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REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB (RCS) är franchisegivare för 
alla Pressbyrån- och 7-Eleven-butiker i Sverige. Vi träffar omkring 1,9 
 miljoner kunder i veckan. Ett besök i våra butiker ska vara snabbt, enkelt 
och bekvämt. Och våra kunder ska hitta vad de efterfrågar. Genom 
stolta och framgångsrika franchisetagare och medarbetare är målet att 
våra kunder ska få en bättre vardag. Nu och i framtiden.  

RCS ÄGS AV DET NORSKA FAMILJEBOLAGET Reitangruppen AS som 
är verksamt inom affärsområdena dagligvaruhandel, servicehandel och 
distribution i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Litauen, Estland samt 
Lettland. Med en årlig omsättning på cirka 95 miljarder norska kronor är 
bolaget ett av de tio största i Norge. Reitan Convenience, affärsområdet 
inom Reitangruppen AS som RCS tillhör, har cirka 3 800 butiker och  
33 600 medarbetare runtom i Skandinavien och Baltikum.

REITAN CONVENIENCE VISION är att genom framgångsrika köpmän 
vara Europas största, bästa och mest lönsamma servicehandelsbolag. 
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VÄLKOMMEN TILL REITAN CONVENIENCE SWEDENS 
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019

Detta är Reitan Convenience Swedens (organisationsnummer 556061-5790) 
fjärde hållbarhetsredovisning och gäller för året 2019. Den följer det finansiella 
räkenskapsåret och publiceras årligen. Denna hållbarhetsredovisning, 
tillsammans med dokumentet Reitan Convenience Sweden AB GRI-bilaga 
2019, utgör den lagstadgade hållbarhetsrapporten. GRI-bilagan går att hitta 
på www.7-eleven.se och www.pressbyran.se. Hållbarhetsredovisningen har 
upprättats i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards på 
nivån Core och beskriver vårt arbete kring hållbarhet och hur vi vill att det ska 
genomsyra hela vår verksamhet. 

VÄRDERINGSSTYRT &
 LÅNGSIKTIGT

ÖPPET & 
INKLUDERANDE

Vi ska vara en knutpunkt för 
ett tryggt, öppet och inkluderande

samhälle! Genom vårt sätt att 
vara och de produkter och

tjänster vi tillhandahåller ska vi 
bidra till en demokratisk

samhällsutveckling.

Vi är ett schysst företag som 
har ett evighetsperspektiv på vår

verksamhet. Genom möjliggörande 
strukturer och djup tillit skapar vi 

stolta och engagerade medarbetare 
och köpmän. Tillsammans driver vi på 
utvecklingen mot en bättre framtid.

HÅLLBART & 
HÄLSOSAMT

Vi ska erbjuda Convenience 
med gott samvete! Våra varor 

ska vara bra för miljö och klimat, 
produceras under goda arbets-
förhållanden och möjliggöra en 

sund livsstil för våra kunder.

SIDAN 14 SIDAN 20 SIDAN 24

Vallgraven i centrala Göteborg.
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SEDAN DEN FÖRSTA DECEMBER är Reitan Con-
venience Sweden, Håll Sverige Rent och Swedish 
Match en del av projektet Panta Dosan. I fyra av våra 
Pressbyrån-butiker i Stockholm kan våra kunder nu 
panta sina snusdosor. Varje pantad dosa ger en kro-
na till Håll Sverige Rent och hittills har runt sju tusen 
snusdosor pantats genom projektet. 

Panta 
snusdosan

Antal sparade engångs-
muggar sedan Miljörabatten 

lanserades i april 2019

Köpmansenkäten — procent som är 
stolta att vara köpmän

2 500 tidningstitlar på 15 olika språk 
finns i butikernas sortiment 

Årets produkter

Stolta 
köpmän

nya hållbarhetslöften 
för framtiden

De nya muggarna framtagna 
av nordisk skog har 25 procent 
mindre koldioxidutsläpp än de 

förra muggarna

Antal kunder som handlar på Pressbyrån
och 7-Eleven varje vecka.

Snittanställningstiden i antal 
år på Servicekontoret

Föredelning män och kvinnor i 
RCS ledningsgrupp

Försäljningsökning under 
7-Elevens Veggie-kampanj som 

pågick i fyra veckor 
Antal butiker i Sverige i 

december 2019

Årets produkt 
7-Eleven: 
IQOS — ett rökfritt 
alternativ till 
cigaretter
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100%
ALLA KANELBULLAR 
ÄR NU VEGANSKA

Korta fakta

I N L E D N I N G

Årets produkt Pressbyrån: 
Den veganska lussebullen
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Beskriv året 2019 i korthet.
— Året 2019 har varit fantastiskt. Det engagemang och den 
glädje som finns ute hos våra köpmän gör mig djupt impo-
nerad. Vi har åstadkommit väldigt mycket både i butik och på 
Service kontoret i år, allt från våra nyöppnade butiker, otroliga 
kampanjer till arbetet med projektet Om världen inte får se 
tillsammans med Reportrar utan gränser och Expressen. Det är 
också otroligt roligt att 90 procent av våra köpmän hos 7-Eleven 
och 97,3 procent hos Pressbyrån är stolta över att vara köpmän 
hos oss. Året har även påverkats av de stora hållbarhetsut-
maningarna som vi alla har tagit del av i nyhetsrapporteringen 
så som klimatkrisen, plastberget, populismens framfart och 
förlusten av biologisk mångfald för att nämna några. Det gör att 
vi måste ta ställning — fundera kring hur vi vill bli ihågkomna. 
Vi måste förändra sättet vi gör affärer på i grunden. Det låter 
kanske dramatiskt men Antropocen, den tidsålder vi nu lever i, 
kommer att förändra allt för alla. Vi står inför vår tids industriella 
revolution och jag tror att det bara är de företag som lyckas 
tänka innovativt kring hållbarhet som kommer att överleva.  
Vi har bestämt oss för att lyssna på forskningen och göra allt vi 
kan för att bli en del av lösningen. Vi har inte alla svar, men vi är 
positiva och offensiva i vårt hållbarhetsarbete. 

Vad innebär det att bli en del av lösningen för RCS? 
Flera av de produkter som vi säljer innehåller råvaror vars odling 
riskerar att utarma viktiga ekosystem om det inte sker på ett 
ansvarsfullt sätt. Vi behöver vara särskilt uppmärksamma på 
varor som innehåller kaffe, kakao, sojabönor, rörsocker, majs och 
palmolja. Därför har vi under året inlett en hotspot-analys och 
satt ett tydligt mål: senast 2025 ska alla våra varor och tjänster 
produceras på ett sätt som innebär att viktiga ekosystem skyd-
das. Vi ska även aktivt verka för goda och ständigt förbättrade 
arbetsförhållanden i alla led av värdekedjan.

Vad innebär det för era kunder? 
— Kunden är vår högsta chef. Vi vill göra det enkelt för våra 
kunder. När de köper en produkt på Pressbyrån eller 7-Eleven så 
vill jag att de ska känna sig trygga i att arbetet redan är gjort, att 
produkten är hållbar. Det är viktigt för oss att våra kunder känner 
sig väl bemötta hos oss och uppskattade för den de är. Sedan är 
det fortsatt viktigt att det ska gå snabbt att handla hos oss och 
att våra kunder ska hitta något de gillar. Kunderna har under året 
fått se några väldigt konkreta hållbarhetsinitiativ i butik. Och de 
verkar gilla det. Under Veggie-kampanjen som kördes under en 
vecka i höstas dubblades försäljningen av vegetariska produkter 
jämfört med samma period förra året. Också responsen på vår 
miljörabatt på kaffe, det vill säga reducerat pris på kaffet om du 

Förändring utan motstycke 
skapar nya möjligheter 

Mariette Kristenson är den före detta 7-Eleven-traineen 
som blev VD för Reitan Convenience Sweden 2018. 
Mycket har hänt under det första året. 
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”Vi har inte alla svar, 
men vi är positiva 

och offensiva i vårt 
hållbarhetsarbete.”

tar med dig en egen mugg, blev jättepositivt. Inte minst  
i studentnära lägen.

Vad är viktigt för att ni ska lyckas? 
— Att vi har en gemensam handlingsplan är centralt. Under året 
har vi enats i en Antropocen-strategi med tre fokusområden; 
Hållbart & hälsosamt, Öppet & inkluderande och Värderingsstyrt 
& långsiktigt. Strategin bygger på tolv löften som alla medarbe-
tare på Servicekontoret och alla köpmän sluter upp kring. De tolv 
löftena är grunden i vår handlingsplan för att bli ett levnadskraf-
tigt företag i Antropocen. Tänk bara vilka möjligheter vi står inför 
— förändringstakten som vi ser idag saknar motstycke i modern 
tid. Vi har bestämt oss för att ta ett stort kliv framåt och det finns 
ett enormt engagemang hos medarbetarna och köpmännen att 
driva denna förändring. 

— Sedan tror jag att ödmjukhet är viktigt. Vi har inte svar på 
allt och vi får inte vara rädda att ta hjälp av andra för att finna de 
lösningar som behövs. Mentaliteten kring hållbarhet har helt för-
ändrats, vi rör oss snabbt från hållbarhet som en del av compli-
ance-funktionen mot verkliga affärsmöjligheter. Från begränsad 
transparens till samarbete och öppenhet för att hitta gemen-
samma lösningar. Och samarbete behövs för att vi ska lyckas. 

