬁskdöd
bl. a. på grund av för höga halter
organiskt material från reningsverket. Våra fosforvärden har
nu sänkts med 75% och vi har
halverat våra värden för BOD7
från reningsverket. Vi är väldigt
nöjda med att uppgraderingen
har gett så positiva resultat.
Findus har också donerat
en miljon kronor till Vegeåns
Vattendragsförbund, som har
lagt upp en strategisk plan för
åtgärder som sträcker sig över
fem år med hjälp av denna
ﬁnansiering. Under första året
togs vandringshinder bort och
syresättningen i ån förbättrades.
Man har också lagt ut stenar i ån
för att skapa lekplatser för ﬁsken
och lax har nu setts på ställen i
ån där det inte har funnits någon
på många år. Med hjälp av en
oberoende marinbiolog kan

Vege å nu klassas som laxvatten.
Vi är glada och stolta över att de
genomförda åtgärderna har gett
så gott resultat på så kort tid, och
ser fram emot ﬂer effekter efter
Vattendragsförbundets åtgärder.

TOTAL VATTENFÖRBRUKNING
m3
1,5 M
1,4 M
1,3 M
1,2 M
1,1 M
2011

2012

2013

VATTENFÖRBRUKNING
m3/PRODUCERAT TON
12,5
12
11,5
11

»Det viktigaste som hände under
2013 var att vårt arbete med reningsverket gav gott resultat. Tillståndet
i Vege å förbättrades avsevärt på
kort tid. Vi är också nöjda med
utvecklingen för avfallshanteringen,
samt med vår minskade energiförbrukning. Under 2014 ska vi förstärka
dessa positiva trender, och förbereda för
vårt nya fryslager som öppnas 2015.«
Henrik Nyberg, fd Operations Director;
nu Nordic Director Strategic Projects

10,5
10
2011

2012

2013
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VI PÅ FINDUS
VILL SKAPA EN
FANTASTISK
ARBETSPLATS
HR-chefen i Sverige Ulrika Dahlin ska tillsammans med sitt team
och alla medarbetare på Findus skapa en fantastisk arbetsplats. Det är
uppdraget från ledningen. Ulrika beskriver året som gått:
– Det som ligger till grund för allt som görs på Findus HR-avdelning är vår personalidé att vi på Findus ska ha rätt person på rätt plats
och att de ska uppleva att de gör skillnad och är stolta över det vi gör.
HR ska attrahera ny personal och utveckla personal samt avveckla i
de fall som det behövs. Utöver personalidén ﬁnns en rad olika policydokument att luta sig mot.

Namn: Ulrika Dahlin
Position: Head of HR, Findus Sweden

POLICYDOKUMENT HR:
rekryteringspolicy, utvecklingspolicy, arbetsmiljöpolicy,
rehabiliteringspolicy och policy
kring whistleblowing.

