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REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB (RCS) är franchisegivare för 
Pressbyrån- och 7-Eleven-butiker i Sverige där vi tar hand om runt  
186 000 kunder dagligen*. Vår grundfilosofi är att ett besök i våra 
 butiker ska vara snabbt, enkelt och bekvämt och att våra kunder ska 
 hitta vad de efterfrågar. Genom stolta och framgångsrika franchise-
tagare och medarbetare, samt vår stora satsning inom hållbarhet,  
är målet att våra kunder ska få en bättre vardag. Nu och i framtiden.  

RCS ÄGS AV DET NORSKA FAMILJEBOLAGET Reitan som är verk-
samt inom affärsområdena dagligvaruhandel, servicehandel och 
distribution i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Litauen, Estland samt 
Lettland. Med en omsättning på 95 miljarder norska kronor (2019)** är 
bolaget ett av de största i Norge. Reitan Convenience tillhör handels-
området  Reitan  Handel, och har 3 736 butiker (januari 2021) runtom i 
Skandinavien och Baltikum.

REITAN CONVENIENCE VISION är att genom framgångsrika köpmän 
vara Europas största, bästa och mest lönsamma servicehandelsbolag. 

* Antalet kunder på Pressbyrån och 7-Eleven har under 2020 påverkats av covid-19,  

precis som för många andra inom butiksbranschen.

** På grund av senareläggning av offentliggörandet av Reitan Handels omsättningssiffror  
har vi valt att publicera föregående års siffror.
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VÄLKOMMEN TILL REITAN CONVENIENCE SWEDENS 
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020! 

Detta är Reitan Convenience Swedens (organisationsnummer 556061—5790) 
hållbarhetsredovisning och gäller för året 2020. Den följer det finansiella 
räkenskapsåret och publiceras årligen. Denna hållbarhetsredovisning utgör,
tillsammans med dokumentet Reitan Convenience Sweden AB — GRI-bilaga
2020, 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 det ska 
genomsyra hela vår verksamhet. 

VÄRDERINGSSTYRT &
 LÅNGSIKTIGT

ÖPPET & 
INKLUDERANDE

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.

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.

SIDAN 16 SIDAN 22 SIDAN 26

Malmö.
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2 637

Historisk  
hållbarhet

Korta fakta

I N L E D N I N G

CLICK AND 
COLLECT

Under våren 2020 
lanserades click and 
collect-leveranser för att skydda våra medarbetares och kunders hälsa.

35 TON
MINDRE PLAST

25000
FIKOR

Årets produkter

Antal 
butiker

Årets produkt 7-Eleven: 
vegansk varmkorv.

Årets produkt 
Pressbyrån: Nocco 
Limón Del Sol.

26
SÄLJARE HAR 
REKRYTERATS  
TILL KÖPMÄN

BUTIKSANSTÄLLDA

TILLSVIDARE- 
ANSTÄLLDA (68 %)

 HELTID 
(50%)

KVINNOR
 (61 %)

VISSTIDS-
ANSTÄLLDA (32%)

DELTID 
(50 %)

MÄN
(39 %)

Skänktes till sjukhuspersonal 
som tack för deras arbete under 

pandemin.

3 348
ANTAL PRODUKTER I 

BASSORTIMENTET

53 %
AV ALLA ANSTÄLLDA I 

BUTIK ÄR UNDER 30 ÅR  

2 500
Tidningstitlar på 15 olika språk 
finns i butikernas sortiment.

9,2 miljoner
SÅLDA KOPPAR MED VARM DRYCK

Under 2020 har förändringar genomförts i butikerna 
som minskar plastanvändningen med 35 ton.

1,3 
miljoner
KUNDER PER VECKA  
UNDER PANDEMI- 
ÅRET 2020

311
83

PRESSBYRÅN

7-ELEVEN

Redan för 70 år sedan var återanvändning och återvinning en viktig del i Pressbyråns verksamhet. 
Särskilda återanvändbara pappkartonger utformades då för att leverera varor ut till Pressbyråns 
omkring 1 000 kiosker. Efter leverans skickades kartongerna tillbaka till centrallagret, vilket innebar 
att flera tusen av dessa kartonger ständigt var i omlopp. Även tidningar som inte sålts, skickades 
tillbaka till pappersbruken och återvanns till ny pappersmassa. 
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arbetet på allvar och sätta det högt upp på agendan. Jag vill 
utmana gamla sanningar, som att hållbarhetsarbete är dyrt eller ett 
nödvändigt ont. Jag vill att vi och alla andra ska se möjligheterna. 

Vad tror du att andra företag kan lära av hur RCS arbetar  
med hållbarhet?
— Att inte vara så rädda! Jag upplever att det funnits en rädsla 
som tyvärr begränsat utvecklingen. Att RCS vågar satsa på det vi 
tror på ligger i vår kultur som uppmanar oss till att vara positiva 
och offensiva. Vi försöker alltid utmana och se nya möjligheter, vi 
testar i liten skala med förhoppningen att kunna skala upp. Våra 
ägare gör den här hållningen möjlig, men hela bolagskulturen hos 
oss genomsyras av den andan. Jag som vd försöker elda på och 
utmana genom att sätta höga mål. Då är det också viktigt att det 
inte är så farligt om någon gör något fel. Då bromsas kreativiteten 
och man hittar inte de stora effekterna.

Ni har som mål att driva de mest hållbara conveniencebutikerna 
i världen. Hur märker kunderna av det målet nu och om tre år?
— Jag hoppas och tror att det är jättestor skillnad om tre år. 
Idag är vi på stadiet att vi testar många initiativ och jobbar 
 mycket med datainsamling. Det kunderna märker än så länge är 
små initiativ och kampanjer om ökat vegetariskt utbud, miljö-
rabatter eller hållbara kaffemuggar. Det stora, genomgripande 
hållbarhets arbetet tar längre tid att genomföra. Vi har utvecklat 
nya butikskoncept som är under lansering och vi utmanar våra 
leverantörer inom butiksinredning, byggnation och energi. Vi 
genomlyser hela vårt sortiment så vi vet vilka produkter vi kan 
arbeta vidare med, vilka vi vill utveckla att bli ännu mer hållbara 
och vilka produkter som vi måste fasa ut. Det ger stor effekt, 
även om det kanske inte syns så mycket för kunden ännu. Om 
tre år vill jag att våra kunder kommer till oss och känner att vi 
erbjuder convenience med gott samvete.
 
Under året har ni förberett arbetet att sätta ett vetenskapligt 
 baserat klimatmål (SBTi) under 2021. Varför det?
— Alla företag måste på ena eller andra sättet förbinda sig till 
att motverka klimatkatastrofen. Att sätta science based targets 
är ett sätt att signalera till vår bransch, våra kunder, leverantörer 
och samarbetspartners att vi tar klimatforskningen på allvar, och 
att vi gör det vi kan för att bidra till att världen inte överstiger 
1,5-gradersmålet. På grund av vår franchisestruktur hamnar det 
mesta av våra utsläpp utanför våra gränser, det så kallade scope 
3, varför vi kommer att mäta såväl scope 1 och 2 som scope 3.  
Vi kommer fortsättningsvis försöka utnyttja vår position och 
påverka hela branschen.

På vilket sätt har covid-19-pandemin påverkat 
 hållbarhetsarbetet hos RCS? 
— Den mest direkta påverkan vi ser är att omsättningen har 
 tagit stryk. Vi har fått se över våra kostnader och vårt arbets-
sätt. För att säkerställa lönsamhet på sikt och fortsatt kon-
kurrenskraft, har vi anpassat organisationen sett till antal 
 anställda, men även stärkt oss inom bland annat digitalisering 
och analys där vi har rekryterat in ny kompetens. Vi måste vara 
en organisation som är anpassningsbar och lyhörd för med-
arbetares och kunders situation. Proaktivitet och anpassning 
förstärker, enligt mig, vikten av hållbarhetsarbetet. Vi vet att 
vårt erbjudande är viktigt även framåt. Vi går stärkta ur 2020 
och jag är stolt över det faktum att 70 procent av kunderna 
fortsätter komma till oss, trots pågående pandemi. 

Hur skulle du sammanfatta 2020?
— Det går inte att prata om 2020 utan att nämna  pandemin. 
Det som har hänt i år visar verkligen varför vi behöver vår 
 Antropocenstrategi. Allt fler forskningsrapporter visar hur 
viktiga hållbarhetsfrågor som den globala skogsskövlingen 
och den intensiva djuruppfödningen gör att vi människor 
utsätts för sjukdomar med pandemisk kraft. De här frågorna 
hänger ihop. Därför har vi målmedvetet arbetat vidare med 
vår  Antropocenstrategi utan att pausa hållbarhetsarbetet. Vi 
befinner oss fortfarande i början av en lång resa, men vi bygger 
vidare på hållbarhetsarbetet, sten för sten.

Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för att ni ska 
 lyckas med era hållbarhetslöften?
— För det första ser vi vår antropocenstrategi som en möjlighet 
att hitta nya, viktiga och hållbara affärer. I vår tid behövs en 
ny logik för hur man skapar lönsamma företag, där hållbarhet 
och förmågan att navigera förändring är centralt. För det andra 
 vågar vi angripa komplexiteten. Hållbarhetsfrågor är sällan 
svarta eller vita. Vår förändringsresa kommer att kantas av 
prövningar, men den kommer också innebära att vi på RCS 
leder vägen till morgondagens convenience.

