Hållbarhetsredovisning 2021
R E I TA N C O N V E N I E N C E S W E D E N A B

Innehåll

Om Reitan
Convenience
Sweden
REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB (RCS) är franchisegivare för 400

Pressbyrån- och 7-Eleven-butiker i Sverige. Där tar vi dagligen omhand
omkring 180 000 kunder*. Vi vill på ett snabbt och enkelt sätt vara det
mest relevant och tillgängliga alternativet för att lösa vardagliga behov
med ett gott samvete, oavsett kanal. Genom stolta och framgångsrika
franchisetagare och medarbetare är målet att våra kunder ska få en
bättre dag. Nu och i framtiden.
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RCS ÄGS AV DET NORSKA FAMILJEBOLAGET REITAN som är

verksamt inom affärsområdena dagligvaruhandel, servicehandel och
distribution i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland Lettland samt
Litauen. REITAN hade en försäljning på 104,4 miljarder norska kronor
2021. Det gör det till ett av de tio största bolagen i Norge. REITAN
äger Reitan Retail och affärsområdet Reitan Convenience som verkar i
Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen med
sammanlagt 2 002 butiker och 12 049 medarbetare i dessa b
 utiker.
RCS är den svenska delen av Reitan Convenience AS, med 2 610
butiksmedarbetare i Sverige.
REITAN RETAIL OCH Reitan Convenience har som mål att göra varje

dag lite enklare och världen lite bättre.
* Antalet kunder på Pressbyrån och 7-Eleven har under 2021 påverkats av covid-19, precis
som för många andra inom butiksbranschen.

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 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 14

SIDAN 22

SIDAN 26

VÄLKOMMEN TILL
REITAN CONVENIENCE SWEDENS
HÅLLBARHETSREDOVISNING!

Stockholm.

Detta är Reitan Convenience Sweden AB:s (organisationsnummer
556061—5790) hållbarhetsredovisning och gäller för året 2021. Den
följer det finansiella räkenskapsåret och publiceras årligen. Denna
hållbarhetsredovisning, tillsammans med dokumentet Reitan Convenience
Sweden AB GRI-bilaga 2021, 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 det ska genomsyra hela vår verksamhet.
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Korta fakta
GARANTERAT
FÖRNYBAR EL
Från och med 2022 förändrar
RCS uppdelningen av ursprungsgarantier
vid inköp av förnybar el till butiker och
kontor. Tidigare köptes 100 procent vattenkraft, men nu köps istället hälften vattenoch hälften vindkraft. Kraftverken har under
2021 rustats upp för bättre effektivitet och
lägre miljöpåverkan. På så sätt bidrar vi till
att öka andelen förnybar energi i elnätet.

47

PARTNERSKAP
MED UNGA
INNOVATÖRER

VARV RUNT JORDEN
Så långt kan en personbil köra på
biogasen som skulle kunna produ
ceras av de ca 940 ton matavfall
som vår verksamhet årligen
genererar (se sidan 20).

Öppet brev till
G20-ledarna
Reitan Convenience Sverige var ett av 778 företag som signerade
ett öppet brev till världens ledare inför klimatkongressen COP 26
i Glasgow, Skottland, under november 2021. Genom brevet ville vi
uppmana de politiska beslutsfattarna att visa klimatledarskap och
våga fatta nödvändiga beslut för att halvera de globala klimat
utsläppen till år 2030 för att klara 1,5-gradersmålet.
Vi vill också se ett omedelbart stopp för kolkraftsutveckling
och en anpassning av finanspolitiken i linje med klimatmålen.

70%

RC i Sverige har ingått partnerskap
med organisationen Unga innovatörer.
Genom partnerskapet vill vi bidra till
att stötta innovationskraft och kreativitet hos ungdomar på högstadiet och
gymnasiet och i förlängningen stärka det
entreprenöriella lärandet. Unga innovatörer stöds av Skolverket, Arvsfonden
och Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor och verkar främst
genom att tillhandahålla kostnadsfria
läromedel och verktyg till högstadie- och
gymnasieskolor i Sverige.

Vi skänker mat till
behövande
I samarbete med vår leverantör Dagab gör vi vårt bästa för att minska
matsvinn. Via Dagab skänker RCS livsmedel som är nära eller har passerat
bäst före datum, men ändå kan ätas, till Matmissionens butiker som drivs
av Stadsmissionen. Detta mångåriga samarbete gör att vi slipper slänga
tjänlig mat och i stället kan donera den till behövande.

Läs mer på ungainnovatorer.se

LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING

Så mycket mindre el kan en ny
dörrförsedd kyl förbruka jämfört med
en öppen kyl. På sikt ska varenda
kyl i Pressbyrån och 7-Eleven
vara dörrförsedd.

Andel köpmän med utländsk
bakgrund

46%

50 %

Antal butiker

40 %

39%
30 %

PRESSBYRÅN

Andel inom RCS med
utländsk bakgrund

20 %

17%

Läs hela brevet på: wemeanbusinesscoalition.org/g20-2021/
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Andel anställda på servicekontor
med utländsk bakgrund
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På vårt servicekontor tillhandahåller vi
nu fria, ekologiska mensskydd från SYD.
För varje produkt vi köper, donerar SYD
pengar för att tillsammans med Rädda
Barnen finansiera rena toaletter och fria
mensskydd till skolflickor på Elfenbenskusten. På så sätt bidrar vi till att fler
flickor kan gå i skolan
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Allt större mångfald bland
våra köpmän
Mångfalden i Reitan Concenience Sweden ökar stadigt. 2021 hade 46 procent av våra köpmän utländsk bakgrund, det vill säga är födda utomlands
eller vars båda föräldrar är födda utomlands. En stor förändring har skett de
senaste fem åren. 2017 var motsvarande siffra 33 procent. Sett till hela RCS
har 39 procent av alla anställda utländsk bakgrund, vilket är högre än det
svenska näringslivets snitt på 21 procent. Denna mångfald är något vi inom
RCS är mycket stolta över. Dock finns en stor förbättringspotential på vårt
servicekontor där 17 procent av de anställda hade utländsk bakgrund i slutet
av 2021. Källa: Nyckeltalsinstitutet.

PBX
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Hållbarhetsarbetet lockade Anna Wallenberg till tjänsten som vd
för Reitan Convenience Sverige AB. Samma hållbarhetsarbete
som hon hoppas ska kunna inspirera och förändra hela
conveniencebranschen.

Vi ska leda den
omställning som krävs
Som ny vd, vad är din vision för hållbarhetsarbetet
inom RCS?
— Jag vill att vi ska sätta ribban högt och göra hela conveniencebranschen mer hållbar på riktigt. Vi är den största
convenienceaktören i Sverige och vi når nästan alla svenskar.
Om vi då kan ta stora kliv och bli mer hållbara så kommer
det att göra skillnad. Vi kan göra ett stort avtryck både i vår
egen verksamhet, men även hos våra leverantörer och i hela
vår bransch. Det är min tro och önskan att vi ska leda den
omställning som faktiskt krävs.
Du kommer tidigare från en tjänst som Commercial Director
på Kronans Apotek. Vilka lärdomar tar du med dig därifrån,
in i RCS?
— Framför allt att hela tiden driva förändring. Min tid i
apoteksbranschen präglades av enormt stora förändringar
under lång tid. Först genom omreglering, med introduktion av
nya aktörer, förvärv och samgåenden. Sedan av e-handeln.
På vilket sätt skiljer sig RCS hållbarhetstänk från andra företag, tycker du?
— Den affärsmodell som vi håller på att
utforma, bygger på att vi är lönsamma
samtidigt som vi adderar mervärde till miljö
och samhälle inom planetens gränser. Vår
övertygelse är att hållbarhet och lönsamhet
går hand i hand. Att förändra sina stödprocesser för att bli mer hållbara måste såklart
göras, men det räcker inte på långa vägar.
Det som krävs är en systemförändring
som påverkar den traditionella affärslogiken i grunden. På RCS sätter vi hållbarhet
överst i vår affärsstrategi. Det bidrog till att
till att jag tackade ja till det här uppdraget.
Hållbarheten har på samma sätt varit en
drivkraft för flera av våra nya medarbetare.
Hösten 2021 lanserade ni PBX, med
ambitionen att bli världens mest hållbara
conveniencebutik. Vad betyder det för er?
— PBX är ett sätt för oss att omsätta våra
hållbarhetsmål i praktiken. Här kan vi ta
hållbarhetsmöjligheterna så långt det går
i sortimentet, byggnationen, driften och
leverantörssamarbeten. Vi jobbar med hållbarhet både genom vår Antropocenstrategi
och genom PBX. Den här dubbla ansatsen,
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alltså å ena sidan ett systematiskt förbättringsarbete steg för
steg, och å andra sidan ett innovativt living lab för att hitta
vägen till framtidens convenience, tror vi är det mest strate
giska, effektivaste och snabbaste sättet för oss att skapa verklig
positiv förändring. Och när vi ser att det fungerar i PBX så ska
det ut till våra övriga butiker, till Pressbyrån och 7-Eleven. PBX
gör även att vårt hållbarhetsarbete syns mer. Det är
också viktigt!
Har covid 19-pandemin förändrat ditt sätt att tänka
kring hållbarhet?
— Pandemin har tvingat oss att bli ännu mer innovativa. Det
har blivit en katalysator som accelererat en förändringstakt
och innovation som man kan ha nytta av även inom hållbarhet. Kanske har människors intresse för hälsa, välmående och
hygien också påverkas.

