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Bergendahls Food och City Gross ägs av familjen
Bergendahl, och har gjort det sedan starten för 100
år sedan. Nu är det tredje och fjärde generation som
leder oss med samma anda som då. Att vi bryr oss om
vår omvärld och värnar om människorna och naturen
runt omkring, för vår egen och framtida generationers
skull.
År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 globala hållbarhetsmål. Just för att kommande generationer ska kunna växa upp i
en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. För att nå
målen krävs det att vi alla bidrar.

Kapitelnamn

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi har olika förutsättningar men behöver fokusera på var vi kan göra störst nytta
och skillnad.
Som ett av Sveriges största detaljhandelsföretag och familjeföretag är det för oss en självklarhet att tolka och integrera målen
i vår långsiktiga strategi. Tillsammans med medarbetare, kunder,
leverantörer och andra intressenter bidrar vi på alla sätt vi kan.
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Vi har identifierat nio mål med nära koppling till vår verksamhet,
där Bergendahls Food och City Gross har störst potential att
bidra till en positiv utveckling. I rapporten får du som läsare följa
vårt arbete inom respektive område, mål för mål.
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Det hela började för 100 år sedan – när Mikael Bergendahl från Hässleholm startade
en margarinagentur. Agenturen växte snabbt via ost, mjöl, kaffe och kryddor och
kom att bli vad som idag är Bergendahls Food. En bred aktör på den svenska matmarknaden med både grossistverksamhet och egna butiker inom detaljhandel.
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För oss är närproducerad och hållbar mat
från svenska gårdar viktigt. Frukt och
grönt, kött och mejeriprodukter, står alltid
i fokus. Men vi erbjuder också noga utvalda livsmedel från jordens alla hörn.

108 MSEK

Vi är fortfarande kvar hemma i Hässleholm. Härifrån levererar vi varor till hela
landet, bland annat till våra egna kedjor
City Gross och Cash, till vårt koncept
Matöppet, liksom till Matrebellerna och
många andra handlare runt om i landet.
År 1993 öppnade vi dörrarna till den
första City Gross-butiken. Idag finns ett

40-tal butiker och e-handel med ett brett
sortiment av livsmedel och produkter
inom hem & fritid. Färskvarorna är City
Gross hjärta och vi erbjuder butiksstyckat kött, fiskavdelning, eget bageri och
medarbetare som gärna delar med sig av
sin expertis.
Än idag ägs vi av familjen Bergendahl.
Nu med tredje och fjärde generation
som leder oss med samma anda som
för 100 år sedan. Att vi bryr oss om vår
omvärld och värnar om människorna och
naturen runt omkring oss, för vår egen
och framtida generationers skull.

Bergendahls Food & City Gross
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Våra
ägare
Bergendahls Food ägs av tredje och fjärde generationen Bergendahl. I samband
med att Sophia och Carl-Mikael Bergendahl tagit en större roll i det aktiva ägandet,
efter sina föräldrar Elisabeth Bergendahl och Spiros Mylonopoulos, har de under
året arbetat fram en ny värdegrund för koncernen innehållande en tydlig ambition
och fyra nya värdeord.
Moderbolagets styrelse ansvarar för den övergripande inriktningen i form av strategiska
och finansiella ramar, men varje affärsområde har en egen styrelse med externa ledamöter som kan fatta självständiga beslut om exempelvis investeringar och strategiska
vägval.
Inom Bergendahls värdesätter vi hållbart affärsmannaskap i kombination med utmanarens attityd. Vi premierar innovationskraft, viljan att göra bättre resultat och att ge våra
kunder bättre service än konkurrenterna. Våra koncerngemensamma värderingar är
ansvarstagande, inkluderande, kundfokuserade och resultatdrivna. Värderingarna
kommer framåt att utgöra en viktig plattform för samtliga bolag inom koncernen och
implementering äger rum under verksamhetsåret 2020/2021.
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Bergendahls
Butikskedjor:
Bergendahls Food, City Gross, Cash,
Eko, Glitter, Granit och Matöppet
Antal medarbetare: ca 5 100
Koncernchef: Lars Ljungälv
Lokalisering: Hässleholm
Marknader: Sverige, Danmark,
Norge, Finland och Tyskland

Värdeord
Ansvarstagande
Inkluderande
Kundfokuserade
Resultatdrivna

E li s a be th
Be rge ndahl

Spiros
Mylonopoulos

Sophia
Be rge ndahl

För framtida generationer
Bergendahls verksamheter finns inom
mode, dagligvaror samt hem och fritid.
Den familjeägda koncernen driver
egenägda butiker i såväl Sverige som
internationellt i Danmark, Norge,
Finland och Tyskland.
Det långsiktiga ägandet ger oss goda
förutsättningar att utveckla verksamheten
och utmana branschen. Ambitionen,
affärsmässigt hållbart ägande för framtida
generationer förklarar Sophia och
Carl-Mikael Bergendahl såhär:

Carl-Mikael Bergendahl

Sophia Bergendahl

– Vi ska vara ekonomiskt lönsamma på
grund av att verksamheten i sig är hållbar.
Det är vad hållbart ägande är för mig.
Det är jätteviktigt att hållbarhetsarbetet
är en del av, och bidrar till, vår affär.
För att uppnå lönsamt hållbara affärer
krävs att vi arbetar långsiktigt. Det
hållbara företagandet ska kunna gå
över generationer. Långsiktighet kräver
samtidigt tydlig struktur, system och
kompetenta medarbetare som kan skapa
dessa och se till att vi lever efter dem
varje dag, säger Carl-Mikael Bergendahl.

– Vi ska vara en spelare att räkna med
på marknaden på lång sikt och då gäller
det att visa vad vi står för. Människor
kommer att fortsätta konsumera, inte
minst dagligvaror, men fler kommer att
göra ansvarsfulla val för att bidra positivt
till en värdekedja och samhället. Det ska
vi möjliggöra. Medarbetarna utgör en
oerhört viktig pusselbit. De ska veta att vi
har deras rygg och ser till att de trivs och
utvecklas, för det är de som möjliggör att
verksamheten blir affärsmässigt hållbar för
framtiden, säger Sophia Bergendahl.

Bergendahls Food & City Gross
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Vd ha r orde t

Håkan Åkerström
summerar året
Det är med ödmjukhet och förundran som jag ser tillbaka på mitt första
år som vd för Bergendahls Food. Utvecklingen under året har överraskat
på många sätt och vi har fått ta snabba beslut och anpassa verksamheten efter en händelseutveckling ingen av oss hade kunnat förutse och
än mindre planera för. Samtidigt har vi genomfört en stor omorganisation och lanserat ett åtgärdspaket för att återigen bli lönsamma.
Covid-19 har inneburit påfrestningar på
verksamheten liksom enskilda medarbetare. Men vi har turen att befinna oss i
en bransch som gynnats av just den här
krisen. I pandemins inledande fas av kundernas bunkringsbeteenden och på några
månaders sikt till följd av restaurangbranschens nedgång.
Dagligvaruhandeln utgör en samhällsviktig funktion. Våra butiker ska kunna förse
medborgare med nödvändiga dagligvaror
och vi har jobbat hårt för att butikerna ska
vara en trygg plats för både kunder och
medarbetare.
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"Jag vil l pa ss a på at t
tac ka alla me da rbe tare
för en fa nta sti sk ins at s
unde r de n hä r pe riode n."

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare för en fantastisk insats under den
här perioden. Ni har fått hantera hastigt
ändrade rutiner och nya arbetsmoment
samt tagit er an uppgiften och den ökade
arbetsbelastningen med bravur. Jag har
mött så många positiva medarbetare som
arbetat hårt, anpassat sig och hittat kreativa lösningar. Hatten av till er alla!

och lanserade istället click and collect,
e-handel med avhämtning i butik. En omställning som innebär nya arbetsmoment
för butikerna. När e-handeln snabbt ökade
blev arbetsbelastningen stor och butikerna
blev tvungna att prioritera bland arbetsuppgifterna. I vissa fall innebar det att
tillfälligt pausa e-handeln för att ta hand
om kunderna på plats i butikerna.

Ökningen av andelen e-handlande kunder
har delvis varit en utmaning då organisationen snabbt behövt ställa om. I september 2019 tog vi bort hemleveranser
som en del i vårt e-handelserbjudande

I en kris som denna har vi som bransch
gått samman genom Svensk Dagligvaruhandel och satt upp gemensamma
riktlinjer och rutiner för att säkra livsmedelsförsörjningen. Ett samarbete som

VD-ord

HÅLLBARHETSRAPPORT 2019/2020

9

Vi leverar
varor till hela
landet!
r
Vi erbjudeect,
ll
Click & Codina
klicka i ma
varor hemta i
och häm utik!
b
närmaste

07-23
Alla dagar

Den är slitsta

fungerat väldigt bra. Det är också glädjande att kunna konstatera att viljan att hjälpa
sina medmänniskor är stark runt om i hela
landet. Vi har medverkat i många fina initiativ för att se till att äldre och riskgrupper
fått hjälp med inhandling och hemkörning
av varor.
Delar av hållbarhetsarbetet har underlättats under pandemin, en minskning
av antalet tjänsteresor är exempelvis en
naturlig följd av den sociala distanseringen. I andra delar har hållbarhetsarbetet
försvårats. Ett exempel är att vi tvingats
återinföra plastförpackningar på delar av
sortimentet i bageriet, vilket hade varit
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ett helt orimligt beslut bara ett par månader tidigare.
Med utgångspunkt i diskussionen om
landets livsmedelsförsörjning har lokalproducerad mat kommit högre upp på
dagordningen under pandemin. En välkommen diskussion om ett ämne som ligger
vår verksamhet nära. Som ett familjeägt
bolag med långsiktiga ambitioner är den
lokalproducerade maten en naturlig del av
sortimentet i alla våra butiker. Vi vill gynna
de många små aktörer som får hela vårt
avlånga land att blomstra och samtidigt
göra en insats för en minskad klimatpåverkan och en bibehållen biologisk mångfald.

Nu gäller det att lära av den här perioden. Vad gjorde vi bra? Vad kunde vi
gjort bättre? Vad kan vi ta med oss även
när vardagen blir mer normal igen? Vi
har lärt oss att videomöten i de flesta
fall fungerar lika bra som fysiska möten,
till och med för två veckors intensiva
leverantörsförhandlingar. Vi har lärt oss
att ta hand om ett större antal e-handlande kunder på ett föredömligt sätt ute
i butikerna. Vi har utvecklat värdefulla
samarbeten i branschen och med andra
samhällsaktörer. Vi har dessutom kunnat
addera nya, kvalitativa lokalproducerade
livsmedel i våra butiker.

Nystart för organisationen
Redan innan pandemin stod vi på
Bergendahls Food och City Gross inför ett
händelserikt år. För att vända en negativ
trend och olönsamhet har vi genomfört
en stor omorganisaton för att rationalisera
och optimera verksamheten. Från och med
september 2020 har vi återigen en komplett
ledningsgrupp på plats med flertalet nya
ansikten. Vi har idag en heterogen ledningsgrupp där var och en har stor erfarenhet och
kompetens inom sina respektive områden.
Med ett konstaterande om att vi lyckades
vända en negativ trend och återigen bli
lönsamma lägger vi nu ett år av nödvändiga

förändringar bakom oss och blickar framåt.
I de planer vi arbetar med i skrivande stund
är hållbarhet en självklar del i alla överväganden. En hållbar konsumtion och produktion kommer inte att ske automatiskt och vi
måste våga ta steget och utmana såväl oss
själva som våra kunder.

Logistiken är en annan viktig fråga.
Fyllnadsgraden är en aspekt liksom vilka
drivmedel som används. När vår bransch
utvecklas med en ökad andel e-handlande
kunder blir detta en allt viktigare men
också mer komplex fråga, inte minst när
det gäller hemleveranser.

Plastfrågan är viktig men komplex, inte
minst för vår bransch där livsmedelssäkerhet och minskat matsvinn är prioriterade
områden. Vi ser över alla förpackningar
på våra egna varor, tar fram nya typer av
bärkassar och fruktpåsar samt alternativ
för engångsartiklar. Vi har en bit kvar att
gå men arbetet är påbörjat.

Vår ägarfamilj har gett oss tydliga
direktiv; att skapa förutsättningar
för att verksamheten ska hålla för
framtida generationer. Det gör vi på två
sätt, genom att säkerställa vår affärs
lönsamhet och genom att bidra till en
positiv utveckling av samhället och
klimatet.

VD-ord
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Hållbarhetsstyrning
och strategi
antikorruptionspolicy, mångfaldsplan
och varuspecifika policydokument.

Att vi har en långsiktig och dedikerad
ägarfamilj möjliggör en långsiktighet
som ger oss tryggheten att succesivt
ställa om verksamheten till att bli allt
mer hållbar. Ytterst ansvarig för det
långsiktiga hållbarhetsarbetet är vår VD.
Ansvarig för att säkerställa att arbetet
följs upp och fortlöper enligt plan på ledningsnivå är vår kommunikationsdirektör.
Ansvarig för det operativa kontinuerliga
hållbarhetsarbetet i alla delar av verksamheten är hållbarhetschefen.

Prioriterade hållbarhetsfrågor återfinns
även i affärsplaner och andra operativa
styrdokument för respektive del av verksamheten. Förutom våra egna mål finns
ett antal ramverk och överenskommelser
som rymmer mål och handlingsplaner inom
branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel.

Men det är medarbetarna som är den främsta motorn i vårt hållbarhetsarbete. Genom
varje enskild gärning i vardagen, formar de
verksamhetens totala påverkan på samhälle och miljö. Därmed blir medarbetarnas
kompetens och förståelse för hållbarhetsfrågor och hur de praktiskt ska förhålla sig
till dessa i sitt arbete av stor vikt.

Ett hållbarhetsarbete kan inte utgöra ett eget verksamhetsområde eller bestå av enskilda insatser. Samtliga aspekter
kopplade till hållbarhet måste tas i beaktande i alla affärsbeslut, i vår dagliga och långsiktiga planering och inte minst
i den operativa verksamheten. Det är dit vi har som ambition att nå med vårt hållbarhetsarbete.
Ramarna för vårt förhållningssätt kopplat
till hållbarhet sätts av FN:s Agenda 2030
och de 17 globala hållbarhetsmålen,
samt svensk lag och regleringar. Även
internationella riktlinjer för mänskliga
rättigheter, till exempel FN:s vägledande
principer för företag gällande detta
område, formar vårt arbete.
Vi har identifierat nio av de globala målen
där vi kan göra skillnad. För varje mål har
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vi en övergripande målsättning, delmål och
aktiviteter. Självklart hänger alla mål ihop
och flertalet aktiviteter påverkar många av
målen, liksom vi i någon mån kan påverka
alla. Inom de mål som valts ut anser vi att
vi har en naturlig roll och möjlighet att
påverka.
För att befästa detta i verksamheten finns
interna styrdokument, exempelvis hållbarhetspolicy, kvalitetspolicy, uppförandekod,

Det är
medarbetarna
som är den
främsta
motorn i vårt
hållbarhetsarbete!

Nystart för koncernens
hållbarhetsarbete
Under året har hållbarhetsarbetet tagits upp på koncernnivå och
en övergripande hållbarhetsstrategi som inbegriper alla bolag inom
Bergendahls & Son tas nu fram. Ambitionen är att den nya hållbarhetsstrategin för koncernen ska sjösättas under våren 2021.
Sara Andersson är kommunikationsdirektör på Bergendahls Food
sedan januari 2020. Saras ansvarsområden i ledningsgruppen omfattar kommunikation, säkerhet och
hållbarhet. Ett av hennes viktigaste
uppdrag har hittills varit arbetet
med den koncernövergripande
hållbarhetsstrategin.

I den inledande fasen av hållbarhetssatsningen har en väsentlighetsanalys genomförts där
koncernens viktigaste intressenter
har lyssnats av och omvärlden
kartlagts. Koncernens prioriterade
områden har fastställts och nästa
steg är att sätta mål och ta fram
planer.

– I strategiarbetet har vi kombinerat kundbehov med hållbar utveckling och affärsnytta. Och därigenom har vi identifierat de områden
och globala hållbarhetsmål där
Bergendahlskoncernen kan göra
störst nytta. När koncernstrategin
är klar kommer respektive bolag
att ta vidare sitt hållbarhetsarbete
utifrån koncernens ramverk och
bygga på med de frågor som är
betydelsefulla för respektive verksamhet, säger Sara Andersson.

– Det känns mycket bra att vi
nu höjer våra ambitioner inom
hållbarhet med en ny strategi som
kommer att vara klar i vår. Den
kommer att innehålla tydliga mål
och prioriteringar. Vi har en bra
utgångspunkt med ett stort engagemang bland medarbetarna att
arbeta hållbart och att dessutom
ägarfamiljen har ett personligt intresse i hållbarhetsfrågor är väldigt
positivt, säger Sara Andersson.

Styrning och strategi
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Väsentlighetsanalys

Intressentanalys

Inför hållbarhetsrapporten 2019/20 har väsentlighetsanalysen,
som ursprungligen upprättades inför vår första hållbarhetsrapport 2017/18, reviderats. Analysen baseras på de frågor
som värderas som väsentliga för bolagets intressenter,
områden där vi har stor möjlighet att påverka, gällande
lagstiftning och reglering samt viktiga branschfrågor.

Vi strävar efter att vara lyhörda för våra intressenters förväntningar och väl känna till deras behov. Urvalet av innehållet i denna rapport baseras bland annat på vår samlade
kunskap om våra viktigaste intressentgruppers prioriterade
frågor och förväntningar.
Under sommaren 2020 har vi genomfört intervjuer med representanter från flera av våra intressentgrupper. De grupper som har
intervjuats är företagskunder, leverantörer, myndigheter och kommuner samt intresseorganisationer. När det gäller privatkunderna är

Avgränsningen av vad som presenteras i denna rapport baseras
på intressenternas åsikter och intressen, våra egna värderingar
och visioner samt lagstiftningen.
Nedan presenteras analysen övergripande, med högprioriterade
frågor samt övriga relevanta frågor inom varje definierat område.
Vi har i år valt att presentera och kategorisera dessa områden
utifrån de globala hållbarhetsmål som är mest relevanta för vår
verksamhet. Det är också så rapportens kapitel är indelade.

OMRÅDE/MÅL

HÖGPRIORITERADE FRÅGOR

PRIORITERADE FRÅGOR

SID.