UTVECKLA GODA AMBASSADÖRER
Ulrika förklarar hur Findus jobbar med att utveckla personalen:
– Självklart jobbar vi med att attrahera avgångsstudenter och så
kallade Young Professionals, men att utveckla den personal vi redan
har är en ännu viktigare bit för oss. Genom goda ambassadörer bland
våra medarbetare skapar vi en fantastisk arbetsplats.
Tanken är att utveckla genom att skapa engagemang och ökad
kompetens. Findus har en öppen och transparent feedback-kultur.
Därför ﬁnns bl. a. årliga kompetens-, medarbetar- och lönesamtal
med alla medarbetare, och man jobbar löpande med matchning och
karriärvägar för de anställda.
RETORIK OCH PERSONLIGT LEDARSKAP
En viktig del av utvecklingen är utbildningar, berättar Ulrika
Dahlin vidare:
– Vi lyssnar dels på vad medarbetarna vill ha, dels på det som
ledningen anser behövs. I år har vi startat ett antal retorikutbildningar
eftersom det var efterfrågat. Sedan jobbar vi mycket med det personliga ledarskapet, och har startat upp ett mentorskapsprogram.
ATT LEDA FÖR ATT VINNA
Nytt för i år är också en satsning som kallas för ”lead-to-win”.
Ulrika förklarar:
– Det startades på initiativ av vår VD Jari för att alstra ny energi
och engagemang bland cheferna i organisationen. Tanken är att alla
ska känna att de har eget ansvar och mandat för affären. Ett sjuttiotal
chefer deltog i år och det hela hölls på nordisk nivå.
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STORMÖTEN OCH INTRANÄT SÄKERSTÄLLER
TVÅVÄGSKOMMUNIKATION
– Om man vill engagera människor är det
viktigt att de känner sig informerade om vad som
händer på företaget, säger Ulrika Dahlin.
– På Findus jobbar vi mycket med stormöten
för alla anställda så att de ska känna sig uppdaterade om vad som händer och få chansen att ställa
frågor. För tjänstemän genomför vi dem en gång
i månaden och för produktionen blir det en gång
i kvartalet. I år har vi också fått ett nytt intranät.
Där publicerar vi alla nyheter och annan matnyttig
information. Där kan även medarbetarna lämna
kommentarer och ställa frågor, vilket driver
engagemang.
WHISTLEBLOWING
ETT FUNGERANDE SYSTEM
Under 2012 infördes ett system med whistleblowing (”visselblåsare”) där anställda anonymt kan
uppmärksamma företaget på om något inte står
rätt till. Ulrika tycker att det fungerar bra:
– Under 2013 hade vi två fall. Båda rörde
arbetsmiljö och båda åtgärdades genast.
BÄTTRE SÄKERHET – FÄRRE OLYCKSFALL
I det som vi kallar U2-pelaren jobbar vi med utbildningar för vår produktionspersonal. Det senaste året
har vi satsat på säkerhetsutbildningar och kampanjer för att medvetandegöra riskbeteenden. År
2012 hade vi 24 olycksfall med sjukfrånvaro. Det är

Personalomsättning
Sverige

förstås alldeles för många. År 2013 ﬁck vi ner
siffran till 16, men den måste fortsätta att sjunka.
ÖVERTALIGHET OCH FRIVILLIG AVGÅNG
En viktig händelse under 2013 var att Findus
beslutade att stänga den så kallade ﬂexfabriken,
där man bl. a. tillverkade kolonialvaror. Vissa
produkter ﬂyttade vi i samband med stängningen till
vår färdigmatsfabrik i Bjuv och andra produkter till
andra producenter. I samband med det uppstod en
övertalighet på 35 tjänster.
– Detta löste vi med hjälp av frivillig avgång,
säger Ulrika.
MORGONDAGENS ANSTÄLLDA
VILL HA HÅLLBARHET
Findus jobbar med studentkontakter och Young
Professionals för att attrahera nya medarbetare.
– Vi märker att hållbarhet är viktig i rekryteringen av nyanställda, berättar Ulrika Dahlin.
Många ungdomar reﬂekterar kring hur företaget
bidrar till samhället och hur de satsar på hållbarhetsarbetet och en hållbar produktion. För att våra
medarbetare ska känna stolthet och engagemang för
Findus och det vi gör, och för att alla ska fortsätta att
välja Findus varje dag, är det viktigt att vi ständigt
utvecklar vårt hållbarhetsarbete.

41 %
Kvinnor

KÖNSFÖRDELNING

Arbetsskadekvot
Sverige

Arbetsskadekvot
Norge

Sjukfrånvaro
Sverige

Sjukfrånvaro
Norge

FINDUS NORDEN

Genomsnittlig
anställningstid
Findus Sverige

59 %
Män
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MEDARBETARE

STÄRKT
ARBETSKLIMAT
I NORGE
Så skapar Findus i Norge en fantastisk arbetsplats
Findus Norge startade under 2013 ett arbete med den globala
undersökningen Great Place to work. Elin Ekrol, HR-direktör,
beskriver hur det gick till:
– I Norge har Findus en ny ledningsgrupp sedan ett år tillbaks,
medan många anställda har arbetat länge hos oss. Kontoret ligger inte
i närheten av någon av de fyra Findus-fabrikerna. Därför är det viktigt
att hitta sätt för ledningen att möta de anställda och bygga förtroende.