Hur bidrar köpmän och kunder till hållbarhetmålen?
— Våra fantastiska köpmän är avgörande för att vårt hållbarhetsarbete ska lyckas. Det är i butiken det
händer och de flesta av de initiativ som
ANNAS WALLENBERGS TIPS
görs kommer att påverka köpmännen i
FÖR EN LYCKAD HÅLLBARallra högsta grad. Jag tror att vi hela tiden
HETSRESA:
måste ligga före kunden. Kunderna vill
Sätt djärva mål för att åstadagera på ett hållbart sätt. Då måste vi gå
komma förändring.
före och göra det enkelt att vara hållbar i
Involvera partners och leverantövåra butiker. Genom att erbjuda hållbara
rer för att skapa ringar på vattnet.
alternativ och informera om det bättre
Jobba nära hållbarhetsexperter
valet gör vi det enkelt för våra kunder att
inom området och agera på
handla med gott samvete.
det forskningen säger. Hållbarhet är
komplext så man måste samarbeta
med dem som verkligen kan.
Var ödmjuk inför att det rör sig
om en stor omställning. För att
klara hållbarhetsresan behöver man
förändra sin verksamhet inom princip
allt: processer, kompetens, arbetsmetoder. Här finns stora paralleller till
digitaliseringen.
Våga röra dig mot målet även
om det inte är helt klart hur du
ska ta dig dit. Att bli stillastående
i rädsla för att göra fel gynnar vare
sig transformation, innovation eller
hållbarhet.
Tillsammans är ett nyckelord,
ingen klarar detta ensam.

Vad kan andra organisationer lära av RCS
hållbarhetsresa?
— Det är viktigt att kraftsamla internt. Det
gäller att sätta hållbarhet höst på dagordningen och involvera många människor,
säger Anna Wallenberg.
Vad ser du som den största möjligheten
på RCS fortsatta hållbarhetsresa?
— Vårt mod. Vi vill definiera framtidens
conveniencebutik. Då krävs mer än en
strategi. Då krävs människor som vågar
agera och som är beredda att fånga alla
möjligheter som Antropocen faktiskt
bjuder.
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”Våra fantastiska
köpmän är
avgörande för att vårt
hållbarhetsarbete
ska lyckas"
ANNA WALLENBERG, VD REITAN
CONVENIENCE I SVERIGE
Gjort tidigare: Arbetat inom Kronans
Apotek i tio år, senast som Commercial Director, tidigare bland annat
managementkonsult på Accenture.
Utbildning: Civilekonom.
Bor: Stockholms innerstad.
Familj: Två barn och en bonusson
samt särbo.
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DÄRFÖR ÄR JAG STOLT FRANCHISETAGARE

”Man måste tänka
med hjärtat”
DENIZ TOPCU DRIVER EN av de fyra

Pressbyråbutikerna inne på Stockholms
Centralstation. Varje dag servar han
över 2 000 pendlare och resenärer med
mackor, nötbars och andra praktiska
tilltugg för den som är på resande fot. I
Denizs butik finns inga engångsprodukter i plast och han gör allt han kan för att
minimera avfallet på kreativa sätt.
— I stället för att slänga mat som
exempelvis överblivna bullar, prickiga bananer eller frallor som närmar
sig utgångsdatum skänker vi det till
föreningen hemlösa.se. De har en
frukostutdelning till hemlösa varje
morgon utanför Centralen. Man måste
tänka med hjärtat, säger Deniz Topcu.
DENIZ BÖRJADE ARBETA på Press
byrån 2005 och för tio år sedan blev kan
köpman. I sju år har han drivit butiken i
Norra Hallen och fördelarna med Reitan

Vår affärsmodell

P

ressbyrån, 7-Eleven och PBX är de tre butikskoncept som drivs som franchiseverksamhet via Reitan Convenience Sweden.
Hos oss ska kunderna kunna hitta det de
behöver, snabbt, enkelt och bekvämt. De ska kunna
lita på att de kan hitta hållbara och hälsosamma
alternativ hos oss och att vi bemöter dem med
öppenhet, trygghet och värme. Vi tillhandahåller
luncher, mellanmål, godis, tidningar och fika, men
också tjänster som att boka resor och hämta ut
paket.
HELA VÅR AFFÄRSMODELL bygger på samarbete.

Vi strävar efter nära samarbeten med våra franchisetagare 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
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och på samhället i stort. Vi måste vara snabbfotade,
anpassningsbara och redo att hela tiden förändras
och att fånga möjligherterna i Antropocen.
HÅLLBARHET ÄR EN VIKTIG DEL av vår 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 forma
framtidens convenience och då är det tydligare än
någonsin att vi måste göra affärer som är positiva
för oss, människan och planeten. 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. Vi är
bara i början på vår transformation men vi ser ljust
på framtiden.
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Convenience Swedens franchisemodell
är många, menar han.
Det är lätt att komma i gång och stödet
från RCS är mycket värdefullt. Att driva
butik har alltid varit en självklarhet för
Deniz.
— I min hemstad Istanbul drev jag
en teknikbutik i början av 2000-talet.
Där startade jag också det första
internetcaféet i området. Jag är data
tekniker i grunden, tillägger han. Att driva
butik sitter i generna. Min pappa har
drivit en livsmedelsbutik i 25 år och min
mamma ett skrädderi, berättar Deniz.
DENIZ TÄNKER MYCKET på resurs

användning och gör medvetna val såväl
i sin yrkesroll som i privatlivet. Han
upplever att stödet från RCS och
öppenheten för dialog bidrar till många
möjligheter och ständig utveckling. Och
han är inte ensam om att tycka att RCS

Deniz Topcu

ambitiösa hållbarhetsstrategi bidrar
till att skapa en hållbar framtid. Den
årliga köpmanenkäten* år 2021 visar
att 82 procent av Pressbyråns köpmän
instämmer i detta. Motsvarande siffra för
7-Eleven är 84 procent. RCS värnar om
köpmännens möjligheter att applicera
Antropocenstrategin på butiksnivå.
Ambitionen är att alla köpmän och
säljare med stöd av RCS, ska kunna använda strategin i sin dagliga verksamhet.
* Köpmannaenkät 2021. Enkäten besvarades av 85,5
procent av Pressbyråns köpmän och 77,1 procent av
7-Elevens köpmän.

Franchisemodellen
FRANCHISING INNEBÄR att den som
äger ett affärskoncept — franchisegivaren
— hyr ut sitt varumärke och rätten att
använda konceptet till andra företagare —
franchisetagare. För franchisegivaren är det
ett sätt att expandera verksamheten. För
franchisetagaren är det en möjlighet att dra
nytta av ett etablerat varumärke och affärskoncept. Franchisetagaren, som hos RCS
kallas “köpman”, driver butiken via ett eget
aktiebolag och ansvarar för bemanning och
personal, kundvård, exponering, varubeställning och försäljning. RCS tillhandahåller
exempelvis lokaler, utrustning, inredning,
coaching, utbildning och upplärning. Köpmannen får en nyckelfärdig butik med ett
komplett butikskoncept, ett anpassat sortiment, förmånliga inköpspriser, systemstöd
och marknadsföring. Franchisemodellen är
en möjlighet att snabbt och enkelt starta
eget och samtidigt ha en stor organisation
att luta sig emot.

FRANCHISETAGARE
HOS RCS FÅR:

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 1 • R E I TA N C O N V E N I E N C E S W E D E N A B

Möjlighet
att starta eget
företag utan egen
affärsidé

Ett anpassat
sortiment och låga
inköpspriser

En nyckelfärdig
butik

Hjälp med
lönehantering,
bokföring och
administration

Tillgång till ett
välkänt varumärke

Utbildning och
upplärning i att
driva butik

Coachning
i ledarskap,
försäljning, resultatstyrning och
driftsfrågor
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MIN VARDAG MED
RCS HÅLLBARHETSSTRATEGI

Värderingsdrivet hållbarhetsarbete
Här är våra åtta värderingar som
möjliggör för oss att jobba med
hållbarhet långsiktigt:
1. Vi renodlar vår affärsidé
Vi är superduktiga på conve
nience 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.
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HR-, KOMMUNIKATIONS- & HÅLLBARHETSDIREKTÖR

Genom samarbete når
vi hållbarhetsmålen

I

NGEN TAR SIG AN hållbar-

hetsfrågan ensam. Riktig
systemförändring behöver
skapas tillsammans med andra.
Därför är samarbetet med leverantörer avgörande för oss på Reitan
Convenience Sweden. Utan våra
leverantörers hjälp kan vi inte arbeta
tillräckligt kraftfullt med att nå målen
i Agenda 2030 eller vår Antropocen
strategi. Samarbete är en viktig del i
vår strategi.
Under 2021 har vi satsat på att
inkludera framför allt våra produktleverantörer och leverantörer inom
byggsektorn i hållbarhetsarbetet.
Bygget av den första PBX-butiken
är ett konkret exempel. Där har våra
leverantörer gjort ett enormt arbete
med att uppfylla de hårda hållbarhetskrav vi ställer.
Under slutet av 2020 anslöt sig
Reitan Convenience Sweden till
Science Based Target initiative (SBTi)
och knappt ett år senare blev klimatmålen godkända. SBTi är ett internationellt samarbete vars syfte är att
hjälpa företag att utveckla vetenskapligt förankrade klimatmål i linje
med Parisavtalets 1,5 gradersmål.
I år har vi även arbetat för att våra
leverantörer också ska ansluta sig och
fastställa egna klimatmål hos SBTi.
Målet är att samtliga leverantörer
som påverkar vårt klimatavtryck ska
ha fastställt vetenskapligt baserade
klimatmål under 2022. Att vi och
våra leverantörer ansluter oss till SBTi

och fastställer tuffa klimatmål är extremt viktigt. Klimatet kan inte vänta,
läget är akut och det är extremt
bråttom att vända utvecklingen.
Men vi tror på att det går. Det gäller
att göra det man kan i det område
man verkar i. Komplexa utmaningar
är inte svarta eller vita, det finns inga
enkela lösningar och ingen manual
att följa. Att snabbt kunna förändra

”Under 2021 har vi
satsat på att inkludera
framför allt våra
produktleverantörer
och leverantörer inom
byggsektorn i
hållbarhetsarbetet”
och anpassa vårt arbetet i en allt mer
volatil värld är superviktigt. Vi får inte
paralyseras av att vi inte har hela
planen klar för oss. Vi startar där vi
kan och arbetar oss framåt. Nu ser vi
att arbetet skapar ringar på vattnet.
Via våra leverantörer påverkas många
underleverantörer, i Sverige och
andra länder.
Idag präglar hållbarhetsarbetet
hela vår verksamhet i Reitan Convenience Sweden. Det är en vinnande
strategi för vår affär, vår marknadsföring, för att rekrytera medarbetare
och för vår gemensamma värld. Vi
hoppas att det kan inspirera andra
att göra samma resa.
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ANNA ÖSTERBERG
Ansvarig för kontorsservice på
servicekontoret i Stockholm
— Jag har hand om kontorsservice inklusive kök, lokaler,
beställningar, posthantering, att
ta emot besök och mycket mer.
Mitt hållbarhetsarbete underlättas av att kontorslokalerna vi
flyttade till förra året är utformade med klimatet som utgångspunkt. Vi har använt hållbara
och återbrukade material. När vi
beställer förbrukningsmaterial är
det i samma anda. Vi återbrukar
till exempel de muggar som inte
använts i butiker. Överlag
minskar vi på engångsartiklar.
Vi källsorterar både kontorsavfall
och matavfall. Vi försöker hitta
lösningar på allt där sådana
finns!