Beskriv hur ni tänker kring samarbeten? 
— Vi utgår från våra existerande leverantörssamarbeten och 
stärker dem. I höstas anordnade vi en leverantörsträff där vi var 
tydliga med att vi menar allvar, vilket går hand i hand med vår 
uppdaterade leverantörskod. Många av våra leverantörer gör 
redan ett grundligt arbete inom hållbar produktion och tillsam-
mans med dem kan vi säkert skapa lösningar. Vi kommer även 
att behöva bygga upp nya typer av partnerskap, med nya aktörer.  

— Vi är otroligt stolta över vårt arbete för pressfrihet i en värld 
av fejkade nyheter och filterbubblor. Även vårt samarbete med 
Arbetsförmedlingen och 100-klubben är viktigt för att kunna 
erbjuda nyanlända språkpraktik och arbete.

— Under året har vi även startat nya samarbeten. Till exempel 
så har vi inlett ett samarbete för att påbörja arbetet med att 
bygga den mest hållbara convienience-butiken i Sverige, och vi 
har arbetat med Håll Sverige Rent för att minska antalet fimpar 
som hamnar i naturen. Dessutom har 7-Eleven Japan varit i 
Stockholm på besök för att titta på hur vi arbetar med hållbarhet. 
Att kunna dela kunskap med en så stor global organisation som 
7-Eleven om hur vi tänker kring hållbar produktion, matsvinn, 
förpackningar och hälsa är inte bara roligt utan en början till 
verkligt stor global påverkan. Nu krävs det innovation, mod och 
envishet — och det är något jag vet att vi har. Vi ska ta conve-
niencebranschen in i framtiden. 
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R
eitan Convenience Sweden driver, genom 
våra stolta och engagerade franchiseta-
gare, de två koncepten Pressbyrån och 
7-Eleven på den svenska marknaden. 

Med 315 Pressbyrånbutiker och 83 7-Eleven-butiker 
belägna runt om i landet erbjuder vi det kunden 
efterfrågar snabbt, enkelt och bekvämt. Hos oss ska 
du kunna hitta det du behöver oavsett tid på dagen 
— mellanmål, godis, tidningar, tobak eller tjänster 
som att boka resor och hämta ut paket.   
  
SAMARBETE ÄR EN GRUNDSTEN i RCS affärs-
modell. Vi strävar efter nära samarbeten med våra 
franchisetagare och leverantörer, och även internt på 
Servicekontoret. Samarbete är helt enkelt avgöran-
de för hur vi driver vår verksamhet samt hur vi kan 

möta de globala utmaningar som ställs på oss  
och samhället i stort. 

HÅLLBARHET ÄR EN DEL av vår affär och målet 
är att det ska vara en naturlig del av allt vårt arbete 
oavsett om vi jobbar i butiken, hos leverantören 
eller på Servicekontoret. Vi vet att hållbarhet är en 
förutsättning för att nå vår vision att bli det mest 
framgångsrika convenience-företaget i Europa.  
För oss är det tydligare än någonsin att vi måste få 
till en hållbar affär som är positiv för både männ-
iska och planet. Det är även tydligt att det är väldigt 
komplext och att vi inte kan lösa det på egen hand. 
Vi är bara i början på vår transformation och för oss 
är det självklart att samarbete är en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna.

FRANCHISING INNEBÄR i 
korthet att den som äger ett 
 affärskoncept hyr ut rätten 
att använda konceptet och 
varumärket till andra företagare. 
Franchise är ett samarbete mel-
lan två parter, franchisegivaren 
och franchisetagaren. Franchise-
tagaren, som inom RCS kallas för 
köpman, har ett eget aktiebolag 
och är fullt ansvarig för butikens 
ekonomi och personal. Köpman-
nen driver sitt företag med de 
risker och möjligheter som en fö-
retagare utan ett franchisesam-
arbete upplever. Samtidigt har 

köpmannen en hel affärskedja 
att få stöd av. 

RCS TILLHANDAHÅLLER lokaler, 
utrustning, inredning, nyinveste-
ringar, utbildning och lokalhyra. 
Köpmannen får också tillgång till 
ett komplett butikskoncept, ett 
väldefinierat sortiment, förmån-
liga inköpspriser, affärssystem, 
och marknadsföring. Som köp-
man hos RCS driver man butiken 
med ansvar för bemanning och 
personal, kundvård, exponering 
och varubeställning. Vi ser vår 
franchisemodell som en fantas-

tisk möjlighet att snabbt  
och enkelt starta eget. 

ATT VARA FRANCHISETAGARE 

HOS RCS INNEBÄR :
•  Att kunna starta eget företag 

utan egen affärsidé
•  Att få tillgång till ett välkänt 

varumärke 
•  Lägre kapitalbehov jämfört 

med att starta på egen hand
•  Att få hjälp med löner, bok-

föring, utbildning, rådgivning 
och administration 

•  Att få en nyckelfärdig butik 

Köpmännen är ryggraden

Franchisemodellen 

S T R AT E G I

Vår affärsmodell

ALLT BÖRJAR OCH 
SLUTAR I BUTIK

KÖPMÄN 
Tillsammans med RCS samlade erfarenhet 
och expertis är våra köpmän en av nycklarna 
till vårt framgångsrika franchisekoncept. 
Köpmännen ansvarar för butikerna och 
det är våra köpmän och deras säljare som 
levererar det kunderna önskar på ett snabbt, 
bekvämt och omtänksamt sätt. Köpmännen 
är egna företagare och ansvarar för beman-
ning, personal, kundvård och varubeställ-
ning.  RCS bidrar med stöd i det de behöver 
för att kunna driva framgångsrika butiker och 
känna sig trygga i rollen som egenföretagare. 
Exempelvis utrustning, lokaler, utbildningar, 
sortiment och kampanjer. Allt köpmännen 
behöver för att kunna överträffa våra kun-
ders förväntningar.   

LÄGET
RCS samverkar med etablerade fastighets-
ägare i långsiktiga partnerskap där miljö- och 
energifrågor finns med som naturliga samar-
betsområden. Vi väljer läget strategiskt.  
Där våra kunder rör sig som mest, exempel-
vis resecentrum, finns också våra butiker. 
Vi utforskar kontinuerligt nya idéer och nya 
tekniska lösningar för att nå ut till ännu  
fler kunder, bland annat via mobila butiker.

KUNDER
Kunderna är vår högsta chef och vi ska 
alltid överträffa deras förväntningar och 
möta deras efterfrågan. Fler och fler 
människor är i rörelse i vardagen. Kunder 
på språng kan snabbt och bekvämt 
hitta bra produkter som de efterfrågar. 
Tid är en bristvara för många och därför 
arbetar vi för att minska kötiden och långa 
transaktionstider vid betalning. RCS står 
för öppenhet och mångfald och jobbar 
aktivt och långsiktigt med att bekämpa 
fördomar i samhället omkring oss. Genom 
butikernas generösa öppettider ökar 
vi tryggheten i butikernas närmiljö och 
erbjuder service på platser och under tider 
på dygnet då många andra butiker har 
stängt. Convenience helt enkelt!    

PRODUKTER
RCS samarbetar med noga utvalda leve-
rantörer som tillhandhåller produkter av hög 
kvalitet. Vi ställer krav på våra samarbets-
partners vad gäller arbetstagarens rättighe-
ter, affärsetiska principer och miljökrav i alla 
led men vi försöker också att hitta gemen-
samma lösningar på utmaningar. Varorna 
transporteras ut till våra butiker med hänsyn 
till miljö- och klimatpåverkan. Våra butiker 
arbetar med källsortering, vi ska ha bra och 
hälsosamma alternativ till våra traditionella 
storsäljare och vi använder exempelvis en-
bart svenska köttråvaror i våra korvar.

KÖPMÄNNEN ÄR RYGGRADEN inom 
RCS och vi vill försäkra oss om att de 
trivs i sitt arbete. De ska ha möjlighet 
att utvecklas i samarbete med oss och 
regelbundet kunna ge synpunkter på 
hur bra de tycker att vi lever upp till fran-
chiseavtalet. Vi genomför årligen en köp-
mansenkät med syfte att få feedback 
och fånga in värdefulla synpunkter och 
kommentarer. I 2019 års köpmansenkät 
hade vi, likt föregående år, en hög svars-
frekvens på 89,7 procent. En återkom-
mande fråga i enkäten är påståendet 

Jag är stolt att vara köpman i Pressby-
rån/7-Eleven. Och vi blev riktigt glada 
att se att 97,3 procent av Pressbyråns 
och 90 procent av 7-Elevens köpmän 
svarade ja på detta påstående. Målet är 
förstås att 100 procent av våra köpmän 
ska vara stolta så vi arbetar vidare med 
att hela tiden förbättra oss.  

REITAN CONVENIENCE ACADEMY 
är vår digitala utbildningsportal som 
erbjuder både lärarledda utbildningar 
och e-utbildningar till alla våra köpmän, 

säljare och medarbetare. Utöver våra 
fyra obligatoriska utbildningar inom 
säkerhet, brand, livsmedelshygien och 
försäljningsregler har utbildningsportalen 
en rad utbildningar inom bland annat 
arbetsrätt, miljö och kaffeförsäljning.  
Vi vet att om våra köpmän, deras säljare 
och våra medarbetare växer, så växer 
även vi som företag. Därför är vi måna 
om att kunna erbjuda utvecklingsmöj-
ligheter som gör att vi ständigt blir bättre 
och kan erbjuda det där lilla extra till  
våra kunder.  

Vår ägare, Odd Reitan, sam-
manfattar möjligheterna med 
franchising med följande ord:

Har du kärlek till ditt mål
Har du vilja som av stål
Vill du lägga arbete därtill
Kan du vinna vad du vill
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Vad är Antropocen?
— Antropocen är ett begrepp som beskriver 
den tidsperiod vi lever i nu, som på många 
sätt är helt unik historiskt sett. Den ekono-
miska, miljömässiga, sociala och teknologiska 
utveckling som skett de senaste genera-
tionerna har skapat en värld som är väldigt 
annorlunda jämfört med hur världen har sett 
ut under större delen av mänsklighetens his-
toria. Antropocen för med sig utmaningar som 
är mycket större än vad vi har haft förut, men 
även stora möjligheter att skapa en bättre 
framtid, om vi bestämmer oss för det.