God hälsa och
välbefinnande

• 	Hälsosamma livsmedel i handeln
• 	Medarbetarnas hälsa

• Säkerhet i handeln
•	Vägledning för hälsosam konsumtion
av livsmedel

18-21

Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt

• 	God arbetsmiljö

• Kompetensutveckling
•	Information och samråd med medarbetare

22-29

Minskad ojämlikhet/
Jämställdhet

• Jämställdhet och mångfald
• Representation och inkludering
•	Ansvarstagande för mänskliga rättigheter

• Ledarskapsfilosofi
• Våra sociala initiativ och engagemang
• Rättvisa löner

30-33

Hållbara städer
och samhällen

• Avfall och sortering
• Tillgänglighet

• Återvinning och återanvändning
• Nyttjande av mark och fastigheter

34-39

Hållbar konsumtion
och produktion

•
•
•
•

• Ansvarsfull köttkonsumtion
• Fisk och marina resurser
• Djuromsorg
• Produktmärkningar och vägledningar
•	Bedömning av leverantörer och
ansvarsuppföljning

39-53

Minskat matsvinn
Förpackningar och plast
Kundnöjdhet
Produktsäkerhet

Bekämpa
klimatförändringarna

• Effektiva transporter
• Drivmedel

• Energianvändning

54-59

Ekosystem och
biologisk mångfald

• Svensk och lokal livsmedelsproduktion

• Jordbruk

60-63

Genomförande och
globalt partnerskap

• Positiva samarbeten

• Motverkande av korruption och mutor
• Standarder och certifieringar

64-69
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Våra
intressenters
prioriterade
frågor

vi noga med att följa trender och forskning förutom att vi löpande
själva utför olika typer av enkäter och undersökningar. Med medarbetarna sker återkommande avstämningar genom pulsmätningar,
medarbetarenkäter samt dialogen i den dagliga verksamheten.
Nedan listas de prioriterade intressenterna och de kanaler vi kontinuerligt använder för att upprätthålla en dialog. Här redovisas
även de områden som respektive grupp anser vara prioriterade
rangordnas utifrån vad som framkommit genom de undersökningar som nämns ovan.

INTRESSENTER

KANALER FÖR DIALOG

RANGORDNADE PRIORITERADE FRÅGOR

Privatkunder

•
•
•
•

Konsumentundersökningar och enkäter
Naturlig kontakt i butiker och vid e-handelsköp
Kundtjänst
Sociala medier

1.
2.
3.
4.
5.

Säkra produkter med hög kvalitet
God djuromsorg
Nyttiga och hälsosamma produkter
Hållbar och etisk produktion
Minska klimatförändringarna

Företagskunder

•
•
•
•

Kontinuerlig kontakt och fysiska möten
Butikssupport
Avtal
Intervjuer

1.
2.
3.
4.
5.

Cirkulära flöden i handeln
God djuromsorg
Minska klimatförändringarna
Anständiga arbetsvillkor
Mångfald och jämställdhet

Medarbetare

•
•
•
•
•
•
•

Daglig kontakt i arbetet
Intranät, intern app, veckobrev och övrig internkommunikation
Utvecklingssamtal
Medarbetarundersökningar
Interna utbildningar
Informationsmöten och arbetsplatsträffar
Dialog genom fackliga representanter

1.
2.
3.
4.
5.

Bra ledarskap
Minska klimatförändringarna
Cirkulära flöden i handeln
Bra arbetsmiljö och trygga arbetsplatser
God hälsa och välbefinnande

Leverantörer

•
•
•
•
•
•

Kontinuerlig kontakt och fysiska möten
Leverantörsträffar
Leverantörsförhandlingar
Marknadsundersökningar
Avtal
Intervjuer

1.
2.
3.
4.
5.

Minska klimatförändringarna
Hållbart sortiment
Cirkulära flöden i handeln
Anständiga arbetsvillkor
God djuromsorg

Myndigheter och
kommuner

•
•
•
•
•

Granskningar och kontroller
Personliga möten och kontinuerlig kontakt
Lagstiftning
Specifika projekt
Intervjuer

1.
2.
3.
4.
5.

Minska klimatförändringarna
Cirkulära flöden i handeln
Anständiga arbetsvillkor
Mångfald och jämlikhet
Medarbetarnas utveckling

Intresseorganisationer

• Möten och samtal
• Delaktighet i råd och branschorganisationer
• Intervjuer

1.
2.
3.
4.
5.

Minska klimatförändringarna
Biologisk mångfald
Cirkulära flöden i handeln
Anständiga arbetsvillkor
Mångfald och jämställdhet

Styrning och strategi
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Ett enkelt val – för både
medarbetare och kunder
Under året som gått har vi gjort en
extra satsning på våra medarbetare
och försökt bidra till en god hälsa
och välbefinnande genom utbildningsinsatsen ”Ett enkelt val”.
En internutbildning för samtliga butiksmedarbetare på City Gross påbörjades
hösten 2019 under ledning av rådgivare
från kostrådscentret Livsviktigt. Syftet
var att öka kunskapen om sambandet
mellan mat, hälsa och välmående, med
ett extra fokus på maten och information kring socker, fett och fibrer. Deltagarna har bland annat fått konkreta
råd kopplat till valet av varor och hur
en produkts innehållsförteckning och
näringstabell ska läsas ut.

God hälsa och
välbefinnande

som många äter ofta, exempelvis pasta,
ris, bröd, müsli och mejeriprodukter.
Kampanjen pågick under fyra månader
i butikerna och under denna period
ökade försäljningen av de utvalda
produkterna med 6,9 procent jämfört
med samma period föregående år. För
enstaka produkter har vi sett en försäljningsökning med över 30 procent.

Satsningen innebär också en vägledning för att underlätta för kunder att
göra hälsosamma och medvetna val i
butikerna. Cirka 150 varor valdes ut och
märktes upp som ”ett enkelt val”, det
vill säga med mindre socker, fett och/
eller mer fibrer än liknande produkter på
hyllan. Fokus låg på vardagsprodukter,

Vårdcentral vid City
Gross i Jönköping

MÅL 3

VÅRT BIDRAG

Det tredje globala hållbarhetsmålet handlar om att verka för människors
välbefinnande i alla åldrar och att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv.
Genom god hälsa ökar människors möjlighet att nå sin potential och bidra
till en positiv utveckling av samhället.

Vi främjar målet genom att sälja varor och livsmedel som är trygga och säkra
både i butik och e-handel. Vi försöker påverka våra kunder att göra sunda och
medvetna val genom information, inspiration och sortimentet. Medarbetarnas
hälsa har hög prioritet och vi arbetar aktivt med utbildningar, aktiviteter och
arbetsmiljöfrågor för att främja såväl det fysiska som psykiska välmåendet.

Hösten 2019 öppnade vi i samarbete med Vårdcentralerna Bra Liv en mindre
vårdcentral i anslutning till City Gross i Jönköping. Tanken var att möta invånarna i vardagen och på en plats där de ändå rör sig. Samtidigt kan vi erbjuda
våra kunder en utökad service.

Under 2020/21 ska en hälsostrategi med aktivitetsplan tas fram. Vi strävar mot
att öka den totala frisknärvaron och att alla våra medarbetare ska nyttjat friskvårdsbidraget.

Genom en drop-in-mottagning får besökare och kunder möjlighet till hjälp med exempelvis vaccination, hälsokontroll, intyg, hudbesvär och allergiska besvär. Inrättningen är den första i sitt slag i länet. Drivande är Vårdcentralerna Bra Liv som är
en del av Region Jönköpings län. Invånare kan inte lista sig på vårdcentralen men
alla kan besöka den till samma kostnad som vid besök på den egna vårdcentralen.

GENOMFÖRT UNDER VERKSAMHETSÅRET
Infört friskvårdsbidrag för alla medarbetare.
Hälsoutbildat 3200 medarbetare på City Gross.
Genomfört en hälsokampanj för att vägleda kunder till hälsosamma val.
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Mikael Andersson, medarbetare
på City Gross Karlskrona, har
genomgått internutbildningen
Vad tycker du har varit bra med
utbildningen?
– Vi fick lära oss om vad som är nyttigare
alternativ inom olika livsmedelskategorier. Bland annat när det kommer till ljusa
och mörka fibrer, socker och kolhydrater.
Hur kan du använda den nya
kunskapen i ditt arbete?
– Vi medarbetare har nu större möjlighet
att hjälpa kunderna att välja mer hälsosamma varor i butiken.
Var det något som förvånade dig
under utbildningen?
– Det är inte så lätt att veta vad olika
produkter faktiskt innehåller. Jag som
tidigare inte var så insatt fick med mig
mycket ny kunskap, till exempel om den
negativa inverkan som socker kan ha.
Det har fått mig att ändra mina egna
vanor och äta lite mindre muffins och
mer gröt.

MED GODA VANOR KAN MAN
GÅ LÅNGT
Vid uppstarten av kampanjen togs ett
initiativ till en intern aktivitetstävling på
avdelningen Sortiment & Inköp. Totalt
deltog 88 medarbetare, fördelade i 16
lag. Målsättningen var att uppnå minst
30 minuters rörelseaktivitet per dag,
från promenader till löpning och annan
träning. Varje vecka presenterades ställningen och hur respektive lag placerade
sig via en app. Efter sex veckor gjordes
en sammanräkning för hela avdelningen
vilken visade att deltagarna sammanlagt
varit aktiva i 143 dagar, 2 timmar och 30
minuter. Vinststriden var tuff, det vinnande laget hade ett snitt i gruppen på 100
aktiva minuter per dag/person. Tvåan
och trean låg inte långt efter.

Kapitelnamn
Mål 3
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Anpassad
verksamhet
för minskad
smittspridning

Vi tar h
and
om våra
medarb
och kunetare
der!

Under 2020 har vi fått uppleva och anpassa oss efter en situation som
ingen var förberedd på. Eftersom stora delar av vår verksamhet bedrivs i
offentligheten och naturligt samlar människor har vi fått arbeta mycket
aktivt med olika typer av insatser för att våra kunder ska känna sig trygga i butikerna och medarbetarna på sina arbetsplatser.

För ökad trygghet i våra butiker
Vi har jobbat hårt för att minska risken
för smittspridning i våra butiker genom
att underlätta för både kunder och
medarbetare att hålla distans. Vi håller koll
på kundflödena i butikerna, det finns alltid
en medarbetare som är ansvarig för att
bevaka detta. Om det blir för trångt ber vi
kunder att vänta utanför en stund tills det
återigen finns utrymme i gångarna. Inför
exempelvis högtider, lönehelger eller vid
ökad smittspridning lokalt ökar vi denna
beredskap.
Inne i butikerna har vi gjort markeringar
i golvet där köer brukar bildas, till exempel vid kassor, vid delikatessdisken och
i förbutiker. Vid entrén, kassorna och på
andra strategiska ställen i butikerna finns
handdesinfektion utplacerat. Borden i förbutikerna har placerats glesare och butiksinredningen har setts över för att undvika
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trånga passager. Alla planerade kundkvällar, demos och event har ställts in.
I kassorna har plexiglas monterats och
alla medarbetare använder handskar.
Vi har även avdelare i kundpacket i kassan,
för att skapa avstånd mellan kunderna som
packar sina varor. All servering sker över
disk. Butiksbakat bröd, andra bagerivaror och lösviktsvaror är förpackade
eller täckta med lock. Utöver detta har vi
utökat rengöringsrutinerna i butikerna där
speciellt stor vikt läggs vid beröringsytor
som självscanningshandtag, kortterminaler,
touchscreens, handtag på kylar och frysar,
kundkorgar och vagnar.

Insatser för minskad risk för
smittspridning i butikerna:
• 	Stärkta hygien- och städrutiner
• 	Ökad säkerhet genom skydd och
utrustning
• 	Skyltning för att påminna om att
hålla avstånd
• 	Återkommande information via
butiksradion med uppmaning om
att hålla avstånd.
• 	Fler förpackade färskvaror
• 	Film för att informera om e-handeln

Vi har också aktivt arbetat med
att informera kunderna om att följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer
att hålla avstånd, tänka på handhygienen och
inte besöka butikerna vid minsta symtom.

• 	Utökade öppettider för de som vill
handla lugnare
• 	Samarbeten för att erbjuda
hemleveranser och hjälp att handla
• 	Samarbeten för att säkra
bemanning och bra service

Branschens gemensamma
initiativ

För ökad trygghet för
våra medarbetare

Branschorganisationen Svensk
Dagligvaruhandel, som vi är medlemmar
i, var tidiga med att samordna
medlemmarna för att säkerställa att
branschen som helhet tog gemensamt
ansvar för att göra butikerna trygga.
Riktlinjer för hur butikerna bör agera
togs fram, liksom en gemensam
kommunikationskampanj riktad till
kunderna. Detta initiativ var inte minst
viktigt inför storhelger som påsk och
midsommar.

I syfte att minska smittspridningen har
många av våra medarbetare fått förändrade arbetsförhållanden. Den interna
informationen har under den här perioden
varit, och är fortfarande, mycket viktig. Vi
har kontinuerligt uppdaterat policyer och
rutindokument med anledning av Coronaviruset och gått ut med allmän information
till medarbetarna.
Medarbetare i transport- och lagerverksamhet har fått nya moment och rutiner
att förhålla sig till. Samtidigt har de i

perioder fått en ökad arbetsbelastning till
följd av den hamstringsvåg som inföll tidigt
under våren och senare till följd av en ökad
andel e-handlande kunder.
Ett riskområde som tidigt under pandemin
identifierades var varumottagningen på
centrallagret i Hässleholm. Hit kommer
dagligen transporter med varor, inte sällan
från internationella leverantörer. För att
minska risken för smittspridning mellan
chaufförer och lagermedarbetare infördes
en rutin där chauffören vid ankomst fick
tillgång till ett avskilt väntrum med pentry
och toalett medan vi själva lossade lasten.

Mål 3
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Stanna id
v
hemma a
minst !
symptom

Medarbetare på huvudkontoret i
Hässleholm har uppmanats att delvis
arbeta hemifrån. De som kan jobba hemifrån och som pendlar med kollektivtrafik
ska så långt det är möjligt jobba hemifrån
för att skydda andra som måste komma
till jobbet för att kunna utföra sitt arbete.
Besök från externa parter har undvikits
på huvudkontoret, liksom resor i tjänsten.
Istället har digitala möten genomförts
i ökad utsträckning. Städrutinerna har
utökats, antalet stolar i konferensrummen
har anpassats, innerdörrar hålls öppna
och handsprit har placerats ut i gemensamma utrymmen. I matsalen har rutiner
införts för att minska trängsel och för att
säkerställa hygien genom användning av
engångshandskar.
Självklart ska även alla våra medarbetare som känner minsta symptom stanna
hemma tills de haft två helt symptomfria
dagar. Om en medarbetare är bekräftat
smittad av Covid-19 sjukskrivs denne och
de kollegor som arbetat tillsammans med
personen tas tillfälligt ur tjänst.

Insikter om arbetssituationen
under pandemin
I slutet av augusti gjordes en
medarbetarundersökning för att ge
anställda chansen att framföra hur
de uppfattar förändringarna. Av 366
svarande i enkäten arbetar 60 procent
vid undersökningstillfället helt eller
delvis hemifrån. Undersökningen visar
att de flesta (87 procent) känner en
trygghet med de Corona-riktlinjer som
är framtagna. Några få (två procent)
uttrycker en oro över att inte alla följer
de riktlinjer företaget tagit fram.
78 procent menar att arbetsvardagen
under pandemiperioden än så länge
varit positiv eller normal.

Pandemin gav
ökad sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron inom City Gross var under 2018/19 5,77
procent och inom logistik och stab 5,53 procent. Målet
var att det skulle sjunka till 4,5 procent under verksamhetsåret 2019/20.
Detta målet har dock inte uppnåtts och en tydlig orsak är
den sjukfrånvaro som kan kopplas till en extra försiktighet
under Corona-pandemin. Vi kan dock glädjande se att den
långa sjukfrånvaron minskat något inom detaljhandeln.
Vi utför kontinuerlig uppföljning med de som blir sjukskrivna
och olika typer av stödjande aktiviteter sätts in vid behov.
Vi har också ett systematiskt arbetsmiljöarbete med en
nollvision vad gäller olyckor.
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88 procent har upplevt det positivt
att arbeta helt eller delvis hemifrån
under pandemin. Av de som är negativt
inställda till hemarbetet anger de flesta
att de saknar den sociala aspekten
men det framkommer även åsikter om
att kommunikationen med kollegorna
försämras och att den fysiska arbetsmiljön
i hemmet inte är anpassad.
Över 80 procent är dock nöjda med den
fysiska arbetsmiljön i hemmet. 97 procent
har haft möten med sina närmaste
kollegor via digitala kanaler och 98
procent anser att dialogen med närmaste
chefen har fungerat bra även under
arbete hemifrån.

2019/2020

2018/2019

2017/2018

Sjukfrånvaro total

7,05%

5,53%

5,62%

Kort

4,14%

3,66%

3,49%

Lång

2,91%

1,87%

2,13%

DETALJHANDEL

2019/2020

2018/2019

2017/2018

Sjukfrånvaro total

5,78%

5,77%

5,95%

Kort

3,07%

2,75%

2,75%

Lång

2,71%

3,02%

3,20%

Ny matsal i
Hässleholm
För att öka trivseln har vi totalrenoverat vår restaurang på huvudkontoret i
Hässleholm. I början av september i år
möttes medarbetarna av ny inredning
men också en uppdaterad meny.
Väggarna i matsalen har målats om och
belysning har uppdaterats för en mysigare
känsla. Inredning i form av bord och stolar
har bytts ut. Den nya inredningen består
både av runda och fyrkantiga bord, barbord,
barstolar och soffor. Allt för att matsalen

ska kunna nyttjas på olika sätt och passa
alla. Även maten och serveringsdelen har
uppdaterats. I samband med renoveringen
tog vi hjälp av en kock som tillsammans
med kökspersonalen utvecklat nya
veckomenyer. Vi har fått mer hälsoinriktade

menyer och ett vegetariskt alternativ
serveras alltid.
Sedan invigningen har vi fått många
positiva kommentarer om både maten
och inredningen.

Mål 3

HÅLLBARHETSRAPPORT 2019/2020

21

En flexibel
arbetsplats
för alla
På Bergendahls Food arbetar cirka 4200 medarbetare, utspridda över landet och inom olika delar av vår verksamhet.
Våra medarbetare är lokaliserade vid våra City Gross-butiker
som finns från Sundsvall till Trelleborg samt i vår logistikoch stabsverksamhet som utgår från Hässleholm.
Dagligvaruhandeln är en bransch med en förhållandevis hög personalomsättning. En förklaring är att det finns mer arbete under
vissa tider av dygnet och att butikerna har långa öppettider, där
till exempel studenter hjälper till. Nästan var femte person i åldern
16-24 år arbetar inom handeln, vilket gör den till den enskilt viktigaste arbetsgivaren för unga idag.
Inom vår verksamhet varierar personalbehovet på liknande sätt.
Det gör att vi har fler tillsvidareanställda som arbetar deltid, än
heltidsanställda. För oss är det viktigt att ge unga medarbetare
möjlighet att få en första arbetslivserfarenhet.

Arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Många gånger har våra anställda en annan huvudsaklig sysselsättning, ofta studier. För medarbetare som vill vara kvar inom handeln
och efterfrågar en tillsvidareanställning, är det särskilt viktigt att
vi är en arbetsgivare som motverkar att vi blir en genomgångsbransch. Vi skapar fler möjligheter och blir en attraktiv arbetsgivare
genom att följa kollektivavtalade regler, alltid ha en öppen och
tydlig bemanningsprocess och erbjuda interna karriärmöjligheter.
DETALJHANDEL

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

Totalt antal medarbetare

3 226

3045

3087

Totalt antal tillsvidareanställda

2 034

2236

2178

998

1095

1065

4,63 %

4,57 %

4,89 %

Totalt antal heltidsanställda

MÅL 8
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Enligt mål åtta ska allt arbete ske under rimliga förhållanden. Det handlar
även om att verka för en stadig och hållbar ekonomisk tillväxt, som varken
är exkluderande eller ohållbar. När över hälften av världens arbetstagare
befinner sig i osäkra anställningar, måste fler bidra till att skydda deras
rättigheter och säkerställa en produktiv sysselsättning och anständiga
arbetsvillkor för alla.

Vi arbetar för att alla medarbetare ska trivas bland annat genom att ta ansvar
för våra egna medarbetares anställningsvillkor och inflytande och utveckling
bidrar vi till en hållbar tillväxt som gynnar samhället. Vi gör en årlig utvecklingsplan för samtliga anställda och har som ambition att ta fram ett medarbetarindex som kartlägger engagemang och kunskapsnivå. Vi ska också erbjuda
intressanta karriärmöjligheter för våra medarbetare.

Personalomsättning

Att våra medarbetare är trygga på sin arbetsplats ska vara en självklarhet. Vi
ser till att arbetsmiljön är trygg och säker och har en nollvision för arbetsplatsolyckor. Vi ställer även krav på våra leverantörer att ta ansvar för sina medarbetare genom vår uppförandekod och gör själva kontroller för att säkerställa
att detta efterlevs.

GENOMFÖRT UNDER VERKSAMHETSÅRET
Minskat antalet olyckor i vår lagerverksamhet med 38 procent.
68 medarbetare har medverkat i våra fyra omfattande interna utbildningsprogram.
Genomförd krisövning med samtliga verksamhetsområden.

Antal medarbetare i denna tabell är en ögonblicksbild från 2020-08-31. Det skiljer sig från
vår årsredovisning där medelantal anställda baserat på årsarbetstid anges.

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

Totalt antal medarbetare

953

1002

840

Totalt antal tillsvidareanställda

698

722

643

Totalt antal heltidsanställda

660

638

580

12,90 %

13,45 %

10,25 %

LOGISTIK OCH STAB

Personalomsättning

Antal medarbetare i denna tabell är en ögonblicksbild från 2020-08-31. Det skiljer sig från
vår årsredovisning där medelantal anställda baserat på årsarbetstid anges.
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Ledarskap för ett helt liv
Att ha arbetsförhållanden som möjliggör ett fullt
liv för varje medarbetare är det allra viktigaste,
berättar Helena Holmqvist som är HR-chef för City
Gross. Rimliga villkor, goda arbetsförhållanden och
ett gott ledarskap, är några av hennes hjärtefrågor.
Vår HR-avdelning arbetar för den viktigaste resursen vi har, nämligen våra medarbetare. Rekrytering,
kompetensutveckling, ledarskap, löneutveckling och
likabehandling är viktiga frågor. Helena berättar att en
kartläggning av den organisatoriska samt psykosociala
arbetsmiljön har gjorts i alla City Gross-butiker under
året. Resultaten har sedan följts upp i respektive butik
samt på huvudkontoret.
– Det är viktigt att vi skapar möjligheter för våra
medarbetare att ha ett fullt liv. Det ska finnas energi
över till tiden utanför arbetet. För våra medarbetare
med oregelbundna arbetstider är det särskilt viktigt att
kunna påverka hur man jobbar, säger hon.
Hon berättar att en vanlig ledaruppgift är att säkra en
rimlig arbetsbelastning. Därför görs löpande kartläggningar inom verksamheten över hur medarbetarna
upplever ledarskapet.
– Vi har infört pulsundersökningar där korta frågor
går ut individuellt. Från och med hösten 2020 mäter vi
engagemang hos medarbetaren enskilt och ledarskap
för respektive butik två gånger i månaden, säger hon.
Helena menar att alla ska känna sig motiverade att
prestera och bidra utifrån sin egen kompetens, erfarenhet och idéer. Detta är också Bergendahls Foods
ledarskapsfilosofi. Med engagerade medarbetare och
skickliga ledare, ökar möjligheten för nöjda kunder.
– Vi har även sett över den interna informationstillgången under året för att varje medarbetare ska förstå
sin del i kedjan. Vi har uppdaterat våra chefs- och
medarbetarportaler, det har gjort att vi nu når våra
medarbetare ännu bättre. Det tror jag har en betydelse
och samlar ledarskapet på ett bra sätt, avslutar hon.
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Information och samråd
Alla medarbetare ska ha tillgång till information och möjlighet till dialog om
vad som händer inom hela verksamheten, från enskilda butiker till koncernnivå. Förutom en förbättrad chef- och medarbetarportal, finns sedan tidigare
en intern app och ett digitalt veckobrev. Det hålls även löpande möten i vilka
vi uppmuntrar medarbetare att dela med sig av sina synpunkter och påverka
sitt arbete, bland annat genom utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar.
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Kollektivavtal
Varje medarbetare ska kunna
påverka sin arbetssituation och
möjlighet för personlig utveckling.
Vi har idag kollektivavtal med
Handelsanställdas förbund,
Unionen och Akademikerna.
Avtalen ger medarbetaren rättigheter kring till exempel inflytande,
lön, arbetsmiljö och möjligheter
till kompetensutveckling.

Viktigt att få ihop familjeliv med arbetsliv
Jörgen Troedsborg är ordförande i
Unionen-klubben på Bergendahls Food.
Idag är 530 medarbetare från verksamhetens olika delar medlemmar i
riksklubben. Sedan 2016 är Jörgen även
huvudarbetsmiljöombud med uppgift
att samordna arbetsmiljöombudens
verksamhet.

– En stor del av mitt uppdrag handlar om
att vara tillgänglig och svara på medlemmars frågor. Jag leder även förhandlingsdelegationen vid lönerevisionen och när
andra frågor som kräver förhandling dyker
upp. Jag har även ansvar för sådant som
rör arbetsmiljön kopplat till min roll som
huvudskyddsombud, säger han.

Jörgen Troedsborg har arbetat 29 år på
Bergendahls Food. Han har sedan fem år
tillbaka varit ordförande och leder idag
klubbstyrelsens arbete och det fackliga
arbetet på Bergendahls Food.

Jörgen menar att dialogen är god med
Bergendahls Food, och att det görs många
bra initiativ. Han ser två frågor som särskilt
betydelsefulla att diskutera vidare det
kommande verksamhetsåret.
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– En viktig fråga är att kunna vara en attraktiv arbetsgivare under alla faser i livet, där
man som anställd har möjlighet att utvecklas inom företaget och få en god introduktion som nyanställd eller vid återgång från
en längre frånvaro som gör att man känner
sig välkommen. När medarbetare börjar
närma sig slutet av sin yrkesverksamma tid
behöver vi vara mer tillmötesgående och
kunna anpassa arbetet så det passar båda
parter. Detta så arbetsgivaren tar tillvara på
den erfarenhet som byggts upp samtidigt
som medarbetaren får en värdig avslutning
på sin anställning, säger han.

En annan viktig fråga är att vara en föräldravänlig arbetsplats och vikten av att medarbetarna kan kombinera föräldraskap med ett
utvecklande yrkesliv.
– Det är viktigt att fokusera på hur man får
ihop ett bra familjeliv med yrkeslivet. Arbetar
till exempel båda föräldrarna inom bolaget
kan de båda ha skift, och då blir det problematiskt. Det handlar om hur vi hanterar och
stöttar medarbetaren inför, under och vid
återgången efter en föräldraledighet. Man
ska känna sig välkommen och lätt komma in i
arbetsuppgifterna igen, säger Jörgen.

Praktik som leder
till innanförskap
Som ett av Sverige största
detaljhandelsföretag är det en
självklarhet att ta ett aktivt
samhällsansvar. Vi tar gärna
emot praktikanter och andra som
behöver hjälp för att komma ut i
arbetslivet. Under 2019/20 har flera arbetsmarknadsprojekt pågått
runt om i våra butiker, även om
Covid-19 har inneburit att dessa
aktiviteter skett i en något mindre
skala än tidigare.
I våra tidigare rapporter har vi skrivit
om City Gross i Ytterby som under
många år satsat på denna typ av
insatser. Under hösten 2020 har
butiken tecknat ett Samhällskontrakt
med Kungälvs kommun. Syftet är att
i samverkan med kommunen minska

utanförskapet, bland annat genom
att erbjuda jobbpraktik.
– För oss är detta självklart och en
riktning vi haft i flera år. Vi har alltid
tagit emot praktikanter och andra
som behöver stöd med till exempel
arbetsträning, säger butikschef
Kenneth Hult.
Han nämner att de i samarbete med
kommunen också erbjuder arbete till
ungdomar. I somras hade de 30–40
sommarvikarier.
– Vi vill att alla ska känna sig som
hemma hos oss. Det gäller att öka
innanförskapet för grupper som
behöver lite extra stöd och hjälp,
säger han.
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Hej Emelia – färskvaruchef
på City Gross i Ytterby!
Emelia Andersson har arbetat på City Gross i Ytterby sedan 2012 och började som medarbetare i fisk och deliavdelningen. Sedan dess har hon genomgått utbildningarna Ung Talang, Diplomerat Ledarskap del ett och två.
Idag är hon butikens färskvaruchef.
Emelia är 30 år och bosatt i Göteborg. Efter studenten arbetade
hon i en fiskbil i fem år och när hon 2012 blev tillfrågad att börja
arbeta i City Gross-butiken bredvid, tackade hon ja.
– Jag blev fisk- och deliansvarig, vilket var jättekul. När jag blivit
fullärd inom ett område vill jag gärna gå vidare till ett nytt och
bli så bra jag bara kan där. Jag tyckte att frukt och grönt var
spännande och blev ansvarig för detta i butiken 2016. Åren efteråt utvecklade vi avdelningen rejält och inspirerade andra City
Gross-butiker på vägen, säger Emelia.
Ett par år senare nämnde hon målet att bli färskvaruchef under ett medarbetarsamtal. Hon gick då utbildningen Ung Talang och antog sedermera denna
roll 2018. Hon berättar att utbildningen gav en bra
bild över Bergendahls Food, men också ett nätverk
inom organisationen. Därefter har Emelia genomgått båda delarna inom Diplomerat Ledarskap.

Möjligheter till
kompetensutveckling
Vi tycker att det ska vara möjligt att växa personligen
och i sin yrkesmässiga roll, utan att behöva lämna vår
organisation. Medarbetarna ska samtidigt ha en stadig
grund att stå på, veta vilka utvecklingsmöjligheter som
finns och vad som förväntas av dem.  
Vi har en tydlig modell som gör det möjligt att göra karriär
inom organisationen. Den innebär att medarbetaren stegvis
kan ta sig igenom utbildningar på olika nivåer och inom olika
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– Under Diplomerat Ledarskap fick jag verktyg
att förstå vilken typ av ledare jag vill vara, nämligen coachande, stabil och med självgående team.
Det är givande att komma till insikt om att varje
individ behöver olika saker utifrån sin
personlighet. Alla vill inte ha information på samma sätt eller ta
diskussioner på samma
vis, säger hon.

Emelia tycker att det varit värdefullt att få verktyg för samtalen
som hon beskriver som svårare. Än idag tar hon fram underlag
från utbildningen om samtalsmetodik och grupputveckling. På
frågan om vad hon ser sig göra i framtiden är saken klar.
– Just nu vill jag vara den bästa färskvaruchefen som jag bara
kan. Jag har inte lärt mig allt än, men när den dagen kommer
vill jag bli butikschef. Just nu älskar jag mitt arbete. Det är alltid
någon som håller en om ryggen och samtidigt finns det en
stor frihet från min chef som utmanar oss att testa nya idéer.
Fantastiskt ledarskap är verkligen a och o!

"Just nu vill
jag vara den
bästa färskvaruchefen
som jag bara
kan."

kategorier. På vår kompetensportal hålls webbaserade kurser
som varierar i omfattning. Bland våra längre utbildningar finns
Ung Talang, Detaljhandelsutbildning, Diplomerat Ledarskap
och Framtidens Butikschef. Förutom dessa erbjuder vi
köttgesälls- och färskvaruutbildningar. Under 2019/20 har 68
medarbetare genomgått någon av våra längre diplomerande
utbildningar. Vid sidan av dessa utbildningar genomförs
löpande kompetensstärkande insatser genom bland annat
webbutbildningar.
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Fokus på
riskminimering

"U tbi ldningarna ha r
i samt liga fal l få tt en
omedelbart po sit iv effek t
vil ke t be kräfta ts nä r vi gjo rt
åte rbe sök i de ssa bu tiker."

Alla förtjänar en trygg och säker arbetsplats. Eftersom vi inom handeln hanterar såväl kontanter som stöldbegärliga varor rör vi oss i miljöer där till exempel
stölder, bedrägeri och hotfulla händelser kan förekomma. Statistik från Svensk
Handel visar dessutom att brottsligheten i handeln ökade under coronapandemin.
Som arbetsgivare ska vi se till att våra butiker, lagerutrymmen och personalentréer
är säkra oavsett rådande förhållanden, att
vi har ett säkert system för kassahantering
och en beredskap för hur vi agerar i olika
lägen. Vi har idag en hög riskmedvetenhet
och arbetar för att alla medarbetare ska
ha ett aktivt säkerhetstänk. Vår riskhanteringspolicy innebär att vi systematiskt och
regelbundet analyserar risker. Syftet är att
förebygga skador och minimera konsekvenser av skador och störningar som kan
uppstå i verksamheten.

En god
arbetsmiljö
I begreppet arbetsmiljö ryms både den fysiska, psykiska och sociala miljön.
Utöver lagstadgade krav finns ett antal arbetsmiljöförordningar och föreskrifter
vi ska efterleva. Med bas i dessa har vi i vår egen Arbetsmiljöpolicy satt grunden
för hur vårt arbetsmiljöarbete ska bedrivas.
Under 2019/20 har vi fortsatt att utveckla
vårt arbetsmiljöarbete. Vi har bland annat
genomfört en rad utbildningar inom exempelvis bättre arbetsmiljö (BAM), systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och
social arbetsmiljö (OSA), ergonomi och
första hjälpen. Insatserna har syftat till att
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skapa en trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare. Som ett resultat
av arbetet har vi exempelvis lyckats minskat
antalet olyckor i vår lagerverksamhet med
38 procent under verksamhetsåret jämfört
med 2018/19.

Arbetsmiljöarbetet inbegriper
bland annat:
• 	Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig
del i allt vi gör och utförs systematiskt,
i samverkan mellan arbetsgivare,
arbetstagare och skyddsombud.
• 	Chefer och arbetsledare ska ha rätt
kompetens, resurser och befogenhet
att verka för en bra och säker arbetsmiljö.
• 	Alla medarbetare ska få den introduktion och utbildning de behöver för att
kunna arbeta säkert inom sitt område.
• 	Vi genomför regelbundet, och vid
förändringar, riskbedömningar i den
fysiska, organisatoriska och sociala
arbetsmiljön för att bibehålla en säker
och trygg arbetsplats.
• 	Alla tillbud och olyckor rapporteras
och utreds enligt gällande rutin, så att
vi kan vidta åtgärder.
• 	Vi har nolltolerans för mobbing,
trakasserier, kränkande särbehandling
och diskriminering.
• 	Medarbetarsamtal ska genomföras
med samtliga medarbetare.
• 	Nolltolerans för alkohol- och
drogpåverkan på arbetet.
• 	Vi har en nollvision för olyckor i arbetet.

För att öka våra medarbetares kompetens
och trygghet ytterligare utförs årligen
internrevisioner. Hittills har 25 revisioner
genomförts där säkerhetsnivåerna har
setts över. Målet är att revisioner ska utföras i samtliga butiker till och med första
kvartalet år 2021.
– Under revisionerna har vi utvärderat ett
hundratal riskfaktorer, allt från kunskap
hos medarbetaren till allmänna rutiner
och brandskyddsarbete. Vi ser också över
att utbildningar kopplat till säkerhet och
lagkrav har genomförts, säger Kristofer

Klasén, säkerhetschef på City Gross.
Internrevisionerna har resulterat i att ett
antal butiker har fått, eller kommer att få,
kompletterande utbildningar i systematiskt
säkerhetsarbete. Utbildningarna är korta
pass med mindre grupper som består av
medarbetare och ledningsgrupper. Målet
är att butiken ska höja sin säkerhetsnivå
och riskmedvetenhet efter avslutad
utbildning.
– Vi fokuserar på hur butikerna kan bli
ännu bättre på att arbeta aktivt med
det övergripande säkerhetsarbetet. Det
handlar om att engagera medarbetare
så att de aktivt bidrar utifrån sin roll. Vi
vet exempelvis att åtta av tio stölder kan
förhindras bara genom att förövaren får
ett bemötande från personal i butik. Ett
enkelt hej kan alltså göra stor skillnad för
att minska stölderna, samtidigt som det
ofta genererar merförsäljning. Vi genomför
löpande utbildningar som en direkt
åtgärd i samband med internrevisioner
men erbjuder även säkerhetsutbildning
till samtliga butiker vid förfrågan, säger
Kristofer.

Kristofer Klasén,
säkerhetschef på City Gross.

Vår whistleblower-policy
Vår verksamhet ska
kännetecknas av en hög
affärsetik och sunda principer.
Därför strävar vi efter ett
öppet företagsklimat där alla
medarbetare känner sig trygga
att rapportera oegentligheter.
För att uppnå detta, och för
att bibehålla allmänhetens
och kundernas förtroende, har
vi en whistleblower-policy. I
vårt rapporteringssystem för
visselblåsning är informationen
som lämnas in krypterad och
medarbetaren är anonym under
processen. På så vis möjliggör
vi för medarbetarna att tryggt
berätta om sådant som kan
skada människor eller miljö,
eller ageranden som frångår
våra riktlinjer eller policys.
Under verksamhetsåret har det
inkommit fem ärenden via vårt
krypterade rapporteringssystem.

Krishantering
För att säkerställa hanteringen och minimera följderna av incidenter och kriser har
vi en central krisgrupp och lokala krisgrupper med incidentansvariga. Vid en större
incident som berör oss på ett övergripande plan, kopplas den centrala krisgruppen in. Är det en incident som berör en specifik verksamhet är det istället varje
funktionsområdes krisgrupp som hanterar frågan. Under verksamhetsåret har en
särskild krisövning genomförts. Övningen inkluderade ytterst ansvariga inom våra
olika affärsområden.
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En jämlik arbetsplats

Jämställdhet &
Minskad ojämlikhet
MÅL 5
Mål 5 syftar till att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. En rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser skapar förutsättningar för en hållbar
och fredlig utveckling. Att kunna leva ett liv fritt från våld och diskriminering
är en grundläggande mänsklig rättighet.