Men allra viktigast är att vi måste göra den här omställ-
ningen tillsammans med andra. Ett gott samarbete med 
leverantörer — nya som gamla — är avgörande för att vi ska 
lyckas. Vi försöker hela tiden hitta hållbara win-win-situationer, 
skärningspunkter där det blir bäst för kunden, köpmännen, oss 
och våra samarbetspartners. 

Hur ser du på din egen roll som ledare i relation till  
RCS hållbarhetsarbete?
— Det är viktigt att vara visionär. Det gäller att ta hållbarhets-

Pandemin stärker vikten 
av vårt hållbarhetsarbete

Pandemin har präglat 2020 för Mariette Kristenson, vd för Reitan 
Convenience Sweden. Hon är stolt över att företaget trots detta 
lyckats behålla fokus på hållbarhetsarbetet.
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”I år har vi gått 
från ord till konkret 

handling. Vi har 
arbetat målmedvetet 

utan att pausa 
hållbarhetsarbetet.”
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P
ressbyrån och 7-Eleven är de två butiks-
koncept som drivs som franchisingverk-
samhet via Reitan Convenience Sweden. 
Hos oss ska kunderna kunna hitta det 

de efterfrågar, snabbt, enkelt och bekvämt. De ska 
kunna lita på att de kan hitta hälsosamma och mer 
hållbara alternativ hos oss och att vi  bemöter dem 
med öppenhet, trygghet och värme. Vi tillhanda-
håller allt från luncher till mellanmål, godis och 
 tidningar eller tjänster som att boka resor och 
hämta ut paket. 

HELA VÅR AFFÄRSMODELL bygger på samarbete. 
Vi strävar efter nära samarbeten med våra fran-
chisetagare och leverantörer, och även internt på 
Servicekontoret. Vi vet att samarbete är det enda 
sättet vi kan axla de stora globala utmaningar som 
klimatförändringar och miljöförstöring ställer på oss 

och på samhället i stort. Vi måste vara snabbfotade, 
anpassningsbara och redo att hela tiden förändras. 

HÅLLBARHET ÄR EN VIKTIG DEL av RCS affär och 
målet är att det ska vara en naturlig del av allt vårt 
arbete. Det gäller oavsett om vi jobbar i butiken, hos 
leverantören eller på Servicekontoret. Vi vill bli det 
mest hållbara convenienceföretaget, därför är det 
tydligare än någonsin att vi måste göra affärer som 
är positiva för både människa och planet. Vi vill vara 
en förebild för branschen och leda förändringen mot 
ett hållbart samhälle. Det är en komplex utmaning 
och vi vet att vi inte kan lösa den på egen hand. Vi 
behöver samarbeta och hjälpas åt. Vi behöver testa, 
misslyckas, göra om och testa än en gång. Än så 
länge är vi bara i början på vår transformation men 
vi ser ljust på framtiden.

FRANCHISING INNEBÄR  i 
korthet att den som äger ett affärs-
koncept erbjuder rätten att använda 
konceptet och varumärket till andra 
företagare. Franchise är ett samarbe-
te mellan 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. Köpmannen driver sitt 
företag med de risker och möjligheter 
som en företagare utan ett franchi-
sesamarbete upplever. Samtidigt har 
köpmannen en hel affärskedja att 

få stöd av. RCS står för lokaler, 
utrustning, inredning, nyinveste-
ringar och lokalhyra. Köpmannen 
får också tillgång till ett komplett 
butikskoncept, ett väldefinierat 
sortiment, förmånliga inköpspri-
ser, affärssystem, marknadsföring 
och utbildning. Som köpman 
hos RCS driver man butiken med 
ansvar för bemanning och per-
sonal, kundvård, exponering och 
varubeställning. Vi ser vår fran-
chisemodell som en fantastisk 
möjlighet att snabbt och enkelt 
starta eget. 

ATT VARA FRANCHISE TAGARE 
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, bokfö-
ring, utbildning, rådgivning och 
ekonomi. 

• Att få en nyckelfärdig butik. 

”Vi blir starkare tillsammans”

Franchisemodellen 

S T R AT E G I

Vår affärsmodell

SADIK HABIBOVIC DRIVER Sveriges, till 
ytan, största 7-Eleven-butik på Läns-
sjukhuset Ryhov i Jönköping. Han servar 
sjukhusets 3 000 anställda, patienter 
och sjukhusbesökare med fika och lunch 
och mycket mer. I Sadik Habibovics butik 
finns hela 100 sittplatser för besökare och 
han gör det lilla extra för trivseln genom 
att servera mat på riktiga porslinstallrikar 
med bestick i rostfritt stål, vilket dess-
utom minskar avfallet.

— Även korv med mos blir något 
annat än vanlig snabbmat när kunden 
får maten fint upplagt på tallrik. Det är 
möjligt för mig att göra detta eftersom 
jag har ett diskrum i butiken, säger Sadik 
Habibovic.

DET ÄR NU FEM ÅR SEDAN han tog över 
butikslokalen på Ryhovs lasarett från den 
tidigare ägaren. Då var det en butik som 
kämpade med ekonomin, men under 
Sadiks ledning har omsättning och vinst 
stadigt ökat. Det ständiga förbättrings-
arbetet är nyckeln, menar han. Och där 
har det varit avgörande att vara fran-
chisetagare i en stor kedja som 7-Eleven. 

— Reitan Convenience Sweden hjälper 
till hela tiden, vi blir starkare tillsammans 
och tar de stora besluten ihop. Det blir 
exempelvis lättare för mig att göra viktiga 
investeringar, som fler ugnar för pizzorna 
eller en till mosmaskin. Det sparar tid 
för mig och gör att jag kan servera fler 

kunder, särskilt under lunchen då vi kan 
ha 200 kunder i timmen, säger Sadik 
Habibovic.

Sadik Habibovic är inte ensam om 
att vara nöjd med sitt val att bli köpman 
inom RCS. I koncernens köpmans-
enkät från 2020 svarade 93 procent 
av köpmännen att de är stolta över att 
vara köpman i Pressbyrån  respektive 
 7-Eleven. Genom ständigt förbättrings-

arbete och utbildnings verksamhet  värnar 
RCS kontinuerligt om  köpmännen. 
Reitan Convenience  Academy är den 
digitala utbildnings portal som  erbjuder 
både  lärarledda utbildningar och 
 e-utbildningar för köpmän, säljare och 
medarbetare. Därtill finns ett lärlings-
program där erfarna köpmän fungerar 
som mentorer för att träna nya möjliga 
franchisetagare. 

Sadik Habibovic driver 7-Eleven-butiken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. För honom 
ger franchisemodellen trygghet och möjlighet till ständiga förbättringar.

DÄRFÖR ÄR JAG STOLT FRANCHISETAGARE
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Han fixade 
nya jobb 
till sina 
medarbetare

S T R AT E G I

G
LENN CLAESSON har varit köpman i Pressbyrån 
sedan 1995 och driver sedan 2011 Pressbyrån 
Landvetter transit på Landvetter flygplats utan-
för Göteborg. 

— Att vara på en flygplats är väldigt speci-
ellt, tycker Glenn. Det är en unik atmosfär och miljö för både 
anställda och kunder. Det finns en förväntansfull stämning i 
luften samtidigt som säkerhetsrutinerna är många. 

Sociala frågor, öppenhet och inkludering har funnits med 
och varit viktigt för Glenn under hela hans tid som köpman. 
Många ungdomar som inte har hittat sin plats någon annan-
stans har fått sin första anställning hos Glenn och slussats 
vidare in i arbetslivet. 

— Att hjälpa andra ger mig något annat än att bara jaga 
pengar och framgång, säger Glenn. 

Innan pandemin hade Pressbyrån Landvetter transit öppet 
17 timmar per dag med fyra till fem anställda på plats. De kun-

de då ha 300 kunder i timmen. När coronakrisen slog till och 
flygtrafiken minskade vände allt snabbt. Det gällde att agera 
och ställa om. Som minst har butiken haft öppet fyra tim-
mar per dag med endast en person i butiken. Ibland med en 
timme mellan kunderna. Möjligheten till korttidspermittering 
gjorde att Glenn kunde behålla tillsvidareanställd personal, 
men han ville också göra något för sina visstidsanställda. 
Han såg deras potential och vad de kunde bidra med och 
funderade på hur han kunde hjälpa dem vidare. Mitt i krisen 
började Glenn ringa runt till andra företag och hos Bauhaus 
fick han napp. Sex personer från Glenns butik fick jobb där.

— Krisen är långt ifrån över hos oss och vi vet inte hur 
framtiden ser ut, men viktigast just nu är min personal. 
Möjligheten till korttidspermittering och stödet från Reitan 
har varit avgörande för verksamheten under den här tiden. 
Det är skönt att tillhöra en kedja när krisen kommer, säger 
Glenn Claesson.

Våra kunders och medarbetares hälsa och trygghet är av 
största vikt för oss. Sedan pandemin slog till våren 2020 
har Reitan Convenience Sweden anpassat verksamheten. 
Här är några av de saker som skett detta speciella år:

Click and collect
För att skydda våra kunders och medarbetares hälsa lan-
serade vi våren 2020 click and collect-leveranser. Beställ-
ning sker via nätet eller appen och hämtas utanför butiken. 

Hemleverans av varor
Många köpmän erbjöd sig under pandemin att leverera 
beställning hem till kunden.

Nya butiksrutiner
Butikerna har gjort många insatser för att minska smitt-
spridning. De har försetts med dekaler som påminner 
om att hålla avstånd, kassorna har fått skyddsplast, alla 
butiker har handsprit och stärkta hygienrutiner. 