Vad innebär det för RCS? 
— För RCS del innebär det, likt för alla företag, 
stora utmaningar och komplexitet, men även 
nya möjligheter till hållbar affärsutveckling. 
RCS måste våga ta ställning och argumentera 
för de val de gör, både inom de egna grindar-
na men också med samarbetspartners och 
leverantörer. Som en aktör inom convenience- 
branschen kan RCS ta ett stort kliv genom att 
arbeta med sina produkter och säkerställa att 
odling och produktion sker på ett sätt som 
skyddar den biosfär och de ekosystem som 
vår mänskliga välfärd till syvende och sist 
faktiskt vilar på. 

— Förutom klimatfrågan, är frågor om 
skogsskövling, förlust av biologisk mångfald, 
och förorening av mark och vattenresurser 
sådana som RCS aktivt måste arbeta med för 
att säkerställa ett sortiment som är hållbart 
på riktigt och som innebär stora risker om 
frågorna undviks. 

— Vad gäller nya möjligheter till affärsut-
veckling tror jag till exempel mycket på poten-
tialen i det arbete som RCS gör med press-
frihet, som ju är en grundläggande byggsten 
i ett öppet och demokratiskt samhälle. Den 
typen av satsningar tror jag kan spela 
en stor roll för att motverka 
vissa av de populistiska och 
auktoritära strömningar 
som finns i samhället just 
nu, och därmed verkligen 
bidra till en positiv och 
hållbar samhällsutveck-
ling över tid.

PÅ BARA TVÅ GENERATIONER har vår värld genomgått en total förändring.  

Den utveckling som världen sett de senaste 70 åren är förbluffande.  

Befolkningen har tredubblats, BNP har tiodubblats, och på det hela taget 

har vi människor skapat ett enormt välstånd och överflöd. Samtidigt 

har utvecklingen gjort att vi idag står inför en rad svåra miljömässiga 

och sociala hållbarhetsutmaningar. Klimatkrisen, förlusten av biologisk 

mångfald, ökade ekonomiska klyftor och stora internationella 

migrationsströmmar är några av dem. 

DEN EKONOMISKA OCH TEKNOLOGISKA utvecklingen i världen har sedan 

1950-talet resulterat i dramatiska förändringar vad gäller vår livsmiljö.  

Summan av allt detta skapar en värld som är i grunden annorlunda än  

den vi levt i tidigare. Vi har gått in i en ny tidsålder — Antropocen. 

Antropocen — en 
förändrad värld 

”Möjligheter till 
 affärsutveckling”

S T R AT E G I

Elin Enfors-Kautsky, 
VD Prosperous Planet

1110 H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G  2 0 1 9  •  R E I T A N  C O N V E N I E N C E  S W E D E N  A B H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G  2 0 1 9  •  R E I T A N  C O N V E N I E N C E  S W E D E N  A B



ANTROPOCEN-
STRATEGIN

Du har varit med och tagit fram 
er nya Antropocen-strategi. Kan 
du berätta lite mer om den och 
varför den är så viktig för RCS?
— Det korta svaret är att man 
inte kan göra affärer på en död 
planet. Men om jag skulle försö-
ka utveckla det lite så kan vi se 
att vi lever i en värld som sedan 
1950-talet har förändrats super-
snabbt. Vi kan inte titta på vår 
verksamhet eller för den delen 
världen genom att fokusera på 
ett problem i taget. I vår strategi 
försöker vi ta fasta på komplexi-
teten genom att ta fram en 
strategi som ser på verksam-
heten i sin helhet och inte bara 
fokusera på miljön. Att finna 
affärsmöjligheter som skapar 
framgång inom planetens 
gränser är det enda sättet vi kan 
fortsätta att vara relevanta för 
våra kunder, tror jag. 

Är ert hållbarhetsarbete 
 perfekt nu?
— Åh det vore härligt att få 
svara ja på den frågan, men 
sanningen är att vi bara har 
påbörjat vår resa. Frågan är om 
vi någonsin kan säga att vi nått 
fram? Troligtvis kommer vi att 
göra misstag och felbedöm-
ningar längs vägen. Men det jag 
vet är att rädslan för att göra 
fel får inte överskugga behovet 
av att faktiskt agera. Vi har inte 
tid att vänta. Jorden har inte tid 
att vänta. Vi måste vara 
modiga och transfor-
mativa om vi ska 
kunna erbjuda våra 
kunder conve-
nience med gott 
samvete. Och 
möjligheterna är 
oändliga. 

Vår värld och vår framtid hänger på att vi är 
relevanta för våra kunder. Antropocen-strategin är 

vår idé om hur vi ska bli det.   

VÅR FÖRÄNDRINGS-
RESA HAR BÖRJAT 

”Vi ska bli en del av lösningen”
MALIN EKLUND, HR- & HÅLLBARHETSDIREKTÖR 

Vår utgångspunkt för 
en långsiktig affär

Under 2019 har Reitan Convenience Sweden 
påbörjat en förändringsresa för att möta de ut-
maningar och möjligheter som vår värld står inför. 

För att vi ska lyckas i Antropocen behöver hållbar-
hetsperspektivet genomsyra hela vår verksamhet. 
Det som krävs i samhället i stort och för oss som 
företag, är verklig transformation. Vi siktar nu 
bortom ”break-even sustainability” för att hitta 
affärsmöjligheter där vi kan skapa verklig nytta  
— för planeten, för samhället och för vårt företag.  
Vi ska bli en del av lösningen.

Vår förändringsresa har börjat. Vi lutar oss  
på forskningen för att bättre förstå vår roll i 
Antropocen. Vi testar nya idéer och satsar stort på 
innovation. För att lyckas kommer vi att fördjupa 
våra samarbeten med köpmän och leverantörer, 
och bygga upp nya typer av partnerskap. 

Genom åren har nyckeln till vår framgång legat 
i att vi har varit modiga, vågat sticka ut hakan, 
och alltid satt kundens behov först. Det ska vi 

fortsätta med, och det finns inget som 
är viktigare just nu än att tillsammans 
skapa en hållbar framtid. 

HUR VILL VI — DU OCH JAG — BLI IHÅGKOMNA? 

Vår affär och vår framtid hänger på att vi är rele-
vanta för våra kunder. Relevanta i en omvärld som 
förändras i en rasande fart, med en exponentiell 
teknikutveckling och där vi tänjer på gränserna för 
vad vår planet och vad mänskligheten tål. I en värld 
där våra värderingar och förväntningar ser annorlun-
da ut i takt med att omvärlden förändras. 

Idag uppmanar framtidens generationer världens 
företag och ledare att lyssna på forskningen.  

Vi måste hitta en affärsmodell som skapar fram-
gång genom att ge mervärde till vår miljö och vårt 
samhälle inom planetens gränser. Vi måste vara 
modiga och använda alla våra resurser rätt.  
Då kommer  vi fortsatt att vara relevanta och leda 
vägen till  morgondagens convenience.

Vi vill bli ihågkomna genom våra hand-
lingar som ska vara positiva för miljön 
och vårt samhälle. 

VAD KAN VARA VIKTIGARE ÄN DET?

S T R AT E G I

HÅLLBART & HÄLSOSAMT

ÖPPET & INKLUDERANDE

VÄRDERINGSSTYRT & LÅNGSIKTIGT

Vi ska erbjuda Convenience med gott samvete! Våra varor ska vara 

bra för miljö och klimat, produceras under goda arbetsförhållanden 

och möjliggöra en sund livsstil för våra kunder.  SIDAN 14

Vi ska vara en knutpunkt för ett tryggt, öppet och inkluderande 

samhälle! Genom vårt sätt att vara och de produkter och 

tjänster vi tillhandahåller ska vi bidra till en demokratisk 

samhällsutveckling.  SIDAN 20

Vi är ett schysst företag som har ett evighetsperspektiv på vår 

verksamhet. Genom möjliggörande strukturer och djup tillit skapar 

vi stolta och engagerade medarbetare och köpmän. Tillsammans 

driver vi på utvecklingen mot en bättre framtid!  SIDAN 26
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K
valiteten på de varor vi säljer 
i butik är viktigt för oss och 
våra kunder. Våra varor ska 
hålla hög kvalitet gällande  

råvarorna själva, men också sättet som 
de produceras och återvinns på. Vårt 
löfte är att våra varor ska vara bra för 
miljö och klimat, produceras under goda 
arbetsförhållanden, och möjliggöra 
en sund livsstil för våra kunder. Vi ska 
erbjuda det våra kunder efterfrågar när 
de efterfrågar det. Läs mer om hur vi ar-
betar med vår värdekedja under kapitlet 
Värderingstyrt & långsiktigt på sida 25. 

Hotspot-analys 
Under 2019 gjorde vi en så kallad 
hotspot-analys med syftet att identi-
fiera vilka produkter i sortimentet som 
innehåller kända riskråvaror, exempelvis 
palmolja, kakao och kaffe som kan ha 
stor negativ effekt på omkringliggande 
ekosystem när de odlas. Vi började med 
att identifiera alla relevanta produkter 
i butikernas sortiment (cirka 1 800 st). 
Ungefär 80 procent av dessa kunde 
vi analysera närmare med hjälp av 
EAN-nummer. Produkterna poängsat-
tes utifrån förekomsten av riskråvaror, 
och poängen jämfördes sedan med 
omsättningssiffror för att ta fram kon-
kreta rekommendationer om åtgärder, 
exempelvis att de bör tas bort från 
sortimentet eller ersättas med certifiera-
de alternativ. De övriga 20 procenten är 
under "manuell" analys under 2020.