Namn: Elin Ekrol
Position: HR Director, Findus Norway

GLOBAL MEDARBETARUNDERSÖKNING
– Great place to work är en av världens mest renommerade medarbetarundersökningar, säger Elin. Det som gör den till ett riktigt
kraftfullt verktyg är att även ledningen svarar på frågor om hur arbetsplatsen fungerar. Därefter jämförs ledningens och de anställdas svar
för att se om parterna tänker likadant kring t. ex. kultur, policyer, tillit
och trivsel. Dessutom kan vi jämföra Findus med de andra företagen i
undersökningen och därigenom lära av de bästa.
DE ANSTÄLLDA SKAPAR KONKRETA ÅTGÄRDER
– I Norge har vi med hjälp av undersökningsresultaten genomfört 25 workshops på alla nivåer i företaget för att tillsammans hitta
konkreta åtgärder som kan skapa ett ännu bättre arbetsklimat. Under
2014 fortsätter arbetet på samma sätt. Målet är att nå ett bättre resultat
för alla nyckelparametrar, såsom förtroende för ledningen och trivsel,
avslutar Elin Ekrol.
OM GREAT PLACE TO WORK
I undersökningen deltar 11 miljoner medarbetare från 6 000 företag i
47 länder. Great place to work startades för 25 år sedan, och publicerar
årligen sin topp 100-rankinglista i magasinet Fortune.
RESULTAT FRÅN FINDUS I NORGE
Undersökningen genomfördes för första gången 2013. I början av
2014 har den upprepats. Resultatet visar redan på stora förbättringar.
Av medarbetarna svarade 65% 2013 att de sammantaget tycker att
Findus är en god arbetsplats och år 2014 har siffran stigit till 79 %.
Nu ska nya workshops göras.
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Namn: Annika Grähs
Position: Quality Assurance
Manager, Findus Sweden
Namn: Jonas Wistrand
Position: Brand and
Concept Leader, Findus Sweden

Vi öppnar
dörrarna
Resan från att kvalitetsavdelningen
upptäckte ett parti lasagne med hästkött
till att vi kunde välkomna över 2 000
personer till vårt storkök i Bjuv har gått
snabbt och varit omtumlande. Här är vår
redogörelse för det som internt har
kommit att kallas Horsegate.
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ENGAGEMANG OCH DIALOG

HÄSTKÖTT PÅ IRLAND
Det hela startade i januari 2013
när vår omvärldsbevakning
fångade upp att hästkött sålts
som nötkött i hamburgare på
Irland. Eftersom vi köper in delar
av vårt kött från Irland, fattade
Annika Grähs på kvalitetsavdelningen beslut om att återigen gå
igenom alla leverantörer som vi
arbetar med och kräva bevis på
spårbarhet från dem. Som svar
på vår kvalitetskontroll av leverantörskedjan, ﬁck vi ett skriftligt
brev från en av våra leverantörer
måndagen den 4 februari om att
innehållet i enportionslasagnen
eventuellt inte överensstämde
med innehållsförteckningen.
Vi agerade omedelbart
med att stoppa leveranser av
enportionslasagne. Vi skickade
produkten på DNA-analys och
kontaktade Livsmedelsverket.