Ett tack till sjukvården
Under våren 2020 serverade alla Pressbyrån och 7-Eleven- 
butiker på sjukhus gratis kaffe och bulle till vårdpersonal. 

Sammantaget bjöd vi vården på 25 000 gratis fikor. 

Vardagshjältar
7-Eleven valde under året att ge en uppmuntrande gest 
till alla vardagshjältar som håller avstånd och avstår från 
aktiviteter genom att våren 2020 bjuda på en godispåse.

Så har pandemin 
påverkat vårt arbete

Här kan du köpa
munskydd och

handdesinfektion.
Nu hjälps vi åt

Under pandemiåret har våra butikers roll som trygga 
punkter blivit extra tydligt. När många andra butiker 
stängde har vi hållit öppet, på landsbygden och i sta-
den. Våra butiker har en roll som är så mycket större 
än att sälja varor. För många är vi ett ljus i mörkret när 
allt annat är nedsläckt. Vi är en trygg plats där våra 
kunder kan möta en medmänniska, vänta på bussen 
i trygghet eller värma sig när det är kallt. Vi jobbar 
hårt för att våra butiker ska vara säkra platser för våra 
köpmän, säljare och kunder. Vi har processer och sä-
kerhetsrutiner för att skapa en lugn och trygg arbets-
plats. En nyckel är också rekrytering. När rätt personer 
arbetar i våra butiker bidrar det också till trygghet.

Våra butiker — ett 
tryggt ljus i mörkret

COVID-19-ÅRET
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håll avståndet mellan 
varandra så hjälps vi åt att 

hålla oss friska

Nu hjälps vi åt

Glenn Claesson driver Pressbyrån 
transit på Landvetter. När 
pandemin slog till hjälpte han sin 
visstidspersonal att hitta nya jobb.
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ANTROPOCENSTRATEGIN 
LANSERAD

MALIN EKLUND, HR- OCH  HÅLLBARHETSDIREKTÖR 

Därför vill vi bli bäst 
på hållbarhet

1. Vi renodlar vår affärsidé 
Vi är superduktiga på con-
venience 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 fastig-
hetsägare 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 fram-
gångar.

5. Vi tänker positivt  
och offensivt 
Vi nöjer oss inte och vi tyck-
er 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 hän-
synsfullt sätt.  

7. Kunden är vår högsta chef 
Vi vill imponera på våra kunder. 
Vi ska inte uppfylla våra kun-
ders förväntan, vi ska överträf-
fa 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 lön-
samt. Precis i den ordningen. 

HÅLLBARHET ÄR VÅR TIDS industriella revolution. 
Den förändrar spelplanen för Reitan Convenience 
Sweden, och för alla andra. För att fortsätta vara 
relevanta krävs ett förändringsarbete som fångar 
möjligheterna och på lång sikt hittar en ny, hållbar 
affär inom det RCS är bra på. HR- och hållbarhetsdi-
rektören Malin Eklund ser ett mycket tydligt mål för 
företaget.

— Vi vill driva de mest hållbara conveniencebuti-
kerna i världen. Något mindre kan vi inte sträva efter. 
Vi är inte naiva inför utmaningen, men som vi ser 
det är en hållbar affär ett måste för planeten och för 
att vi som företag ska fortsätta vara framgångsrikt, 
säger hon.

MALIN EKLUND ÄR ÖDMJUK inför det faktum att 
transformation inte är lätt. Men nyckeln är, under-
stryker hon, att börja agera och skapa förändring till-
sammans med andra, och lära sig längs resans väg. 

— Våra högt satta mål kan endast nås om vi är 
många internt och externt som vill vara med. Vi på 
RCS ska vara en motor inom hållbarhetsarbetet. När 
vi orkar vara det sprider sig insatserna som ringar på 
vattnet. Traditionellt ses hållbarhet som ett måste, 
något som görs för att lagen kräver det, men RCS 
har tagit ställning, vi vill uppnå mycket mer, vi siktar 
bortom ”break-even sustainability” för att skapa 
verklig nytta för planeten, för samhället och för oss 
själva. Vi måste vara en del av lösningen, säger hon.

Just ordet tillsammans är viktigt, menar Malin 

Eklund. Hon förklarar att alla inom RCS måste vara 
med: servicekontor, köpmän och säljare.

— Våra leverantörer och samarbetspartners måste 
också inkluderas, för att vi ska lyckas. Styrkan ligger i 
att vara många som agerar, därför vill vi till exempel 
att alla våra största leverantörer ska ansluta sig till 
Science Based Targets, SBTi, säger Malin Eklund.

SBTI ÄR ETT INITIATIV som ger stöd till 
företag att sätta klimatmål i linje med ve-
tenskapliga modeller i syfte att världens 
genomsnittstemperatur inte ska översti-
ga 1,5 graders uppvärmning. RCS stöttar 
sina leverantörer i arbetet med SBTi 
genom att dela kunskap och ställa 
krav för att hjälpa dem bli en del av 
lösningen.

— Våra kunder och medar-
betare ska kunna lita på att vi 
vänder på alla stenar vi kan för 
att klara målen i vår antropo-
censtrategi. Vi lovar att vara 
så transparenta som möjligt 
med våra framgångar, och 
med våra motgångar, och 
att dela med oss av våra 
kunskaper och erfarenheter. 
Bara så kan vi komma fram-
åt tillräckligt snabbt, säger 
Malin Eklund.

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.  

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. 

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! 

Värderingsdrivet hållbarhetsarbete

Här är våra åtta hållbara värderingar som möjliggör för oss att jobba 
med hållbarhet långsiktigt: 

REITAN CONVENIENCE SWEDENS Antropocenstrategi 
lanserades på riksmötet 22—24 januari 2020. I samband 
med en stor dragning av innehållet fick alla köpmän var-
sin bok där RCS hållbarhetsstrategi finns formulerad på 
ett utförligt men lättillgängligt sätt. Boken är bara första 
steget. Malin Eklund, hållbarhetsdirektör på RCS berättar 
att det pågår massor av arbeten och initiativ i syfte att 
nå de tolv löften som utgör strategin.
    — 2020 är året då vi startat upp initiativ som kommer 
att ligga till grund för allt det arbete vi måste göra fram 
till 2030, nollpunkter att utgå ifrån för att kunna mäta 
att vi gör rätt saker. Vi har utvecklat en Roadmap med 
tydliga milstolpar för alla löften. Vi har kartlagt vårt avfall, 
vårt klimatavtryck, skapat nya nyckeltal för att mäta 
hållbarhet på ett relevant och framåtblickande sätt, som 
kan integreras i affärsuppföljningen och hjälpa oss att 
fatta strategiska beslut. Vi har genomlyst hela vårt pro-
duktutbud och jobbat fram hållbarhetskriterier för olika 
kategorier i sortimentet, jobbat på en förpackningsstra-

tegi och anslutit oss till SBTi. Vi har utbildat massor av 
personer internt samt flera av våra leverantörer i vad som 
krävs för att kunna bidra till vår hållbarhetsresa. Det här 
är bara några saker vi gör och då har jag inte ens kommit 
in på PBX — vårt living lab som ska ligga i framkant inom 
hållbarhet (se sidan 14). Allt det här är vi mycket stolta 
över. Men det finns så mycket mer vi vill och måste göra. 

MALIN EKLUND BERÄTTAR att RCS tror fullt på 
 framgång genom partnerskap och samarbeten. 

— Vi kan inte lösa allt det vi vill själva, vi måste vara 
ett företag som främjar innovation och tar till vara på 
möjligheterna när de uppstår. Det finns många duktiga 
och nytänkande start ups med hållbarhetsfokus som 
 tillsammans med oss kan göra stor skillnad. Därför 
 måste vi göra det enkelt för potentiella samarbets-
partners att hitta RCS. Det är min absoluta övertygelse 
att framgång nås genom att dela med sig av kunskap, 
inte genom att hålla den hemlig.

TRE AMBITIONER ÄR VIKTIGA I VÅR ANTROPOCENTSTRATEGI. 
RCS ARBETE SKA VARA:

OM VÅR ANTROPOCENSTRATEGI
Hållbarhetsperspektivet måste genomsyra hela vår 
verksamhet. Tiden är över för att göra mindre justeringar, 
problemen är alldeles för stora. Nu krävs verklig trans-
formation i hela samhället. RCS siktar därför bortom 

”break-even sustainability” för att identifiera nya affärs-
möjligheter där vi kan skapa verklig nytta — för planeten, 
samhället, och för vårt företag.  Vi satsar på innovation, 
närmare samarbete med våra köpmän och leverantörer 
samt nya typer av partnerskap. 
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2021 LANSERAR Reitan Convenience 
Sweden ett helt nytt, hållbart butikskoncept.  
I den här butiken ska vi ha ett hållbarhets-
perspektiv på allt från varor och förpackningar 
till butikens konstruktion och tjänsteutbud. 
Vi kallar konceptet för PBX. PB från Press-
byrån, och X för framtiden. PBX är vårt ”living 
lab” där vi ska utmana oss själva att vara så 
hållbara och innovativa som möjligt. Målet 
är att skapa världens mest hållbara conve-
niencebutik, vilket ligger helt i linje med vår 
antropocenstrategi. Den allra första butiken 
öppnar på campusområdet Albano, norr  
om Stockholm.