ANNA BOESTAD FROOM
Commercial developement
director på Coca Cola Euro
Pacific Partner.
Coca-Cola och Reitan Convenience har en gemensam vision
där vi båda är helt comittade till
att sänka klimatavtrycket och
bidra till en bättre hälsa. Vi använder 100 procent återvunnen
plast i våra PET-flaskor och har
i fler kampanjer marknadsfört
enbart sockerfria alternativ.
— I PBX har vi dock tagit samarbetet ännu längre. Där är vi
först med en helt förpackningsfri
lösning. Kunden får ta med egen
mugg eller köpa en återanvändningsbar mugg. Den kan bara
fyllas med 35 centiliter, för att
bidra till portionskontroll. Vi har
också övervägande sockerfria
alternativ i PBX. Ingredienserna
i våra produkter är godkända
av Reitan C
 onveniences högt
uppsatta krav gällande bland
annat spårbarhet, råvaror och
hälsoaspekter.

TINA SÖDERSTRÖM
Köpman 7-Eleven Grev Ture
gatan i Stockholm
— Jag har varit köpman i min
butik sedan 2017 och det har
hänt väldigt mycket hållbarhetsmässigt sedan dess. Bättre
förpackningar och sopsortering
framför allt.
— I min butik jobbar vi mycket
med att minimera matsvinn.
Dels har vi ett samarbete med
matsvinnsappen Karma, där
vi säljer varor som blivit över i
slutet av dagen. Vi säljer 80 till
90 procent av det vi lägger ut
där. Dels säljer vi själva ut alla
bakverk till reducerat pris på
kvällarna efter kl 19. Vi slipper
slänga bra produkter samtidigt
som vi slipper gå back när vi kan
ta lite betalt. Och kunderna blir
glada.

ISMIR PIKNJACĈ
Köpman Pressbyrån på
Universitetssjukhuset i Lund
— Jobbar man inom Reitan
Convenience går det inte att
missa att vi jobbar aktivt med
integration som en del av
hållbarhetsarbetet. Jag försöker
bidra så mycket jag kan, genom
att erbjuda jobb till nyanlända.
Jag känner igen deras situation
från min egen när jag kom till
Sverige 1993. Det var då kriget i
forna Jugoslavien började. Min
största frustration då var att
jag visste vad jag kunde bidra
med, men aldrig fick chansen
att visa det. Idag vill jag ge andra
en chans. Jag har en tillräckligt
stor butik för att kunna erbjuda
anställning med arbetsuppgifter
där språket inte är ett hinder,
exempelvis egenberedning och
att sköta salladsbaren. Men
målet är alltid, att med tiden
och i takt med att kunskaperna i
svenska blir bättre, erbjuda även
alla andra arbetsuppgifter, som
till e xempel kassatjänst.

VÅR ANTROPOCENSTRATEGI HAR FÖLJANDE TRE AMBITIONER:

HÅLLBART
& HÄLSOSAMT

ÖPPET
& INKLUDERANDE

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.
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VÄRDERINGSSTYRT
& LÅNGSIKTIGT
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!
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ÖPPET & INKLUDERANDE
Inkludering:
 ompetenshöjande insatser
K
genomförda med särskilt
fokus på HBTQIA och funktionsvariationer.

Vår Antropocenstrategi följer en roadmap med
hållbarhetsmål som ska avklaras varje år. Här är
några av de viktigaste som vi avklarat under 2021.

 tbildning inför leveU
rantörsförhandlingar om
varuutbud från många
kulturer.
 tredning för att bättre
U
förstå brist på inkludering.

AMBITION 1

HÅLLBART & HÄLSOSAMT
Hållbar produktion:

Klimat:

 artlagt produkter
K
innehållande riskråvaror.

 astställt ett vetenskapligt
F
förankrat klimatmål.

Reviderat och följt upp
code of conduct.

1 0 % av våra leverantörer
har anslutit sig till SBTi.

Utbildning om riskråvaror
och hållbarhetsfrågor i
produktionsled.

 tbildat medarbetare i
U
verksamhetens klimatavtryck och klimatberäkningar.

Identifierat ett tekniskt
systemstöd för ökad transparens i värdekedjorna.

Förändrat fördelningen
ursprungsgarantier för
elhandel till nya kraftverk.
 åbörjat arbetet med en
P
övergripande klimatstrategi

Hälsa:

Avfall:
 ajoriteten av
M
engångsartiklarna är gjorda
av förnyelsebara material
och kan återvinnas enkelt.
 inst ca 35 % av butikerna
M
källsorterar.
 tbildat medarbetare
U
om plast- och
förpackningsdesign.

ILLUSTRATION: SUSANNE FLODIN

Uppnådda
hållbarhetsmål 2021

AMBITION 2

 trategiarbete avseende
S
enkelt avhjälpta hinder i
butik för rörelsehindrade
personer.

Trygghet:

Lokala hjältar:

Öppenhet:

 rbete och ändrad utformA
ning av säkerhetsveckan
i butik för större fokus
på trygghetsskapande
åtgärder.
 artlagt riskområden från
K
ett trygghetsperspektiv och
identifierat relevanta trygghetsskapande samarbeten.
Utredning av kameraövervakning med direktuppkoppling mot larmbolag.

Utvecklat strategi för
omställningen av tidskriftssortimentet.

 ydlig vision för löftets syfte
T
och möjligheter i det vardagliga hållbarhetsarbetet.

Exkluderar titlar oförenliga
med antropocenstrategin,
lägger till titlar med med
hållbarhetsfokus.

 nkät till samtliga köpmän
E
om intresseområden.


Utforskat
hur vi i vår roll
kan premiera granskande
journalistik.

 orkshopserie med särskilt
W
intresserade köpmän.
Strategi och ramar för regional implementering.

2025

 y strategi för ett mer
N
hälsosamt sortiment.
 y strategi för att premiera
N
försäljning av mindre
skadliga tobaks- och
nikotinprodukter.
Ny sockerstrategi.

 andlat upp och tecknat ett
H
nytt rikstäckande ramavtal
avseende avfallshämtning.

AMBITION 3

VÄRDERINGSSTYRT & LÅNGSIKTIGT
Transparens:

12

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 1 • R E I TA N C O N V E N I E N C E S W E D E N A B

Jämställdhet:

Tydliga kriterier för
transparens och
spårbarhet.

 nslutit till och beräknat SHE
A
Index för att främja jämställdhet och mångfald.

Vässat extern
kommunikation om
vår hållbarhetsresa.

 artlagt strukturella Skillnader
K
i organisationen. Arbetat med
planen för Aktiva åtgärder.

Infört system för
att kommunicera
bättre med kunder
om önskemål och
klagomål.

Upprättat struktur för kundundersökning om hur varumärken uppfattas avseende
jämställdhet/mångfald.
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 tablerar samverkan mellan
E
övriga 7 länder där Reitan
Convenience verkar.

Handlingskraft:
 pprättat struktur för
U
självskattad yrkesmässig kompetens
och självförtroende.
Mätning 2022.
 artlagt kunskaps- och
K
kompetensluckor i
arbetet med Antropocenstrategin.

Innovation:
Beslutat att medarbetarna ska lägga minst
20 % av sin arbetstid på
innovation.
Initierat vårt första
startup-samarbete.
 kapat struktur för
S
omvärldsbevakning och
identifiering av idéer från
medarbetare, leverantörer m.fl.
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HÅLLBART & HÄLSOSAMT

SÅ HÄR JOBBAR VI

”Ansvar och innovation
i alla led”

AMBITION 1

Hållbart
& Hälsosamt

V

i ska erbjuda Convenience med gott
samvete! Våra varor ska utvecklas för
att främja en sund livsstil och hälsa
för våra kunder och de ska produceras
under goda arbetsförhållanden. År 2030 ska vår
verksamhet vara omställd till cirkulära flöden med
Zero Waste och klimatavtrycket ska ha halverats
i alla led.

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.

Tillgängliga tester för bättre hälsa
Livsstilssjukdomar utgör idag en stor del av sjuk
vårdens belastning. Konsekvenserna kan dock
mildras om sjukdomarna upptäcks och hanteras i
tid. Därför vill vi göra hälsokontroller mer tillgängliga.
Genom försäljning i vårt stora butiksnät gör vi så att
fler enkelt och smidigt kan få en indikation om sin
hälsostatus. I samarbete med Welabs har vi inlett
test i två butiker. Det kommer i första hand röra
sig om möjligheten att göra PCR-tester i utvalda
butiker, men på sikt är planen att övergå till hälso
kontroller vilket också är Werlabs kärnverksamhet.

DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT
Många av dagens stora utmaningar såsom klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald,
skadliga arbetsförhållanden och ohälsa kan härledas till människans konsumtion. Reitan
Convenience Sweden ska erbjuda convenience med gott samvete med varor som är bra för
miljön, som produceras under goda arbetsförhållanden och som möjliggör en hållbar och
hälsosam livsstil för våra kunder. Därför behöver vi ta ansvar för varor och produktion som
riskerar att påverka klimat och människors hälsa. Samhällets ökande konsumtion leder även till
en stor avfallsproblematik. För att komma till rätta med denna behöver vi minimera mängden
avfall samtidigt som vi omvandlar det avfall som uppstår till resurser i andra delar av värde
kedjan. Här kan RCS spela en betydande roll genom vår ambition att ställa om verksamheten
till cirkulära flöden med målet att nå zero waste.