MÅL 10
Målet verkar för ett hållbart och jämlikt samhälle, där ingen lämnas utanför
utvecklingen. Det ska finnas en rättvis fördelning av resurser och ekonomiskt,
socialt och politiskt inflytande. Målet bygger på principen om allas lika rättigheter, en högaktuell fråga då klyftorna ökat både inom och mellan länder de
senaste decennierna.

GENOMFÖRT UNDER VERKSAMHETSÅRET
Jämn könsfördelning i företagsledningen.
Jämn könsfördelning på ledande positioner.
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VÅRT BIDRAG
Vi arbetar för en minskad ojämlikhet på en rad sätt, till exempel genom att erbjuda
lika möjligheter inom rekrytering och befordran. Vi har en mångfaldsplan som
guidar oss för att likabehandling ska genomsyra hela verksamheten, en plan som
ska integreras i verksamheten och uppdateras löpande.
Vi har idag en jämn könsfördelning i företagsledningen och på ledande positioner generellt. När det gäller butikscheferna har vi som ambition att ha minst 40
procent kvinnor till år 2025.
Hos oss ska ingen kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering
förekomma. För våra kunder är butikerna tillgängliga och välkomnande för alla.
Majoriteten av våra butiker har samarbete med hjälporganisationer och deltar i
samhällsfrämjande projekt, vi arbetar för att alla butiker ska vara involverade i
sådana engagemang.

Ett viktigt
delmål är
nått!

Jämlikhet mellan människor bidrar till en hållbar utveckling och rättvisa samhällen.
För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs på jobbet och får den utbildning som
krävs för att utföra sitt arbete oavsett ålder, funktionsvariation, etnicitet, ursprung
eller religion. När det kommer till könsfördelning är våra medarbetare 59 procent
kvinnor och 41 procent män.

I vår verksamhet har vi uppmärksammat
att färre kvinnor än män söker högre
tjänster. På ledande positioner är idag
43 procent kvinnor och 57 procent män.
Bland butikschefer är 23 procent kvinnor
och 77 procent män. Andelen kvinnor ska bli
högre. Vårt mål är att fördelningen mellan
kvinnliga och manliga butikschefer ska
ligga i intervallet mellan 40 och 60 procent
senast år 2025. Det vill säga att inget kön
ska utgöra mindre än 40 procent eller mer
än 60 procent. Att skapa och ge möjlighet
till balans mellan arbete och privatliv är
en förutsättning för att det ska bli mer
jämställt mellan män och kvinnor inom
hela organisationen, något vi kommer att
fokusera mer på framöver.
Vi arbetar med både personlig och
yrkesmässig kompetensutveckling för
att våra kvinnliga medarbetare ska ta

nästa steg i karriären. Vi motiverar även
nyanställda genom att tidigt presentera
vilka utvecklingsmöjligheter som finns.
Det är också viktigt att vi från ledningsnivå
signalerar att detta är en viktig och prioriterad
fråga. Vid varje enskild rekrytering på
chefsnivå, säkerställer vi kandidater av båda
könen så långt det är möjligt.
År 2020 visade en granskning från Dagens
Industri att mindre än 20 procent av Sveriges
storbolag har en jämställd ledningsgrupp.
Av 1 000 tillfrågade företag, var det bara
194 som hade en jämställd ledning, det vill
säga att den har en fördelning där 40–60
procent utgörs av kvinnor respektive män.
Vi har under verksamhetsåret gjort en stor
förändring av vår egen företagsledning och
har nu en fördelning med 40 procent kvinnor
och 60 procent män. Ett viktigt delmål i vårt
jämställdhetsarbete har därmed nåtts.

Könsfördelning
ledande positioner

43%

Könsfördelning
företagsledning

45%
57%

55%

19/20

19/20

25%

41%
59%

75%

18/19

18/19

9%
42%
58%

91%

17/18

17/18
Kvinnor
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Mål 5 & 10

Män

HÅLLBARHETSRAPPORT 2019/2020

31

Inom Bergendahls Food välkomnar vi mångfald och oliktänkande. Vår ambition
är att medarbetarna ska spegla omvärlden vi lever i. Vi vill ha arbetsplatser
där medarbetarna vågar ifrågasätta och gå utanför normer. Skulle vi tänka
ensidigt, skulle det riskera att påverka vår utveckling negativt. Att våga vara
annorlunda och låta alla växa är en nyckel till en välfungerande verksamhet
som utvecklas.
Vår mångfaldspolicy guidar oss i arbetet. Varje år utarbetar vi en plan för likabehandling med aktiva åtgärder, tillsammans med kollektivavtalsbärande organisationer. Den grundas på sju diskrimeringsgrunder vilka regleras i diskrimineringslagen. Självklart följer vi aktuell lagstiftning och DO:s rekommendationer.
Mångfaldsarbetet utgör en viktig del i våra ledarskapsutbildningar och talangprogram. Under verksamhetsåret har vi utvecklat en chefs- och personalhandbok
med syfte att höja kunskapsnivån och säkerställa efterlevnad av policyer. Att
alla har samma förutsättningar inom rekrytering och befordran är viktigt, och vi
annonserar därför alla tjänster i interna kanaler. Att det går att förena arbetsliv och
föräldraskap är också en viktig aspekt för att skapa en jämställd arbetsplats och vi
har därför tydliga riktlinjer som reglerar detta i en föräldraledighetspolicy.

DETALJHANDEL

2019/2020

2018/2019

2017/2018

Totalt antal
medarbetare

3 226

3045

3087

Män

1 078

1074

Kvinnor

2 148

<29

En butik
för alla
Hos oss är alla kunder välkomna och
inkluderade. Det ser vi till genom att ha
personligt bemötande i butikerna och
en kommunikation där vi tilltalar alla och
har produkter på hyllorna som passar
befolkningens olika behov och önskemål. Detta bemötande gäller även i vår
e-handel, som ska vara enkel att handla
från och anpassad för allmänheten på
liknande sätt.
I sortimentet ska vi alltid kunna erbjuda
livsmedel för personer med allergier och
överkänslighet. Även de som av andra
skäl, exempelvis religiösa eller hälsoskäl,
väljer en alternativ kost ska hitta det de
efterfrågar. Det innebär att vi erbjuder
dagligvaror och produkter från världens
alla hörn, med en stor variation av produkter som ger kunderna möjlighet att
köpa det mesta i våra butiker och hos
våra fria kunder.

2019/2020

2018/2019

2017/2018

Totalt antal
medarbetare

953

1002

840

1061

Män

619

651

560

1971

2026

Kvinnor

334

351

280

1537

1210

1349

<29

346

391

276

30-50

1202

1340

1260

30-50

451

455

408

51<

487

495

458

51<

156

156

151

2 034

2236

2178

Totalt antal
tillsvidareanställda

698

722

643

712

785

764

Män

458

468

421

1 322

1451

1414

Kvinnor

240

254

222

660

638

580

437

420

397

Totalt antal
tillsvidareanställda
Män
Kvinnor

LOGISTIK OCH STAB

Foto: Max Goncharov, Unsplash.com

Mångfald &
inkludering

Våra
medarbetare
ska spegla
omvärlden vi
lever i!

Totalt antal
heltidsanställda

998

1095

1065

Totalt antal
heltidsanställda

Män

502

576

560

Män

Kvinnor

496

519

505

Antal medarbetare i denna tabell är en ögonblicksbild från 2020-08-31. Det skiljer sig från
vår årsredovisning där medelantal anställda baserat på årsarbetstid anges.
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Kvinnor

223

218

183

Antal medarbetare i denna tabell är en ögonblicksbild från 2020-08-31. Det skiljer sig från
vår årsredovisning där medelantal anställda baserat på årsarbetstid anges.

Samhällsengagemang
Att ta ansvar för att minska ojämlikheten i samhället, är för oss en självklarhet. Företagets och medarbetarnas
samhällsengagemang genomsyrar hela
verksamheten. Runt om i våra butiker
pågår olika lokala initiativ och samarbeten för att bidra och stötta människor i
närområdet på bästa sätt.
Ett exempel är att flera butiker skänker
mat som av olika anledningar inte längre
går att sälja men som är fullt duglig, till
hjälporganisationer som i sin tur förmedlar
detta till behövande. Det kan även handla
om sociala projekt. City Gross i Ytterby
och City Gross i Staffanstorp är två butiker
som är aktiva i Vinnova-projektet Resvinn,
vilket innebär att de bland annat samlar
in utsorterade frukt och grönsaker.
Maten transporteras till en närliggande

restaurang och förädlas till lunchmåltider
och fika till studenter.
Samtidigt är vi ett familjeföretag som
vill hjälpa andra familjer. Vi stöttar därför
Jontefondens Insamlingsstiftelse, en
rikstäckande stiftelse som jobbar med att
följa och hjälpa familjer som genomgått
organtransplantation. Sedan 2017 har alla
City Gross-kunder möjlighet att skänka
pant via våra pantmaskiner till Jontefonden.
Med anledning av pandemin har vi under
året arbetat för att riskgrupper ska få mat
enkelt och tryggt. För de som vill hämta
varor beställda via vår e-handel, har vi
säkerställt ett tryggt avstånd vid hämtning i butik och uppgraderat hygiennivån.
Genom City Gross har vi dessutom anslutit
oss till GodHjälp, en satsning av stiftelsen

GoodCause. GodHjälp kopplar ihop
Hemmahjältar – personer i riskgrupper
som gör uppoffringen att stanna hemma
för att minska belastningen på vården
– med volontärer, som gör det praktiskt
möjligt för Hemmahjältarna att stanna
hemma. Flera av våra butiker engagerar
sig i liknande lokala initiativ.
Exempel på aktörer vi stödjer lokalt
eller centralt:
•

Stadsmissionen

•

Kontakten i Kungälv

•

Matbanken Norrköping

•

Matakuten

•

Diakoncenter

•

Välviljan

•

Saronhuset
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Hållbara städer
och samhällen
MÅL 11

VÅRT BIDRAG

Mål 11 syftar till att städer och samhällen ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Genom urbanisering och växande städer skapas
nya möjligheter för ekonomisk tillväxt. Samtidigt kan den snabba och stora
inflyttningen till städer leda till ökade sociala klyftor och ansträngningar på
ekosystem.

Som en del av den offentliga miljön bidrar vi till detta mål i samband med etablering
och utformning av våra butiker. Ambitionen är att ha definierade hållbarhetskrav
på alla byggnader vi öppnar butik i.

GENOMFÖRT UNDER VERKSAMHETSÅRET
Öppnat ett snabbspår och ökat andelen lokala leverantörer.
Minskat avfall inom City Gross med 17 procent jämfört med föregående år.
Ökat andelen återanvända/återvunna IT-produkter.
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Vid ombyggnationer, nybyggen och eventuella nedläggningar försöker vi alltid
tänka hållbart genom att återanvända inventarier och annan utrustning som redan
finns i verksamheten. Vi strävar efter att återvinna eller återanvända all IT-utrustning och återanvända så mycket butiksinredning som möjligt. Då sparar vi på både
miljön och ekonomiska resurser.
Det avfall som oundvikligen uppkommer i verksamheten, sorteras och återvinns
för att stödja en hållbar utveckling. Ambitionen är att minimera andelen brännbart
avfall och sortera bättre i andra fraktioner.

Hållbara etableringar
Att vara hållbara och tillgängliga
innebär att utveckla butiker som tar
hänsyn till bland annat inomhusmiljö,
energianvändning, sortering av avfall
och materialanvändning.
Sedan 2018 etablerar vi oss endast i
miljöcertifierade hus. Ett exempel är vår
senaste City Gross-butik i Häggvik, som
öppnade i november 2020. Här är byggnaden BREEAM-certifierad på nivån Very
good. Det är en internationell standard som
ställer tuffa krav på bland annat solskydd,
ljudmiljö och ventilation.
I äldre hus, där certifiering inte är möjlig
skriver vi istället gröna avtal som säkrar ett
gemensamt åtagande med hyresvärden utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi planerar
att införa en ny policy för gröna hyresavtal
och etablering i miljöcertifierade byggnader
där det är möjligt.

Våra butiker ska samtidigt vara anpassade
för att alla våra kunder ska kunna röra sig
obehindrat. I varje etableringsprojekt anlitas
en tillgänglighetskonsult som granskar ritningar och planer. Alla, oavsett ålder, om de
har en barnvagn, rullstol eller är i behov av
ledarhund, ska kunna besöka våra butiker.
Vi anpassar alltid entréer, så att inga höjdskillnader finns och det finns separata in/
utgångar för de som behöver nyttja dessa.
Det är viktigt att det går att färdas med
kollektivtrafik för att nå våra butiker. Det
minskar behovet av att behöva en bil till och
från handelsområdet, samtidigt som färre
mil körs i stadsmiljö och på vägarna. Såklart
tar vi hänsyn till kunder som använder
bil, till exempel genom att erbjuda goda
parkeringsmöjligheter utanför eller i direkt
närhet till våra butiker. Platserna närmast
butiken är alltid avsedda för människor med
rörelsehinder.

Hundarna
ska också
må bra!
En del butiker har dessutom hundparkering
med skugga hela dagen. För nyetableringar
har vi en plan för att placera ut laddstolpar
för elbilar.
Hållbara etableringar handlar även om
att ta tillvara på naturens resurser. Vi gör
därför löpande insatser för att minska vår
påverkan på den närliggande miljön. Genom
att arbeta med sortering, återvinning och
återanvändning minskar vi avfallet. Vi har
under det gångna verksamhetsåret tecknat
ett ramavtal med Swede Solar avseende
solenergi, som nu omfattar samtliga
City Gross-butiker i de fall fastighetsägaren
installerar solceller. Uppvärmning av fastigheter och hur vi arbetar med energifrågan i
stort, finns att läsa om på sidan 55.
Kapitelnamn
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Miljöbesparing kg co2 eq

Återanvända

Återvunna

100t
80t

84 108

60t

67 753

40t

37 418
20t

3 822

5 042

2 338

0t
19/20

18/19

17/18

Fördelning mellan återanvända och återvunna enheter
Återanvända

Återvunna

27%
24%
73%

God avfallshantering
Genom att hushålla med våra egna
resurser och arbeta med att minimera
avfallet i våra verksamheter, bidrar vi
till att reducera städers negativa miljöpåverkan där vi är etablerade. Som
Svanenmärkt kedja måste vi dessutom
leva upp till miljömärkningens tuffa
krav för att spara på jordens resurser,
till exempel genom att hålla oss inom
ett index för högst tillåtna volymer av
brännbart avfall och deponi.
Vår butiksverksamhet genererar den
största andelen av vårt totala avfall.
Under verksamhetsåret 2019/20 har vi
sammanlagt haft 6496 ton avfall (osorterat och organiskt avfall). Varav 6211 ton
i butik och 285 ton på centrallagret. Den
totala mängden brännbart och organiskt
avfall inom City Gross har minskat med
G rän se n för at t va ra
Svanen mä rkt är 850
.
kg/bu tik som sä ttning

17 procent jämfört med föregående verksamhetsår. När det gäller återvinning så
är det främst papper och wellpapp som
återvinns på kontoren. I butikerna och
på våra lager är det framförallt wellpapp,
mjukplast och papper.

Nytt avfallsavtal ger ökad insyn

Under 2018/19 inledde vi en satsning
för att optimera våra butikers hantering
av avfall. Investeringar gjordes då i nya
kommunikationslösningar för komprimatorerna. Arbetet har fortlöpt och hittills
har 33 butiker fått den nya tekniken. Vår
förhoppning är att antalet tömningar
kommer att optimeras, vilket i sin tur
leder till färre transporter. Resultat hoppas
vi att kunna redovisa redan i nästa års
hållbarhetsrapport. Under 2020/2021
kommer vi också att se över och förbättra
sorteringsgraden ytterligare.

Under verksamhetsåret 2019/2020 har
ett rikstäckande avtal gällande avfallshantering för samtliga butiker tecknats
med en leverantör. Vår ambition är att
långsiktigt sänka avfallsvolymerna och
optimera fraktionerna. Tidigare har det
funnits 17 olika avtal där siffror för avfallshämtning och fraktioner redovisats
olika mellan företag, något som gjort det
svårt att utvärdera och följa upp arbetet. En stor fördel med det nya avtalet
är att vi får en sammanfattande bild av
nuläget då statistiken redovisas på ett
enhetligt vis genom en digital plattform.

DETALJHANDEL
(CITY GROSS)
2019/2020

DETALJHANDEL
(CITY GROSS)
2018/2019

DETALJHANDEL
(CITY GROSS)
2017/2018

Brännbart, total
mängd osorterat

514 kg/
butiksomsättning

610 kg/
butiksomsättning

610 kg/
butiksomsättning

Organiskt avfall,
total mängd

211 kg/
butiksomsättning

236 kg/
butiksomsättning

248 kg/
butiksomsättning
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Minskat
avfall inom
City Gross
med 17 %
jämfört med
föregående år!

19/20

76%

66%

18/19

17/18

Smart IT-användning
Inventarier får nytt liv

Genom att samla vår avfallshantering
har vi möjlighet att kartlägga butiker
som lyckas särskilt väl. Det bidrar med
insikter som kan leda till förbättringar
för andra butiker. Dessutom skapar vi
tydligare rutiner och kravställningar,
både internt och externt. Innan årsskiftet ska samtliga butiker ha gått
över till det nya avtalet.

34%

I vår verksamhet finns både utrustning, inventarier och butiksinredning. Så långt det är möjligt
försöker vi förlänga den tid de
används genom att återanvända
så mycket det går. Under 2019/20
har vi tagit tillvara på maskiner,
inredning och kassor från nedlagda butiker. Dessa har använts
för att bygga vår nya butik City
Gross Häggvik samt lagerlagts
för framtida användning. På så vis
sänker vi våra investeringskostnader, samtidigt som vi bidrar till ett
cirkulärt samhälle.
Vi tar alltid hand om våra inventarier genom att återanvända, laga
eller återvinna dem på ett korrekt
sätt. När vi behöver köpa nytt tar
vi hänsyn till och försöker välja
produkter och aggregat med låg
energiförbrukning, hög effektivitet
och med mer hållbara material.

IT är en viktig och nödvändig del av vår
verksamhet och ett område där vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan.
Enligt organisationen Internetstiftelsen,
står IT för omkring två procent av koldioxidutsläppen globalt. Detta sett till
både tillverkning och användning.
Vi gör en rad insatser för att förlänga
livscykeln hos de IT-produkter vi själva
använder. Mobiltelefoner sätter spår på
planeten och redan under tillverkningen
krävs en stor del energi och kemikalier
för att få fram metaller som används,
för att till exempel lysa upp skärmen.
Tillverkningen av en smarttelefon kan
ge upphov till 86 kilo avfall och därför är
det avgörande att vi använder utrustningen så länge som möjligt och lämnar
uttjänta mobiler till återvinning och
återanvändning.
Vårt mål är att återvinna 100 procent av
den IT-utrustning vi byter ut. Sedan tidigare samlar vi in uttjänta mobiltelefoner
samt datorer på huvudkontoret och i alla
våra butiker. I den senaste hållbarhetsrapporten nämnde vi ett återvinningsprogram som täcker hela verksamheten
för att samla in uttjänta telefoner. Som en
följd av förändringarna under året, både

i omvärlden och vår egen organisation,
har detta program pausats. Vi hoppas
att kunna återuppta arbetet under det
kommande verksamhetsåret.
Vi är även medlemmar i 100 %-klubben
som arbetar med återtag och återanvändning. All utrustning, till exempel datorer,
kassor och mobiltelefoner, används dock
i så stor utsträckning som möjligt innan
återvinningen görs.
Under verksamhetsåret 2019/20
lyckades vi genom vår IT-verksamhet
spara 87 930 kg CO2eq, det vill säga
gaser som bidrar till växthuseffekten
och global uppvärmning. Detta är en
förbättring från 2018/19 då miljöbesparingen var 37 418 kg CO2eq.