Analysen identifierade ett antal 
produkter som enkelt kan ersättas av 
mer hållbara alternativ. Vi kunde även 

peka på vilka leverantörer som är extra 
viktigt att jobba vidare med långsiktigt 
för att underlätta omställning till ett mer 
hållbart sortiment. 

Vi älskar fika 
På Reitan Convenience Sweden, Press-
byrån och 7-Eleven älskar vi fika! Därför 
är det viktigt att vårt kaffe både är gott 
att dricka och gott för miljö, klimat och 
för de människor som producerar det. 
Kaffet som säljs på Pressbyrån är idag 
KRAV-märkt, ekologiskt och Rainforest 
Alliance-certifierat. På 7-Eleven är allt 
kaffe UTZ-certifierat1. Vårt kaffe pro-
duceras av världens största renodlade 
kaffeleverantör, Jacobs Douwe Egberts. 
Deras ambition är ta fram kaffe som är 
till 100 procent odlat på ett ansvarsfullt 
sätt — för såväl människor som miljön 
— till 2025.    
 
Hälsosamma alternativ 
Allt fler kunder vill ha mer hälsosamma 
alternativ och vegetariska och veganska 
alternativ till lunch, mellanmål och ett 
snacks i farten. Därför ser vi ständigt 
över vårt sortiment och för löpande 
 dialoger med våra leverantörer för att 
kunna fortsätta erbjuda det våra  
kunder efterfrågar. 

Veggie-kampanjen
Under hösten genomfördes Veggie- 
kampanjen på 7-Eleven. Kampanjen 
pågick i fyra veckor och vi ökade försälj-
ningen med otroliga 104 procent (antal 
sålda varor) jämfört med samma period 
föregående år. Kampanjen fick stort 

Vi ska erbjuda Convenience med gott samvete!  
Våra varor ska vara bra för miljö och klimat, 
produceras under goda arbetsförhållanden, och 
möjliggöra en sund livsstil för våra kunder. 

Enkelt att göra bra val

Hållbart 
& Hälsosamt 

S Å H Ä R  J O B B A R  V I

H Å L L B A R T  &  H Ä L S O S A M T

Flera av vår tids största utmaningar så som klimatkrisen, förlusten av ekosys-
temtjänster och biologisk mångfald, antibiotikaresistens och ohälsa kan härledas 
till vad vi människor äter. Vi måste vara extra uppmärksamma på varor såsom 
kaffe, soja, kakao, palmolja, sockerrör, majs och nötkött — varor som riskerar att 
förvärra utarmningen av viktiga ekosystem om de inte produceras på ett ansvars-
fullt sätt. Det finns också ett antal hälsorelaterade hållbarhetsutmaningar som är 
centrala för oss inom convenience-branschen så som övervikt och stillasittande, 
utmaningar som ofta förknippas med socker och snabbmat. Även antibiotikare-
sistens är ett växande problem. Här har RCS en avgörande roll att spela genom 

vårt produktutbud och vår ambition är att ha ett hållbart och hälsosamt 
sortiment som bidrar positivt för alla i värdekedjan.

D Ä R F Ö R  Ä R  D E T V I K T I G T

1 UTZ Certified är en ideell organisation och 
märkning med syfte att skapa förutsättningar för 
en hållbar produktion av kaffe, kakao och te.
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genomslag och syntes tydligt både i och utanför 
butikerna, samt i TV och digitala kanaler. Allt fler 
kunder uppmärksammar vårt veganska/vegetariska 
sortiment och vi ser att efterfrågan och försäljning-
en av dessa produkter ökar hela tiden. 

Egen mugg, en miljö- och kundsuccé 
Sedan april 2019 får kunder på Pressbyrån och 

7-Eleven 3 kronor rabatt på kaffe om de tar med 
egen mugg. Vi kallar initiativet för Miljörabat-

ten. Satsningen har under de första måna-
derna sparat in omkring 80 000 engångs-
muggar, eller en muggstapel med samma 
höjd som Mount Everest, 8 800 meter. 
Våra kundmätningar visar att Miljörabat-
ten har varit en av de mest uppskattade 
kampanjerna någonsin. Inte minst bland 
studenter — en viktig kundgrupp. 

Den veganska kanelbullen
Tillsammans med vår leverantör Lantmännen 
Unibake, erbjuder vi nu veganska kanelbullar i alla 
våra butiker. Den veganska kanelbullen innehåller 
ingen mjölk och vi har slopat äggpenslingen. Det 
är samma framgångskoncept som vi använder för 
våra populära veganska lussebullar — årets produkt 
på Pressbyrån. Hittills visar Lantmännen Unibakes 
smaktester att även kanelbullen fått ett lyft av att 
skippa animaliska produkter. Testpersoner föredrar 
till och med den veganska kanelbullen framför den 
icke-veganska! Nu jobbar vi vidare för att erbjuda 
våra kunder ännu fler veganska, hållbara alternativ.  

CO2-minskning med nya muggar 
Ytterligare en satsning för att 
minska vår miljöpåverkan är våra 
nya kaffemuggar, Future Smart 
Mugg, som snart finns i alla 
butiker. Future Smart Mugg 
produceras i Norden av nordiskt 
trä. På så sätt kan vi dra ner på 
transporter och muggarnas kol-
dioxidutsläpp med 25 procent.  

Matsvinn 
Att minska matsvinnet är en av RCS mest priori-
terande hållbarhetsfrågor och en fråga som våra 
köpmän och säljare anser som väldigt väsentlig. Vi 
avskyr att slänga mat och arbetar därför nära med 
våra leverantörer för att minska mängden mat som 
inte går åt. Jämför vi med förra året har vi lyckats 
minska svinnet inom snabbmat och fika med 0,5 
procent. I absoluta tal har det dock ökat, med tanke 
på den kraftiga ökningen av försäljningen av mat 
och fika. För att minska vårt matsvinn har vi två 
 pågående initiativ kring utförsäljning av mat, ett 
med Karma och ett via en egen tjänst. 

Med egen kopp sparar du 
både pengar och miljö.

Gäller liten varm dryck i engångsmugg. Ord maxpris 23:-.
Gäller liten varm dryck i medhavd mugg. Ord maxpris 20:-.
Studentpris gäller vid uppvisande av giltig studentlegitimation.  

10�
Studentkaffe

13�
Studentkaffe

Utan kaffe stannar Sverige

Gäller utvalda veganska och vegetariska produkter. 
Ord.maxpris 94kr. Avvikelser kan förekomma

Wrap Pulled Oumph

Vegansk pizza
Levain Pulled Oats

Minimeal Falafel 
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Yta som döljs av upphängning ca 10 mm runt alla kanter

OMSÄTTNINGEN 2019 
FÖRDELAT PÅ VÅRA 10 STÖRSTA 
FÖRSÄLJNINGSOMRÅDEN

H Å L L B A R T  &  H Ä L S O S A M T

25 %

80 000

Mindre koldioxid-
utsläpp från Future 

Smart Muggar

Sparade engångs-
muggar genom kam-
panjen Miljörabatten 

Cigarettfimpar är det 
vanligaste skräpet i Sverige. 
Därför delade 7-Eleven, i 
samarbete med Håll Sverige 
Rent, ut 8 000 gratis fick-
askkoppar under 2019.

Future Smart Mugg

Utbyte av engångsartiklar  
i plast 
Under året har övergången från 
engångsartiklar i plast till trä eller 
papper börjat. Våra sugrör och 
bestick håller på att gå från plast till 
papper eller trä och vi ser även över 
hur vi kan byta ut våra plastlock till 
kaffemuggarna. Innan vi går över helt 
till dessa nya material kommer vi 
använda upp det som finns i lagret, 
så att ingenting går till spillo.  

Ansvarsfull tobaksförsäljning 
Sett till omsättning, har tobaksprodukter varit det 
ledande försäljningsområdet på både Pressbyrån 
och 7-Eleven i många år. Det är något som våra 
kunder efterfrågar och vi tar hanteringen samt för-
säljningen av tobaksprodukter på allra största allvar. 
Alla våra köpmän och säljare är utbildade i hur man 
säljer tobak samt hur man hanterar legitimering av 
kunder. Att tobaksskatten betalas är också  
en självklarhet.     

Fimpsatsningen som funkat 
Varje år slängs omkring en miljard fimpar på 
marken i naturen och i våra städer. Cigarettfim-
par är, enligt Håll Sverige Rent, det överlägset 
vanligaste skräpet i Sverige. Det vill vi ändra på. 
Under en vecka i augusti delade 7-Eleven ut gratis 
fick- askkoppar tillsammans med Håll Sverige Rent. 
8 000 askkoppar tog slut i blixtfart. Nu ser vi över 
om vi kan göra om satsningen och vi uppmanar 

våra branschkollegor att delta i initiativet. 

Panta Dosan
Sedan den första december är RCS, Håll 
Sverige Rent och Swedish Match en del 
av projektet Panta Dosan. Ett program 
för att öka återvinningen av snusdosor. 

Specialvaror
Glass

Tjänster

Läsning
Livs

Fika

Konfektyr

Snabbmat

Drycker

Tobak

 2019    2018

32 %

16 %

12 %
10 %

9 %

6 % 6 %
4 %

3 % 2 %
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På väg mot den mest hållbara 
Convenience-butiken

S
om en del av Reitan con-
venience Swedens fortsatta 
hållbarhetsarbete vill vi bygga 
den mest hållbara convenien-

ce-butiken i Sverige. För att nå dit har 
vi under året gjort en översyn av våra 
nuvarande butikers hållbarhetsprestan-
da tillsammans med vår samarbetspart-
ner IVL Svenska Miljöinstitutet. Syftet är 
att skapa en helhetsbild och identifiera 
förbättringsmöjligheter i rutinerna då vi 
bygger och inreder våra butiker. 