Förståelse för våra utsläpp
Vi gör heltäckande och utförliga klimatberäkningar vilket har bidragit till en ökad förståelse för vår
verksamhets utsläpp. Beräkningarna tydliggör var
i verksamheten de största klimatutsläpp sker och
gör det enklare att prioritera rätt insatser. Utförliga
klimatberäkningar är även en förutsättning för att
kunna fastställa vetenskapligt baserade klimatmål
genom SBTi.

Ansvar i leverantörsledet
De allra största klimatutsläppen sker vid tillverkningen av produkterna som säljs i våra butiker vilket
betyder att vi behöver involvera leverantörerna i

resan mot klimatneutralitet. Vi ställer därför krav
på våra leverantörer och samarbetspartners att
de också ska ansluta sig till SBTi och sätta egna
vetenskapligt baserade klimatmål för sina verksamheter. Tillsammans med engagerade samarbetspartners och leverantörer ska vi göra allt vi kan
för att sänka klimatutsläppen i den takt som krävs
för att begränsa den globala uppvärmningen. Ett
genuint och proaktivt leverantörsengagemang är
en viktig förutsättning för att uppnå flera av
våra olika löften, så som klimat, avfall
och hälsa.

Zero Waste 2030
Vårt mål är att nå zero waste
innan år 2030. Under 2020
genomfördes en inventering av
verksamhetens avfall och med
hjälp av den nya kunskapen har
en strategi tagits fram för att minska
avfallet. I år har RCS bland annat tagit
fram en lösning för källsortering i butikerna och en
förnyad dialog kommer att inledas med fastighetsägare som ännu inte erbjuder källsorteringsmöjlighet i sina fastigheter.

Validerade klimatmål
2020 anslöt vi oss till Science Based Targets initiative (SBTi). Sedan dess har vi arbetat med att formulera klimatmål och i september 2021 godkändes
dessa av SBTi. I praktiken innebär det att våra egna
klimatmål går i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. De fastställda målen är att minska våra direkta
och indirekta utsläpp i hela värdekedjan med minst
46,2 procent till år 2030 jämfört med basåret 2019.

Roadmap 2020—2030
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LÖFTE 1:

LÖFTE 2:

LÖFTE 3:

LÖFTE 4:

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 förbättrade
arbetsförhållanden.

Klimat
Senast 2030 har vi halverat
vårt klimatavtryck i alla led,
så att vi tydligt går mot en
helt klimatneutral affär.

Avfall
Senast 2030 har vi ställt
om verksamheten till
cirkulära flöden med målet
att nå zero waste.

Hälsa
Vi ska utveckla vårt utbud
och erbjudande inom mat
och dryck för att främja
våra kunders välmående
och hälsa.
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HÅLLBART & HÄLSOSAMT

HÅLLBART & HÄLSOSAMT

Kartläggning av elförbrukning
Just nu pågår arbetet med att utveckla en portal
som ska ge oss möjlighet att följa upp och jämföra
våra butikers elförbrukning enklare. Genom att kartlägga butiker med hög respektive låg förbrukning
kan vi skapa ett kollektivt lärande och dra nytta av
goda exempel på energibesparingsåtgärder.
Henrik Severin är kock och utvecklingsansvarig för mat och
fika inom RCS.

Lock och dörrar sparar energi

Swapspots för klimatsmartare mobilitet
Mikromobilitet är här för att stanna och då ska vi
göra vad vi kan för att utvecklingen ska gå i rätt
riktning. Vi har därför inlett ett samarbete med
elsparkcykelföretaget Tier som är ett klimatneutralt
mikromobilitetsföretag. Samarbetet bygger på att vi
installerat laddstationer — ”swapspots” — i utvalda
butiker i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö och
Lund. Kunder kan då enkelt swapppa u
 rladdade
batterier till nya fulladdade. De blir i sin tur belö
nade med gratis åktid. På så vis minskar behovet
av lastbilstransporter där elsparkcyklar hämtas upp
för att laddas utanför stan och kunderna blir en del
av det hållbara transportsystemet.

Track my electricity
Butikskylar, maskiner och generösa
öppettider. Sammantaget leder detta
till att conveniencebutiker ofta har en
högre energiförbrukning än vissa andra verksamheter. Det är något som
Minst så mycket ska vi
vi kontinuerligt måste förbättra. Som
minska värdekedjans totala
en kompletterande åtgärd betalar vi
klimatutsläpp till 2030.
genom tjänsten ”Track my electricity”
ett premiumtillägg för varje förbrukad kilowattimme vilket doneras till
projektet ”Keep girls in school”. Projektet ska hjälpa
ett flertal skolor i N
 epal som saknar sanitetsanläggningar. Med hjälp av soldrivna vattenpumpar bygger
man ut och s äkrar sanitet- och vattentillgång för
att motverka dålig hygien på skolor och sjukdomar
bland barn. Genom detta bidrar projektet till att fler
flickor får förutsättningar till fortsatt skolgång.

42,6%

En butikskyl med dörrar har upp till 70 % lägre energiförbrukning än en öppen kyl. Sedan 2019 köper
vi därför enbart in större kylar som har dörrar. Vi har
även börjat komplettera befintliga äldre kylar med
dörrar vilket leder till minskad energiförbrukning.
Ambitionen är att varenda butikskyl, stor som liten,
snart ska ha dörrar.

Hållbarhetskrav i hyresavtal
Vi har tagit fram en specifikation av de hållbarhetskrav vi ställer på hyresvärdar. Ambitionen är att
den på sikt ska förhandlas in i alla våra hyresavtal.
Kraven som ställs mot hyresvärdarna rör bland
annat möjlighet till fullskalig avfallshantering, grön
energiförsörjning, energieffektiv ventilation och
värmeåtervinning samt aktivt förbättringsarbete
avseende hållbarhet.

Utveckling av det förnybara
energisystemet

Kocken som skapar smaklig hållbarhet

Vi vill bidra till utvecklingen av nyproducerade och
moderniserade anläggningar för förnybar energiproduktion. Elen vi köper är ursprungsmärkt och
kommer från vindkraftverket Havøygavlen och
vattenkraftverket Nedre Fiskumfoss i Norge. Båda
kraftverken har under 2021 genomgått upprustningar med förnyad teknik för att få bättre effektivitet
och utnyttjandegrad, utan utökad påverkan på
miljön. Det är detta som kallas för ”additionalitet”.

37 %

En macka kan både vara både hälsosam och gjord av hållbart producerade
råvaror. Men för att platsa i PBX-butikens hyllor krävs det mer än så — mackan
behöver också vara riktigt god. Den kulinariska nivån, matens smak och
utseende, är lika viktig som hållbarhetsaspekten, menar Henrik Severin, kock
och utvecklingsansvarig för mat och fika inom RCS.

BAGAREN TAR ÄVEN hand om de
— VI HAR FOKUSERAT på att utveckla

OMSÄTTNINGEN 2021
FÖRDELAT PÅ VÅRA 10 STÖRSTA
FÖRSÄLJNINGSOMRÅDEN
2021

2020

Karma för minskat matsvinn
För att uppnå Zero Waste måste matsvinnet
minska och vi har därför sedan en tid tillbaka ett
samarbete med matsvinnsappen Karma. Vi ser till
att de artiklar som ofta blir svinn finns inlagda i appen vilket förhoppningsvis sänker tröskeln för våra
butiker. Butikerna kan även själva lägga in artiklar
för att minska inkuransgraden ytterligare. Med hjälp
av statistik från appen får vi en bra överblick och ett
värdefullt underlag för vår säljavdelning som kan
ge konkreta råd till köpmännen. På så vis försöker
vi minska gapet mellan maximerad försäljning och
minimerad inkurans.
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är att minimera antalet onödiga tillsatser
i alla produkter. Därför togs även bake
off-bröd bort, då de i regel innehåller
olika tillsatser.
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unika produkter som är lika goda och
attraktiva som de är hållbart producerade, säger Henrik Severin.
Produktutvecklingsteamet började med att undersöka den befintliga
marknaden, och de märkte snabbt att
det var svårt att hitta leverantörer och
produkter som uppfyllde PBX-konceptets höga krav gällande smak och hållbar
produktion.
— Så vi beslutade oss för att producera en stor del av sortimentet själva,
helt enkelt för att våra höga krav inte
hade kunnat uppnås på ett annat sätt.
Vi har 40 procents egenberedning i
PBX-butiken, medan en 7-Eleven brukar
ligga på 10 procent.
DE LEVERANTÖRER SOM ville vara med
på PBX-resan har tvingats att tänka om,
menar Henrik Severin.
— Vi utmanade dem att börja producera produkter som uppfyller PBX
högt ställda krav. Produkterna blir ofta

något dyrare, men det betyder också att
de är schysst producerade, godare och
hälsosammare att äta.
SORTIMENTET I PBX-BUTIKEN ryms

inom ramarna för convenience. Det är
enklare maträtter, fika och drycker som
inte kräver någon avancerad tillredning.
Men till skillnad från den traditionella
conveniencebutiken har PBX ett beredningsrum där personalen varje dag gör
färska mackor, gröt, chiapudding och
andra rätter baserade på ingredienser
som klarat kvalitets- och hållbarhetsgranskningen. Till och med smaksatt
vatten produceras på plats.
— För att undvika vatten som
transporterats långa sträckor, gör vi eget
kolsyrat vatten med färsk frukt, tappat i
egenframtagna returflaskor som går att
återvinna i alla retursystem.
ALLT BRÖD OCH fikabröd bakas på be-

bananer som inte säljs i PBX-butiken.
— De övermogna bananerna blir till
bananbröd som vi säljer i butiken. Övrig
frukt blir till smoothies. Det cirkulära tänket ska genomsyra hela verksamheten.
Vi ska alltid tänka på hur vi kan använda
produkter som inte går att sälja. Att kasta livsmedel är något vi försöker undvika.
Läs mer om hur maten granskas på
PBX på sidan 21.

I PRODUKTUTVECKLINGSTEAMET
INGÅR FÖRUTOM HENRIK SEVERIN:
• Dimitri Lindgren, kock och produktutvecklare egenberedning
• Lorance Ljungqvist, kategorichef
kaffe och fika
• Mikael Lind, kategorichef livs och
non food
• Anette Skoog, sourcing och planogram

ställning av en lokal bagare och levereras
färskt varje dag. Ett av kraven inom PBX
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Konkurrenskraft och engagerade medarbetare. Det är två
stora fördelar som Hansa Byggpartner och OSS Nordic
ser av att följa de tuffa hållbarhetskrav som Reitan
Convenience Sweden ställer på sina leverantörer.