Digitala möten
Med ny teknik kommer även möjligheter
att utvecklas digitalt. Sedan tidigare
använder vi videomöten för att minska
antalet resor och digital signering för att
minska utskrivna papper. Som en följd
av Covid-19 har omställningen till allt
fler videomöten skett i hög takt inom
verksamheten. Hur detta har påverkat
andelen tjänsteresor går att läsa mer om
på sida 58.
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Vi värnar
om våra lokala
leverantörer!

Lokala leverantörer

– Berika r både utb ude t och lokalsamhäl let
För oss är det viktigt att värna om lokala leverantörer.
De bidrar till en levande landsbygd och stärker det lokala
företagandet, gynnar bibehållandet av en biologisk mångfald och minskar transporter. Lokalproducerade varor berikar
vårt utbud och ökar mervärdet för kunderna i våra butiker.
Alla våra butiker har samarbeten med lokala och småskaliga producenter. Det rör sig om allt från frukt och grönt till kött, mejeri, öl
och must och mer. Oftast knyter butikerna kontakt med de lokala
leverantörerna och inte sällan är det kunderna som ber oss ta in
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en speciell vara. De lokala produkterna är ett uppskattat inslag i
vårt sortiment och vår ambition är att öka denna andel ytterligare.
Under året har vi öppnat ett snabbspår för att inkludera fler lokala
leverantörer. Som en effekt av Covid-19 har många småskaliga
matproducenter tappat stora delar av sin försäljning, framförallt
till restaurangnäringen när gästerna uteblivit. Förutom att ta socialt ansvar för det loka näringslivet och väcka en framtidstro, ser vi
snabbspåret som ett viktigt initiativ för att minska matsvinnet då
dessa företag plötsligt stod med ett överskott av varor.

Lokala pommes frites på City Gross
Simon Karlsson och Fritiof Torstensson
är barndomskompisarna från Hässleholm
som tyckte så mycket om pommes frites
att de 2016 startade Green Fries. På
fyra år utvecklats verksamheten från
en food truck till att förse krögare
i bland annat Stockholm, Göteborg,
Malmö och Köpenhamn med kvalitetspommes frites.
I produktionen används två ingredienser – potatis som odlas cirka två km från
produktionsanläggningen och rapsolja

från Österlen. Alla råvaror som används
är KRAV-märkta, liksom slutprodukten.
Första året använde Green Fries ett ton
potatis, 2019 gick det åt 120 ton i produktionen.
När Corona-pandemin var ett faktum och
restaurangbranschen drabbades hårt gick
försäljningen drastiskt ner. Killarna letade
då efter kreativa sätt att hålla verksamheten igång och kom på idén att sälja
sina pommes frites i en frysbox utanför
produktionslokalerna. Efterfrågan var över

förväntan och kundernas
reaktioner mycket positiva.
När vi hörde talas om Green
Fries kontaktade vi Simon och Fritiof för
att undersöka möjligheten att sälja produkterna i vår butik i Hässleholm.
Produkter kompletterar City Gross sortimentet samtidigt som vi får möjlighet att
stötta lokala entreprenörer. I dag säljer
ett flertal av våra butiker Green Fries
produkter.
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Hållbar konsumtion
och produktion
MÅL 12

VÅRT BIDRAG

Användandet av våra gemensamma naturresurser är ohållbart. Vi behöver
därför förändra hur vi producerar och konsumerar varor för att minska påverkan på miljön och människan. En hållbar konsumtion innebär även social
och ekonomisk nytta i form av tillväxt, ökad sysselsättning, bättre hälsa
och minskad fattigdom. Det säger sig självt att det finns stora förbättringsmöjligheter i ett system där 1/3 av all mat som produceras slängs, samtidigt
som det finns människor som inte har mat för dagen.

Som aktör inom dagligvaruhandeln har vi ett stort ansvar och möjlighet att bidra
till en positiv förändring. Vi arbetar aktivt för att bidra till att halvera hela landets
matsvinn.

GENOMFÖRT UNDER VERKSAMHETSÅRET
Minskat köttsvinn med 37 procent från föregående år.
Minskat fisksvinn i testbutiker med 30 procent.
Erbjudit landodlad fisk i alla City Gross-butiker.
Rekryterat en förpackningsspecialist.
Tagit bort ägg från burhöns som ingrediens i våra egna märkesvaror.
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Vi har tydliga riktlinjer kring produktinnehåll och produktion. Att ställa krav på
leverantörer och producenter är en viktig del i arbetet. Exempelvis säljer vi enbart
sjömat från hållbara bestånd. Vi ställer också tuffare krav på förpackningar och
emballage genom att succesivt övergå till återvinningsbara material utan att
matsvinnet ökar. Alla plastförpackningar ska vara återvunna och/eller fossilfria
senast år 2030.
Genom att informera och inspirera våra kunder bidrar vi till att fler gör medvetna
val. Vi kommer att fortsätta arbetet med att vägleda konsumenter till hållbar
konsumtion.

Et t vä lav vägt ut bud

Ställningstaganden
inom sortiment
I vårt sortiment finns cirka 14 800
livsmedelsprodukter och cirka 3 800
nonfood-artiklar. De ska alla vara
säkra, etiskt framställda och fungera
bra. Kunderna ska alltid känna sig
trygga med de produkter vi säljer.
På sidan 67 kan du läsa mer om de
krav vi ställer på våra leverantörer
och producenter.
Förutom allmänna krav om säkerhet,
spårbarhet och sociala förhållanden i
produktionen har vi tagit ställning inom
en rad produktgrupper. Några av de
mer omdiskuterade områdena ser du
här till höger.

Känn dig
trygg med de
produkter vi
erbjuder!

LIVSMEDEL

HEM- OCH FRITIDSPRODUKTER

• 	Vi säljer enbart ägg från frigående höns.

• 	Inga växtskyddsmedel som innehåller
glyfosat.

• 	Endast certifierad och segregerad palmolja i våra
egna produkter.
• 	Enbart sjömat (fisk och skaldjur) från hållbara
bestånd.
• 	Vi har en åldersgräns på 15 år för köp av
energidrycker.
• 	Endast ekologiska eller fairtrade/kravmärkta
bananer.
• 	Endast bär som plockats under goda arbetsvillkor.
• 	Inga AZO-färger i livsmedel.

• 	Inga produkter med ämnen på EU:s
kandidatförteckning REACH.
• 	Inga biocidbehandlade varor.
• 	Inga varor med Bisfenol A.
• 	Inga AZO-färger i artiklar som barn kan
tänkas stoppa i munnen.
• 	Inga varor med fjädrar som plockats från
levande fåglar.

• 	Inga GMO-produkter.

• 	Inga våldsrelaterade filmer, tidskrifter, spel
eller annan media med 18-årsgräns.

• 	Vi säljer inte produkter innehållandes industriellt
framställda transfetter.

• 	Endast palmolja märkt med Green Palm
certificates eller RSPO i våra egna produkter.
• 	Inga varor med PVC, undantaget vissa
produktgrupper.

Mål 12

HÅLLBARHETSRAPPORT 2019/2020

41

Foto: Gregor Moser, Unsplash.com

Mot en hållbar
köttkonsumtion
Vi är kända för vårt svenska
butiksstyckade kött och är
stolta över våra köttavdelningar
med kunniga köttmästare som
styckar och packar köttet på
plats i butikerna. Vi har en stor
bredd i sortimentet och försöker
ta tillvara alla köttdetaljer, inte
bara de mest populära.
För den som vill bidra till ökad
biologisk mångfald i Sverige, värna
om den svenska köttproduktionen
och djuren, klimatet och våra
landskap är kött från Sverige det
naturliga valet. Det hittar du alltid
hos oss.

Ökad efterfrågan på nya arter
Det är lax, torsk och sill som säljer mest
men på senare tid har efterfrågan på
lite mer ovanliga arter som kummel,
havskatt och uer ökat. Madeleine Rispe
som är kategoriansvarig för fisk har en
teori om denna utveckling.
– Restauranger runt om i landet har
högre krav på sig att leverera fisk
från hållbara bestånd. Det gör att de
testar nya arter på menyn, något som
kunderna välkomnar. I och med det
får fler upp ögonen för nya spännande
arter och efterfrågar det sedan i våra
butiker, säger Madeleine.

Fisk från
hållbara
bestånd

Våra kunder kan känna sig trygga
med att vi bara säljer fisk från hållbara
bestånd. 2008 formade vi vår fisk- och
skaldjurspolicy som innebär att vi
utesluter alla hotade arter.
För oss är det aldrig ett alternativ att sälja
fisk från tvivelaktiga bestånd. Vår policy
utgår från:
•	Världsnaturfondens guide för mer miljövänliga
köp av fisk och skaldjur.
•	Rapporter och råd från ICES
(Internationella Havsforskningsrådet).
•	Studier och rapporter från SLU
(Sveriges lantbruksuniversitet).
•	Havs- och vattenmyndighetens arbete med
förvaltningsplaner och rapporter om nuläget.
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För att få ökad kunskap och ett
bredare perspektiv med inspel från
både fiskenäringen, industrin och
handelsledet har vi under det gångna
verksamhetsåret dessutom gått med i
Fiskbranschens Riksförbund.
Som aktör inom dagligvaruhandeln tar
vi ett aktivt ansvar för de livsmedel
vi väljer att köpa in och sälja vidare.
Därigenom är vi med och driver
utvecklingen mot ett hållbart fiske. Det
är viktigt att vi tar långsiktigt ansvar och
vågar ta rätt beslut, för att kommande
generationer ska få njuta av fisk och
skaldjur från våra hav och sjöar.

30%

MINSKNING AV
FISKSVINN GENOM
SKINPACK

Fisk på land
– för en hållbar framtid
På Bergendahls Food och City Gross
stöttar vi gärna och ofta lokala initiativ
som driver arbetet mot en bättre marin
miljö. Ett exempel är Gårdsfisk som
lanserades i våra butiker 2019.
I år har Gårdsfisk vunnit pris för Årets
Klimatbonde. Vi uppskattar deras arbete
för att minska mängden importerad fisk
till Sverige och är glada över att kunna
förmedla deras produkter. Nästa år
kommer vi dessutom att kunna erbjuda
Gårdsfisks varor packade med vår egen
skinpackmetod vilket gör att hållbarheten ökar.

Pilotprojekt med
ny fiskförpackning
Under året har vi testat att använda
skinpackmetoden, som idag används
för vårt butiksstyckade kött, på fisk.
Tio butiker fick under en testperiod packa
fisken i vakuumförpackningar som gör
att hållbarheten blir längre. Arbetet håller
nu på att utvärderas och det preliminära
resultatet visar att vi har minskat svinnet
på fisken i dessa butiker med cirka 30
procent och att kvaliteten på produkten
dessutom blivit bättre. Utifrån testet har
vi också lärt oss att vi behöver effektivisera arbetsmomentet då det i dagsläget
tar dubbelt så lång tid att packa med
hjälp av den här metoden.

Men vi behöver inte äta kött varje
dag och självklart stödjer vi också
en utveckling där kött äts mer
sällan. Det är därför glädjande
att konsumtionen av alternativa
proteinkällor ökar. Enligt en Sifoundersökning presenterad i slutet
av 2019 anger 28 procent att de
äter vegetariskt två till sex dagar
i veckan. Drygt var femte svensk
anger att de planerar att äta mindre
kött under det kommande året.
Vi stödjer en förflyttning när
det gäller proteinkällor genom
ett brett och ökande utbud
av livsmedel med växtbaserat
protein. Alla har rätt till ett rikt
utbud av livsmedel att välja
mellan, de som helt valt bort kött,
de som äter kött ibland och de
som föredrar fisk och fågel.
Alternativa proteinkällor ska vara
lätta att hitta i butikerna, både
för kunderna som aktivt söker
efter dem och för de som letar
inspiration till dagens middag.
För de kunder som väljer att äta
kött, fisk och skaldjur ska det vara
enkelt att göra bra och hållbara val.
Genom information och vägvisning
i butikerna och via våra kunniga
medarbetare, vägleder vi kunderna
i butikerna.
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Kvalitetsprocess
När vi har bestämt oss för att ta fram en
produkt begär vi underlag från leverantörer som följer våra riktlinjer och lever
upp till våra krav.
Ett antal leverantörer väljs ut som får ta
fram produktförslag. Dessa testas sedan
i vårt provkök med hjälp av en smakpanel. När vi valt ut en produkt börjar
arbetet med att kvalitetssäkra produkten
och produktionen. Bland annat kräver vi
undertecknad uppförandekod, intyg på
att anläggningen är kvalitetskontrollerad,
specifikation över råvaror och ursprung,
analysresultat och provtagningar.

POPULÄRA
FAVORITER

Favorit Ekologiskt
Favorit
Vårt varumärke Favorit har, precis som namnet antyder, blivit en favorit med en självklar plats på många kunders inköpslistor.
Favorit är vårt största egna varumärke volymmässigt, och vi är stolta över att kunna leverera god kvalitet till ett bra pris.

Våra
egna
varor

I vårt ekologiska sortiment hittar du produkter märkta med EU-lövet vilket
signalerar att produktionen följer lagstiftningen för ekologiskt jordbruk
och förädling. Det är produkter som bidrar till en bättre miljö, ett hållbart
klimat och hälsosamt val.

Ägg från frigående höns
SÄTT T PÅ
N
GULDKVAARON
TILL

FÖR DE
PRISMEDVETNA

Riktigt bra produkter med en kvalitet
som är lika bra eller bättre, ställt mot
marknadsledande produkter i varje
kategori, men till ett bättre pris. Det
är värdet våra egna märken Favorit,
Favorit Finfina och Budget tillför i
sortimentet.
Idag utgörs vårt sortiment av egna
märkesvaror av cirka 1 500 artiklar,
motsvarande 12,1 procent av City Gross
totala sortiment. Genom att lyssna på
våra kunder, branschen och omvärlden
håller vi oss ajour och utvecklar ständigt
det befintliga sortimentet.
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Allt för att säkerställa att vi levererar en
produkt av bra kvalitet och uppfyller kundernas förväntningar på smak, konsistens,
funktion, information och säkerhet. När
produkten är lanserad sker löpande uppföljningar och tester för att säkerställa att
den fortsätter behålla samma kvalitet.

Vi har sedan januari 2018 enbart
sålt färska ägg från frigående
hönor och sedan mars 2020
används bara ägg från frigående
hönor som ingrediens i våra egna
varor. Under utfasningen av äggen
som ingrediens, märktes ett ökat
ansvarstagande i branschen för
frågan liksom en medvetenhet,
ökad kunskap och engagemang
för hönors välmående. Det gäller
såväl leverantörspackade
som butiksproducerade
produkter från vår egen
catering och bageri.

Favorit Finfina
Våra lyxigaste varor ingår i premiumsegmentet – Favorit Finfina.
Produkterna passar den som vill sätta guldkant på tillvaron med lyxiga
råvaror och förädlade produkter av högsta kvalitet. Produkterna är
utvecklade för att njutas av och bjudas på vid festliga tillfällen.

Budget
Budget är varumärket som passar alla prismedvetna konsumenter.
Sortimentet består främst av basvaror som köps ofta eller i stora volymer.
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Svinnlådor
räddar mat
Cirka 30 procent av allt matsvinn är frukt
och grönsaker, ofta med skönhetsfel men
som fortfarande är fullt ätbara. För att
undvika att dessa varor slängs erbjuder
samtliga butiker en färdigpackad fyndlåda med frukt och grönsaker. Idén kom
från en av våra medarbetare på City
Gross i Ytterby. Fyndlådan finns sedan
våren 2019 i samtliga City Gross butiker.
Genom initiativet minskar vi svinnet av
frukt och grönt med 17 ton i månaden!

Tillsammans
mot svinnet
Enligt FN:s utvecklingsprogram (UNDP) slängs så mycket som en tredjedel av all mat
som produceras i världen. För att minska belastningen sker ett stort arbete runt om i
världen för att halvera matsvinnet i hela livsmedelskedjan till 2030: från produktion,
via tillverkning, leverantörer och grossister till butiker och slutligen i hemmen.
Den senaste tiden har matförsörjningen
påverkats ytterligare på många platser i
världen, detta på grund av arbetskraftsbrist och andra störningar som uppstått
i spåren av Covid-19. I Sverige har dock
livsmedelsförordningen fungerat bra,
även om konsumtionsmönstret under
våren ändrades när många handlade mer
än vanligt. Detta bidrog till en tillfällig
nedgång i svinnet.
För 2019/20 är nivåerna av matsvinn inom
vår verksamhet 1,54 procent. Vi utmanar
oss själva att öka takten med målet att
matsvinnet från vår egen verksamhet ska
minska till 1 procent till år 2025.
Vi arbetar med innovativa arbetssätt
och verktyg för att minska vår del av matsvinnet. Sedan 2018 använder alla City
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Gross butiker ett system från Whywaste
för datumhantering. Tack vare det digitala
verktyget har våra medarbetare ännu
bättre koll på bäst-före-datum på varor
och kan i god tid vidta åtgärder för att
produkten inte ska gå till spillo. Whywaste
används idag på mejeriprodukter, ost och
chark. Systemet varnar när en vara närmar sig sitt hållbarhetsdatum och kan då
till exempel prissänkas, tillagas i butikens
kök eller skänkas till välgörande ändamål.
Varje butik väljer vilka lokala mottagare som eventuell överbliven mat ska
skänkas till. Ofta rör det sig om organisationer som hjälper behövande människor
eller lokala bönder som ger överbliven
mat till sina djur. Du kan läsa mer om
hur butiker jobbar med lokala initiativ
på sidan 38.