Watt-jakten 

FÖR ATT LYCKAS måste vi även säker-
ställa att våra byggentreprenörer och 
leverantörer kan bidra till vårt projekt. 
Därför har vi under hösten genomfört 
en stor leverantörsöversyn. Genomlys-
ningen förväntats vara klar i början av 
2020. Vi har även tagit fram en bilaga, 
som vi kallar Gröna Byggbilagan, som 
tillsammans med vår Code of Conduct 
inkluderas i alla avtal med de byggen-
treprenörer vi engagerar. Bilagans syfte 
är att förtydliga våra krav avseende miljö 

Totalt MWh 2015 2016 2017 2018 2019

Servicekontor 153 147 158 158 156

Butik 61 811 59 856 56 607 54 498 29 153

Totalt 61 964 60 003 56 765 54 565 29 309

Reduktion %* 2016 2017 2018 2019

Servicekontor -2 % 6 % 5 % 4 %

Butik -7 % -12 % -15 % -55 %**

Totalt -7 % -12 % -15 % -55 %

*Jämfört med 2014

**Reduktionen under 2019 beror huvudsakligen på att RCS har 
avslutat samarbetet med Shell (se sida 2 i GRI-bilagan)

Obemannade butiker närmare kunden
Som ett steg i ökad kundservice, satsar vi vidare på vår 
butiksidé med obemannade butiker. Dessa butiker, som endast 
kräver en yta om 10 kvadratmeter, passar lika bra att placera 
på arbetsplatser som på öppna platser såsom tågstationer 
och flygplatser. Kunden kommer in i butiken via en app som 
man kopplar till sitt bankkort. Väl inne i butiken väljer kunden 
varor och lämnar butiken utan att behöva scanna dem då de 
registreras automatiskt i kundernas virtuella varukorg. En första 

testbutik är på plats i början av 2020. Målsättningen är 
att ha de första obemannade butikerna på plats ute på 

företag och externa ytor under andra halvan 2020.

S Å H Ä R  J O B B A R  V I

och hållbarhet i byggprojekten. Bland 
annat behandlar den krav på godkända 
byggmaterial, hantering av avfall samt 
transporter.

VI SER FRAM EMOT resultatet från 
översynen samt förslagen på vad det 
kan leda till för våra butiker. Förhopp-
ningen är att projektet ska vara klart 
under 2020 och att det därmed kan 
redovisas i nästkommande hållbarhets-
rapport.

H Å L L B A R T  &  H Ä L S O S A M T

Löfte 1: 
PRODUKTION
Senast 2025 produceras alla 
våra varor och tjänster på ett 
sätt så att viktiga ekosystem 
skyddas. Vi ska aktivt verka 
för goda och ständigt för-
bättrade arbetsförhållanden.

Löfte 2: 
KLIMAT
Senast 2030 ska vår verk-
samhet minst vara klimat-
neutral i alla led av värde-
kedjan. 

Löfte 3: 
AVFALL
Senast 2030 har vi ställt om 
verksamheten till cirkulära 
flöden med målet att nå  
zero waste. 

Löfte 4:
HÄLSA 
Vi ska utveckla vårt utbud 
och erbjudande inom mat 
och dryck för att främja  
våra kunders välmående  
och hälsa. 

VI FORTSÄTTER WATT-JAKTEN, RCS interna 
initiativ för att spara el och effektivisera vår ener-
gianvändning. Vi har tagit beslut på att alla större 
kyldiskar i nyetablerade butiker ska ha dörrar. Detta 
sedan ett pilottest visat mycket positiva resultat. 
Undantag görs då det finns begränsningar för 
dörrmontage som vi inte kan råda över, exempelvis 
utrymmesbrist i butiken. Nu vill vi även se över om 
det är möjligt att komplettera befintliga kylar med 
dörrar. Därför har vi startat en utredning tillsam-
mans med vår kylleverantör. Vi testar att sätta 

dörrar på kylar i en butik för att dels se 
hur kylarna reagerar, dels undersöka 
hur stora energibesparingar som är 
möjliga. Uppskattningsvis finns po-
tential att minska energianvändningen 
per kyl med 30—50 procent.

PÅ SERVICEKONTORET och i de buti-
ker där vi själva kan påverka elavtalen, 
använder vi oss enbart av grön el. Vi 
arbetar löpande med våra fastighets-
ägare för att hitta mer hållbara alter-
nativ och lösningar. Vi ser kontinuerligt 
över hur vi kan förbättra och effekti-
visera exempelvis energianvändning 
och avfallshantering. Även transporter 
ut till butikerna måste effektiviseras, 

men utan att kompromissa med varornas kvalitet 
och färskhet. Ett konkret exempel på detta arbete 
sker på Stockholms Centralstation och Malmö 
Centralstation, där vi har flera Pressbyrån- och 
7-Eleven-butiker. På dessa järnvägsstationer har vi 
arbetat för att etablera gemensamma transport- 
och avfallscenter för alla stationernas återförsäljare. 
Detta innebär att transporter av varor och upp-
hämtning av avfall går till ett och samma ställe för 
alla som hyr lokal på stationerna. Därigenom är det 
möjligt att utöka antalet avfallsfraktioner och att 
effektivisera transporterna till stationerna. Från och 
med den första mars 2020 kommer ett liknande 
system införas på Göteborgs Centralstation.

Roadmap 2020—2030

Malmö Centralstation
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Vi ska vara en knutpunkt för ett tryggt, öppet och 
inkluderande samhälle! Genom vårt sätt att vara 
och de tjänster vi tillhandahåller ska vi bidra till en 
demokratisk samhällsutveckling. 

Ö P P E T  &  I N K L U D E R A N D E

Öppet & 
Inkluderande

Den ekonomiska ojämlikheten ökar världen över, och klyftorna växer här 
på hemmaplan också. Många människor upplever utanförskap och diskri-
minering för att de talar ett annat språk, ser annorlunda ut, eller på något 
annat sätt avviker från den upplevda normen. Många människor mår dess-
utom dåligt på grund av stress och oro och ensamhet i vardagen. I köl-
vattnet av växande klyftor, segregation och intolerans ser vi också oroande 
tecken på att samhällsdebatten håller på att bli mer polariserad. Den här 
utvecklingen är starkt kopplad till våra förändrade medievanor. Den främ-
jas av filterbubblor och fejkade nyheter och urholkningen av den objektiva 

 nyhetsrapporteringen. Här kan RCS vara en positiv kraft för ett öppet 
och mer inkluderande samhälle.

D Ä R F Ö R  Ä R  D E T V I K T I G T

I 
vår avsiktsförklaring till Arbetsför-
medlingen har vi förbundit oss att 
mellan 2018—2020 sträva efter att 
erbjuda minst 100 nyanlända praktik 

mellan 3—6 månader på några av våra 
arbetsplatser, som Pressbyrån, 7-Eleven 
och Servicekontoret utgör. Vårt mål med 
100-klubben är att tillsammans bidra till 
att förbättra nyanländas etablering på den 
svenska arbetsmarknaden och att skapa 
fina kundupplevelser med hjälp av våra 

språkpraktikanter. Sedan 100-klubbens 
start har vi erbjudit 83 praktikplatser runt 
om i landet. Språkpraktikanten får stegvis 
prova på olika arbetsuppgifter för att bli mer 
bekväm i sina språkkunskaper. Först får de 
röra sig ute på golvet och skugga en kollega, 
därefter får de prova på att sköta en kassa 
tillsammans med handledaren. Praktikan-
terna får även specialgjorda namnskyltar där 
det står att de är språkpraktikanter och att 
de gärna övar sig på svenska. 

100-Klubben
S Å H Ä R  J O B B A R  V I

Fredrik Elfström (köpman) och Brivan Jawish (språkpraktikant)  
på Pressbyrån Linköping Centralstation

FREDRIK ELFSTRÖM (KÖPMAN) 
Hur kommer det sig att du valde att ta in en 
språkpraktikant?  
— Det började som ett samarbete mellan 
oss och Arbetsförmedlingen i Linköping. Där 
fick jag intervjua ett antal utvalda kandida-
ter och se deras cv:n. Jag ställde de frågor 
som jag alltid ställer vid nyrekrytering där jag 
prioriterar driv och vilja att arbeta. Den som 
har fart under galoscherna är den jag vill åt. 
Brivan visade ett enormt driv, att hon hade 
tidigare erfarenhet från kundservice var bara 
ett plus. 

Vad ser du som de största fördelarna med 
att ha en språkpraktikant? 
— Fördelen är att jag fick en driven säljare 
som tillför ett extra språk till vår butik. Sam-
tidigt kan Brivan lära sig svenska i butiken så 
som vi pratar i vardagen, med slang och allt. 

Vad skulle du vilja säga till andra köp-
män som funderar på att ta sig an en 
språkpraktikant? 
— Jag skulle absolut rekommendera att 
ta in en språkpraktikant, men att man 
då gör ett lika noggrant val som vid alla 
anställningar. Rekrytering för mig hand-
lar om personens drivkraft och vilja att 
arbeta, inte vad man har för bakgrund. 

BRIVAN JAWISH 
 (SPRÅKPRAKTIKANT)
— Jag är språkpraktikant på 
 Pressbyrån och trivs jättebra med det. 
Många kunder är nyfikna och de allra 
flesta är positiva. Jag lär mig massvis 
med svenska både med kollegor och 
genom att prata med kunder. Det 
bästa är att praktiken har övergått i en 
tillsvidareanställning. 