ENGAGEMANG OCH DIALOG

Genom det här upptäckte vi
köttbedrägeriet eftersom analyssvaret visade att provet innehöll
hästkött. Det blev inledningen på
en intensiv arbetsperiod för våra
anställda. Annika Grähs berättar:
– Det har inte varit standard
med DNA-analyser i branschen
tidigare. När vi ﬁck beskedet
kände jag mig grundlurad.
ÅTERKALLELSE AV LASAGNE
Findus krisgrupp, som består av
utvalda representanter från hela
företaget, aktiverades. Gruppen
kom att träffas många gånger
under veckorna som följde. Det
första beslutet var att återkalla
den aktuella produkten samt att
gå ut med information i ett pressmeddelande eftersom kvalitet och
ansvarstagande står högst upp
på agendan för oss. Findus blev
därmed först med att återkalla
produkter med hästkött på den
svenska marknaden.
Inte oväntat väckte detta stor
uppmärksamhet i både svenska
och utländska medier, och många
arga konsumenter hörde av sig
direkt till oss på Findus. På vår
Facebooksida var det ﬂera hundra kommentarer dagligen från
konsumenter som krävde svar
på hur detta hade kunnat gå till.
Snart därefter visade det sig att
ﬂer företag köpt in lasagne från
samma leverantör. Horsegate var
ett faktum.
DNA NU STANDARD
Det var en leverans av lasagne
som visade sig innehålla hästkött.
Annika berättar vidare:
– Vid upptäckten skickades
prover från allt kött som fanns
hemma på analys, men det fanns
inga ﬂer oegentligheter. Hästköttet kontrollerades också för att
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vi ville se om det innehöll läkemedelsrester, eftersom sådana
misstankar fanns, men det gjorde
det inte. Därefter analyserade vi
under många månader allt kött
som kom till oss och ﬁck intyg på
DNA-test från alla våra leverantörer. Idag gör vi regelbundna
stickprovskontroller.
NY INKÖPSSTRATEGI
Den lasagne som återkallades var
en av få produkter som köptes in
färdiglagad från en underleverantör. Idag är det samarbetet
sedan länge avslutat. Nu lagar
vi alla frysta enportionsrätter i
vår egen fabrik i Bjuv. Idag ställs
också ett krav på att alla våra
nötköttsleverantörer har ansvar
för hela kedjan – från slakt till
packning av det kött vi köper in.
Detta gör att antalet mellanhänder begränsas. Under året har
vi besökt samtliga nötköttsleverantörer för att göra s.k. audits.
Vi ställer krav på att de kan
spåra sina produkter tillbaks till
gårdarna. Hos varje leverantör
har vi också själva varit ute och
besökt ett urval av gårdar för att
kontrollera djuromsorg och efterlevnad av gällande lagstiftning.
EN INBJUDAN TILL ALLA
När hästköttet upptäcktes, dalade
konsumenternas förtroende
för Findus som varumärke och
vi visste att det var av yttersta
vikt att göra allt vi kunde för
att återvinna det så snabbt som
möjligt. Baserat på våra värdeord, transparens, ansvar och
agera, kom vi snabbt fram till ett
beslut som hela företaget stod
bakom. Att öppna upp vår anläggning och välkomna alla som ville
besöka oss i Bjuv för att se hur
vi arbetar! Jonas Wistrand, som

arbetar med varumärkeskommunikation och som ansvarade för
eventet, säger:
– Vi är vanliga människor och
har ingenting att dölja. Vi har en
stor passion för den mat vi lagar,
och brinner för våra produkter
och det vi gör. Det ville vi få ut.
Inbjudan gick ut i TVreklam, i alla dagstidningar och
på nätet. Responsen var överväldigande.
PÅ BESÖK I BJUV
Under sju veckor välkomnade vi
över 2 000 besökare till oss i Bjuv.
De som kom ﬁck besöka fem
olika stationer på vår anläggning. De ﬁck möta nyckelpersoner som kocken Kenneth Nilsson
och ärtexperten Rolf Stegmark.
Alla gäster ﬁck också provsmaka
maten i köket. Vi informerade
om allt från produktutveckling till
livsmedelssäkerhet och kvalitets-

kontroller. Jonas Wistrand
fortsätter:
– Under de veckor som
”Välkommen till Bjuv” pågick,
visade hela vår personal ett otroligt engagemang och stolthet för
Findus och det betydde och betyder väldigt mycket för företaget.
Till och med pensionerade
Findusanställda hörde av sig för
att fråga om de inte kunde hjälpa
till – och det om något tyder på
vår Findus-anda!
Konsumentundersökningar
som görs kontinuerligt visar
att förtroendesiffrorna började
vända uppåt i samband med
arrangemanget och idag ligger
de på en högre nivå än före de
mörka dagarna i februari 2013,
när Horsegate tog sin början.