Allt matsvinn
blir inte avfall,
en del säljs
till rabatterat
pris och annat
skänks till
välgörenhet

Frukt &
grönsaker
sålda i
svinnlådor
2019/20

205

ton

Butikernas
skänkta
livsmedel
2019/20

FRUKT & GRÖNT

47

ton

TREÅRSÖVERSIKT TOTALT MATSVINN
(CITY GROSS)
19/20

18/19

17/18

1,54 %

1,53 %

1,52 %

TREÅRSÖVERSIKT FRUKTOCH GRÖNT-SVINN (CITY GROSS)
19/20

18/19

17/18

3,59 %

2,62 %

2,40 %

TREÅRSÖVERSIKT KÖTTSVINN
(CITY GROSS)
19/20

18/19

17/18

1,86 %

2,95 %

4,22 %

TREÅRSÖVERSIKT TOTALT MATSVINN
FRÅN LOGISTIKVERKSAMHETEN
19/20

18/19

17/18

0,02 %

0,05 %

0,01 %

BRÖD & BAGERI

128

ton

ÖVRIGA
PRODUKTER*

18

ton

Autoorder
Alla våra City Gross-butiker
använder idag autoorder, ett
automatiserat orderflöde baserat
på kvalitativa prognoser.
Leveranserna anpassas med stor
precision till efterfrågan och vi
kan bidra till minskat matsvinn
redan i ett tidigt skede. Målet
för verksamhetsåret 2019/20
var att med hjälp av denna teknik
minska matsvinnet med ett värde
av 9 miljoner kronor.

I dagsläget är cirka 90 procent
av våra leverantörer påkopplade
till autoorder på det lagerlagda
sortimentet. Det innebär att
även beställningarna från vårt
centrallager till leverantörerna
sker med automatik.
Förutom att ansvara för vår egen
del i kedjan försöker vi även påverka
leverantörerna genom att ställa
krav. Vi tipsar samtidigt våra kunder
om enkla svinnåtgärder som sparar
pengar och bidrar till en bättre miljö.

*Produkter med passerat bäst-före datum
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Annica Hansso n-Borg,
hållbarhetschef:

Den komplexa
plastfrågan
Plast är idag ett hett ämne i samhällsdebatten. Men hur gick vi från att lovorda
framtidens material, till att idag snarare se plast som ett skällsord?
Plast är ett ungt material som fick sitt
stora genombrott på 1950-talet. Efter
världskrigen var det viktigt att sätta fart
på marknaden, bygga upp Europa och börja
transportera varor i större utsträckning.
Det tunga glaset ersattes med den lätta
plasten. De första åren kom produktionen
av plastförpackningar upp i cirka en miljon
ton per år och sedan dess har produktionen stadigt ökat med i snitt 9 procent
varje år. Nu är vi uppe i en produktion på
nästan 400 miljoner ton per år. Utvecklingen har varit lavinartad.

Varför är plast
så populärt?
Vikten
I jämförelse med material som trä, glas och
metall väger plast betydligt mindre vilket
har stor betydelse för produktionen och
transporten av varor. Transporter med
plastförpackade varor är mer energieffektiva och därmed mindre skadliga för
miljön. Byter vi ut glaset i en syltburk mot
plast minskar förpackningens vikt med
cirka 98 procent.
Cirka 40 procent av all plast i Europa
används till förpackningar. Hälften av alla
förpackningar är gjorda av plast. Trots
mängden står plastförpackningarna bara
för 17 procent av den totala förpackningsvikten. Dessutom utvecklas
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"C irk a 40
proc en t av al l plas t i
Eu ropa anvä nd s til l
fö rpac kninga r."

ständigt nya och förbättrade plastförpackningar som blir både lättare och
starkare. Under de senaste 12 åren har
exempelvis mängden plast i läskflaskor
minskat med 12 procent. Införandet av
påfyllningsförpackningar av exempelvis
kryddor och tvål är också ett effektivt
sätt att minska förpackningsvikten.

Hållbarhetstid hos livsmedel
Plastfilm ökar hållbarhetstiden hos livsmedel och bidrar till ett minskat matsvinn
och därmed en mindre klimatbelastning.
En plastfilm ger ett effektivt skydd mot de
fysiska och mikrobiologiska skador en vara
kan utsättas för på väg från produktion till
konsumenten. I utvecklingsländer blir upp
till 50 procent av maten förstörd under
hantering och transporter. För transporter
i mer framskridna samhällen är motsvarande siffra två procent, vilket bland annat
visar plastförpackningarnas fördelar.
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Producenter sätter
förpackningar på marknaden

Återvunnen plast
används i tillverkning

Plastskam för
fel beteende

Plasten tvättas
och finfördelas

Plasten samlas in

Fortsättning
"Varför är plast
så populärt?"

Plasten sorteras
I Tyskland gjordes ett försök att ta bort
plastfilm på slanggurka för att minska
plastmängden. Detta resulterade dock
i att hälften av alla gurkor fick slängas
innan någon hann köpa dem. Vår egen
City Gross-historia visar samma princip;
vi har lyckats minska vårt köttsvinn genom
att anamma ny utveckling inom plast och
laminat. Genom att gå från tråg till en
skinpacklösning har vi lyckats mer än
halvera vårt köttsvinn.
Detta ställer oss inför ett dilemma där två
hållbarhetsaspekter ställs mot varandra,
matsvinn och förpackningar. Som det ser
ut just nu tjänar vi dock oftast mer på att
rädda matsvinn än att utan närmare analys
rata all plast. Förpackningar av plast gör
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det möjligt för oss att få renare varor med
längre hållbarhet och som behåller sitt
näringsvärde under en längre tid.

Livsmedelssäker förpackning
Ytterligare en orsak till att plast är så
eftertraktat är att förpackningar av plast
uppfyller de krav som ställs på material
i kontakt med livsmedel. Inom Europa är
dessa lagkrav ställda av EU kommissionen
i direktiv 2002/72/EG som bland annat
säger att ämnen i förpackningen som kan
vandra över i livsmedel inte får överskrida
60 mg/kg livsmedel. Detta direktiv sållar
bort en hel del andra material som inte
klarar kraven och då har plast blivit det
huvudsakliga materialet till just livsmedelsförpackningar.

En annan viktig fråga är att material som
används i kontakt med livsmedel inte får
överföra ämnen till produkterna i sådana
mängder att det utgör en hälsorisk. För
plast i kontakt med livsmedel finns en
specifik EU-lagstiftning men för papper
finns idag bara riktlinjer.

Lönsamhet
Lägre vikt, färre transporter, längre hållbarhet samt säkrare och renare produkter
gör att lönsamheten ökar när plastmaterial
används. Men för den skull ska vi inte sluta
ta hand om förpackningen när innehållet
är konsumerat. Plastförpackningen är en
råvara till nya förpackningar. Här måste vi
alla tänka cirkulärt. 
Annica Hansson-Borg, hållbarhetschef

150 miljoner ton plast finns i
världens hav. Mellan 80–90
procent av all plast som slängs i
naturen och haven kommer från
tio specifika floder, åtta i Asien
och två i Afrika. Drygt hälften av
detta plastskräp kommer från engångsartiklar. Här har vi ett stort
problem som måste lösas, och det
behövs i första hand en beteendeförändring.
Endast en av fem plastförpackningar återvinns idag. Den andelen måste öka! Vi är ganska bra på
att panta i Sverige, men vi kan bli
bättre på att sortera för plaståtervinning.
På samhällsnivå måste vi skapa
förutsättningar att kunna sortera
i hemmen men också på alla
platser vi rör oss, i parken, på
stan, på stranden osv. För det är
ditt och mitt beteende som avgör
var plasten används, det är vårt
gemensamma ansvar. Det finns
ett stort värde i att hitta cirkulära
kretslopp för plastförpackningar
så vi inte fördärvar vår natur eller
bränner upp värdefullt råmaterial
som kan bli nya produkter i
generationer framöver.

Plastskatt som
delvis missar målet
Plastskatten har lett till en beteendeförändring i samhället på väldigt kort tid
(från maj till augusti). Vår försäljning av plastbärkassar har sjunkit med över
70 procent. Men det gäller att alternativet är bättre. Under samma period har
försäljningen av papperskassar fördubblats, en negativ utveckling ur miljö- och
klimathänsyn.
En pappkasse måste användas 40
gånger för att kompensera för den
klimat och miljöpåverkan den medfört.
Kan en papperskasse användas 40
gånger? En plastpåse av returmaterial
behöver bara användas två gånger för
att uppnå samma miljö- och klimatneutralitet. Därmed blir det tydligt att
en skatt som gäller alla plastkassar
riskerar att missa miljömålet.
Självklart förespråkar vi alltid flergångskassen som kan användas om och om
igen, men har du glömt den hemma så är
alltså plastkassen ditt bästa alternativ.

Vi har också kunnat se en ökad försäljning
av avfallspåsar då dessa ofta ersätter
plastbärkassen för brännbart avfall i hemmen. En produkt som oftast inte ligger lika
långt fram vad gäller materialval.
Även påsarna för frukt och grönt samt
fryspåsar påverkas av den nya skatten.
Dessa har försetts med en skatt om 38 öre
styck vilket nu kunderna står för. I denna
del kan vi hittills inte se någon större
beteendeförändring. Vi behåller den tunna
plastpåsen för frukt och grönt, fortsätter
sälja flergångpåse och har även infört en
pappåse efter önskemål från våra kunder.

FÖRSÄLJNINGSFÖRÄNDRING FRÅN
FÖREGÅENDE VERKSAMHETSÅR
(PROCENT)

V.19-V.35
2020

Plastbärkasse

-35%

-71%

Pappersbärkasse

+28%

+108%

Scanningkasse (flergång)

+1,5%

Sålde slut

Ny

Sålde slut

TYP AV BÄRKASSE

Bag in bag (flergång)
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Klimatsmart!

Hur många
användningar
gör kassen
klimatneutral?

Förnybar eller
återvunnen
råvara till 2030

Plastkasse av återvunnet returplastmaterial
2 gånger

Flergångskassen
35 gånger

Papperskassen
42 gånger

Plastkasse av biologiskt nedbrytbar plast

Vi utvecklar ständigt våra EMV-produkter
och förpackningar för butiksproducerade
produkter. Just nu arbetar vi intensivt
för att förpackningsmaterialet ska vara
återvunnet och på sikt fossilfritt. Dock
får inte hållbarheten och livsmedelssäkerheten äventyras eller förkortas.

42 gånger

Bomullskassen

Framtida utmaningar
20 000 gånger

Visste du att plastpåsen i kassan är det bästa
alternativet om du glömt flergångskassen hemma?

Den är slitsta

Många tror att papperskassen är ett bättre alternativ ur miljösynpunkt, men
faktum är att den i plast endast behöver användas två gånger för att bli klimatneutral. Allra bäst är vår flergångskasse förstås – den används länge och har
flest användningsområden. Bära tvätt, slänga återvinning, packa till picknicken
– hur gör du?

52 HÅLLBARHETSRAPPORT 2019/2020

Mål 12

Från juni 2021 har EU beslutat om att förbjuda och begränsa försäljning av en rad
engångsplastartiklar genom det så kallade
SUP-direktivet. Det finns sju typer av krav
i direktivet som bland annat gäller förbud
mot vissa produkter, krav på märkningar
och utformning, ett ökat producentansvar
samt medvetandehöjande åtgärder. Bland
annat kommer bestick, sugrör, tops, muggar och tallrikar i plast att bli förbjudna.
Det finns också krav från EU om att
medlemsländerna måste vidta nödvändiga åtgärder för att på ett ambitiöst och
bestående sätt minska förbrukningen
av engångsplastartiklar. Under arbetet
med att införliva EU-direktivet i svensk

lagstiftning tittar man även på förbud av
engångsglas och engångsmatbehållare
i plast. Det utreds också om det går att
reglera servering av mat och dryck i plastprodukter för engångsbruk i restauranger,
dagligvaruhandeln och på andra platser.
Genom en skatt på engångsplastartiklar
vill man minska de negativa miljöaspekterna dessa ger. Produkterna förbrukas i
stora mängder och förbrukningen väntas
öka. Engångsplastartiklar står för stora
avfallsflöden och det är endast en liten andel som idag återvinns efter användning.
Vidare hamnar de högt upp i statistiken
för nedskräpning i städer, parker och vid
stränder. Den nya lagen om skatt på engångsartiklar föreslås träda i kraft den
1 september 2021. Enligt förslaget ska
skatten vara på fem kronor för en mugg
och sju kronor för en livsmedelsbehållare.

Coronaviruset gav effekt
på färdigpackat

Coronapandemin har
ändrat många
kunders köpbeteenden

livsmedel som säljs i lösvikt. Samtidigt
ökade efterfrågan på färdigpackad mat.
När Corona-pandemin nått en generell
spridning i Sverige ändrade många
kunder sitt köpbeteende. En tydlig effekt
var oviljan att köpa produkter i lösvikt
exempelvis lösviktsgodis, sallad från
salladsbarer med självplock, delikatesser
från öppen delidisk, bröd och bullar i
lösvikt och till och med viss frukt och
grönt. Detta trots att myndigheter som
Livsmedelverk och Folkhälsomyndigheten
informerade om att viruset med största
sannolikhet inte sprids via livsmedel.
Samtidigt ökade försäljningen av godis
i påsar, packat bröd och de frukter och
grönsaker som säljs förpackade.
Vi fick då ta flera oväntade beslut om att
börja plasta in livsmedel för att kunna ha
kvar de här produkterna i hyllorna och
undvika att slänga bra mat. Exempelvis
fick nybakat bröd och bullar i lösvikt,
stoppas i påsar.

Under våren, från en vecka till en annan,
minskade efterfrågan drastiskt på
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Hållbara transporter
En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är att
minska transporternas negativa effekter på
miljön. För att lyckas med detta pågår ett
arbete för att gå över till förnybara drivmedel inom Bergendahls åkeri. År 2017 började
vi använda det miljövänliga bränslet HVO
100, det vill säga ren HVO. Vi lyckades då
sänka våra utsläpp av koldioxid med 81
procent jämfört med 2016/17. Under 2018/19
togs ett regeringsbeslut om att blanda
vanlig diesel med HVO, vilket resulterade i
att vårt tankställe med ren HVO togs bort.
Det fanns helt enkelt inte tillräckligt på
marknaden.

HVO 100 på stationer inom vårt distributionsområde. Förnyelsebart bränsle utgör
idag 54 procent av det vi tankar. Samtidigt
var vår utsläppsreduktion i genomsnitt
43,4 procent under 2019/2020, vilket kan
jämföras med 44 procent under föregående verksamhetsår. Vi saknar fortfarande
möjligheten att tanka HVO 100 i Hässleholm
men vi söker vidare efter nya lösningar.

119 186
ANTAL LITER HVO

478 035
ANTAL LITER DIESEL
(VARAV 42 % HVO OCH
58 % FOSSIL DIESEL)

Under 2019/20 har arbetet fortgått med
att hitta nya lösningar som gör att vi kan
använda HVO 100 i högre utsträckning igen.
Genom nya samarbeten har vi kunnat tanka

Bekämpa klimatförändringarna
MÅL 13

VÅRT BIDRAG

Mål 13 syftar till att motverka de globala klimatförändringarna. Utsläppen av
växthusgaser fortsätter att öka och vi riskerar att få en genomsnittlig global
uppvärmning över två grader. Det skulle få mycket allvarliga konsekvenser.
Många och snabba insatser för att vända på den negativa utvecklingen är
nödvändigt för att skydda planeten.

Vi arbetar aktivt med att minska vår påverkan på klimatet, inte minst inom
större områden som effektivare transporter, energianvändning och inköp.
Ambitionen är att halvera vårt koldioxidutsläpp till år 2025 och under samma
period minska andelen fossilt bränsle i våra transporter med 70 procent. Vi ska
fortsatt köpa enbart förnyelsebar energi och minska vår totala energianvändning med minst sex procent per år.

GENOMFÖRT UNDER VERKSAMHETSÅRET

Vi arbetar med utbildning av medarbetare, förnyade arbetssätt och ny teknik.
Många insatser inom mål 13 bidrar också till effektivisering av verksamheten,
exempelvis fyllnadsgraden i våra lastbilar, liksom besparingar som exempelvis
minskad el- och bränsleförbrukning. Inrikes tjänsteresor ska i första hand ske
med tåg och i andra hand bil eller flyg.

Ökat fyllningsgraden i våra lastbilar.
U
 tbildat våra förare i sparsam körning och därmed minskat bränsleförbrukningen med fyra procent.
Minskat utsläppen av koldioxid från flyg- och tågresor med 26 procent.
Minskad el-användning med tre procent.
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Utsläppsreduktionen utgör skillnaden mellan våra aktuella drivmedels växthusgasutsläpp jämfört med en helt fossil
motsvarighet. Den procentuella utsläppsminskningen beräknas genom att dividera utsläppsreduktionen med utsläppen från
samma energimängd av en fossil motsvarighet.

Ökad fyllnadsgrad

Vår ambition
är att optimera
fyllnadsgraden
i våra lastbilar
varje dag

Att arbeta för en god fyllnadsgrad
är viktigt ur flera aspekter. En hög
fyllnadsgrad innebär att miljön sparas
då det blir färre transporter, samtidigt
som vår verksamhet effektiviseras och
blir mer lönsam. Vår ambition är att
optimera fyllnadsgraden i våra lastbilar
varje dag. Under året har vi samlat vår
lagerverksamhet till Hässleholm vilket
bidragit till en förbättring. Som exempel
har fyllnadsgraden i lastbilarna i vårt
Stockholmsflöde ökat till 93 procent, en
förbättring från 2018/19 då samma siffra
var 91 procent. Under särskilda månader,
till exempel mellan maj och juni 2020, har
fyllnadsgraden varit hela 99 procent.

Vi ställer höga krav på de samarbetspartners som utför transporter för vår
räkning. Självklart ska de följa gällande
regler och lagar men de ska också
kunna köra varor i tre temperaturzoner i
fordonen. På så vis ökar fyllnadsgraden
och det blir färre kilometrar körda då fler
varuslag levereras samtidigt. Förutom
detta krävs en ISO-certifiering och
lastbilarna ska vara miljöklassade. Under
året har vi arbetat för att både egna och
inhyrda transporter ska ha minst Euroklass
6, en europeisk miljöklassning som ställer
krav på fordonens utsläpp.
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Långväga varutransporter
Vi arbetar för att minimera den
påverkan långväga transporter har
på samhället. Eftersom vi främst
fraktar koloniala varor långt, kan vi
välja sjöfart och tåg som primära
transportmedel då varorna tål en
längre ledtid. Sjöfarten kan avlasta
vägtransporter på ett klimatsmart
sätt. Fartyg har kapacitet för stora
godsvolymer och då blir utsläppen
låga för varje vara.
Majoriteten av våra långväga
transporter, utanför Europa,
kommer från Asien. Under 2019/20
har vi haft 137 frakter med sjöfart
via vilka vi totalt fraktat 852 ton
gods, inga frakter under året har
gjorts med flyg. Det kan jämföras
med 2018/19 då 188 sjöfrakter av
totalt 1 345 ton gods genomfördes.
Detta har inneburit minskning av
koldioxidutsläppen med 12 procent
från långväga transporter (utanför
Europa).