Kraven har gjort
oss bättre
— DE FÖRÄNDRINGAR VI redan gjort
är något som alla kommer att efterfråga
från sina byggleverantörer om tre år. Då
är vi redan där! För oss som bygg- och
serviceföretag är det en stor konkurrensfördel, säger Ulrika Ekström, vd för
Hansa Byggpartner.
Hansa Byggpartner är en av de
två byggentreprenörerna som Reitan
Convenience Sweden har ramavtal med.
Företaget utför om- och nybyggnationer
samt servicearbeten. Bland annat har de
varit med och byggt de nya butikskoncepten Pressbyrån Go och PBX. Genom
PBX-projektet har Hansa Byggpartner
uppfyllt RCS tuffa krav kring hållbarhet.
Ulrika Ekström sticker inte under stol
med att det varit en rejäl utmaning.
— RCS ligger verkligen i framkant om
man ser till byggbranschen i stort. Vi har
ändrat och sett över alla våra processer.
Exempelvis har vi haft en vision att ha
noll spill. Vi har måttbeställt allt material
och jobbat väldigt mycket med planering. Avfallet är ett annat område där vi
verkligen varit nitiska med sortering.
Men det har gått tack vare att mina
medarbetare varit så otroligt enga
gerade, berättar hon.

”Bara när
medarbetarna
verkligen förstår på
djupet och inser vilken
skillnad de kan göra”
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JUST MEDARBETARENGAGEMANGET

är nyckeln till framgången, anser Ulrika
Ekström.
— Bara när medarbetarna verkligen
förstår på djupet och inser vilken skillnad
de kan göra, fungerar hållbarhetsarbetet
på riktigt. Det är då det går att ställa
tuffa krav, säger hon.
OSS NORDICS VD Anna Helldin håller
med om att medarbetarengagemanget
är nyckeln till framgång. Hon och hennes
kollegor har samarbetat med RCS sedan
2018, inledningsvis bara som leverantör
av fasadskyltar till Pressbyråns b
 utiker.

HÅLLBARA LEVERANTÖRER
Reitan Convenience Sweden ställer
en rad tuffa hållbarhetskrav på sina
leverantörer.
• Alla måste följa Reitans uppförandekod. Den inkluderar de internationellt erkända konventioner och
standarder för mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor, antikorruption och miljö
— som uttrycks i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s deklaration
om principer och rättigheter i arbetet.
Häri finns även kravet på SBTi.
• Byggentreprenörer ska därtill uppfylla särskilda hållbarhetskrav. De omfattar krav på miljöplan, byggmaterial,
nollvision vad gäller spill och avfall,
avfallshantering, minimering av buller
och damm, miljöklassade drivmedel
till maskiner, fuktsäkring samt säkerhetsrutiner och beredskap kring kemikalier och drivmedel som används på
bygget. Efterlevnaden av kraven följs
upp efter respektive byggprojekt.

Idag är företaget även leverantör till
7-Eleven och PBX. Därtill levererar de all
invändig skyltning samt kampanjmaterial till butikerna. 2021 valdes OSS Nordic
till ”Årets samarbetspartner” av Reitan
Convenience Sweden. Det är den andra
gången som företaget vinner samma
utmärkelse.
— Det är ett fint kvitto på att vi tänker
och gör rätt, säger Anna Helldin.
Hon beskriver ett kontinuerligt och
agilt hållbarhetsarbete som präglas av
ständig förbättring. OSS Nordic strävar
precis som Hansa Byggpartner efter zero
waste, det vill säga att ha noll avfall. En
nyckel till att uppnå det är att skräddarsy. Det gäller allt från måtten på skyltar
till mängden kampanjmaterial som
levereras till butikerna.
— Till exempel utvecklar OSS Nordic
tillsammans med RCS nu en ny butiks
portal så att köpmännen ska kunna anpassa beställningen av kampanjmaterial
ännu mer. De ska inte behöva beställa
varken för mycket eller för lite, säger
Anna Helldin.

Anna Helldin, vd för OSS Nordic och Ulrika
Ekström, vd för Hansa Byggpartner, tycker
att samarbetet med RCS gett många
hållbara fördelar.

UNDER 2022 vill RCS att leverantörerna
ansluter sig till Science Based Target
initiative, SBTi (se sidan 10). Hansa
Byggpartner jobbar just nu med ta fram
de beräkningar som krävs för att ansökan kan skickas in medan OSS Nordic
redan har ansökt och väntar på att få
sina klimatmål godkända.
— Vi nöjer oss inte med att bara
hålla koll på våra egna utsläpp. Det är
genom att beräkna de totala utsläppen
inom hela värdekedjan och ställa krav på
våra underleverantörer vi verkligen kan
påverka, säger Anna Helldin.
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ZERO WASTE 2030
REITAN CONVENIENCE i Sverige
satsar på att ställa om verksamheten till cirkulära flöden
med målet att nå zero waste
till år 2030. För att lyckas med
omställningen startades år 2020
projektet ”Zero Waste” vars syfte
är att planera och implementera
åtgärder som minimerar avfall och
matsvinn, samt se till att allt det
avfall som fortfarande uppstår
kan källsorteras och återvinnas.
UNDER 2020 utfördes en avfallsMichael Norén

FAKTA OM BIOGAS:
1 kg sorterat matavfall
räcker till att driva en
personbil ungefär 2 km
och ger 90 % mindre
koldioxidutsläpp jämfört med bensin.

940 TON
MATAVFALL
=
47 VARV RUNT
JORDEN

studie tillsammans med Svensk
Avfallsrådgivning i ett antal butiker.
Detta gav oss en bra uppfattning om vilka olika avfallstyper
och mängder som uppstår inom
verksamheten. Sett till vikt är det
matavfallet som är den största
avfallstypen.
— Det handlar om cirka 940
ton. Det långsiktiga målet
är att få bort detta helt
men tills dess behöver
vi säkerställa att avfallet
återvinns och kommer till

användning i stället för att slängas
som restavfall. Då kan det exempelvis omvandlas till biogödsel eller
biobränsle, förklarar Michael Norén,
Bygg- och Hållbarhetsansvarig på
RCS och fortsätter:
— VI VILL GÖRA det enkelt att

källsortera i butikerna och har därför
tagit fram en uppsättning kärl
som passar i de flesta butikerna.
Kärlen ska användas för att sortera
matavfall, plast och papper inne i
butikslokalerna. Under året har de
butiker som har möjlighet att slänga
källsorterat avfall i sina fastigheter
fått kärlen. Totalt rör det sig om
ungefär en fjärdedel av butikerna
som kunnat komma igång. Tyvärr är
det fortfarande många butiker som
saknar möjlighet eftersom alla hyresvärdar inte erbjuder möjligheten att
källsortera. Vi vill göra vårt yttersta
för att påverka hyresvärdarna till att
inrätta fullskaliga källsorteringsmöjligheter för alla verksamheter i husen
som våra butiker finns i.

PBX har ambitionen att bli världens
mest hållbara conveniencebutik. I oktober 2021 invigdes den första butiken på
Albano-området i Stockholm.
PBX ÄR ETT nytt varumärke med
ambitionen att skapa världens mest
hållbara conveniencebutik. Nu, när
butiken äntligen har slagit upp dörrarna,
är stoltheten stor.
— I projektets slutspurt innan invigningen jobbade vi snabbt och taktiskt
inom respektive ansvarsområde som
exempelvis produktutveckling, etikettering, arbetskläder och inredning.
Alla involverade har kämpat
stenhårt. Men det var först
på invigningen som vi
faktiskt fick se helheten. Allt höll ihop så bra!
Jag är helt övertygad om
AnnaMaria Carnemark att PBX kommer göra
skillnad på riktigt, säger
AnnaMaria Carnemark, Marknads- &
Inköpsdirektör på RCS.
— PBX fungerar som ett ”living lab”
där vi på ett väldigt konkret sätt kan an-

butikshyllorna. Det som
fungerar i PBX kommer
att föras över till RCS
övriga verksamhet,
Pressbyrån och 7-Eleven. Sedan invigningen
har RCS redan identifierat flera produkter som
nu ska överföras från
PBX till både PressbyHenrik Andreasson, Daniel Andersson, Dimitri
rån och 7-Eleven.
Lindgren, Sava Dimitrijevic, Michelle Isberg, Nenne
En populär produkt
Rooth, Ann-Christine W Eriksson, Henrik Severin.
på PBX är refilldrycker.
PBX har en lösning
med en flergångsmugg med kylande
vända vår holistiska Antropocenstrategi
termosfunktion. Det är butiken ensam
för hållbar affärsutveckling, och testa oss
om i hela Europa.
fram till hur framtidens convenience ska
se ut. Det blir vår experimentverkstad
där vi kan vara riktigt modiga, tänka
MEN DET VAR inte alltid enkelt att
utanför ramarna, och snabbt röra oss
marknadsföra PBX mot leverantörer.
mot en affär som både är hållbar och
— Alla leverantörer som vi inledningslönsam, säger hon.
vis kontaktade gillade själva konceptet,
men en majoritet hade svårt att klara de
konkreta hållbarhetskraven och valde
PBX-BUTIKEN GÖR plats för innovativa
därför att avvakta samarbete. Det roliga
och hållbara produkter, som genomgår
är att flera av dessa nu har kontaktat oss
en tuff granskning av externa hålligen, när de sett hur bra butiken blev.
barhetsexperter innan de får ta plats i

EN DIALOG har påbörjats med
Matavfallet utgör det mesta av
avfallet inom RCS. Nu ska det
återvinnas och i förlängningen
försvinna helt.

leverantörer om hur de kan bidra till
målet om zero waste genom att till
exempel arbeta med återvinningsbara och innovativa förpackningar.