ÖVER 2 000 BESÖKARE
KOM TILL BJUV MELLAN
9 APRIL OCH 29 MAJ 2013.

köttbullar

kg ärthummus

som, enligt juryn, hade agerat
visselblåsare under vårens köttbedrägerier. Juryns motivering
till Findus:
”Findus Sverige står stadigt när
det stormar! I en mycket utsatt
situation har Findus tagit fullt
ansvar, även medialt, för sina
produkter och för produkternas
innehåll. På ett föredömligt sätt
har de öppnat upp dörrarna till
sin produktion och bjudit in en
stor allmänhet. Det ger ‘transparens’ och ett ärligt ansikte,
vilket skapar förutsättningar för
ett fortsatt högt förtroende från
konsumenterna, både när det
gäller produkter och varumärke.
Ansvaret och öppenheten
– även i pressade lägen – gör
Findus Sverige till en viktig aktör
i livsmedels-Sverige.”

VARUMÄRKESPREFERENS
Indexerad förändring under case perioden
119

120
100

100

80
UNDER EVENTET SERVERADES

ÅR 2013 ÅRS LIVSMEDELSPRIS GICK TILL FINDUS

71

60

”UNTHINKABLE CONSIDERATION”
Indexerad förändring under case perioden
200

Före skandal
(snitt v 1–7)

172

150
falafel

solskensbullar

100

100
65

Vid kampanjstart
(snitt v 8–11)

50
kg Nasi Goreng

0

Efter kampanj
(snitt v 27–31)
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EKONOMI OCH KLIMAT

OM RAPPORTEN

KLIMATFÖRÄNDRINGAR
– FRAMTIDENS UTMANINGAR
Framtida, stora samhällsutmaningar såsom klimatförändringar, en större andel åldrande befolkning,
folkhälsa och livsmedelsförsörjning kommer att
innebära en stor omställning för hela samhället. Inte
minst för livsmedelsproducenter som har en central
roll i dessa frågor. Ett varmare klimat med mer
nederbörd, ﬂer översvämningar och andra extrema
väderhändelser kommer att påverka vårt jordbruk.
I norra Europa kan ett varmare klimat innebära
nya möjligheter för jordbruket. Vi analyserar
löpande vilka risker detta innebär för Findus. Under
2013 startades ett svenskt forskningsprojekt vid
namn ”A changing climate for business”. Förutom
Findus deltar bl. a. Jordbruksverket, Lunds universitet, Region Skåne och livsmedelsindustrin. Genom
projektet vill vi undersöka möjligheter och risker
kring förutsättningarna för odling av grönsaker i
framtiden på våra breddgrader.
På Findus tar vi hänsyn till framtida förändringar i den fysiska miljön, ny teknik och nya lagkrav.
Vi har genom vårt odlingssystem LISA (Low Input
Sustainable Agriculture) sedan 30 år skapat mätbara
resultat för ett mer hållbart jordbruk. En rapport
från SIK visade att ekologiskt odlade ärter genererar 40 % högre klimatutsläpp per kilo produkt än
ärter odlade enligt LISA (se rapport 838:2012).
Vi tar även hänsyn till framtida krav och
regelverk för bl. a. växtskyddsmedel. Redan idag
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innehåller våra egenodlade grönsaker inga mätbara
resthalter av bekämpningsmedel, och uppfyller
kraven som ﬁnns för barnmat. Vi utvecklar kontinuerligt vårt odlingssystem LISA och kommer bl. a. att
starta försök med ärtodling där varken konstgödsel
eller växtskyddsmedel används.
Idag är alla egenodlade svenska grödor klimatcertiﬁerade, vilket innebär ca 10–15% årligt
lägre utsläpp av växthusgaser enligt kriterierna
för certiﬁeringen. För att anpassa våra grödor till
klimatförändringar, väderomslag och nya skadedjur
arbetar vi med naturlig resistensförädling som bl. a.
enligt SIK gett 30 % skördeökning sedan 1980
(se rapport 767:2007).
Vi investerar långsiktigt i ny teknik och undersöker de möjligheter som uppstår. Vi är med i ett
3-årigt nationellt rikstäckande SLU-projekt (SSEC*)
(SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet) där vi tittar
på möjligheten att producera mat på ett nytt sätt
med mindre energiförbrukning och påverkan på
klimatet genom att t. ex. utnyttja spillvärme eller
återanvända vatten. Förutom Findus och SLU
deltar ESS, Kraftringen, E.ON., Ramböll samt ett
antal kommuner (bl. a. Gävle, Bjuv, Oskarshamn).
Projektet delﬁnansieras av Vinnova.
*SSEC = Swedish Surplus Energy Collaboration