Köpman och språkpraktikant
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Mångfald och öppenhet 

Löfte 5: 
INKLUDERING
Vi vill att alla känner sig väl-
komna oavsett kön, könsö-
verskridande uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsned-
sättning, sexuell läggning eller 
ålder. Kort och gott att vara 
uppskattad för den du är.

Löfte 6: 
TRYGGHET
Genom att erbjuda en öp-
pen, trygg och upplyst plats 
i det offentliga rummet, 
bidrar våra butiker till att 
göra gator och torg säkrare. 

Löfte 7: 
ÖPPENHET
Vi främjar läsning, värnar 
det fria ordet och bidrar 
till att god journalistisk 
sed upprätthålls. Vi ska 
driva på en demokratisk 
samhällsutveckling.

Löfte 8:
LOKALA HJÄLTAR
Våra butiker ska erbjuda  
lokal förankring och en  
stund glädje i vardagen,  
i en allt mer globaliserad  
och individualiserad värld, 
där många människor känner 
sig ensamma. 

S
edan 1906 har Pressbyrån sålt 
tidningar runt om i Sverige 
och arbetat aktivt med att alla 
ska kunna hitta något läsvärt, 

oavsett bostadsort, kön, ålder eller 
bakgrund. Att kunna läsa är en av livets 
rikedomar och en av grundpelarna i ett 
demokratiskt samhälle. Läsning utgör 
också grunden för lärande, förståelse 
och förmågan att kommunicera. I över 
100 år har Pressbyrån värnat om allas 
rätt och förmåga till läsning samt om 
bevarande av det fria ordet. Från obe-
roende journalister som kan och vågar 
skriva fritt, till oss som distributör som 
ocensurerat tillhandhåller det skrivna 
materialet, är alla led inom det fria 
ordets värdekedja av lika stor vikt. Bryts 
en av länkarna faller hela kedjan. Vi på 
Pressbyrån tar därför vår roll som distri-
butör på allra största allvar och brinner 
för att fortsätta sprida det fria ordet, 
främja press- och yttrandefrihet samt 
öka läsförståelsen och läslusten.       

Press- och yttrandefrihet
S Å H Ä R  J O B B A R  V I

DEN INTERNATIONELLA PRESSFRI-

HETENS DAG, som infaller den 3 maj, 
har under många år uppmärksammats 
av Pressbyrån. Under temat Om världen 
inte får se samarbetade Pressbyrån 
för andra året i rad med Expressen 
och Reportrar utan gränser för att i 
ett gemensamt upprop hylla världens 
pressfotografer. Bara sedan 2010 har 
38 fotografer omkommit i tjänsten och 
Pressbyrån vill med denna dag och 
detta samarbete tydliggöra betydelsen 
av deras viktiga arbete för att ge oss 
den sanna bilden av viktiga händelser i 
världen — bortom censur och propagan-
da. I ett unikt bildreportage, som byggde 
på ikoniska bilder, visades betydelsen av 
dessa bilder och hur de har påverkat ut-
vecklingen av historien. Med tillåtelse av 
fotograferna retuscherades bilderna för 
att demonstrera vilken förlust och skada 
världen skulle lida om dessa ikoniska 
bilder hade blivit censurerade innan pu-
blikation. Kampanjen blev en succé och 
visar verkligen hur en bild säger mer än 

2 500
titlar på 15 språk i vårt sorti-

ment och är därmed störst på 
tidningar i Sverige.

tusen ord. Vi har modet och vågar se till 
att press- och yttrandefriheten fortsätter 
att vara fritt! Likt föregående år erbjöds 
också halva priset på alla tidningar och
magasin i våra butiker under dagen och 
delar av överskottet gick till Reportrar 
utan gränser.       

Ö P P E T  &  I N K L U D E R A N D E

Roadmap 2020—2030

NU NÄR LÄSNINGEN MINSKAR i 
samhället och läsförståelsen i skolan 
blir allt sämre, tar vi ett ytterligare grepp 
för att vända på dessa negativa trender. 
Läsning är än idag en av hörnpelarna i 
Pressbyråns verksamhet och vi arbetar 
aktivt för att främja läslusten och förstå-
elsen i Sverige genom initiativet Vägen 
till Läsning. Under läslovet utförde vi 
en kampanj för att locka fler unga till 
läsningens magiska värld genom att 
erbjuda halva priset på utvalda serier. 
Pressbyrån har alltid sett positivt på 
serietidningar och deras förmåga att 
agera som en väg in för barn och unga 
att bli mer intresserade av läsning — en 
uppfattning som bekräftas av forskning. 
Vi arbetar mycket och ständigt med 
nya projekt och idéer för att dels främja 
läslusten och -förståelsen, men även 
för att nå vårt mål om att alla ska kunna 
hitta något läsvärt, gammal som ung. I 
dag erbjuder Pressbyrån 2 500 titlar på 
15 språk i vårt sortiment och är därmed 
störst på tidningar i Sverige.      

”Tank man” (Stridsvagnsmannen) 
togs av av fotografen Jeff Widener 
för Associated Press 1989 på 
Himmelska Fridens Torg i Peking. 
Den föreställer en okänd man 
som ensam stoppar en kolonn 
av stridvagnar på Himmelska 
Fridens Torg i Peking. Så här 
hade fotografiet sett ut om den 
censureras och mannen framför 
kolonnen retuscherats bort. 

7-ELEVEN HAR VARIT sponsor till 
Friends sedan 2012 och har under 
året fortsatt med flera initiativ för att 
öka ungas välmående. Varje år ut-
sätts omkring 60 000 barn och ung-
domar för mobbning i Sverige. Det är 
60 000 för många! Mobbning är ett 
komplicerat samhällsproblem, men 
det är långt ifrån omöjligt att lösa och 
det krävs i många fall inte mycket 
för att få någon att lysa upp. Små 
gester som ett hej eller en high-five 
betyder ofta mer än vad man kan tro. 
Mångfald och öppenhet genomsyrar 
7-Eleven och detta samarbete ser 
vi därför som en självklarhet. Vi på 
7-Eleven är stolta och glada över 
vårt samarbete och vår möjlighet att 
ge Friends synlighet, både i sociala 
medier och i våra butiker.  

HEJ TILL ALLA! Under året ändrade 
vi designen på våra kaffemuggar. På 
kaffemuggarna stod det nu ett stort 
Hej och en text om värdet av att säga 
hej till varandra. Att säga detta lilla 
ord får en person att känna sig sedd 
och uppskattad och är ett exempel 
på de olika initiativ vi gör tillsammans 
med Friends. För varje kopp vi sålde, 

donerade vi 50 öre till Friends och 
deras ovärderliga arbete. Totalt har 
kampanjen, som pågick under 2019, 
resulterat i cirka 500 000 kronor till 
Stiftelsen Friends 

INFÖR JULEN 2019 sålde alla 
7-Eleven butiker även i år Friends 
Snällkalendern. I varje lucka finns 
en uppmaning att göra något snällt 
ända fram till julafton. Likt Hej-mug-
gen, uppmanar dessa luckor till en 
mindre gest som kan utföras själv 
eller tillsammans med vänner eller 
familj för att få allt fler människor att 
känna sig uppskattade och sedda.   

UNDER MÅNGA ÅR har 7-Elevens 
specialdesignade kaffemuggar i 
regnbågens färger blivit ett signum 
för 7-Elevens engagemang i Pride. Vi 
är stolta över att få ta del av denna 
rörelse och att vara med och fira 
den långa väg vi har kommit inom 
jämställdhet, öppenhet och tolerans. 
Med det sagt finns det fortfarande 
mycket arbete som kvarstår för att 
uppmärksamma och arbeta mot de 
förtryck, mytbildningar och fördomar 
som finns mot HBTQ-personer.  
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V
i inom Reitan Convenience 
Sweden har alltid definierat 
oss själva som ett värde-
ringsstyrt familjeföretag där 

våra åtta grundvärderingar — se sidan 26 
— vägleder oss i våra dagliga aktiviteter. 
Dessa värderingar genomsyrar allt vi gör. 
Både i den strategiska planeringen och i 
de enskilda butikerna. Tillsammans med 
vår syn på hållbarhet och värderingsstyrt 
ledarskap, bidrar våra grundvärderingar 
till vad våra ägare kallar för ”evighetens 
perspektiv”. Ett perspektiv som även 
återspeglas i våra relationer och samar-
beten. Vi tror på aktiva samarbeten och 
dialoger för att dela lärdomar och för att 
växa tillsammans med våra leverantörer, 
fastighetsägare, köpmän, säljare och 
medarbetare.    

I  SAMBAND MED VÅR NYA hållbarhets-
strategi uppdaterade vi även vår upp-
förandekod för leverantörer. Vi vet att 
vår verksamhet har en påverkan längs 
med hela leverantörsledet och vi vill 
tillsammans med våra leverantörer lösa 
existerande samhällsproblem och skapa 
ett positivt avtryck i samhället. RCS 
uppförandekod för leverantörer bygger 
på internationellt erkända konventioner 
för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, 
antikorruption och miljö. Detta inklude-
rar FN:s Global Compacts tio principer, 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag och ILO:s grundläggande princi-

per om rättigheter i arbetet. Vi vet att vi 
behöver våra leverantörer och samar-
betspartners för att lyckas med våra 
ambitioner med att skapa en hållbar 
affärsmodell i Antropocen.