Deras matsvinn föder djur på landet
och det gynnar våra kunder, säger
till butiken tre dagar i veckan. Matavfallet
centrala Göteborg drivs av systrarna
tar han med sig till sin gård strax utanför
Linda Petersson.
Linda Petersson och Liza Lindström. De
Göteborg. På tomten finns en låda där
visar hur man i praktiken kan omvandhan lägger påsar med överblivna bullar
SYSTRARNA ÄR UPPVÄXTA med idén
och frallor som bönderna i närområdet
om avfallsminimering och hushållla avfall till en resurs. Något som
kan hämta och mata gårdsdjuren med.
spelar en central roll i Reitan
ning av resurser. Det finns ett
Plasten lämnar han till ÅVC då det inte
Convenience Swedens resa
stort personligt engagemang.
finns någon plaståtervinning i vårt avmot målet att nå zero waste.
Men det är också en kostMålättningen återspeglas i
nadsfråga, menar Linda.
fallsrum, berättar Linda Petersson.
Göteborgsbutikens ambition
Ökad källsortering och
att minska matsvinnet och se
kompostering har lett
LINDA UPPLEVER att det hänt
till att det svinn som uppstår inte Linda Petersson till att butiken kunnat
mycket de senaste åren och
går till spillo.
minska antalet hämttror att en ambitiös avfallsstra— Vi arbetar på flera plan. En del
ningar av restavfall från tre
tegi och ett skarpt grepp kring
lämnar vi till hjälporganisationer. Vi angånger per vecka till två.
avfallsfrågan inom RCS kan ge
— Sedan har vi turen att vår
ringar
på vattnet. Med fortsatt
vänder oss också av Karma där mat som
Liza Lindström
pappa hjälper oss med mat- och
stöd och uppmuntran från RCS
inte redan sålts ändå blir till intäkter.
plastavfall. I över tio år har han kommit
är möjligheterna många, menar hon.
Vi slipper slänga, det kostar mindre
7-ELEVENBUTIKEN vid Järntorget i
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PBX — Testlabbet är öppet
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PBX pionjärer vill bana väg för omställning
Att driva ett helt nytt butikskoncept
kräver både mod och erfarenhet. Men
för Michelle Isberg och Sava Dimitrijevic
var det självklart att anta utmaningen
och ansöka om att bli de första
PBX-köpmännen.

k ampanjer eller erbjudanden som ”Ta
två, betala för en”. Produkterna får tala
för sig själva. PBX ska inte uppmuntra
till merkonsumtion, utan snarare göra
det snabba köpet så schysst och
hälsosamt som möjligt.

SÅ HÅLLBARHETSGRANSKAS
MATRÄTTERNA

Vad vill du lyfta fram?
— Till exempel fungeriksmötet 2021 kändes det
rar avfallshanteringen
som om de pratade direkt
fantastiskt. Vi har ett eget
till mig och Sava. Hållbarhet
sopsorteringsrum och
är viktigt för oss, både som
försöker ta till vara på allt
yrkespersoner och privat. Man
Michelle Isberg och som vi använder. Ett exempel
kan inte sälja kaffe på en död
Sava Dimitrijevic är PET-flaskornas korkar som
planet — därför var det självklart
omvandlas till knappar för
för oss att ansöka, säger Michelle Isberg.
våra arbetskläder.

— NÄR LEDNINGEN
PRESENTERADE PBX på

Ni driver även en Pressbyrån och en
7-Eleven tillsammans. Vad är skillnaden
mot att driva en PBX-butik?
— Sava och jag har genom åren lärt
oss hur man driver snabb och lönsam
convenience. Men det här är något
helt annat. Inom PBX lanseras inga

Hur önskar du att PBX-konceptet
utvecklats om fem år?
— Då finns det fler living labs som
banar väg för omställning. Jag hoppas
majoriteten av conveniencebranschen
jobbar på det här sättet om tio år, säger
Michelle Isberg.
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Mat som inkluderas i PBX granskas avseende:
1. Råvaror — framställning, gifter och hälsa,
2. Ursprung — spårbarhet, 3. Utbytbarhet till
hållbarare alternativ, 4. Förpackningsmaterial,
5. Transporter, 6. Ekologiska certifieringar och
branschstandarder.
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SÅ HÄR JOBBAR VI

AMBITION 2

Öppet &
Inkluderande
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.

DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT
Den ekonomiska ojämlikheten ökar världen över, och klyftorna växer här på hemmaplan också.
Många människor upplever utanförskap och diskriminering för att de talar ett annat språk, ser
annorlunda ut, eller på något annat sätt avviker från den upplevda normen. Många människor
mår dessutom dåligt på grund av stress och oro och ensamhet i vardagen. I kölvattnet 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 främjas 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.

I våra butiker är
alla välkomna
Värme för den som fryser. Sällskap för den ensamme.
En plats att fly mörkret. I våra butiker är alla välkomna.
— VI VILL VARA en trygg punkt där alla oavsett religion,

kön, sexuell läggning, funktionsvariation med mera, ska
känna sig välkomna och trygga.
Det säger Malin Westin, regionchef inom Stockholmsområdet. Hon och kollegan Johan Kruse, regionchef för
delar av Skåne och Norrland, berättar samstämmiga
historier om det viktiga sociala arbete som Pressbyråns
och 7-Elevens butiker gör varje dag, året om.
— Ofta är våra butiker de enda som är öppna sent
på natten eller när allt annat är stängt. De finns även på
platser som kan upplevas som otrygga. Då är det väldigt
vanligt att människor kommer in och väntar hos oss i
stället för i vänthallen, säger Johan Kruse.
Butikerna är idag en självklar plats att söka ljus, sällskap och trygghet i. Men minst lika viktig är den mänskliga kontakten som köpmän och säljare erbjuder. Inte
minst hos äldre kunder.
— Det finns så mycket ensamhet i Sverige. Det har
blivit extra tydligt under pandemin när många äldre och
svaga har blivit helt isolerade. Då är det fint att våra köpmän funnits där för dem, oavsett om kundmötet skett i
butiken, ute på gatan eller genom en försäljningslucka.
Det har ibland varit den enda mänskliga kontakten under
hela dagen, säger Malin Westin.

Ofta är våra butiker de enda som är
öppna sent på natten eller
när allt annat är stängt.”
Johan Kruse

Butikerna är idag
en självklar plats
att söka ljus, sällskap
och trygghet.”
Malin Westin

INOM RCS FINNS många historier om tillfällen då

butikerna betytt något alldeles speciellt för sina kunder.
De har till exempel firat kunders födelsedagar och funnits där när ingen annan gjort det. Johan Kruse minns
särskilt stammisen Bengt.
— Han kom in varje dag för en kanelbulle och en
pratstund. Men när Bengt till slut gick bort fick köpmannen veta att man funnit flera hundra kanelbullar
från Pressbyrån i Bengts frys. Han åt dem aldrig.
BÅDE MALIN WESTIN och Johan Kruse vittnar om hur
köpmännen inom RCS ofta också blir en viktig länk in i
det svenska samhället. Någon som förklarar hur myndigheter och skyddsnät fungerar. Det märks framför allt
i särskilt utsatta områden.
— Det kan handla om att personalen upptäcker
kunder som far illa hemma och förmedlar kontakt till
kvinnojour, kvinnofridslinjen eller socialtjänst, säger
Malin Westin.
För att erbjuda trygghet måste även personalen
i butikerna känna sig säkra. RCS arbetar med det
på flera sätt. All butikspersonal är säkerhetsutbildad, man samarbetar med vaktbolag och
med polisen samt har larmsystem som ständigt
förbättras.
— Målet är alltid att minska risken att en hotfull
situation uppstår eller eskalerar, säger Malin Westin.

Roadmap 2020—2030
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LÖFTE 5

LÖFTE 6

LÖFTE 7

LÖFTE 8

Inkludering
Vi vill att alla känner sig
välkomna oavsett kön, köns
överskridande uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder. Kort och gott att vara
uppskattad för den du är.

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

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

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.
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SÅ HÄR JOBBAR VI

I butiken är det varmt,
ljust och tryggt
Utmärkelsen Årets köpman delas ut på Reitan Convenience Swedens Riksmöte. Här berättar
de senaste pristagarna om sina framgångsrecept och hur deras butiker kan fungera som trygga platser.

SHERIGAM
ARJOMAN

Årets köpman (2020)
Pressbyrån, driver
butik på Stortorget i
Falkenberg

Vad betydde det
för dig att
få utmärkelsen
Årets köpman,
och varför tror du
att juryn valde
just dig?

Det betydde jättemycket. Det är en bekräftelse på att
alla dessa år som man kämpat inom organisationen
har gett resultat. Priset är prestigefyllt och kommer
väga tungt i cv:t i framtiden. Jag har jobbat mycket
med att få in nya kunder, även under pandemin, och
framför allt dragit in större företagskunder. Det tror jag
var avgörande för juryn.

Oj, jag kan nog inte beskriva med ord hur glad och
stolt jag blev när jag fick beskedet! Det var ett härligt
kvitto på allt arbete man lagt ner genom åren. Svårt
för mig att säga varför jag vann. 2020 var ett väldigt
speciellt år, men vårt team lyckades ta sig igenom
pandemin på ett bra sätt.

Hur blir man en
framgångsrik
köpman?

Tre saker är centrala: Bra ledarskap, att få personalen
att tro på ens vision. Konsekvens, att alltid nå de målen som man själv sätter upp. Och sist men kanske
viktigast, lönsamhet.

Kombinationen av kunskap, planering, och ledarskap
är en vinnande faktor. Ju mer du kan, planerar inför
alla kampanjer och ju bättre ledare du är, desto bättre
blir säljarna på sitt jobb.

Varför är ledarskap
så viktigt?

Att säga till personalen att de måste sälja för x antal
kronor räcker inte. Man måste ha hjälpmedel och
regelbundet hålla enskilda möten och gruppmöten. Även viktigt att ge bekräftelse. Det kan vara en
middag eller en biobiljett till månadens bästa säljare.
Har man inte personalen med sig är det omöjligt att
lyckas i längden.

En duktig ledare lyssnar på personalen, tar till sig
synpunkter och gör ändringar där det behövs. Jag är
noga med att upprätthålla en bra arbetsmiljö där vi
bryr oss om varandra, stöttar i motgångar och peppar
i framgångar.