OM RAPPORTEN
Detta är Findus andra hållbarhetsrapport. I år har
rapporten utökats för att gälla hela Norden – och
för första gången publiceras siffror för Norden.
Eftersom tillverkningen sker i Norge och Sverige
publiceras siffror från båda dessa länder. Länderna
redovisas oftast separat för att man för Sveriges del
ska kunna kunna jämföra med redovisade siffror
från föregående år. Vissa siffror ﬁnns inte heller tillgängliga för Norge; mål är än så länge främst satta
för den svenska marknaden.
Rapporten avser verksamhetsåret 2013 och
riktar sig till intressenter som konsumenter, kunder,
affärspartners och intresseorganisationer samt till
våra anställda.
Innehållet baseras på Findus fokusområden
inom CSR-arbetet, se sid 4, samt ett urval ur GRI:s
riktlinjer för livsmedelsindustrin (Food Processing
Sector Supplement). Rapporten lever upp till

kraven för en självdeklarerad GRI-rapport, tillämpningsnivå C. Den är inte granskad av extern,
oberoende part.
STYRNING
Findus vd för Sverige och Norden, Jari Latvanen,
är ytterst ansvarig för vår hållbarhetsstrategi och
policyer som har godkänts av både den svenska
och den nordiska ledningsgruppen. Åsa Josell (som
är hållbarhetsansvarig) samordnar strategi och
policy på nordisk nivå och varje marknad driver
och implementerar initiativen lokalt. Sverige är den
ledande marknaden, följt av Norge och hållbarhetsansvariga ﬁnns i dessa båda länder. I Norge är
rollen samordnad i kvalitetsdirektörsrollen och i
Sverige i den nordiska hållbarhetschefsrollen.
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GRI-INDEX

GRI-INDEX

GRI INDEX G3 C-NIVÅ
ProﬁlIndikator

Beskrivning

Redovisad

Sidhänvisning/kommentar

3.12

Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna ﬁnns.

4.1

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

Helt

Årsredovisning 2013 för Findus Sverige AB
och Findus Norge AS.

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 2013 för Findus Sveige AB och
Findus Norge AS.

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.

Helt

Helt

Sid 30–31.

4. STYRNING, ÅTAGANDEN OCH INTRESSENTRELATIONER

Sid 3.

2. ORGANISATIONENS PROFIL
2.1

Organisationens namn.

Helt

Findus Sverige AB, Findus Norge AS.

2.2

De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna.

Helt

Tillverkar och marknadsför djupfryst mat och
skafferivaror.

4.3

2.3

Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och
joint ventures.

Helt

Affärsområdet Findus Norden består av
Findus Sverige AB som är moderbolag till
Findus Finland Oy, Findus Danmark A/S
samt Findus Norge AS. I Norden har Findus
sju fabriker varav fyra fabriker i Norge och tre
fabriker i Sverige.

För organisationer som endast har en styrelsenivå, ange antalet
medlemmar inom 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

Bjuv, Sverige.

4.14

Lista de intressentgrupper som organisationen har kontakt med.

Helt

Sid 29.

4.15

Princip för identiﬁering och urval av intressenter.

Helt

Findus intressenter består av de som på ett
tydligt sätt påverkas av och/eller påverkar
företaget.

FP1

Procent av inköpt volym som uppfyller företagets inköpspolicy.

Helt

100 %.