Hållbart sortiment
En grundtanke med PBX är att helheten ska 
vara så hållbar som möjlig. Varor och tjänster 
ska tydliggöra RCS ambition om att bidra till 
en bättre framtid. Detta får så klart återverk-
ningar på sortimentet. Hos PBX väger vi in 
hur hållbart varor produceras, förpackas och 
transporteras. Vi väger också in hur varorna 
påverkar våra kunders hälsa och välbefinnan-
de. Det gör att vi kommer att utesluta vissa 
produkter och visst innehåll i sortimentet. 
Exempel på vad som kommer att uteslutas är 
cigaretter,  produkter som innehåller palmolja, 
animaliska produkter där sund antibiotika-
användning inte kan säkerställas, fisk och 
skaldjur från hotade bestånd och produkter 

med hälsofarliga eller tveksamma tillsatser 
eller restprodukter. 

Sund livsstil och sunda materialval
Kunder som handlar i PBX, ska känna att de 
kan handla convenience med gott  samvete, 
att de möts av varor och tjänster som 
möj  lig gör en sund och balanserad livsstil. 
Njutningsvaror som godis och glass ska 
finnas, men de ska vara schysst producerade 
och utan onödiga tillsatser. En större del av 
snabbmaten blir också vegetarisk, eftersom 
en omställning i den riktningen är bättre både 
för vår planet och vår hälsa. I butiken kommer 
vi med hjälp av design och vägledning under-
lätta för våra kunder att göra hälsosamma val. 
Det speglas inte minst av hur butiken är upp-
byggd. Även materialvalen i PBX ska relatera 
till strategin. Det gäller materialval som i golv, 
väggar och maskinpark, men även faktorer 
som inredningsval och elleverantörer.

Refillstationer minskar avfall
I PBX arbetar vi medvetet med att  minska 
antalet förpackningar i butik. Allt förbruk-
nings–emballage består av återvunna 
material. Vår ambition är också att skapa 
refillstationer där det går att panta eller fylla 
på förpackningar, så som drycker. Via PBX- 
appen ska det gå att förbeställa sina varor för 
uthämtning i butik. 

ATT UTVECKLA ETT innovativt koncept 
som PBX är inget RCS kan göra som 
ensam aktör. Ett tätt samarbete med 

leverantörer har inletts för att 
utveckla och implementera 

nya, hållbara lösningar.
— Vi och våra leveran-

törer får en väldig kraft 
tillsammans. Det vi gör 
nu med PBX-konceptet 

påverkar hela värdekedjan, 
från odling och produk-

tion till försäljning, och det påverkar  
hela vår bransch, säger AnnaMaria  
Carnemark, Marknads- och Inköps-
direktör på RCS.

ANNAMARIA CARNEMARK förklarar att 
det är en del produkter som inte platsar 
i PBX rakt av. Många av dem måste 
modifieras med exempelvis mer håll-
bara förpackningar eller inga förpack-
ningar alls. När det gäller drycker har vi 
exempelvis som ambition att flera ska 

få tappkranar istället för färdiga flaskor. 
Leverantörerna har visat stort intresse 
och hög ambition inför modifieringarna.

— Vi försöker säkerställa spårbarhe-
ten i hela leverantörskedjan, men det 
är svårt att få till det till 100 procent. Vi 
har tagit specialister på hållbarhet och 
sortimentsfrågor till hjälp för att komma 
vidare. Det är komplext, men vi ser det 
som att vi öppnar en marknadsplats nu. 
Här kan vi tillsammans hitta lösningar, 
säger AnnaMaria Carnemark.

Nytt butikskoncept 
för en hållbar framtid

Samarbete är en stark kraft för förändring

S T R AT E G I

AnnaMaria Carnemark

Så kategoriseras  
sortimentet i PBX

För att försäkra att de varor som 
säljs i PBX lever upp till det nya 
hållbara konceptet, har RCS tagit 
fram nya kriterier och kategoriinrikt-
ningar som utgår ifrån det rådande 
forskningsläget samt kopplar till 
Antropocenstrategin

Vad vi vill se mer av
Positivt för miljö, samhälle, 
hälsa. Transparens, nya 

samarbeten.

Ska helst inte förekomma
Syntetiska färgämnen, onödiga 
tillsatser, höga halter nikotin 

och koffein, onödigt stora kakor, 
glassar, läskedrycker etcetera.

Får inte förekomma
Riskpräglade produkter och 
ingredienser som palmolja, 

cigaretter, icke-certifierad soja och 
oregistrerade telefonkort.

PBX

Det är inte enbart produkterna i PBX som 
är hållbara. Även golv, väggar, inredning och 
elleverantörer väljs efter deras hållbarhet.  

På PBX kan våra kunder kunna handla varor 
som möjliggör en sund och balanserad 
livsstil med gott samvete.

Med PBX ska vi utmana oss själva och 
testa hur vi kan driva convenience på nya 
och hållbara sätt. 
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V
år målsättning är att driva 
conveniencebutiker som är 
ledande inom hållbarhet. Det 
finns mycket att jobba med, 

men vi har påbörjat resan och vi har en 
karta att följa. Våra varor ska både hålla 
hög kvalitet och vara bra för klimat och 
miljö. De ska därtill produceras under 
goda arbetsförhållanden och underlätta 
en sund livsstil för våra kunder. 

Vi vässar vårt inköpsarbete
Ett hållbart och hälsosamt sortiment 
börjar med rätt inköp och ett bra leve-
rantörssamarbete. Under 2020 har vi 
gjort en större uppdatering av vår code 
of conduct i linje med vår antropo-
censtrategi. Vi har vässat våra hållbar-
hetskrav och betonar vikten av transpa-
rens och vi ställer också krav på att våra 
leverantörer i sin tur tar samma ansvar 
i värdekedjan. Under året har vi även 
utbildat våra inköpare i hållbara inköp.

Vi undviker plast när det inte 
behövs
Vi fortsätter vår plastbantning. Hittills 
har plast i sugrör och bestick bytts ut 
mot papper och trä. Också kampan-

jernas plexihållare byts successivt ut 
mot miljömässigt bättre alternativ. 

Locken till muggarna och fram-
förallt produktförpackningarna 
är utmaningar där vi behöver 
jobba vidare för att hitta mer 
funktionella alternativ till plast. 
Vi arbetar nära med våra 

leverantörer för att se över alternativ till 
emballageplasten. I år har vi även bytt 
ut våra bake-off påsar på 7-Eleven. Det 
tidigare fönstret av plastfilm har bytts 
till ett fönster av cellulosa. Förändringen 
innebär att vi minskar användningen av 
plast med cirka 2 ton per år. Under 2020 
har vi också tagit bort alla plastpåsar 
på både Pressbyrån och 7-Eleven. 
Istället erbjuder vi påsar av papper. Det 
motsvarar en minskning på hela 35 ton 
plast per år.
 
Vi vill inte slänga mat
Att minska matsvinnet är ett högt 
prioriterat område inom Reitan Conve-
nience Sweden. Vi samarbetar nära våra 
leverantörer för att minska mängden 
överskottsmat i butikerna. Vi har även 
utvecklat ett samarbete med Karma 
för att minska matsvinnet, där kunder 
kan hämta ut utgående produkter till 
reducerat pris. Idag väljer våra butiker 
själva om de vill ansluta sig. För att 
minska svinnet på bake off har vi också 
infört en hållbarhetsrabatt där vi säljer ut 
bröd till reducerat pris den sista timmen 
på dagen. 

Stämpelkort i appen för miljön
Vi jobbar ständigt för att rekrytera fler 
lojala kunder. Nu har vi lanserat stäm-
pelkort för köpta produkter i vår app. 
Ambitionen är att föra över alla kunder 
från det fysiska kortet till appen. Det 
innebär att mindre papper används, 
men framför allt är det bättre ur ett 

Vi erbjuder 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.  

Resan mot hållbarhets-
målen fortsätter

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 såsom klimatkrisen, förlusten av ekosystem-
tjänster och biologisk mångfald, antibiotikaresistens och ohälsa kan härledas till 
vad vi människor äter. Vi måste vara extra uppmärksamma på varor som kaffe, 
soja, kakao, palmolja, sockerrör, majs och nötkött — varor som riskerar att förvärra 
utarmningen av viktiga ekosystem om de inte produceras på ett ansvarsfullt sätt. 
Det finns också ett antal hälsorelaterade hållbarhetsutmaningar som är centrala 
för oss inom conveniencebranschen, exempelvis övervikt och stillasittande, utma-
ningar som ofta förknippas med socker och snabbmat. Även antibiotikaresistens 
är ett växande problem. Här spelar Reitan Convenience Sweden en avgörande 

roll  genom vårt produktutbud och vår ambition att ha ett hållbart och 
hälso samt 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

Hållbart 
& Hälsosamt 
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 relationsperspektiv, då det blir lättare för oss att 
hålla kontakt med våra lojala kunder via appen.
 
Samåkning för våra kampanjlådor
Våra kampanjer kräver att tryckt material levereras 
ut till butiker. Denna distribution kräver transporter 
med ökat CO2-utsläpp som följd. Nu försöker vi 
minska dessa transporter genom att samdistribuera 
våra tryckta kampanjer med leverantörerna Axfood 
och Tidsam. Samåkning för klimatet alltså. 