Sparsam
körning
gör stor
skillnad
I februari 2020 startades ett projekt
för sparsam körning inom Bergendahls åkeri. Ett system har implementerats som följer och utvärderar våra
chaufförers körning utifrån bestämda
parametrar. Roger Lagerkvist är
gruppchef för Bergendahls åkeri, och
berättar att det bland annat handlar
om att undvika överhastighet, hårda
inbromsningar och tomgång.
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– Vi vill utveckla kunskapen hos oss
själva och hos medarbetarna. Därför
följer vi hur den sparsamma körningen
går vecka för vecka och på individnivå.
Mycket handlar om att coacha medarbetarna och att hjälpas åt för att bli
bättre, säger Roger.
Målet har varit att sänka bränsleförbrukningen med 3 procent under
2019/20. Vi lyckades dock bättre än så,
med 4 procents sänkning under
6 månader.
– Det blir väldigt många positiva effekter
av sparsam körning, både för miljön och
ekonomiskt. Vi får ett lugnare körsätt
som bidrar till ökad trafiksäkerhet på
vägarna, och en körning som sliter mindre på fordonet. Nu jobbar vi framåt och
utvecklar tankesättet vidare. Under våren

2021 kommer vi att sätta ett nytt mål för
minskad bränsleförbrukning, säger Roger.
En medarbetare som använder systemet
är Thomas Rose. Han har varit i branschen i sju år, och chaufför för Bergendahls åkeri sedan två år tillbaka.
– Jag tycker att systemet fungerar väldigt bra. Det ger en insikt i hur småsaker
bidrar till en dold bränsleförbrukning, till
exempel hur mycket man bromsar i onödan. Jag är van vid att köra miljövänligt
och ekonomiskt, eller eco-driving som
det heter, men det är lätt att man tappar
tänket så det krävs påminnelser för att
hålla i det i längden, säger Thomas.
Thomas berättar att det var en omställning när systemet infördes. När han och
kollegorna väl kommit in i det, har det
dock gått bra.

– Vi får bra återkoppling från våra chefer.
Jag kan fråga om uppgifter och sedan
går vi igenom och ser vad som kan
förbättras. Men det är även positiv feedback, såklart. Mellan oss kollegor pratar
vi också och vi delar teorier om hur man
kan göra, och inte göra, avslutar han.

Bränsle- en
ng
förbrukniskat
har min cent
med 4 proader
på 6 mån

När det kommer till våra inleveranser inom Europa, sker den största
delen av sträckan via tåg även om
detta i regel är dyrare än exempelvis lastbil. Under 2019/20 har detta
inneburit en utsläppsbesparing
med minst 53,4 ton CO2 för dessa
transporter.* Under verksamhetsåret 2019/20 har vi totalt fraktat
9 300 ton gods inom Europa till
Sverige.
Vi väljer alltid den bästa lösningen
utifrån ett hållbarhets- och serviceperspektiv. Speditören ska underlätta arbetsbelastningen för våra
medarbetare, till exempel genom
att minimera risker, kunna ta ut
fullständiga rapporter och erbjuda
ett transparent samarbete.
Vi har under året inlett dialoger
med våra speditörer för att få en
totalbild över importflödena. Det
kommer ge oss en godare översikt
och möjlighet att löpande rapportera exempelvis utsläppsstatistik.
*Detta gäller delar av våra Europa-transporter. Vi
har dock inlett en dialog med samtliga speditörer
för att inför nästa rapport kunna ge en helhetsbild.
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Foto: Liam Pozz, Unsplash.com

Optimerad el-användning
För att vara resurseffektiva
återvinner vi den värme som blir
över från våra kylanläggningar.

Mängden
utsläpp av
koldioxid från
flyg & resor
har sjunkit
med 26%

Tjänsteresor
Med en verksamhet som sträcker
sig över landet, är det naturligt för
vissa av våra medarbetare att resa
i sitt arbete.
För oss är det viktigt att det finns tydliga
riktlinjer för att boka och genomföra
tjänsteresor. Vi har därför beslutade
policyer avseende samtliga resor i tjänsten.
På så vis tar vi aktivt ställning för ett mer
hållbart resande. Vi ser just nu över och
uppdaterar vår nuvarande resepolicy
och bilpolicy, i syfte att klimatanpassa
våra riktlinjer för bruksbilar respektive
förmånsbilar ytterligare.
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TJÄNSTEBILAR
Tjänstebilar: 139 stycken (155)
Poolbilar: 3 stycken (3)
Dieseldrivna: 115 stycken (144)
Bensindrivna: 1 stycken (1)
Eldrivna: 5 stycken (1)
Hybridbilar: 18 stycken (10)
Körda km, tjänstebil:
1 283 761 (1 495 850)
Körda km, poolbil:
66 450 (59 190)
Körda km, egen bil i arbetet:
135 360 (177 500)
Inom parantes anges antal från
föregående verksamhetsår.

Under 2020 har vi minskat våra resor som
en följd av Covid-19. Vi har arbetat mer hemifrån, och haft fler möten på distans. Under
2019/20 har antalet körda mil i arbetet (tjänstebil, poolbil eller egen bil i jobbet) minskat med
14 procent, motsvarande cirka 247 000 km,
samtidigt reste vi cirka 920 kilometer med flyg
och tåg, vilket kan jämföras med cirka 1240
kilometer föregående verksamhetsår.
Totalt 513 resor har gjorts via flyg, vilket motsvarar utsläpp av 104 700 kg koldioxid. Med tåg har
603 resor genomförts vilket motsvarar utsläpp
av 1,7 kg koldioxoid. Koldioxidutsläppen från tåg
och flyg har minskat med 26 procent 2019/20
jämfört med föregående verksamhetsår.

Hållbar energianvändning
Den energi som används i vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som
möjligt. Vår förbrukning ska tillgodose
våra behov, utan att riskera att ta slut
på eller förstöra vår planet.
All den el vi köper in kommer från
vattenkraft som är en förnybar energikälla.
Under verksamhetsåret har vi använt
89 829 706 kWh el. En minskning med
nästan 3 procent från föregående år.

89 829 706

KWH EL ANVÄNT UNDE
VERKSAMHETSÅRET R

Denna värme använder vi
sedan till att värma upp våra
lokaler med samt att förvärma
vårt tappvarmvatten. I den
senaste hållbarhetsrapporten
skrev vi om ett pågående
projekt för att optimera
temperaturinställningarna i våra
varukylar. Det långsiktiga målet är
att minska energiförbrukningen
från varukylarna med 5–6 procent.
Under verksamhetsåret har
aktiviteterna löpt på enligt plan.
En första fas är slutförd där olika
verktyg för drift och övervakning
setts över och valts ut. Nästa steg
är att implementera optimeringen
och därefter följa upp resultatet.

Vi strävar efter att minska elanvändningen
i verksamheten. Exempel på detta är
genom löpande kontroll av temperaturer
samt kontinuerligt byte av ljuskällor
till resurssnålare varianter. Målet är
att en nybyggd butik ska ha en lägre
elförbrukning än i befintliga. Vid
en nybyggnation eller då en butik
uppgraderas byter vi alltid till bättre och
energieffektivare utrustning.

Total elanvändning
Logistikverksamheten (Tumba,
Staffanstorp & Hässleholm)

Förnyelsebara källor
10 263 236 kWh

Elanvändning från icke
förnyelsebara källor
0 kWh

Total elanvändning
Detaljhandel City Gross*

Elanvändning från
förnyelsebara källor
79 566 470 kWh

Elanvändning från icke
förnyelsebara källor
0 kWh

Total elanvändning

89 829 706 kWh

0 kWh

Effektiv vattenanvändning
I Bergendahls Foods verksamhet
förbrukas en mindre mängd vatten,
majoriteten används för att göra
rent lokaler och för att rengöra
utrustning. Även i bagerierna
används en mindre mängd.

*I fem City Gross-butiker är det hyresvärden som står för elinköp. Dessa butiker är därför inte inräknade i statistiken ovan.
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Produktmärkningar

Svenskt kött och
öppna landskap
Närproducerat kött i Sverige innebär god djurhållning, låg antibiotikaanvändning, öppna landskap och arbetstillfällen inom jordbruket.
Vi på Bergendahls Food värnar om svenskt kött, svenska djur och i förlängningen
de öppna landskapen. Över 99 procent av det färska kött vi säljer är svenskt kött
styckat på plats i våra City Gross-butiker. Vi vill bidra till en ansvarsfull och medveten köttkonsumtion, då är det svenska köttet ett självklart val.
Det innebär djur som betat i svenska hagar och vuxit upp under trygga förhållanden
i lador och stior utan onödiga antibiotikabehandlingar. Betande djur gör landskapet
rikt på värdefulla växter, insekter och fåglar. En betad hage kan innehålla så mycket
som 40 olika arter per kvadratmeter. Många växter, insekter, fjärilar, vilda bin och
fåglar är beroende av öppna landskap och lever i samspel med varandra. Det är
värdefullt i sig, men bidrar även till viktiga funktioner som gör naturen mer robust.

Ekosystem och
biologisk mångfald
MÅL 15

VÅRT BIDRAG

Mål 15 handlar om att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi,
vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden.
Att säkerställa hållbart nyttjande av ekosystemtjänster är en avgörande
utmaning för vår överlevnad

Vi arbetar för att bevara och främja ekosystem och biologisk mångfald genom
att stödja svenska och lokala livsmedelsproducenter, inte minst svensk köttproduktion. Över 99 procent av det färska som säljs på City Gross är svenskt.

GENOMFÖRT UNDER VERKSAMHETSÅRET
Nått en eko-andel i City Gross sortiment som uppgår till 5,53 procent.
Sedan införandet av digitala kvitton sparat cirka 43 ton papper.
Ny miljöchef med övergripande ansvar för Svanen-arbetet.
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Vi är, och ska fortsätta vara, en Svanenmärkt kedja från grossist till butik. Det
innebär bland annat att vi erbjuder ett brett sortiment av miljömärkta och ekologiska varor och att vi använder miljömärkta förbrukningsprodukter. Vi stävar mot
att ekologiska varor ska utgöra minst sex procent av vårt sortiment till år 2025.
Vid sidan om detta pågår ett arbete för att utveckla miljöarbetet på City Gross
och inom vår logistikverksamhet, projekt inom energieffektivitet, matsvinn och
mycket mer.

Produktmärkningar utgör en
viktig funktion i våra butiker för att
vägleda kunder att göra medvetna
val. Genom märkningar säkerställs
att produkter lever upp till kriterier
kopplat till exempelvis innehåll,
ursprung, kvalitet och produktionsförhållanden. Det görs dessutom
löpande utomstående revisioner för
att säkerställa att kriterierna efterlevs. Här följer en sammanställning
över märkningar som vi anser viktiga och hur många varor vi erbjuder
med respektive märkning.
EU-Ekologisk (märkta med Europalövet)
KRAV

1255
434

Fairtrade/rättvisemärkt
MSC/ASC

127
193/27

EU-Blomman

34

Svanen

345

Bra Miljöval

33

Nyckelhålet

420

Från Sverige/Kött från Sverige

707

*Siffrorna baseras på antalet i den butik med
flest artiklar av resp. märkning och är alltså inget
medelvärde.

I butikerna sköter våra kompetenta köttmästare styckning och packning av olika
köttdetaljer som sedan exponeras i våra kyldiskar till försäljning. När kunderna plockar ner köttet i korgen och tar hem det görs detta i en förpackning som
säkerställer kvalitet och inte minst hållbarheten. Att undvika att kött går till spillo
är en prioritet för oss. Med vår köttförpackning har vi minskat köttsvinnet i butik,
men troligtvis också hemma hos våra kunder. Dessutom gör den syrefattiga miljön i
förpackningen att köttet blir mörare och godare innan det är dags för tillagning.
Vi tror att även en stor kedja kan vara personlig, lokalanpassad och ge kunderna en
unik upplevelse. Vi ser därför gärna att våra kunder tar tillfället i akt och frågar oss
om råd och tar sig tid att läsa på hyllkanter och skyltar när de står inför olika val.
Ett tydligt exempel är vår kvalitetsguide för kött. Vid varje köttprodukt i butiken
sitter en liten skylt med cirkeldiagram som visar hur väl produkten lever upp till god
djurhållning, låg miljöpåverkan och mörhet på köttet.

Ekologiskt sortiment
Under 2019/20 har andelen
ekologiska varor utgjort
5,53 procent av vårt totala
utbud av livsmedel. Vi har
som mål att denna andel ska vara
sex procent. En tendens på den totala
marknaden de senaste åren är dock att
intresset för, och försäljningen av, det
ekologiska sortimentet har minskat.
Vi tror att det behövs fler mervärden

för att attrahera kunder att
köpa ekologiska varor. Sådana
mervärden kan vara närodlat,
härproducerat, framtaget under
rättvisa förhållanden eller vegetariskt. Ekologisk odling är viktig för den
biologiska mångfalden och för ett hållbart jordbruk. Det blir en utmaning för
framtiden att tydligare lyfta fram dessa
värden för att produkterna ska fortsätta
vara attraktiva för kunderna.

”Från Sverige”
Från Sverige och
Kött från Sverige
betyder att produkten är odlad
eller född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I sammansatta
produkter ska minst 75 procent av
den färdiga produkten ha svenskt
ursprung. Kött-, ägg- och mjölkråvara märkt med ”Från Sverige” är
alltid 100 procent svenskt. Märkningen gör det enkelt för kunderna
att hitta svenska livsmedel, råvaror
och växter i våra butiker.
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275
RÄDDADE TRÄD*

Maria Karlsson, är nyutnämnd miljöchef med
övergripande ansvar för
att driva Svanen-arbetet.
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Som företag måste vi se till naturen och människan,
både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Vi har därför
Svanenmärkt alla City Gross-butiker, en certifiering
som ställer stora krav på allt från personal och butiksmiljö, till sortiment. Vi är dessutom stolta över att vi
var först, och fortfarande ensamma om, att Svanenmärka både butikskedjan och grossistverksamheten.

S

Svanen

Vad har du arbetat med under din
första tid på den nya tjänsten?
Jag har bland annat fokuserat på
att ta fram en miljöutbildning för
alla som arbetar på City Gross.
Utbildningen utgår ifrån de globala
hållbarhetsmålen, själva kompassen
i Bergendahls hållbarhetsarbete, och
går igenom hur man som medarbetare i butik kan göra skillnad. Målet
är också att deltagarna ska få ökad
kunskap om vad det innebär att vara
en Svanenmärkt butik.

Genom att vara Svanenmärkta tar vi ett helhetsgrepp om vårt miljöarbete.
Våra butiker och lager lever upp till Svanens tuffa krav på ett brett miljömärkt
och ekologiskt sortiment. Svanen ställer även krav på oss att effektivisera energiförbrukningen, minska svinnet och sortera vårt avfall.
Svanen kontrollerar regelbundet att vi uppfyller kraven. Kriterierna för utvärderas
och uppdateras kontinuerligt utifrån ny kunskap och teknisk utveckling. När nya
kriterier tagits fram måste licensen förnyas och vi får bevisa att vi når kraven.
Genom att kontinuerligt skärpa kraven driver Svanenmärkningen på vårt arbete mot
en hållbar utveckling.
Under det gångna verksamhetsåret har vi tagit ett nytt krafttag runt Svanenarbetet. Bland annat har vi tillsatt en miljöchef som ansvarar för att driva frågorna.
Nu väntar insatser för att öka såväl kunskap som engagemang bland medarbetarna.
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Kunskap är viktigt dels för att vi
ska kunna leva upp till Svanens
tuffa krav och dels för att medarbetarna ska vara trygga med att svara
på kundernas frågor. Det är en
glädjande utveckling att vi får allt
fler frågor från våra kunder. Då är
det viktigt att medarbetaren känner till allt vi gör har den kunskap
som krävs för att berätta om det.
Vad kommer fokus att vara under
2020/21?
Förutom att öka kunskapen hos
medarbetarna vill vi också öka engagemanget och känslan av delaktighet. En insats vi arbetar med just nu
är att utse en hållbarhetsansvarig i
varje butik som kan driva frågorna
på plats och sprida kunskap till sina
kollegor. Vi kommer också aktivt
att arbeta med City Gross-kedjans
gemensamma miljönyckeltal. En
miljöutbildning för logistik- och
stabsverksamheten är planerad för
nästa verksamhetsår.

Digitala kvitton

Vi Svanenmärker även
delar av vårt
eget sortiment

Svanenmärkta varor
I vårt sortiment finns cirka 350
svanenmärkta produkter. Några
av dessa utgörs av våra egna
märkesvaror.
Svanen strävar efter att minska miljöpåverkan av produktion och konsumtion. När kriterierna tas fram tas hänsyn
till produkternas miljöbelastning under
hela livscykeln. Kraven främjar en hållbar användning av resurser, återvinning
och återanvändning samt minskat
avfall. Krav ställs också på kvalitet och
funktion.
För Svanenmärkta varor säkerställs att
kemikalier på alla stadier i livscykeln

hanteras på ett sätt som minimerar
miljöpåverkan. Det förhindrar att de
som använder produkterna och de som
producerar dem utsätts för skadliga
kemikalier och minskar föroreningar av
luft, vatten och mark.
Svanen är en nordisk officiell miljömärkning. I Sverige är det Miljömärkning
Sverige som ansvarar för Svanen och
EU- blomman, som är EU:s gemensamma
miljömärkning. Svanenmärket är ett Typ
1 miljömärke (ISO 14024) vilket innebär
att produkterna klarar miljökrav som
fastställs av en oberoende tredje part,
att kraven skärps kontinuerligt och att
de tas fram ur ett livscykelperspektiv.

Varje år skapas mer än 4 miljarder
kvitton i Sverige. Ett exempel på
hur vi på City Gross sparar på
miljön och minskar onödigt avfall
är att erbjuda digitala kvitton. I
maj 2018 införde vi som första
livsmedelskedjan i landet digitala
kvitton i samtliga butiker. Numera
skrivs inte kvitton ut per automatik. Istället får kunder själva välja
om kvittot ska skrivas ut vid varje
köp. Alla digitala kvitton samlas
i vår City Gross-app där kunderna enkelt kan hålla ordning och
plocka fram enskilda kvitto när
det behövs för att exempelvis byta
en vara.
Sedan vi införde digitala kvitton
2018, har vi halverat årsförbrukningen av kvittorullar, från cirka
42 ton papper per år till cirka 21
ton per år. Det innebär att vi sedan
införandet av digitala kvitton har
sparat totalt 43 ton papper, vilket
motsvarar cirka 275 stycken träd.*
* Beräknat på en tall eller gran, 20–25 meter hög
med en volym på cirka 0,5 kubikmeter under bark,
som ger cirka 156 kg färdigt papper.
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Genomförande och
globalt partnerskap
MÅL 17

VÅRT BIDRAG

Om de 16 första målen är vägvisare, utgör mål 17 verktygslådan för hur en hållbar global utveckling för alla ska kunna bli verklighet. De globala målen kan bara
uppfyllas om hela samhället arbetar tillsammans. För att bygga en bättre värld
måste vi vara engagerade, uppfinningsrika och framför allt samarbetsvilliga.

Vi är aktiva inom viktiga samarbetsorgan och organisationer som bidrar till hållbar
utveckling, exempelvis organisationer för märkningar, certifieringar och standarder samt branschorganisationer och branschråd. Vi utvärdera löpande dessa
engagemang för att säkerställa att vi är med i alla relevanta sammanhang.