Det är en man som brukar handla hos oss nästan
varje dag. Han åker permobil och behöver en del
hjälp. Vi brukar gå med honom i butiken och hjälpa
honom att plocka ner varor från hyllorna. Han säger
ofta att han känner sig trygg hos oss. Och så gillar han
att gångarna är så breda att han kan köra där med sin
permobil.

En kvinna kom nyligen in i butiken. Hon var uppriven
för hennes man hade lämnat henne, tagit hennes
väskor och lägenhetsnycklar och åkt till Frankrike.
Eftersom hon inte hade pengar på mobilen behövde
hon låna telefonen och ringa till sin son för hjälp. Sånt
händer regelbundet. Folk vet att här inne är det varmt,
ljust och tryggt. Genom åren har vi hjälpt kunder med
allt från att deklarera till att söka jobb.

Tryggare järnvägsstationer
NÄR BUTIKER HYR IN SIG i en fast-

ighet betyder det ofta att hela området lever upp. Serviceutbudet gör att
flödet av människor på platsen ökar.
För Jernhusen, som äger och förvaltar
många fastigheter knutna till järnvägsnätet i Sverige, fyller butikerna en särskilt
viktig funktion utöver själva servicen,
menar Åsa Dahl, chef för affärsområdet
Stationer på Jernhusen.
— Butiker som Pressbyrån och
7-Eleven underlättar vardagen för folk.
Är man på resande fot i våra stationer
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LÄRLINGSPROGRAM FÖR
KÖPMÄN

AMANDA BLOK

Årets köpman (2020)
7-Eleven, driver butik
på Nils Ericsonplatsen
i Göteborg

Finns det någon
historia kopplat till
din butik som en
”trygg plats”?

Årets kampanj för
pressfrihet från
Pressbyrån.

är det tacksamt att det finns
ett stort utbud av till exempel
drycker, mat och tidningar.
Men butikerna bidrar också
till att miljön befolkas med en
större mix av människor, unga
som gamla, vilket många upplever
skapar trygghet.

— Allt som lockar människor
till att stanna en stund extra
ser vi som positivt ur ett trygghetsperspektiv, säger Åsa Dahl
och fortsätter:
Åsa Dahl
— Vetskapen att det finns
servicepersonal i lokalerna, som ser och
hör vad som händer, är också en viktig
trygghetsfaktor. Särskilt under de tider
på dygnet då färre människor är i rörelse.
ETT STÖRRE serviceutbud gör också att
folk stannar längre i lokalerna. Kanske för
I skrivande stund finns det 45 Pressbyrån- och
att ta en kopp kaffe i lugn och ro innan
7-Eleven-butiker i Jernhusens fastigheter, från
tåget går, eller för att läsa en tidning.
Malmö i söder till Östersund i norr.
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Hot mot journalister är hot mot demokratin
FÖR SJÄTTE ÅRET I RAD kampanjade

Pressbyrån för pressfrihet den 3 maj.
Årets kampanj ”Sanningen har ett pris”
uppmärksammade det hat och hot som
riktas mot svenska journalister. Bara
för att de gör sitt jobb. Reportrar Utan
Gränsers årliga pressfrihetsindex visar
tydligt att allt fler journalister ägnar sig
åt självcensur för att undvika hamna i
obehagliga situationer. Pressbyrån ser
hoten som ett angrepp på yttrandefri-

heten, demokratin och det fria ordet.
Grundstenar i samhället som vi stått
upp för sedan Pressbyrån grundades
1906. Under kampanjen ordnades
annonsering, debatter och intervjuer i
samarbete med våra mediapartners.
I samtliga Pressbyrån-butiker var det
halva priset på alla tidningar.
Överskottet från kampanjen gick
till Reportrar utan gränsers arbete för
pressfrihet världen över.

Inom RCS vill vi växa och bli
bättre tillsammans genom att
bygga stora människor som
skapar handling genom tillit.
Att ge nya möjligheter till
utveckling för duktiga säljare är
vad köpmanslärlingsprogrammet
går ut på. Programmet har funnits sedan 2017. Lärlingarna får
med sig en checklista för praktisk
utbildning i butik samt en individuell utbildningsplan. Allt för att
bättre utvecklas i sin yrkesroll,
och få en bredare och djupare
förståelse för verksamheten.

Här ska alla känna sig hemma
Öppenhet är nyckeln till framgång.
I den övertygelsen driver köpmannen
Ilja Gontcharov Pressbyrån på
Järntorget i Örebro.
— Alla ska känna sig hörda, inkluderade
och framför allt välkomna i vår butik,
säger Ilja Gontcharov.
Öppenhet är ett nyckelord inom
hela Reitan Convenience i Sverige.
Ilja Gontcharov tycker att det är
självklart att omsätta detta i sitt arbete
som köpman.
— Vi strävar efter att inkludera våra
kunder i allt vi gör och vill ge tillbaka till
samhället så mycket vi kan, berättar han.
Exempel på det är att butiken under
pandemin såg till att Örebros äldreboenden fick luciatåg och fika. Ilja Gontcharov
och köpmännen på Örebros övriga fem
Pressbyråbutiker bad sina kunder skänka
en fikaslant för ändamålet. Sedan lussade Pressbyråns personal för de gamla.
— Både kunderna och vi älskade
det. Vi kommer att fortsätta med detta,
säger Ilja Gontcharov.
Insamlingar har också gjorts för att

Ilja Gontcharov utanför sin Pressbyrå på Järntorget i Örebro, tillsammans med
kollegorna Linnéa Nord från butiken på Våghustorget, Anna Rosenqvist, från butiken
Örebro Järnväg och Sandra Starmer, Pressbyrån Drottninggatan.

donera fika till räddningstjänst, ambulans och polis, som tack för deras insatser. Det stärker, tycker Ilja Gontcharov,
inte minst i ett område som Järntorget
som är utsatt för en del kriminalitet.
Överlag har många satsningar på
inkludering och öppenhet gjorts under
pandeminåren. Butiken har byggt ute-
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servering och satsat på belysning. Alla
medarbetare har deltagit och kämpat för
att behålla kunderna. Och sina jobb.
— Pandemin har gjort oss bra! Dels
har vi kommit varandra oerhört nära i
personalen. Dels har vi kommit nära våra
kunder. Vi gav lika mycket som vi fick.
Nu är butiken som en familj.
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SÅ HÄR JOBBAR VI

Aktiva samarbeten som
ger verklig förändring

AMBITION 3

Värderingsstyrt
& Långsiktigt

R

eitan Convenience Sweden är ett
värderingsstyrt företag. För varje nytt
verksamhetsår har vi anpassat oss efter
kundernas önskemål, samhällets utveckling
och planetens ökande behov. Idag genomsyras företaget av åtta grundvärderingar (se sida 10), 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
samarbeten. Vi tror på aktiva samarbeten och dialoger för att dela lärdomar och för att växa tillsammans
med våra leverantörer, fastighetsägare, köpmän
och medarbetare.

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 har roligt och behandlar varandra
med respekt och hänsyn. Tillit, omtanke och samarbete är
grunden. Tillsammans skapar vi en bättre framtid!

INOM RCS är det en uttalad devis att alla är välkomna

och att alla medarbetare ska ha lika möjligheter. Vi
arbetar aktivt mot diskriminering och för inkludering
och mångfald. Lär mer om arbetet på sidan 28.

DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT
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 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 transparens 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.

I OKTOBER 2021 invigde vi ett unikt butikskoncept,
PBX, som fungerar som ett testlabb för hållbara
produkter och tjänster (läs mer på sida 17 och
21). Ett av våra syften med PBX är att
granska, testa och hitta lösningar som
bidrar till att vår verksamhet kan bli
mer hållbar, i hela produktionskedjan. Genom att ställa hårda
krav, och samtidigt ge konI PBX-butiken
är alla mackor
struktiva förbättringsförslag,
gjorda i det
kan vi fånga nya möjligheter,
egna köket.
inleda dialoger med våra
leverantörer och guida dem
i rätt riktning. Vår långsiktiga

förhoppning är även att det vi åstadkommer inom
PBX sprider sig, inspirerar och sätter press på hela
conveniencebranschen att arbeta mer ambitiöst och
handlingskraftigt med hållbarhet.
ÄVEN INOM Pressbyrån och 7-Eleven ställer vi tydliga

leverantörskrav. Vår uppförandekod för leverantörer
är uppbyggd i enlighet med konventioner som FN
Global Compacts tio principer, OECD:s riktlinjer för
multinationella företag och ILO:s grundläggande principer för rättigheter i arbetet samt vår egen Antropocenstrategi. Detta för att försäkra att vi möter kraven
från det internationella samhället likväl som våra egna
ambitioner inom långsiktig hållbarhet. Vi vet att vi är
beroende av våra leverantörer och samarbetspartners
för att lyckas med våra ambitioner med att skapa en
hållbar affärsmodell i Antropocen.
FÖR ATT KUNNA ERBJUDA de produkter som våra

kunder efterfrågar samarbetar vi med många 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 uppförandekod 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 innovationer och
stödja RCS hållbarhetsarbete
med sina tjänster och produkter.

Roadmap 2020—2030
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LÖFTE 9

LÖFTE 10

LÖFTE 11

LÖFTE 12:

TRANSPARENS
Vi ska vara transparenta,
både inom organisationen,
och utåt mot våra samarbetspartners och kunder.

JÄMSTÄLLDHET
Vi ska säkerställa jämställdhet och mångfald i
hela vår organisation, från
Servicekontoret till butik.

HANDLINGSKRAFT
Vi ska kontinuerligt stärka och
utveckla våra medarbetares och
köpmäns inneboende kraft, kapacitet
och tillit till varandra. På så sätt blir vi
en handlingskraftig organisation.

INNOVATION
Genom en kreativ och inno
vationsrik miljö ska vi driva
affärsutveckling som har ett
verkligt positivt avtryck på vår
planet och vårt samhälle.
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SÅ HÄR JOBBAR VI

Hos oss ska alla ha
lika möjligheter

Målet är ständig
utveckling

På Reitan Convenience Sweden AB tror
vi på ett inkluderande arbetsliv som ger
alla möjlighet att lyckas. Med ansvar,
utbildning och mandat ger vi massor av
människor chansen att utvecklas, såväl
i butikerna som på Servicekontoret.