Hållbart, nytt servicekontor
Vårt nya servicekontor på Strandbergsgatan 55 i 
Stockholm är miljöcertifierat enligt certifierings-
systemet BREEAM — BRE Environmental Asses-
ment Method. Det är ett internationellt system 

utvecklat i Storbritannien som hittills miljö-
certifierat över 500 000 byggnader. Vi har 
nivån Very Good. Vid flytten källsorterades 
hela 97 procent av möbler och inredning 
från det gamla kontoret och 3 procent 
återanvändes helt och hållet. Våra medar-
betare och köpmän återbrukade en hel del 
möbler och vissa möbler återbrukades på 
vårt nya kontor. Genom återbruk av möbler 
sparades 1 ton CO2-utsläpp. Vid inköp av 

helt ny inredning till det nya servicekontoret sattes 
kriterierna att en hög andel skulle vara tillverkade av 
eller innehålla återvunnet material. De flesta mattor 
är exempelvis tillverkade av 70 procent återvunnen 
nylon eller vinyl. Övriga mattor klassas som miljö- 
eller klimatneutrala. Majoriteten av möblerna är 
tillverkade i Skandinavien och många av dem har 
Svanen-märkning.
 
Hållbara och hälsosamma  
matalternativ
Efterfrågan på köttfria och klimat- och hälsovänliga 

alternativ fortsätter öka hos våra kunder. 
Under året har vi lyft fram våra veganska 
och vegetariska alternativ av sallad och 
wraps ännu mer. Allt för att hjälpa våra 

kunder och svara på den efterfrågan som 
finns på vegetariska alternativ. Inom detta gröna 
sortiment finns även nyheten vegansk varmkorv 
tillverkad av ärtprotein och producerad i Sverige. 
Den valdes till Årets produkt på 7-Eleven. 

Hälsosammare alternativ till godis
Vi vill underlätta för våra kunder att göra hälsosam-
ma val. Tillsammans med våra leverantörer jobbar 
vi för att ta fram nya hållbara och hälsosamma 
alternativ till snacks och för att undvika onödigt 
stora portionsstorlekar. I butikerna finns alltid ett 
sortiment av bars, nötter och smoothies som alter-
nativ till godis och läsk. Även vårt glassortiment blir 
allt hälsosammare och omfattar veganska produk-
ter, proteinglassar och glassar med lägre sockerhalt. 
Färsk frukt finns alltid i våra butiker och vi säljer 
enbart ekologiska bananer.

H Å L L B A R T  &  H Ä L S O S A M T

97 % 
Av våra gamla möbler 
källsorterades när vi 
flyttade till vårt nya 

kontor

Nya tobaksalternativ
Våra kunder efterfrågar fortfarande tobaksprodukter 
på både Pressbyrån och 7-Eleven. Vi har under året 
jobbat med att synliggöra mindre skadliga alterna-
tiv som tobaksfritt snus och Iqos. Vi följer självklart 
de lagar och regler som gäller kring tobaksförsälj-
ning och alla våra säljare är utbildade i hur man 
säljer tobak.

Kaffekvalitet: Rainforest Alliance
Hos oss ska kaffet vara av god kvalitet, miljövänligt, 
klimatsmart och schysst för de människor som 
producerar det. På Pressbyrån är allt kaffe KRAV-
märkt, ekologiskt och certifierat med Rainforest 
Alliance. På 7-Eleven är allt kaffe certifierat av 
Rainforest Alliance. Vi har ständigt ambitionen att 
förbättra produktionen av vårt kaffe. 

Miljörabatt på kaffe 
Våra kunder får sedan april 2019 
tre kronor rabatt på kaffet om de 
tar med egen mugg.  Miljörabatten 
gäller på både Pressbyrån och 
7-Eleven. Under 2020 har vi 
 lanserat två kampanjer som 
lyfter Miljörabatten.
  
Klimatsmartare kaffemuggar
Våra nya kaffemuggar, Future Smart Mug, finns nu 
i alla våra butiker. Muggen produceras i Norden av 
papper tillverkat av nordisk skog. Detta har gjort att 
vi kunnat minska klimatbelastningen från trans-
porter och tillverkning med 25 procent. Ett bra 
alternativ till engångsmuggar är också vår flergångs-
mugg som finns på både Pressbyrån och 7-Eleven.

OMSÄTTNINGEN 2020 
FÖRDELAT PÅ VÅRA 10 STÖRSTA 
FÖRSÄLJNINGSOMRÅDEN

Specialvaror
Glass

Tjänster

Läsning
Livs

Fika

Konfektyr

Snabbmat

Drycker

Tobak

 2020    2019

37 %

16 %

11 %
8 %

9 %

6 % 5 %
3 %

3 % 2 %

Miljörabatt
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fikasvinnet

50%
På utvalDA FIkabröd

och matbröd

50% rabatt gäller på utvalda fikabröd och matbröd. Ord maxpris 25 kr/st. Går ej att  
kombinera med andra erbjudanden. Lokala produkt- och prisavvikelser kan förekomma.
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Gäller utvalda fika- och matbröd. Ord. maxpris 22-24:-/st. Går ej att kombinera  
med andra erbjudanden. Lokala avvikelser samt prisavvikelser kan förekomma.

VI MINSKAR 
FIKASVINNET

Halva 
 priset!

PÅ UTVALDA FIKABRÖD

401607 Bake-off produkter till halva priset 210x297mm ÅU20

sparade muggar

MED EGEN MUGG

RABATT

H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G  2 0 2 0  •  R E I T A N  C O N V E N I E N C E  S W E D E N  A B18 19



Allt avfall ska bort
Reitan Convenience Sweden har i håll-
barhetsstrategin Vår roll i Antropocen 
lovat att ställa om verksamheten till 
cirkulära flöden innan år 2030. Detta 
är en viktig åtgärd, både för klimatet 
och för att minska problemen med 
utarmningen av naturresurser, växande 
sopberg och de enorma mängder plast 
som hamnar i haven.

I 
höstas inledde RCS ett initiativ 
som successivt ska minska verk-
samhetsavfallet från butikerna och 
servicekontoren. Projektet heter Zero 

Waste och leds av Michael Norén, bygg- 
och projektansvarig på RCS.

— En av projektets första uppgifter 
var att mäta de mängder avfall som 
genereras i vår verksamhet. Det gäller 
dels det avfall som kastas av personal i 
butikerna, och dels det avfall som kastas 
av kunder på andra platser. För att göra 
mätningen på bästa sätt inledde vi ett 
samarbete med Svensk Avfallsrådgiv-

Resan mot 
klimatneutralitet

ning som var ute i fem butiker dagligen 
under en månad för att väga och sortera 
avfallet. Detta gav oss en kvalitativ bild 
över hur mycket avfall inom olika typer 
som uppstår. 

FLERA OLIKA avfallsfraktioner — exem-
pelvis plast, wellpapp och organiskt 
material — identifierades. Mätningen 
visade hur stora fraktionerna är i relation 
till varandra och hur de bör hanteras, 
vilka fraktioner som kan lagras 
i butikernas bakutrymmen 
och vilka som behöver 
hämtas regelbundet 
av upphandlade av-
fallsentreprenörer.  

— Med den 
kunskapen kan vi 
nu ställa tydligare 
krav på fastighetsägare 
och anpassa butikernas 
bakutrymmen för lagring och 
åtkomlighet, säger Michael Norén.  

S Å H Ä R  J O B B A R  V I

Hittills har det inte funnits en central 
avfallsstrategi inom RCS, utan det har 
hanterats av butikerna själva. 

— Vi tror att de flesta har skött 
avfallshanteringen bra, men i enlighet 
med hållbarhetsstrategin ska en ny plan 
upprättas så att alla köpmän får stöd 
och vet vad som gäller. Samtidigt ska de 
erbjudas rätt förutsättningar att hantera 
alla avfallsfraktioner, till exempel genom 
specialanpassade möbler och kärl.

MÅLET MED Zero Waste är att mi-
nimera allt avfall som uppstår 

och återvinna det som kvar-
står. För att nå dit behöver 
vi ha en bred kunskapsbas, 
menar Michael Norén.

— Det är viktigt att alla 
bidrar med sina respektive er-

farenheter och förslag. Därför har 
vi tagit in medlemmar från många 
avdelningar i projektet.

H Å L L B A R T  &  H Ä L S O S A M T

Löfte 1: 
PRODUKTION
Senast 2030 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. 

I  DECEMBER 2020 skickade RCS in 
sin ansökan till Science Based Target 
initiative (SBTi). Den internationella or-
ganisationen hjälper företag att utveckla 
vetenskapsbaserade klimatmål som går i 
linje med Parisavtalet, där världens länder 
enats om att hålla den globala uppvärm-
ningen till långt under 1,5 grader. RCS 
själva lovar i sin hållbarhetsstrategi att 
verksamheten ska vara helt klimatneutral 
i alla led senast år 2030.

— Det är en oerhörd utmaning och vi 
har ett omfattande arbete framför oss 
om vi ska nå målet. Våra största utsläpp 
sker i scope 3, främst under produktionen 
av de varor vi säljer. Så vi har beslutat oss 
för att se över vårt sortiment och att vi 
måste få med oss våra största leveran-
törer i det här arbetet. Första steget är att 
minst 90 procent av leverantörerna, de 
som står för flest sålda produkter, också 
måste fastställa och verifiera sina klimat-
mål hos SBTi, precis som vi gjort, säger 
Michael Norén, bygg- och projektansvarig 
på RCS. 

AKTÖRER I detaljhandelsbranschen 
har ofta hög energiförbrukning i sina 
lokaler eftersom maskiner som exem-
pelvis butikskylar, frysar och klimatan-
läggningar drar mycket el. Så ser det 
även ut på Pressbyrån och 7-Eleven. 