FÖR ATT KUNNA ERBJUDA de produk-
ter som våra kunder efterfrågar samar-
betar vi med ett stort antal olika leveran-
törer. Då vi vill försäkra oss om att våra 
produkter alltid är av hög kvalitet och att 
de har producerats på ett hållbart och 
etiskt sätt, köper vi endast in produkter 
från företag som garanterar att de följer 
kraven i vår uppförandekod. I de fall 
som leverantörerna agerar efter en egen, 
minst lika ambitiös, uppförandekod som 
lever upp till RCS kod kan vi även i dessa 
fall även godkänna leverantören. Vi vill 
att våra leverantörer och samarbets-
partners ska utmana oss, komma med 
nya idéer, satsa på nya innovationer och 
stödja RCS hållbarhetsarbete med sina 
tjänster och produkter.            

Vi är ett schysst företag som har ett evighetsperspektiv 
på vår verksamhet. Genom möjliggörande strukturer 
och djup tillit skapar vi stolta och engagerade 
medarbetare och köpmän. Tillsammans driver vi på 
utvecklingen mot en bättre framtid!

V Ä R D E R I N G S S T Y R T  &  L Å N G S I K T I G T

Evighetens perspektiv 
S Å H Ä R  J O B B A R  V I

I Sverige har anti-korruption och affärsetik länge betraktats som icke-frågor 
eftersom affärsetiken är så djup rotad i lagstiftning, bolagsstyrning och fö-
retagskultur. Det har funnits en konsensus kring att det inte sker. Samtidigt 
har medierapporteringen de senaste fem åren kantats av penningtvätts-, 
mutskandaler och oegentligheter i leverantörskedjorna för små och stora 
bolag — lokalt och globalt vilket är ett kvitto på att ingen är immun. En viktig 
del i att se till att affärer görs på ett ärligt och långsiktigt sätt är transparens 
och värderingar. Alla som arbetar på RCS ska ha lika möjligheter och vara 
uppskattade för den de är och de som gör affärer med oss ska känna sig 

trygga i att de konkurrerar på lika villkor. 

D Ä R F Ö R  Ä R  D E T V I K T I G T

Värderingsstyrt  
& långsiktigt
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Maria Hyvönen och Lena Dindic, köpmän,  
Pressbyrån Järntorget, Göteborg:

SVAR  "Främst tanken på hur vi möter och tänker 
kring andra människor baserat på hur vi upp-

fattar dom. Att någons attityd inte speglar dennes 
inre värderingar. Detta är nog något vi kommer 
lägga en extra tanke på vid nyanställning och även 
när vi möter kunder. Även personligen är det något 
vi behöver reflektera mer över."

Isam Kalka, köpman, 7-Eleven St Eriksgatan 89, 
Stockholm:

SVAR   "Jag kommer att fortsätta värdera kunden 
som min högsta chef, sitta med personalen 

och gå igenom våra värderingar som är nyckeln 
till vår succé i kedjan. Jag kommer att fortsätta att 
lägga upp mål och plan på hur vi ska nå den.

Hur kommer lärdomarna från 
utbildningen påverka dig inom 
ditt dagliga arbete?

2 718 
BUTIKSSÄLJARE 

Totalt arbetade:

427 
KÖPMÄN 

128 MEDARBETARE VID 
SERVICEKONTORET 

14 PERSONER I
RCS:s LEDNING 

ANTAL ANSTÄLLDA

VÅR GRUNDARE ODD REITAN  har som mål att vi ska bli 
kända som det mest värderingstyrda företaget i de länder 
som Reitangruppen är aktiva i. Han reser därför runt och 
träffar köpmän och medarbetare och arrangerar träffar som 
han kallar för Filosofikurser. Under dessa kurser går Odd 
igenom företagets historia med fokus på de värderingar och 
framgångsfaktorer som har gjort företaget till vad det är idag. 
Enligt Odd själv så håller han dessa kurser för att bygga ”stora 
människor” och så många talanger som möjligt samt för att 
skapa solida verksamheter med decentraliserade strukturer. 

Att jobba med tankesätt och konceptkunskap ökar tilliten, 
fler kan ta beslut lokalt, tempot går upp och det 

frigörs entusiasm och energi. För att lyckas med 
detta måste vi ”ställa in värderingskompas-
sen”, ha ett gemensamt förhållningssätt och 
tankesätt samt hela tiden skapa förutsätt-
ningar för att träna på detta. 
Varje år deltar omkring 450 

personer på Odds Filoso-
fikurser.  

Odd Reitans 
filosofikurs 

Andel med utländsk  
bak grund 18—65 år  
i Sverige

36,2 %
28,5 %

V Ä R D E R I N G S S T Y R T  &  L Å N G S I K T I G T

S Å H Ä R  J O B B A R  V I

Våra 8 
värderingar

ANSTÄLLDA MED UTLÄNDSK 
BAKGRUND INOM RCS

1

Vi renodlar vår affärsidé 
Vi är superduktiga på convenience och det är där vi lägger vårt fokus.

2

Vi håller hög affärsmoral
Det ska inte råda någon tvekan om att vi gör rätt för oss. Emot varandra, emot leverantörer  

och fastighetsägare och emot våra medarbetare.

3

Vi skall vara skuldfria 
Vi är långsiktiga och bygger hellre upp verksamheten sten för sten än att ta stora lån.

4

Vi motiverar till vinnarkultur 
Vi hjälper varandra att bli bra och utveckla självtillit. Vi gläds med andras framgångar.

5

Vi tänker positivt och offensivt 
Vi nöjer oss inte och vi tycker inte det var bättre förr. Vi vill hela tiden utvecklas, vi vill hela tiden framåt.

6

Vi pratar med varandra — inte om varandra 
Vi säger det vi menar till den det gäller. På ett hänsynsfullt sätt   

7

Kunden är vår högsta chef 
Vi vill imponera på våra kunder. Vi ska inte uppfylla våra kunders förväntan, vi ska överträffa den.

8

Vi ska ha det roligt och lönsamt
Vi älskar våra arbetsuppgifter och vårt företag. Vi tror på att när vi har roligt då blir det lönsamt. Precis i 

den ordningen.

57 % kvinnor
43 % män

52 % kvinnor
48 % män

50 % kvinnor
50 % män

64 % kvinnor
36 % män

Andel anställda med utländsk bakgrund, jämfört med hela 
 arbetsföra befolkningen (18—64 år) i Sverige för år 2019.  Mätningen 
är gjord av Nyckeltalsinstitutet som definierar en person med 
 utländsk bakgrund som någon som själv är född utomlands eller 
vars båda föräldrar födda utomland.
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V
årt initiativ Köpmanslärlingsprogram-
met har under 2019 fortsatt ge våra 
säljare chansen att få bättre förståelse 
och kunskap om köpmansrollen. Många 

av våra duktiga köpmän har påbörjat sin resa inom 
Reitan Convenience Sweden som säljare i någon 
av butikerna, vilket vi ser väldigt positivt på. I rollen 

som lärling får säljaren möjlighet att ta mer ansvar i 
butiken och planera sin egen karriär, samtidigt som 
köpmannen får en värdefull medarbetare som vill, 
kan och vågar ta ansvar i butiken. Sedan initiativet 
startades i oktober 2017 har sju säljare tagit steget 
och blivit köpmän och ytterligare drygt tjugo säljare 
är en del av köpmanslärlingsprogrammet idag.  

även sett hur Sadik har utvecklats under åren. Så 
när Sadik berättade om programmet tackade jag ja 
på direkten.

 Vad ser du som de största fördelarna med att vara 
en köpmanslärling?
— Att det är väldigt lärorikt och något som hjälper 
en att vidareutvecklas. För att kunna driva en egen 
butik är programmet ovärderligt. Jag märker själv 
hur mycket jag har utvecklats på ett halvår. När 
 Sadik åkte på semester i somras, då tog jag hand 
om butiken i en månads tid. Det gick jättebra.

SADIK HABIBOVIC, KÖPMAN
Kan du berätta om din egna resa inom 7-Eleven?
— Jag började arbeta på en Shell-bensinmack och 
när 7-Eleven kom in i bilden 2009 fick jag erbju-
dandet att driva butiken. Där började min karriär 
inom Reitan vilket jag nu har fortsatt i dryga tio år. 
Jag fortsatte driva bensinmacken i fem år innan jag 
sedan började som köpman på 7-Eleven på läns-
sjukhuset i Ryhov, där jag trivs jättebra.

Hur kommer det sig att du valde att ta in en 
 köpmanslärling?
— Jag har själv gått den hårda vägen där jag började 
som praktikant och visat vad jag går för och att jag 
konstant vill lära mig mer. Och nu när jag står här 
som egenföretagare, vet jag vad det betyder för en 
anställd att ha möjligheten att utvecklas. Sedan har 
jag en anställd som verkligen brinner för det arbete 
han utför och köpmanslärlingsprogrammet är verkli-
gen skräddarsytt för honom.

Vad ser du som de största fördelarna med att ha en 
köpmanslärling?
— Fördelarna är att lärlingen vill utvecklas. Det är 
ingen tvekan om att man ska ge plats till den man 
vet vill utvecklas. Jag ser att de som får chansen 
börjar anstränga sig mer och tänka som jag som 
köpman önskar att alla anställda ska tänka. Det är 
grymt att ha en sådan person bredvid en. Plötsligt 
så har man två extra händer som kan göra jobbet 
minst lika bra som jag gör.

MUAMER LICINA, KÖPMANSLÄRLING
Hur kommer det sig att du valde att ansöka till 
köpmanslärlingsprogrammet?
— Det var spännande och lockande att kunna få 
driva eget. Jag har själv varit i flera olika branscher 
och det har alltid lockat att driva eget. Sedan har jag 

Vad ser du som de största fördelarna med att ha 
en köpmanslärling? 
— En av de absolut största fördelarna är att butiken 
inte är lika beroende av att jag är på plats. I våras var 
jag till exempel hos en annan butik i två månader 
för att hjälpa till, och då kunde jag i princip släppa 
denna butik helt. Det hade inte gått utan Jessica 
och köpmanslärlingsprogrammet. 