V

— MED RÄTT DRIV och engagemang

kan du komma långt hos oss, säger
Malin Eklund, HR-, kommunikationsoch hållbarhetsdirektör på Reitan
Convenience i Sverige.
Hon förklarar att RCS alltid varit ett
företag som sett till individens potential
och som vågat ge tex ungdomar och utlandsfödda chansen att visa vad de går
för och kanske få en första rad i sitt CV.
— Att se människor växa och utvecklas är en lycka. Många av våra fantastiska
köpmän har börjat som säljare. Genom
hårt arbete och passion för det dem gör
har de sedan fått möjlighet att driva sin
egen butik.

Taskforces gått en särskild utbildning
i HBTQI-frågor arrangerad av RFSL,
berättar Malin Eklund.

JÄMSTÄLLDHETEN, mångfalden och

NYTT FÖR 2021 är att RCS börjat

inkluderingen inom RCS följs upp i statistik och via medarbetarundersökningar. Överlag är Malin Eklund nöjd med
resultaten. Inom RCS finns exempelvis
genomgående många kvinnor. Medarbetarundersökningarna visar på låg grad
av diskriminering och lönekartläggningen säkerställer att det inte ska finnas
oskäliga lönegap. Man har därtill tillsatt
en särskild taskforce.
— Vi vidareutbildar oss inom mångfald och inkludering. I år har en av våra

rapportera enligt SHE Index.
— RCS ska arbeta för större mångfald
och inkludering. SHE Index är ett sätt för
oss att gå djupare i frågan. Vi vill säkerställa att vi verkligen bygger en jämställd
organisation och att alla ges samma
möjligheter. Det som kan mätas kan
också ändras, säger Malin Eklund.
Mångfalden i butikerna ligger en bra
bit över Sverigesnittet. Om hon ska lyfta
ett bristområde är det mångfalden på
servicekontoret. Nyckeltalen visar att

Jämställdhet, mångfald och inkludering följs noga upp inom RCS.

servicekontoret ligger under Sverigesnittet vad gäller anställda med utländska
bakgrund.
— Vi arbetar för att förändra det, där
har vi mycket att lära av våra fantastiska
butiker, säger Malin Eklund.

I SKA NAVIGERA vägen för framti-

dens convenience. Genom en kreativ
miljö och ett arbetssätt som präglas
av handlingskraft ska vi driva affärs
utveckling som har ett positivt avtryck
på planet och samhälle. Genom makroanalyser och
trendspaning kartlägger vi utvecklingsområden som
kan skapa värde för kunder. Det genererar synergi
effekter i conveniencebranschen som helhet.
Rasmus Milton är ansvarig för utveckling av
partnerskap och tjänster och förklarar hur
arbetet med ständig utveckling går till.
— Vi testar våra utvecklingsidéer för att
samla in feedback och bedöma intresset
hos kunder och partners. Det är också viktigt
Rasmus Milton att redan i ett inledande skede förankra och
säkerställa att projektet går i enighet med vår
Antropocenstrategi. När vi har ett utfall från det första
teststadiet så beslutar vi kring nästa steg. Det kan
antingen handla om att fortsätta, utveckla och justera,
eller att stoppa projektet om vi eller marknaden inte är
redo, berättar Rasmus.

ETT SAMARBETE som testas i ett 20-tal butiker är

”Droppa”. Droppa är ett nystartat företag vars affärsmodell handlar om att minska klimatutsläppen från
e-handelns returer. Inom framför allt modebranschen
skickas en stor andel varor tillbaka för att ompaketeras
varav flertalet aldrig når tillbaka till butikshyllan på
grund av mindre defekter. Droppa har ett lager utanför
Uppsala med skräddare och tvätterier anslutna och kan
på så vis ta hand om e-handlarnas returer. Med Droppa
behövs heller inget emballage eller fraktsedlar.
— Våra kunder efterfrågar ständigt flexibla alternativ
som förenklar vardagen. Droppa är ett sådant exempel. Vi vill vara med och utveckla returkedjan på ett
effektivt och smart sätt för våra kunder och klimatet,
säger Rasmus.

Våra kunder
efterfrågar ständigt
flexibla alternativ som
förenklar vardagen.

UTLÄNDSK BAKGRUND

39%
30%

Anställda med
utländsk bakgrund
inom Reitan Convenience Sweden

D E T N YA R E T U R S Y S T E M E T

Andel med utländsk
bakgrund 18—65 år i
Sverige (SCB, 2021)

Jämställdhet på Reitan Convenience i Sverige
Totalt arbetade:

2 083
BUTIKSSÄLJARE

60 % kvinnor
40 % män
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421
KÖPMÄN

51 % kvinnor
49 % män

108 MEDARBETARE VID
SERVICEKONTORET

57 % kvinnor
43 % män

17 MELLANCHEFER

10 PERSONER I RCS
LEDNING

53 % kvinnor
47 % män

50 % kvinnor
50 % män
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På Pressbyrån och 7-Eleven kan kunden
enkelt lämna av eller ”droppa” sin retur.
Men istället för att returerna skickas en
och en i varsin kartong packas de tätt
i Droppas uppsamlingskärl i butiken.
Returerna samtransporteras sedan till
Droppas returhub för sortering, hantering och återförsäljning. På detta sätt blir
transporterna effektivare plus att färre
produkter slängs i onödan. Det minskar
returhanteringens klimatpåverkan.
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Handlingskraft präglade 2021
hållbarhetsarbetet tillsammans med
våra leverantörer och vi har satt upp mål
för alla de trender i Antropocen som är
särskilt relevanta för servicehandelns
framtid, och därmed för oss inom Reitan
Convenience.

vara enkelt och vägen framåt är full av
FORSKNINGEN ÄR TYDLIG, under
utmaningar. Med det i åtanke känns det
de kommande åtta åren behöver vi
tryggt att vi inom Reitan Convenience
halvera vårt klimatavtryck för att stoppa
i Sverige har en tydlig plan och vår
klimatkrisen och de problem som
Antropocenstrategi att luta oss
uppstår till följd av den gloemot. Vi har redan visat att
bala uppvärmningen. Den
vi har modet att se och
nödvändiga förändringen
satsa på nya möjligheter
för att hejda klimatkrisen
och nyfikenheten på
är den största transvad det okända har att
formation som världen
erbjuda.
någonsin skådat. Och
då är klimatet ändå bara
ett av en lång rad hållbarUNDER 2021 har vi jobbat
intensivt
med att bland
hetsproblem. Vi närmar oss
Malin Eklund
annat bygga en handlingskraftig
de planetära gränserna med
organisation, lansera PBX och sätta
stormsteg. Att fortsätta som vanligt är
vetenskapligt baserade klimatmål.
inget alternativ.
Vi har blivit ännu mer konkreta i vårt
Det är mycket vi måste göra och på
hållbarhetsarbete, vi har intensifierat
väldigt kort tid. Det kommer inte att

SÅ HÄR JOBBAR VI

Så fångar vi
upp avvikelser
Visselblåsarfunktionen är en viktig del i Reitan Convenience
Swedens riskförebyggande arbete. Funktionen har nu varit i bruk
sedan 2019. Region- och säkerhetschef Amna Hadzihasanovic
berättar om implementeringen och hur den används.
— Det är mycket positivt att alla inom RCS nu har ett
verktyg de kan använda för att anonymt larma om
missförhållanden och oegentligheter, om de känner
att det inte finns någon annan väg, säger Amna
Hadzihasanovic.
Ni använder en tredjepartslösning, en extern tjänst,
för visselblåsning. Vilka är fördelarna?
— Genom att anlita en extern leverantör får vi ett väl
Amna
fungerande system som hjälper oss att bedriva en säker
Hadzihasanovic
och effektiv ärendehantering. Vi kan följa upp inkomna
ärenden och få hjälp vid eventuella problem. Ett externt vissel
blåsarsystem kan också säkerställa anonymiteten hos våra med
arbetare och andra visselblåsare.
Tror du att alla känner sig trygga i att använda
visselblåsarfunktionen?
— Det vill jag gärna tro. Vi strävar efter transparens, öppen och
ärlig kommunikation. Därför hoppas vi att alla känner trygghet och
förtroende att slå larm och rapportera missförhållanden som strider
mot lagar och regler eller våra riktlinjer om det skulle behövas.

ANTROPOCEN FÖRÄNDRAR ALLT, för
alla, överallt. Det kan låta läskigt men
även hoppfullt. Dessa ord är fyllda av
möjligheter. Jag vet att vi kan göra det
här. Kunskapen finns, teknologin är
tillgänglig och vi har kraften inom vårt
företag som gör det möjligt.
Jorden är vårt enda hem. Låt oss
tillsammans skapa den förändring som
krävs för vår egen fortsatta framgång,
och för framtida generationers möjligheter. Tillsammans gör vi skillnad.

HÅLLBARHETSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE
Hållbarhetsredovisningen 2021 har godkänts för utfärdande av styrelsen. Ort och datum: Stockholm 2022—03—15

Mariette Kristenson, styrelseordförande

Jesper Østergaard, ledamot

Anna Wallenberg,ledamot

Rita Forsberg, ledamot

Jakob Westergård,
arbetstagarrepresentant

Teemu Rissanen, ledamot
Hur används visselblåsarfunktionen i ert riskförebyggande arbete?
— I första hand ska alla anställda som vanligt tala med sin chef. Om
det inte är möjligt är det här ett system för att
fånga upp avvikelser innan det hinner bli
en incident. Våra medarbetare har en
viktig roll i att rapportera en farhåga
eller avvikelse som allvarligt skulle
kunna påverka exempelvis vårt
varumärke eller riskera individers
säkerhet eller vår miljö.
Då är det av största vikt att
fånga upp dessa i tid och
förebygga riskerna.

”Självklart finns det
ett värde i att kunna
fånga upp avvikelser
innan de hinner bli en
incident.”
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REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Reitan Convenience Sweden AB, org. nr 556061—5790
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 hållbarhetsrapporten av denna redovisning tillsammans med dokumentet
Reitan Convenience Sweden AB GRI-bilaga 2021.

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.

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

Stockholm 2022—03—15

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 1 • R E I TA N C O N V E N I E N C E S W E D E N A B

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Linn Haslum Lindgren, auktoriserad revisor,
Ernst & Young AB
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