En utredning har därför startats inom 
RCS där man  undersöker möjligheten 
att bygga en egen sol- eller vindkrafts-
anläggning som genererar förnybar energi 
motsvarande den totala förbrukningen i 
samtliga  butiker och servicekontor. RCS 
kan därmed bidra med additionalitet av 
förnybar el till det gemensamma elnätet 
som Sverige delar med flera olika länder, 
och minska behovet av smutsig el som 
fortfarande importeras vid förbruk-
ningstoppar.

— Rent praktiskt kommer anlägg-
ningen inte kopplas direkt mot våra egna 
butiker, men om vi kan tillföra samma 
mängd förnybar energi som vi förbru-
kar till det gemensamma elnätet, gör vi 
skillnad på riktigt. Utredningen kommer 
troligtvis leda till ett officiellt förslag under 
2021, säger Michael Norén och fortsätter:

— Idag handlar vi grön el med 
 ursprungsgarantier från vattenkraft-
verk i Norge. Problemet är att det finns 
ett överskott av ursprungsgarantier att 
köpa idag, vilket gör att handeln med 
ursprungsgarantier inte leder till ökad 
efterfrågan av grön el. Att bygga en  
solcellspark skulle inte bara vara positivt 
för oss, utan för hela samhället. Då är 
man med och ändrar energimixen till  
det bättre.

Roadmap 2020—2030

Science Based  
Target initiative
Organisationen Science Based 
Target initiative (SBTi) drivs av 
CDP, FN, WRI och WWF. Företag 
världen över kan ansluta sig till 
initiativet, formulera sina klimat-
mål och skicka in dem till SBTi 
för oberoende granskning. SBTi 
bedömer därefter om klimat-
målen ligger i linje med Paris-
avtalet och aktuell vetenskaplig 
forskning. Om målen uppfyller 
SBTi:s krav får företaget ett  
verifikat som bekräftar detta.

Michael Norén

Klimatneutral verksamhet innan 2030 — det är Reitan Convenience Swedens 
nya ambitiösa klimatmål. För att eliminera klimatutsläppen ska RCS se över 
sitt sortiment, sina byggprocesser, sina logistiklösningar, och stärka samarbetet 
kring hållbarhet med sina leverantörer. Egen produktion av förnybar energi kan 
också bli verklighet längre fram.

PLAST 8 %

PAPPERS- 

FÖRPACKNING 4 %

RESTAVFALL 16 %

WELLPAPP 27 %

MATSVINN 45 %

Svensk Avfallsrådgivning utförde på uppdrag av RCS 
en detaljerad studie av vilka sorter och hur stora 
mängder avfall som butikerna skapar. Under en månad 
mättes dagligen allt avfall i fem butiker i Stockholm. 
Totalt blev det 2,4 ton sopor, som kunde delas upp i 
fem fraktioner vars storlekar syns till höger. Mängden avfall uppmätt i fem butiker under en månad.

MÄTNING AV 2,4 TON AVFALL

1 048 KG 627 KG 382 KG
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Ö P P E T  &  I N K L U D E R A N D E

Inom Reitan Convenience Sweden vill vi 
växa och bli bättre tillsammans genom 
att bygga stora människor som skapar 
handling genom tillit. Att ge nya möjlig-
heter till utveckling för bland annat unga 
och utlandsfödda är vad köpmanslärlings-
programmet går ut på. Programmet har 
funnits sedan 2017 och under 2020 har 
fler nya lärlingar anslutit sig till program-
met. Lärlingarna får med sig en checklista 
för praktisk utbildning i butik samt en ut-
bildningsplan som är helt individuell och 
anpassad efter varje lärlings behov.

För säljaren är lärlingsprogrammet ett 
fint sätt att utvecklas i sin yrkesroll, få 
bredare och djupare förståelse för verk-

samheten och vad det innebär att vara 
köpman och möjlighet till att ta större 
ansvar i butiken. För köpmannen är lär-
lingsprogrammet ett sätt att utveckla och 
motivera duktiga medarbetare. Genom 
programmet finns RCS där för köpmän-
nen i arbetet att skapa en attraktiv arbets-
plats med möjlighet till utveckling. 
RCS tillhandahåller verktyg och 
stöttar köpmännen i rollen som 
ledare. Vi har ett gemensamt 
intresse i att riktigt duktiga säl-
jare, som önskar gå vidare i sin 
yrkeskarriär, vill bli köpmän och 
framtida goda kollegor inom 
Pressbyrån och 7-Eleven. 

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

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 Reitan Convenience Sweden 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

S Å H Ä R  J O B B A R  V I

”Det gjorde mitt arbete roligare”

S
ara Lindh började sin resa i Press-
byrån med praktik i gymnasiet, 
via sommarjobb och har arbetat 
som säljare i olika butiker. Under 

2019—2020 deltog hon i Köpmanslärlings-
programmet och sedan första september 
2020 är Sara köpman på Norra Hamngatan 
i Göteborg.
Vad har Köpmanslärlingsprogrammet 
betytt för dig?

— Det gjorde mitt arbete roligare! Att få 
lära mig i lugn och ro, göra allt tillsammans 
med mina chefer, Karin Djerf och Anne-Linn 
Hagman, och successivt bli mer självständig. 
Det gav större förståelse och hjälpte mig att 
göra ett bättre jobb. Jag är jättetacksam för 
att jag har fått en så bra start på mitt köp-
mansarbete, det gör det mycket lättare. Det 
kräver engagemang, men jag rekommende-
rar absolut andra säljare att bli köpmanslä-
rlingar och jag har redan funderat på att jag 
också kan ha en lärling i butiken i framtiden, 
säger Sara Lindh.

Lärlingsprogram utvecklar våra medarbetare

Sara Lindh, köpman på Norra Hamn-
gatan i Göteborg, tycker att hon gör 
ett bättre jobb efter att ha deltagit i 
Köpmanslärlingsprogrammet.

Öppet & 
Inkluderande
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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. 

Ö P P E T  &  I N K L U D E R A N D E

Roadmap 2020—2030

Årets  
Köpman
Årets köpman är 
det finaste man 
kan bli inom RCS. 
Varje år nomine-
ras 7-Eleven- och 
Pressbyrån-köp-
män från hela 
Sverige till priset 
Årets Köpman. En 
vinnarbutik från 
Pressbyrån respek-
tive 7-Eleven väljs 
ut baserat på givna 
kriterier uppde-
lat i kategorierna 
ledarskap, kvalitet, 
försäljning och 
resultat. 

TOBIAS NELSON OCH MADELEINE  
WESSMAN LUNDHOLM 
Tillsammans har halvsyskonen Tobias Nelson och 
Madeleine Wessman Lundholm 35 års erfarenhet 
inom Reitan. Nu är de inne på fjärde året som köp-
män för 7-Eleven-butiken på Drottning Kristinas väg 
vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. 

Det går cirka 14 000 studenter på KTH som 
rör sig i området varje dag, i alla fall när det inte är 
pandemi. Att anpassa butiken efter målgruppen är 
alltid viktigt. Men det är extra viktigt när butiken har 
ett sådant läge, enligt Tobias Nelson.

— Så vi kör många studentkampanjer och har 
permanent studentpris på kaffe och bulle. Men vi 
har fått mer konkurrens i området från caféer och 
tobaksbutiker som är billigare än oss. Att studenter-
na ändå väljer att komma till vår butik borde betyda 
att de verkligen gillar utbudet och atmosfären. 
Vad betyder er butik för området, förutom själva 
varorna?

— Vi har sedan starten haft visionen att driva 
”den mysiga butiken på hörnet”. Det ska vara en 
plats där man vill stanna och hänga, eller bara kika 
in och tjöta lite. Vi vill sprida glädje och bidra till en 
varm och trygg atmosfär i området. 

— Studenterna gillar att komma hit på  kvällarna, 
vi har öppet till klockan tolv på vardagsnätter, och 
sitta i vår stora lounge. Där kan de ta en kaffe, 
 värma mat i micron och sitta och plugga tillsam-
mans. Innan pandemin var det ofta fullt i loungen 
till sent på kvällen, säger Tobias Nelson.

ROYA ALAM OCH  
ZAKIRUL ALAM 
Makarna Roya och Zakirul Alam 
har drivit fyra Pressbyrån-butiker 
sedan 2004 — och det med fram-
gång. Vid varje butiksövertagande 
har de lyckats lyfta verksamheten 
till nya höjder. Resan började i 
Vårberg, Stockholm.

— När jag tog över min första butik redovisa-
de den ett minusresultat. Det var kaos, jag var 
nybörjare i yrket och svimmade nästan av stressen. 
Samtidigt peppades jag av utmaningen. Jag kände 
snabbt att det var min grej. Efter bara sex månader 
kunde jag visa plusresultat, säger Roya Alam. 

Två år senare, 2006, tog Roya och Zakirul över 
en Pressbyrån-butik i Flemingsberg med en liknan-
de historia av dåliga resultat. Under de tio år som 
de drev butiken, ökade omsättningen med 350 
procent. Idag driver paret Alam två butiker i Älvsjö 
och har 15 anställda. 
Hur har ni lyckats som köpmän?

— Det handlar framför allt om två saker: nöjda 
säljare och nöjda kunder. Det första möjliggör det 
andra. Med klokt ledarskap blir medarbetarna glada, 
och det smittar av sig på kunderna som känner sig 
”hemma” i butiken och kommer tillbaka, säger  
Roya Alam.
Hur får ni personalen att trivas på jobbet?

— Vi försöker hitta en balans mellan att vara 
kompis och chef. Vi kan skratta och dansa tillsam-
mans, samtidigt som vi kan vara bestämda. Roliga 
kampanjer och tydliga mål är också viktigt för att 
jobbet ska kännas givande, säger Roya Alam.