GENOMFÖRT UNDER VERKSAMHETSÅRET

Genom vår hållbarhetspolicy, kvalitetspolicy samt varuspecifika policyer styr
vi våra inköp. Vi ställer krav på våra leverantörer och partners att ta sin del av
ansvaret. Alla nya leverantörer ska skriva under vår uppförandekod. När varor och
livsmedel blir en del av vårt sortiment tar vi vid genom egenkontroller, rutiner och
garantier.

Implementerat Antikorruptionspolicyn i verksamheten.
Blivit medlemmar i Fiskbranschens riksförbund.
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BRC och Svensk Standard
I vår verksamhet är matsäkerhet alltid prioriterat. Flertalet av våra butiker är certifierade enligt Svensk standard
för livsmedelshantering i butik. Det innebär att vi varje år
genomgår en granskning av en ackrediterad tredjepart för att
säkerställa att vi uppfyller kraven. Till grund för standarden
ligger branschriktlinjerna ”Säker mat i din butik” vilka godkänts av Livsmedelsverket.
Vi hade som mål att samtliga butiker under det gångna verksamhetsåret skulle certifieras. Tyvärr har vi varit tvungna att skjuta
på processen för tio av butikerna. Anledningen är att vi under
perioden genomgått en större omorganisering i syfte att åter bli
lönsamma vilket varit tvunget att prioriteras, till det kan adderas
att Covid-19 bidragit till en ökad arbetsbelastning på organisationen. De butiker som ännu inte är certifierade följs upp av internrevisioner och kontrolleras minst en gång per år.

Vår logistikverksamhet är certifierad enligt BRC:s globala standard för lager och distribution. En global standard som syftar till
att säkerställs produkternas kvalitet och säkerhet under lagring
och distribution under hela leveranskedjan. Standarden är speciellt utformad för logistikverksamhet inom handel med livsmedel,
förpackningar och konsumentprodukter. Inom standarden finns
en tilläggsmodul kallad Wholesale som vi arbetar med. Den syftar
till att säkerställa inköp och kravställning för egna varumärken.
Även i denna del av verksamheten genomförs årligen revisioner
av ackrediterad tredjepart. Här kontrolleras att vi lever upp till
riktlinjerna för livsmedelssäkerhet, hygien- och kvalitetskrav. I
november 2020 kommer den fjärde versionen av standarden att
lanseras, i arbetet med den nya versionen har extra tyngd lagts
vid exempelvis ökad transparens i leveranskedjan samt utveckling inom e-handel.
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Krav på leveran törer

Uppförandekoden
I vår uppförandekod (Code of Conduct) sammanställs de riktlinjer vi har
för alla våra samarbetspartners och leverantörer om ett etiskt, socialt och
miljömässigt arbetssätt. Uppförandekoden bygger på viktiga konventioner
och dokument från FN och Internationella arbetsorganisationen. Det är
ett icke-förhandlingsbart krav från vår sida att alla leverantörer och deras
underleverantörer skriver under och lever upp till vår uppförandekod men
de ska också följa våra andra riktlinjer och policyer.
Uppförandekoden innebär att producenterna måste ta ansvar för människorna som deltar i produktionen samt
följa nationell lag i de länder de verkar i.
Vi ställer krav på tillverkningsprocess,
kemikalieinnehåll och leverantörens
kvalitet- och miljöarbete.

Leverantörskontroller
En viktig del i att ta ansvar för de varor vi säljer handlar om
att ställa krav på leverantörer och producenter. För att säkerställa kvalitet har vi som mål att alla leverantörer ska vara
certifierade enligt en GFSI-standard, det vill säga en globalt
erkänd kvalitetsstandard, eller som lägst IP Livsmedel, en
grundcertifiering som innehåller krav baserade på livsmedelslagstiftningen. För att garantera att leverantörer lever
upp till våra kvalitet- och livsmedelssäkerhetskrav liksom
gällande lagstiftning, görs kontinuerliga revisioner med hjälp
av ackrediterade företag.
Nya leverantörer ska vara certifierade enligt GFSI-standard
inom 6 månader från påbörjat samarbete. För småskaliga lokala
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livsmedelsproducenter som levererar till en enskild butik kan
undantag göras. Då gör vi istället en egen revision. Revisionen
är baserad på IP Livsmedel vilket innebär kontroll av kyla, värme,
livsmedelshantering, ingredienser, riskanalys, hantering av risker
samt märkning av slutprodukten.
I vanliga fall utför vi själva även löpande stickprovskontroller,
mellan 20 och 30 per år, hos leverantörer för att se till de fortsatt
lever upp till våra krav. I och med pandemin har möjligheten att
utföra kontroller dessvärre kraftigt begränsats under det senaste
verksamhetsåret. Förhoppningen är att under nästa år kunna
återgå till en normal nivå av kontroller igen. och med mer hållbara
material.

Vi vill se till att ingen vars arbete bidrar
till vår framgång berövas sina rättigheter som människa och medarbetare.
Produktionen av de varor vi säljer får

Vår uppförandekod
(Code of Conduct)
ställer krav inom:
1. Inget barnarbete
2. Arbetsrättigheter
3. Hälsa och säkerhet
4. Kontrakt, lön och arbetstider
5. Marginaliserade befolkningar
6. Miljö
7. Korruption
8. Djurvälfärd
9. Övervakning och principer

aldrig orsaka onödig skada på djur eller
miljö. För att göra vår position tydlig för
leverantörer, medarbetare och andra
samarbetspartners.
Alla leverantörer av non-food produkter
ska kunna uppvisa en REACH- deklaration. REACH är en förordning som skyddar människors hälsa och miljön mot de
risker som kemikalier kan utgöra. Den
främjar också alternativa metoder för
att minska antalet djurförsök.

Återkallelserutin
Kontroll av spårbarhet är ett
viktigt område för oss och vi kräver att leverantörerna, liksom vi
själva, arbetar med system för att
effektivt kunna spåra sortiment
i händelse av indragningar och
återkallelser. Vi har tagit fram en
mall och rutiner för hanteringen
av indragningar och återkallelser
för att effektivt kunna dra tillbaka
produkter vid behov. Alla leverantörer ska godkänna denna rutin
för att få leverera till oss.
När en återkallelse behöver göras
innebär det att produkten kan
utgöra en risk för konsumenterna.
Det kan exempelvis röra sig om
odeklarerade allergener eller främmande föremål. En indragning sker
av andra orsaker som exempelvis
funktionsfel eller avvikelser i produktkvaliteten. När en återkallelse
eller varning sker informerar vi alltid
kunder och allmänhet med en förklarning om vad som hänt och varför
en produkt blivit återkallad. Kunder
som köpt en återkallad produkt uppmanas att lämna tillbaka den mot
ersättning. Vid en indragning tar vi
bara bort de varor som finns i våra
butiker och lager.
Under verksamhetsåret har vi haft
en ”normal” mängd indragningar och
återkallelser för en verksamhet i vår
storlek, 43 produkter har återkallats
och 14 har dragits in.
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Branschorganisationer
och branschråd
Vi är en del av Svensk Dagligvaruhandel
och medverkar i samtliga branschråd. I
dessa ingår representanter från respektive medlemsföretag vilka träffas regelbundet för att driva konkurrensneutrala
frågor inom exempelvis hållbarhet,
logistik, näringslivspolitiska frågor,
mat- och hälsa och information som rör
dagligvarubranschen.
Genom att ingå i branschråd tar vi ett
större ansvar än att bara se till vår egen
verksamhets arbete. Det finns ett antal
ramverk, branschriktlinjer och branschöverenskommelser vilka utgör ett viktigt
komplement till våra egna riktlinjer och
policydokument. Styrkan av en enad
bransch kan göra stor skillnad i viktiga
frågor som en enskild aktör skulle ha
svårt att driva på egen hand.
Med anledning av Covid-19 och för att vi
inom handeln ska bibehålla vår viktiga
samhällsroll, arbetar vi med gemensamma
rutiner för att minska smittspridningen.
Läs mer om detta på sidorna 18-21.
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Svensk Dagligvaruhandelns
branschråd:
•

Hållbarhetsrådet

•

Informationsrådet

•

ECR (Efficient Consumer Response)

•

Logistikrådet

•

Mat- och hälsorådet

•

Näringspolitiska rådet

•

Rådet för livsmedelssäkerhet

•

Rådet för standarder

•

Rådet för kyl- och fryskedjan

Under dessa råd finns även olika arbetsgrupper som exempelvis arbetar med
matsvinn, förpackningar samt allergi och
överkänslighet.
Vi är även en del av Svensk Handel, en
arbetsgivarorganisation som driver frågor
för parti-, detalj- och e-handeln. Tillsammans med Svensk Handel verkar vi för
en hållbar och trygg handel och en säker
arbetsmarknad.

Organisationer vi är medlemmar
i eller samarbetar med:
•

Campus Helsingborgs vänner

•

Diversity charter in Sweden

•

Fiskbranschens riksförbund

•

HSG, Handelns säkerhetsgrupp

•

Innventia

•

KTF organisation

•

Leksaksbranschen

•

Livsmedelsföreningen

•

Logistikföreningen Plan

•

LRF (samarbete)

•

Miljömärkning Sverige (Svanen)

•

Organic Sweden

•

RISE (Svensk Forskning för hållbar tillväxt)

•

SAPSA

•

SECNET

•

SIS (Svenska Institutet för standarder)

•

Skånes livsmedelsakademi

•

Svensk Dagligvaruhandel

•

Svensk Handel

•

Svensk Näringsforskning (SNF)

•

Svenska Köttföretagen

•

Svenska Ägg

•

Svenskmärkning AB

•

Svenskt näringsliv

•

Sveriges Annonsörer

•

Sveriges HR-förening

•

Sveriges kommunikatörer

•

Sveriges sensoriska nätverk

•

Swedish Nutrition Foundation

•

Swedish risk management association

•

Swedma service

Antikorruption

Nolltole rans mot mutor

Att arbeta med samarbetspartners är en viktig del för att utveckla, utöka
och bibehålla företagets affärsverksamhet, därför väljer vi noggrant våra
samarbetspartners och leverantörer.
Genom mutlagstiftning ställs krav på
att alla företag gör tillräckliga kontroller
av de personer och organisationer som
ska företräda företaget. Bergendahls
Food följer Institutet Mot Mutors kod om
gåvor, belöningar och andra förmåner i
näringslivet. Vår antikorruptionspolicy
bygger på Koden och är koncernövergripande. Alla medarbetare ska känna till
policyn och följa den.
Inom Bergendahls gäller ett absolut förbud mot givande och tagande av mutor.
Det innebär att alla medarbetare ska
utföra sitt arbete på ett lagligt och etiskt
sätt och får inte använda sig av olagliga
betalningar, mutor, bestickningar eller
andra tveksamma incitament för att påverka affärstransaktioner. Medarbetare
ska, varken direkt eller indirekt, begära,
ta emot eller acceptera kontanter eller

andra saker av värde om avsikten är att
påverka ett beslut eller att erhålla en
otillåten fördel.
Inom ett privatägt företag är det tillåtet
att erbjuda förmåner till medarbetare
eller uppdragstagare om det sker öppet,
är måttfullt och inte kan anses vara beteendepåverkande. Antikorruptionspolicyn
tydliggör vilka förmåner som aldrig är
tillåtna, exempelvis penninggåva, dold
provision och helt eller delvis betald
semesterresa.
Medarbetare ska redovisa förmåner
som riskerar att avvika från policyn
till sin närmaste chef för bedömning.
Om en medarbetare bryter mot våra
bestämmelser ska detta rapporteras till
närmaste chef eller genom vår visselblåsningsfunktion.

Vi följer Insti
Mot Mutors kotutet
gåvor, belönindg om
och andra förm ar
å
i näringslivet ner

Praktiska exempel ur vår
antikorruptionspolicy:
•	Endast gåvor värda under 350 kronor får
ges till, och tas emot av kund, leverantör
eller annan affärskontakt.
•	Deltagagande vid middagar och andra
nöjesarrangemang är tillåtet i arbetssyfte
för att skapa och bibehålla goda affärsrelationer.
•	Resor, utbildningar och konferenser är
tillåtet om det är ett seriöst och fastlagt
innehåll där arbetsmomentet dominerar.
•	Varuprover ska aldrig betraktas som
personliga.
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Hållbarhetsrapportering

Resor i tjänst

Övergripande policyer

* Policybeslut om
förpackningsmaterial
PVC-policy, Policy mot biocider,
Policy AZO-pigment, Kandidatlistan,
endast återvinningsbara material
(undantag där matsvinnet ökar drastis
kt)
** Policys om varuframställning och
ursprung
Fisk- och skaldjurspolicy, GMO-policy,
FSC policy, Äggpolicy, Policy palmolja,
Fjäderpolicy

Hållbarhetspolicy, Riskhanteringspolicy, Informationspolicy, Mångfald och jämställdhetsplan, Arbetsmiljöpolicy,
Antikorruptionspolicy, Kvalitetspolicy, Inköpspolicy, Uppförandekod/Code of Conduct, Miljörelaterade policybeslut,
Policybeslut om förpackningsmaterial*, Policybeslut om varuframställning och ursprung**, Policybeslut om trygga
produkter***, Resepolicy, Whistleblow policy.

*** Policyer om trygga produkter
Glaspolicy, Energidryckspolicy,
Policy mot våld och pornografi

Miljö och klimat
Avfallshantering

DETALJHANDEL (CITY GROSS)
2019/2020
514 kg/
butiksomsättning
211 kg/
butiksomsättning

Brännbart,
total mängd osorterat
Organiskt avfall,
total mängd

Matsvinn
TREÅRSÖVERSIKT TOTALT MATSVINN (CITY GROSS)
2019/20
2018/19
2017/18
1,54 %
1,53 %
1,52 %

DETALJHANDEL (CITY GROSS)
2018/2019
610 kg/
butiksomsättning
236 kg/
butiksomsättning

DETALJHANDEL (CITY GROSS)
2017/2018
610 kg/
butiksomsättning
248 kg/
butiksomsättning

TREÅRSÖVERSIKT TOTALT MATSVINN FRÅN
LOGISTIKVERKSAMHETEN
2019/20
2018/19
2017/18
0,02
0,05 %
0,01 %

Försäljning bärkassar
TYP AV BÄRKASSE
Plastbärkasse
Pappersbärkasse
Scanningkasse (flergång)
Bag in bag (flergång)

FÖRSÄLJNINGSFÖRÄNDRING FRÅN
FÖREGÅENDE VERKSAMHETSÅR (PROCENT)
-35%
+28%
+1,5%
Ny

V.19-V.35
2020
-71%
+108%
Sålde slut
Sålde slut

Förnyelsebara källor
10 263 236 kWh
Elanvändning från förnyelsebara källor
79 566 470 kWh
89 829 706 kWh

Elanvändning från icke förnyelsebara källor
0 kWh
Elanvändning från icke förnyelsebara källor
0 kWh
0 kWh

Återanvändning av IT-utrustning

2018/19
230 195 liter
292 475 liter

Typ av resa
Tåg
Flyg

TJÄNSTERESOR
Antal
603
513

Koldioxidutsläpp
1,7 kg
104 700 kg

SJÖFRAKT ASIEN
2019/20
137
852 ton
161 524 kg

Antal frakter
Total vikt
Koldioxidutsläpp

2018/19
188
1 345 ton
183 999 kg

LASTBIL OCH TÅG INOM EUROPA
2019/20
Total vikt
9 300 ton

Medarbetare

Antal medarbetare
LOGISTIK OCH STAB
Totalt antal
medarbetare
Män
Kvinnor
<29
30-50
51<
Totalt antal
tillsvidareanställda
Män
Kvinnor
Totalt antal
heltidsanställda
Män
Kvinnor
Personalomsättning

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

953

1002

840

619
334
346
451
156

651
351
391
455
156

560
280
276
408
151

698

722

643

458
240

468
254

421
222

660

638

580

437
223
12,90 %

420
218
13,45 %

397
183
10,25 %

DETALJHANDEL
Totalt antal
medarbetare
Män
Kvinnor
<29
30-50
51<
Totalt antal
tillsvidareanställda
Män
Kvinnor
Totalt antal
heltidsanställda
Män
Kvinnor
Personalomsättning

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

3 226

3045

3087

1 078
2 148
1537
1202
487

1074
1971
1210
1340
495

1061
2026
1349
1260
458

2 034

2236

2178

712
1 322

785
1451

764
1414

998

1095

1065

502
496
4,63 %

576
519
4,57 %

560
505
4,89 %

Antal medarbetare i denna tabell är en ögonblicksbild från 2020-08-31. Det skiljer sig från vår årsredovisning där medelantal anställda baserat på årsarbetstid anges.

Sjukfrånvaro total
Kort
Lång

2019/
2020
7,05%
4,14%
2,91%

2018/19
37 418
2 338

2017/18
67 753
5 042

2018/
2019
5,53%
3,66%
1,87%

2017/
2018
5,62%
3,49%
2,13%

DETALJHANDEL
Sjukfrånvaro total
Kort
Lång

2019/
2020
5,78%
3,07%
2,71%

2018/
2019
5,77%
2,75%
3,02%

2017/
2018
5,95%
2,75%
3,20%

Könsfördelning
Könsfördelning ledande postioner

2019/20
84 100
3 822

Hållbarhetsrapportering

INRIKES TRANSPORTER
Drivmedel
2019/20
HVO och HVO 100
119 186 liter
Diesel (42 % förnyelsebar)
478 035 liter

Könsfördelning företagsledning

MILJÖBESPARING KG CO2 EQ
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Körda km,
egen bil i arbetet
135 360
177 500

Transporter

LOGISTIK OCH STAB

*I fem City Gross-butiker är det hyresvärden som står för elinköp. Dessa butiker är därför inte inräknade i statistiken ovan.

Återanvända
Återvunna

TJÄNSTEBILAR
Körda km,
poolbil
66 450
59 190

Sjukfrånvaro

Elanvändning
Total elanvändning
Logistik (Tumba, Staffanstorp & Hässleholm)
Total elanvändning
Detaljhandel City Gross*
Total elanvändning

2019/20
2018/19

Körda km,
tjänstebil
1 283 761
1 495 850

Könsfördelning butikschefer

2019/20
45 % kvinnor
55 % män
43 % kvinnor
57 % män
23 % kvinnor
77 % män

2018/19
25 % kvinnor
75 % män
41 % kvinnor
59 % män
19,5 % kvinnor
80,5 % män

Hållbarhetsrapportering

2017/18
9 % kvinnor
91 % män
42 % kvinnor
58% män
18 % kvinnor
82 % män
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N
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EN M ÄR

Tänk på miljön,
läs denna rapport
på
din skärm och undv
ik
att skriva ut den.

K
T

S

Hej! Det ta är ett
exe mpel på cita t.

Trycksak

Huvudkontor
Industrigatan 22
281 21 Hässleholm

Postadress
Box 14
281 21 Hässleholm

Telefon växel:
0451-480 00

Webbplats
Bergendahls.se
Citygross.se

Org.nummer
Bergendahl Food AB: 556342-7698
City Gross Sverige AB: 556597-2451