FP2

Procent av inköpt volym som uppfyller standarden för ansvarsfull
produktion, MSC, ASC, Svensk Sigill, Klimatcertiﬁerat.

Helt

Sid 10–11.

FP2

Fisk.

Helt

Sid 10–11.

FP2

Grönsaker egenodlade.

Helt

Sid 10.

FP 8

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

Delvis

Sid 13–14.

2.4

Lokalisering av organisationens huvudkontor.

Helt

2.5

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

Helt

Sverige, Norge, Finland och Danmark.

2.6

Ägarstruktur och företagsform.

Helt

De Nordiska företagen ingår i Findus group
koncernen som ägs av ett konsortium av
privatkapitalbolag bestående av JP Morgan,
Highbridge Capital, Lion Capital, Northwestern Mutual.

2.7

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

Helt

Sverige, Norge, Finland och Danmark. Export
till 12 länder, bl. a. Italien, Tyskland, Australien,
Sydafrika.

2.8

Den redovisande organisationens storlek.

Helt

Omsättning i Findus Norden: 526 mEuro;
Anställda: 1 200.

2.9

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande
storlek, struktur eller ägande.

Helt

Inga väsentliga förändringar har skett under
redovisningsperioden.

2.10

Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden.

Helt

Sid 7.

3.1

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

Helt

“Kalenderår 2013; ﬁnansiella data redovisas
för räkenskapsår 2012/13 (20121001–
20130930)”.

3.2

Datum för publiceringen av den senaste redovisningen.

Helt

jun–13.

3.3

Redovisningscykel (ettårig/tvåårig etc.)

Helt

Ettårig.

Arbetstagarrepresentanter deltar i styrelserna
för Findus Sverige AB respektive Findus Norge
AS. För mer information se årsredovisning 2013.

FOOD PROCESSING SECTOR SUPLEMENT

EKONOMISK PÅVERKAN (EC)
EKONOMISKA RESULTAT
EC2

Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, hänförliga till klimatförändringen.

3. INFORMATION OM REDOVISNINGEN

Delvis

Sid 28.

MILJÖPÅVERKAN (EN)
ENERGI
EN3

Direkt energianvändning per primär energikälla.

Helt/
Delvis

Sid 16 helt i Sverige, delvis i Norge.

EN4

Indirekt energianvändning per primär energikälla.

Delvis

Sid 16.

Total vattenanvändning per källa.

Helt

Sid 17.

VATTEN

3.4

Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll. Helt

Åsa Josell, CSR-chef och Emma Lefdal, kommunikationschef.

3.5

Processer för deﬁnition av innehållet i redovisningen.

Helt

Sid 29.

UTSLÄPP

3.6

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

Helt

Redovisningen omfattar affärsområdet Findus
Norden.

EN16

Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.

Delvis

Sid 16.

EN17

Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.

Delvis

Sid 16.

3.7

Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens
omfattning och avgränsning.

Helt

Inga särskild begränsningar.

EN21

Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient.

Helt

Sid 21; riktvärden för fosfor och BOD7 enligt
aktuellt miljötillstånd i Sverige.

3.8

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

Inte relevant.

EN22

Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod.

Helt

Sid 19.

Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra
varor och material som används i organisationens verksamhet,
inklusive medarbetarnas arbetsresor/tjänsteresor.

Delvis

Sid 18.

3.10

3.11
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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.
Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder som
använts i redovisningen.

EN8

TRANSPORT
EN29
Delvis

http://www.ﬁndus.se/om-ﬁndus/

ARBETSFÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSVILLKOR (LA)
Helt

Redovisningen avsåg endast Findus Sverige
AB förra året. Omfattar hela affärsområdet
Findus Norden i år.

HÄLSA OCH SÄKERHET I ARBETE
LA7

Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade
dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor
per region.

Delvis

Sid 23.
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KONTAKTA OSS:
Telefon: 042–860 00
Billesholmsvägen 4
267 40 Bjuv
www.ﬁndus.se
facebook.com/FindusSverige
Konsumentkontakt: 020–88 60 00
(Samtalet är kostnadsfritt.)
konsumentkontakt@se.ﬁndus.com