Örebroköpmannen Anna Rosenqvist 
hittar arbetsglädje i nya sätt att nå 
kunderna, oavsett var de är.  

ANNA ROSENQVISTS vision är att alltid 
finnas där för sina kunder och spri-
da glädje i vardagen. En strävan som 
gav henne idén att erbjuda gratis fika, 
inklusive leverans, till de som har svårt 
att handla själva. Konceptet döptes till 
Önskefika och var populärt under 2020 
då många, särskilt äldre, levde isolerade i 
sina hem eller låg inlagda på sjukhus.

— Med Önskefika får folk, via vårt 

Instagram-konto, nominera någon som de 
tycker förtjänar lite extra kärlek och om-
tanke. Vi väljer ut de bästa nomineringarna 
och levererar en fikapåse där personen 
befinner sig, i hemmet, på jobbet eller på 
sjukhuset. 

Responsen på sociala medier har varit 
väldigt positiv, berättar Anna Rosenqvist. 
Inläggen på butikens Instagram-konto 
Pressbyranorebrocentral har delats flitigt.

— Att få en kaffe och bulle kan tyckas 
vara en vardagssak. Men gesten betyder 
mycket för många. De känner sig sedda, 
säger Anna Rosenqvist.

Sprider glädje med kaffe och bullar

Klokt ledarskap och mysig
atmosfär ger nöjda kunder

”SPRIDNING AV CORONA 
minskar med ärlig journalistik”

”För varje tystad journalist 
försvagas skyddet”

Budskapen kommer från 
årets Pressbyrån-kampanj  
för Pressfrihetens dag den  
3 maj. Det här är femte året i 
rad som Pressbyrån visar på 
vikten av press och yttrande-
frihet genom en uppmärk-
sammad kampanj. Pressbyrån 
ger halva priset på magasin 
och skickar samtidigt en viktig 
signal om hur viktigt det är för 
demokratin att vi som med-
borgare har ett fritt flöde av 

tillförlitlig information över 
landsgränserna. I år låg 

fokus på corona-
pandemin. Denna 
globala kris har gjort 
det tydligt hur vik-
tigt det är att vi får 

reda på vad som sker 
i Sverige och världen, 
och att vi kan lita på att 

den informationen är opartisk 
och att den går att lita på. 

— Press- och yttrandefriheten går åt 
fel håll i världen. Det är ett samhällspro-
blem som bara blir värre och värre. Olika 
grupperingar får idag olika information, 
framför allt på nätet. Allt är inte fakta-
kollat och ibland direkt vilseledande. Det 

Pandemin har förtydligat vikten 
av press- och yttrandefrihet

S Å H Ä R  J O B B A R  V I

inom Pressbyrån ända sedan 
butikskedjan grundades 1906. 
Själva syftet var från start att 
säkerställa fri press till svenska 
folket. Pressbyrån värnar om 
det fria ordet och allas rätt till 
läsning och lärande. Den årliga 
kampanjen är möjlig att ge-
nomföra eftersom Pressbyrån 
får hjälp av alla stora dagstid-
ningar som ger gratis eller starkt 
rabatterad annonsplats. Över-
skottet från kampanjen går till 
Reportrar utan gränsers arbete 
för pressfrihet världen över.

DET HAR VISAT SIG att kam-
panjerna på Pressfrihetens dag 
även får genomslag utanför 
Sveriges gränser. I slutet av 
2019 vann kampanjen "Om 
världen inte får se" grand 
prix-priset i den prestigefyllda 
reklam tävlingen Epica Awards. 
Kampanjen var skapad av 
Åkestam Holst för Pressby-
rån, Reportrar utan gränser 
och Expressen. Det året 
var pressfotografer i fokus. 

I ett bildreportage visades ett antal 
 ikoniska pressbilder och hur de påverkat 
 historien, men i retuscherade versioner 
så att budskapet försvann. Detta för att 
visa vilken skada världen hade lidit av 
dylik censur. 

Lennart Schultz

Genom sitt ”Önskefika” lottar Örebroköp-
mannen Anna Rosenqvist med personal ut 
leverans av fikapåsar.

2020 års kampanj för Pressfrihetens dag den 3 maj.

Hur lyckas man som köpman inom RCS? Det handlar inte bara om att nå sina 
säljmål. För vinnarna av Årets Köpman är relationen med medarbetare, kunder 
och hela området runt butiken nyckeln till framgång.

Vinnarna av Årets Köpman är från vänster:
Madeleine Wessman Lundholm och Tobias 
Nelson för 7-Eleven, samt Zakirul och Roya 
Alam för Pressbyrån.

ökar segregationen i samhället, säger 
Lennart Schultz, kommunikationschef 
inom Reitan Convenience Sweden.

Att arbeta för press- och yttran-
defrihet, demokrati och allas rätt till 
intressant läsning har varit en hörnsten 
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V
i är och har alltid varit ett 
värderingsstyrt familjeföre-
tag. Våra åtta grundvärde-
ringar — se fakta — 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 och medar-
betare. I år har vi jobbat extra hårt med 
just partnerskap. Vi vet att vi behöver 
samarbete för att klara målen i vår 
antropocenstrategi och för att därmed 
bidra till de globala hållbarhetsmålen 
inom Agenda 2030. 

VI VET ÄVEN ATT VÅR verksamhet har 
en påverkan längs med hela leveran-
törsledet och vi vill tillsammans med 
våra leverantörer lösa existerande 
samhällsproblem och skapa ett positivt 
avtryck i samhället. Reitan Convenience 
Swedens uppförandekod för leverantörer 
är uppbyggd i enlighet med konven-
tioner som FN Global Compacts tio 
principer, OECD:s riktlinjer för multina-
tionella företag och ILO:s grundläggande 

principer för rättigheter i arbetet samt 
vår egna Antropocenstrategi. Detta för 
att för säkra att vi möter kraven från det 
internationella samhället likväl som våra 
egna ambitioner inom långsiktig hållbar-
het. Vi vet att vi behöver våra leveran-
törer och samarbetspartners för att lyck-
as med våra ambitioner med att skapa 
en hållbar affärsmodell i  Antropocen.

FÖR ATT KUNNA ERBJUDA de pro-
dukter som våra kunder efterfrågar 
samarbetar vi med ett stort antal olika 
leverantörer. Då vi alltid vill arbeta för att 
våra produkter håller en hög kvalitet och 
att de produceras på ett hållbart och 
etiskt sätt, använder vi oss av vår uppfö-
randekod för att tillsammans med våra 
leverantörer arbeta för att detta uppfylls. 
I de fall som leverantörerna har en egen 
uppförandekod som lever upp till RCS 
code of conduct kan vi även i dessa fall 
godkänna leverantören. Vi vill att våra 
leverantörer och samarbetspartners ska 
utmana oss, komma med nya 
idéer, satsa på nya inn-
ovationer och stöd-
ja RCS hållbar-
hetsarbete med 
sina tjänster och 
produkter.

Idag räcker inte. På Reitan Convenience Sweden blickar vi 
mot evigheten när vi talar om hållbarhet. Vi strävar efter 
att vara en attraktiv arbetsplats där vi behandlar varandra 
med respekt och hänsyn. Tillit, omtanke och samarbete 
är grunden. Tillsammans skapar vi 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

Partnerskap hjälper 
oss nå målen

S Å H Ä R  J O B B A R  V I

Värderingsstyrt 
& Långsiktigt

I Sverige har anti-korruption och affärsetik länge betraktats som icke -frågor 
eftersom affärsetiken är så djupt rotad i lagstiftning, bolagsstyrning och 
 företagskultur. Det har funnits konsensus kring att det inte sker. Samtidigt 
har medierapporteringen de senaste fem åren kantats av penningtvätts- och 
mutskandaler och oegentligheter i leverantörskedjorna för små och stora 
bolag, både 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 trans-
parens och värderingar. Alla som arbetar på Reitan Convenience Sweden 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
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2 718 
BUTIKSSÄLJARE 

Totalt arbetade:

427 
KÖPMÄN 

128 MEDARBETARE VID 
SERVICEKONTORET 

14 PERSONER I RCS  
LEDNING 

10 GRUPPCHEFER 

ANTAL ANSTÄLLDA

Andel med utländsk  
bak grund 18—65 år  
i Sverige (SCB, 2019)

38 %

34 %

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

Anställda med utländsk bakgrund  
inom Reitan Convenience Sweden

57 % kvinnor
43 % män

52 % kvinnor
48 % män

50 % kvinnor
50 % 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 
2020.  Mätningen är gjord 
av Nyckeltalsinstitutet som 
definierar en person med ut-
ländsk bakgrund som någon 
som själv är född utomlands 
eller vars båda föräldrar är 
födda utomlands.

Så skapar vi en  
jämställd arbetsplats

70 år inom 
Pressbyrån

Obemannade butiker 

Convenience på ett helt nytt sätt

V
ÅRA VÄRDERINGAR är centrala 
för oss, både i den strategiska 
planeringen och i vardagen på 
kontoret och i butikerna. Med våra 

värderingar kan Reitan Convenience Sweden 
bygga trygga och handlingskraftiga köpmän 
och medarbetare som arbetar självständigt, 
utan mängder av regler och övervakning. Våra 
värderingar är ofta förklaringen till att vi kan 
vara så snabbfotade. De skapar solida företag 
med människor som kan och får ta beslut. 