Vad skulle du vilja säga till andra köpmän som 
funderar på att ta sig an en köpmanslärling? 
— Jag kan inte se några nackdelar alls med pro-
grammet och skulle rekommendera fler köpmän att 
ta sig an en lärling.  

JESSICA JOHANSSON, KÖPMANSLÄRLING
Hur kommer det sig att du valde att ansöka till 
köpmanslärlingsprogrammet? 
— Gunilla visade mig programmet och hur hon 
tyckte att det skulle passa mig. Innan jag bestämde 
mig ville jag få mer information om vad program-
met innebar, vilket jag fick.  

Vad ser du som de största fördelarna med att vara 
en köpmanslärling? 
— Fördelarna är att man får en helt annan inblick i 
verksamheten plus att man lär sig väldigt mycket. 
Man ser det från olika och nya vinklar, inte bara som 
anställd. Att man också bestämmer takten tillsam-
mans med köpmannen ser jag positivt på.   

Vad skulle du vilja säga till andra säljare som 
funderar på att ansöka till köpmanslärlings-
programmet? 
— Jag ser bara positivt på det. Tycker man det är 
roligt och trivs med sitt jobb samt vill utveckla sig 
så ska man absolut söka till programmet!

GUNILLA KLING, KÖPMAN
Kan du berätta om din egen resa inom Pressbyrån? 
— Ett av mina första sommarjobb var på  Pressbyrån  
här i Malmö där jag satt och räknade inventerings-
listor. Sedan dröjde det några år och i slutet av 
1970-talet började jag igen på Pressbyrån. På den 
tiden var denna butik en så kallad Pressbutik där 
vi hade tidningar och magasin på flera olika språk. 
Eftersom det inte fanns något internet då var det hit 
som bland annat tyskar och italienare som bodde 
i närheten kom för att köpa sina dagstidningar. När 
Pressbyrån blev till franchise gick jag och en kompis 
ihop och jag har nu varit köpman i 15 år. 

Hur kommer det sig att du valde att ta in  
en köpmanslärling? 
— När jag fick reda på köpmanslärlingsprogrammet 
kom jag genast att tänka på Jessica och hur detta 
skulle vara perfekt för henne. Det är ett roligt sätt 
att få vara med och utveckla någon och man får en 
ovärderlig anställd på köpet.  

Köpmanslärlings-
programmet

Sadik Habibovic och Muamer Licina på 7-Eleven 
länssjukhuset i Ryhov i Jönköping

Gunilla Kling och Jessica Johansson 
på Pressbyrån Södergatan i Malmö

S Å H Ä R  J O B B A R  V I

Löfte 9: 
TRANSPARENS
Vi ska vara transparenta, 
både inom organisationen, 
och utåt mot våra samar-
betspartners och kunder. 

Löfte 10: 
JÄMSTÄLLDHET 
Vi ska säkerställa jämställd-
het och mångfald i hela vår 
organisation, från Servi-
cekontoret till butik. 

Löfte 11: 
CHANGE AGENTS
Vi ska kontinuerligt stärka 
och utveckla våra medarbe-
tares och köpmäns innebo-
ende kraft, kapacitet och tillit 
att leda sig själva och andra 
till att bli ”change agents”.

Löfte 12: 
INNOVATION 
Genom en kreativ och inno-
vationsrik miljö ska vi driva 
affärsutveckling som har ett 
verkligt positivt avtryck på 
vår planet och vårt samhälle.  

V Ä R D E R I N G S S T Y R T  &  L Å N G S I K T I G T

Roadmap 2020—2030
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Väsentlighetsanalys och 
intressentdialog 

I  SAMBAND MED framtagandet av Reitan Convenience 
Sweden nya Antropocen-strategi uppdaterade vi även vår 
väsentlighetsanalys och intressentdialog. Tidigare väsentlig-
hetsanalys utfördes 2016. Målet med väsentlighetsanalysen 
var att identifiera våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor att 
arbeta med. Väsentlighetsanalysen utfördes i enlighet med the 
Global Reporting Initiatives (GRI) modell. Bedömningen av vad 
som ansågs som väsentliga hållbarhetsfrågor för RCS gjordes 
baserat på företagets ekonomiska, sociala och miljömässiga 
påverkan samt vad våra viktigaste intressenter har för förvänt-
ningar och informationsbehov. För mer information om dialo-
gen med våra viktigaste intressenter se GRI-bilagan som finns 

på www.pressbyrån.se samt www.7-eleven.se. Arbetet med 
väsentlighetsanalysen skedde parallellt med ett arbete med att 
identifiera de största hållbarhetsutmaningarna som påverkar 
RCS verksamhet samt framtagandet av Antropocen-strategin. 
Arbetet gjordes i en intern arbetsgrupp som vägledes av extern 
kompetens. Resultatet av intressentdialogen var central i arbe-
tet med prioriteringen. Både de interna och externa resultaten 
arbetades sedan igenom under en workshop för att prioritera 
och validera RCS väsentliga hållbarhetsfrågor. Resultatet blev 
15 väsentliga hållbarhetsfrågor som redogörs nedan/på nästa 
sida. De 15 frågorna lade grunden för det fortsatta arbetet med 
strategin. 

Löften och mål

LÖFTEN VÄSENTLIGA FRÅGOR GLOBALA MÅL 

Löfte 1: PRODUKTION. Senast 2025 produceras 
alla våra varor och tjänster på ett sätt så att viktiga 
ekosystem skyddas. Vi ska aktivt verka för goda och 
ständigt förbättrade arbetsförhållanden.

•  Resursbas/ekosystem inkl. 
användning av kemikalier.

•  Arbetsvillkor och mänskliga 
rättigheter i produktions-
länder 

     

Löfte 2: KLIMAT. Senast 2030 ska vår verksamhet 
minst vara klimatneutral i alla led av värdekedjan. 

•  Klimatpåverkande utsläpp

 

Löfte 3: AVFALL. Senast 2030 har vi ställt om 
verksamheten till cirkulära flöden med målet att nå 
zero waste.

•  Förpackningar (ingående 
material och volym), inkl. 
avfall och förorening från 
plastförpackningar 

•  Matsvinn

 

Löfte 4: HÄLSA. Vi ska utveckla vårt utbud och 
erbjudande inom mat och dryck för att främja våra 
kunders välmående och hälsa.

•  Kundernas hälsa och säker-
het (psykisk och fysisk) 

•  Överanvändning av anti-
biotika 

Löfte 5: INKLUDERING. Vi vill att alla känner sig väl-
komna oavsett kön, könsöverskridande uttryck, et-
nisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
Kort och gott att vara uppskattad för den du är.

•  Mångfald och inkludering

Löfte 6: TRYGGHET. Genom att erbjuda en öppen, 
trygg och upplyst plats i det offentliga rummet, 
bidrar våra butiker till att göra gator och torg säkrare. 

•  Trygghet och säkerhet i 
butik

Löfte 7: ÖPPENHET. Vi främjar läsning, värnar det 
fria ordet och bidrar till att god journalistisk sed 
upprätthålls. Vi ska driva på en demokratisk sam-
hällsutveckling.

•  Press- och yttrandefrihet

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Reitan Convenience Sweden AB, org. nr 556061—5790

HÅLLBARHETSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE
Hållbarhetsredovisningen 2019 har godkänts för utfärdande av styrelsen. Ort och datum: Stockholm 2020–02–12

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisnings-
lagen. Såsom framgår av sidan 3 utgörs hållbarhetsrappor-
ten av denna redo visning tillsammans med dokumentet 
Reitan Convenience Sweden AB GRI-bilaga 2019.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 
12. Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhets-
rapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhets-
rapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som 

en revision enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning 
ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm 2020–02–19

Jennifer Rock-Baley, auktoriserad revisor,  
Ernst & Young AB

Johannes Sangnes, styrelseordförande

Mariette Kristenson, ledamot 

Teemu Rissanen, ledamot 

Jesper Østergaard, ledamot

Rita Forsberg, ledamot

Kenneth C Olsen, ledamot 

Jakob Westergård,  
arbetstagarrepresentant

V Ä R D E R I N G S S T Y R T  &  L Å N G S I K T I G T

Löfte 8: LOKALA HJÄLTAR. Våra butiker ska erbjuda 
lokal förankring och en stund glädje i vardagen, i en 
allt mer globaliserad och individualiserad värld, där 
många människor känner sig ensamma.

•  Bemötande

 

Löfte 9: TRANSPARENS. Vi ska vara transparenta, 
både inom organisationen, och utåt mot våra sam-
arbetspartners och kunder.

•  Leverantörsrelationer/
anti-korruption 

•  Transparens mot kund

Löfte 10: JÄMSTÄLLDHET. Vi ska säkerställa jäm-
ställdhet och mångfald i hela vår organisation, från 
Servicekontoret till butik.

•  Jämställdhet

Löfte 11: CHANGE AGENTS. Vi ska kontinuerligt 
stärka och utveckla våra medarbetares och köpmän 
inneboende kraft, kapacitet och tillit att leda sig 
själva och andra till att bli ”change agents”.

•  Attrahera och utveckla 
medarbetare

Löfte 12: INNOVATION. Genom en kreativ och 
innovationsrik miljö ska vi driva affärsutveckling som 
har ett verkligt positivt avtryck på vår planet och vårt 
samhälle. 

•  Innovation och samarbete
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Reitan Convenience Sweden AB
Strandbergsgatan 61 
Box 30185
104 25 Stockholm
08 587 490 00
malin.eklund@reitanconvenience.se
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