VÄRDERINGARNA FINNS i vår vardag och 
i våra ceremonier, som exempelvis att vår 
grundare Odd Reitan träffar alla nya köpmän 
och medarbetare på en årlig filosofikurs, där 
han personligen överräcker sin bok med våra 
åtta värderingar. Odd Reitan är med detta 
och många andra insatser en viktig inspiratör 

och en frontfigur för våra värderingar. Vi 
pratar ofta och gärna om våra värderingar. 
Vi inleder affärsmöten med att vi lyfter 
värderingarna, vår vd lyfter värderingarna på 
alla större tillstäliningar som informations-
möten, köpmansintroduktionsutbildningar 
och riksmöten. 

REITAN CONVENVIENCE ska vara en jäm-
ställd och jämlik arbetsplats. Vår filosofi är 
att vi vill arbeta med de bästa på markna-
den. Då kan vi inte tillåta fördomar om kön 
eller etnicitet, eller något annat heller för 
den delen. Detsamma gäller våra butiker. 
Alla ska känna sig välkomna på Press-
byrån och 7-Eleven. Vi som arbetar inom 
RCS måste vara öppna och nyfikna på alla 
människor. I dem ser vi potential och möj-
ligheter, inte hinder.

I  JUNI 2020 ÖPPNADES RCS första obemannade butik 
Pressbyrån Go på Strandbergsgatan i Stockholm. Det nya 
konceptet erbjuder convenience på ett helt nytt sätt och är 
ett led i RCS arbete att bli ännu mer tillgängliga. I Pressbyrån 
Go används en virtuell varukorg. Med hjälp av vågsensorer på 
hyllor, kameror i taket och övrig smart teknologi, registreras de 
varor kunderna plockar i butiken automatiskt till i den virtuella 
varukorgen. Inget behöver skannas — besöket blir snabbt, 
säkert och flexibelt. För att kunna handla laddar kunden ner 
appen Pressbyrån Go och scannar en QR-kod för att få tillträ-
de till butiken. Vid en utcheckningsskärm godkänner kunden 
sedan enkelt sitt köp och kan lämna butiken. Tekniken bakom 
Pressbyrån Go möjliggör en helt ny shoppingupplevelse på 

Löfte 9: 
TRANSPARENS
Vi ska vara transparenta, 
både inom organisatio-
nen, och utåt mot våra 
samarbetspartners och 
kunder. 

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

Löfte 11: 
EN AGIL ORGANISATION
Vi ska kontinuerligt stärka och utveck-
la våra medarbetares och köpmäns 
inneboende kraft, kapacitet, och tillit 
till varandra. På så sätt bygger vi en 
agil organisation som hanterar för-
ändring och tar vara på nya möjlighe-
ter. På så sätt navigerar vi vägen mot 
framtidens convenience. 

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

Roadmap 2020—2030

Folke Lundberg har varit trogen 
Pressbyrån sedan 1949. Här 
berättar han om sin långa resa 
inom organisationen, en resa 
som fortfarande pågår.

— Jag anställdes 1949 som 
trainee vid Pressbyråns avdel-
ningskontor i Göteborg. Efter 
att ha haft varierande uppgifter 
där, fick jag ansvar för driften av 
ett 80-tal Pressbyrån-kiosker i 
Göteborgsområdet. Sedan, 1963, 
blev jag kallad till huvudkontoret 
i Stockholm för kampanjarbete 
med press och böcker. Efter år 
av turnerande i landet följde en 
tjänst som försäljningschef och 
i rollen som marknadschef gick 
jag i pension 1995. 

— Som senior blev jag erbjuden 
att utforska Pressbyråmuseets 
samlingar och dokumentera 
Pressbyråns historia. Det var 
en fantastisk utveckling av 
dåvarande pressens företag, 
som folk numera kan ta del av 
i vårt nyinredda museum på 
Kungsholmen. Det har blivit 
populärt och kön är så lång att 
bokningstiden är cirka ett år. 
Att med stolthet få berätta om 
Pressbyrån — en företagshistoria 
som saknar motstycke — ger mig 
stor tillfredsställelse i mitt liv  
som senior.

Folke Lundberg

S Å H Ä R  J O B B A R  V I

den svenska marknaden. Butikerna har självklart färska varor 
som fylls på varje dag och sortimentet anpassas efter det 
specifika läget.

PRESSBYRÅN GO är utvecklat för att komplettera befintliga 
bemannade butiker. Det breddar vårt erbjudande och ökar 
tillgängligheten både vad det gäller placering och öppettider. 
Convenience, helt enkelt. Vi ser stor potential för obemannade 
butiker både som fristående enheter och integrerade i exem-
pelvis kontorsbyggnader, reselägen och sjukhus. Vår andra 
butik öppnade i Mall of Scandinavia i Solna i januari 2021 och 
vi planerar för fler etableringar under första halvåret av 2021.

Maria Isaksson, business  
developement manager,  
och Mariette Kristenson, vd, 
framför Pressbyrån Go-butiken 
i Mall of Scandinavia. 
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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

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

HÅLLBARHETSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE
Hållbarhetsredovisningen 2020 har godkänts för utfärdande av styrelsen. Ort och datum: Stockholm 2021–02–16

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 2020.

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 2021–02–22

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

Vi visslar 
för bättre 
hållbarhet

Vi vill vara förebilden som förändrar 

Visselblåsarfunktionen är ett viktigt steg 
för att följa upp hållbarhetsarbetet hos 
Reitan Convenience Sweden. Region- och 
säkerhetschef Amna Hadzihasanovic för-
klarar hur den fungerar.

— Tanken med en anonym visselblåsarfunktion är att  
alla inom RCS ska kunna påtala oegentligheter utan 
rädsla för repressalier. Det kan vara avvikelser, allt från 
arbetsmiljö till klimat eller korruptionsmisstankar.  
Funktionen ger RCS möjlighet att agera och rätta  
till missför hållanden.

Varför är det viktigt för RCS 
att ha en visselblåsarfunktion?
— En av våra värderingar är att hålla en hög affärsmoral, 
en värdering om att vi ska driva lönsamma verksamheter 
där både medarbetare och kunder trivs. Då är hållbarhet 
och transparens nödvändigt. 

En visselblåsartjänst handlar även om en trovärdighet 
på marknaden och det blir en viktig del i vårt hållbarhets-
arbete genom att vi får möjlighet att åtgärda eventuella 
felaktigheter tidigt och därmed skydda varumärket.

Visselblåsarfunktionen blir även en del i vårt riskfö-
rebyggande arbete genom att vi får kunskap om och 
möjlighet att hantera incidenter tidigt. 

Hur kan ni garantera anmälarens anonymitet?
— Funktionen är helt frikopplad från RCS och han-
teras av en extern part. Anmälaren loggar själv in via 
en krypterad anslutning med en kod, och RCS kan 
inte på något sätt hitta information om källan till 
anmälan eller spåra visselblåsaren via exempel-
vis IP-adressen. Den tekniska lösningen tryggar 
anmälaren och den information som kommer in 
i systemet. Det finns dock möjlighet att ha en 
dialog med en anonym visselblåsare om hen vill 
det — det är viktigt då det ofta behövs ställas 
följdfrågor och RCS vill naturligtvis ge en åter-
koppling till visselblåsaren.

EN HÅLLBAR ORGANISATION måste 
klara av att förändra sig. Det är Malin 
Eklund, HR- och Hållbarhetsdirektör på 
RCS, övertygad om. 

— Vår ambition är så myck-
et högre än att enbart följa 
lagar och regler. Genom 
vårt hållbarhetsarbete vill 
vi styra vår egen framtid 
och påverka hållbarhets-
agendan, som förebilder, 
inte genom att följa i 
andras fotspår, säger hon.

MALIN EKLUND BESKRIVER 

antagandet av den nya, tuffa hållbar-
hetsstrategin — Antropocenstrategin — 
som ”inspirerande, motiverande och lite 
läskigt”. Men det är ett måste att agera 

snabbt och ansvarsfullt nu, menar hon. 
— Forskarna är eniga. Vi måste ha 

halverat jordens klimatavtryck innan 
2030 om vi ska lösa klimatkrisen. Vi 

har inte tid att vänta. På bara 
70 år har det hänt galet 

mycket med vår värld. Det 
är den största föränd-
ringen i människans 
historia. För att RCS ska 
vara framgångsrika och 

relevanta för våra kunder 
i Antropocen måste vi 

växla upp ordentligt. Hållbar-
het är en direkt strategisk fråga 

eftersom det inte går att göra affärer 
på en död planet. För att klara det här 
måste vi vara en förändringsbenägen 
organisation. Förändring ligger i vårt 

DNA och den gör oss beredda att möta 
kriser, men framförallt att fånga nya 
möjligheter. Det har inte minst blivit 
extra tydligt i år under pandemin, säger 
Malin Eklund.

MEDARBETARNA ÄR grunden till att 
vara en organisation som driver på och 
lyckas med förändring. Därför arbetar 
RCS målmedvetet med öppenhet, vär-
deringar och att stärka individen.

— Vi vill vara en arbetsplats med ett 
klimat där man vågar agera. Då krävs 
mandat och förtroende. När vi ger våra 
medarbetare den tryggheten blir vi star-
kare som företag. Jag är övertygad om 
att det även stärker vår attraktivitet som 
arbetsgivare, säger Malin Eklund.

Malin Eklund

S Å H Ä R  J O B B A R  V I
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Reitan Convenience Sweden AB
Strandbergsgatan 55 
Box 30185
104 25 Stockholm
08-587 490 00
malin.eklund@reitanconvenience.se


