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ALLMÄNT
OM ANSVAR I
LIVSMEDELSKEDJAN
Ansvar inom livsmedelskedjan är en mycket vidsträckt helhet
som omfattar människornas, djurens och miljöns välmående,
hälsa och ekonomi.
Vid en granskning av ansvaret inom livsmedelssektorn är det
viktigt att studera hela kedjans funktion i stället för ett enda
företag.
Finska forskningsinstitutet för jordbruk och livsmedelsekonomi
MTT har definierat sju dimensioner för ansvar inom livsmedels
kedjan: lokal produktion, miljö, djurens välbefinnande,
arbetshälsa, nutrition, ekonomiskt ansvar och produktsäkerhet.
Detta ansvar omfattar de åtgärder som överskrider det
lagstadgade ansvaret.

MEGATRENDERNAS
INVERKAN
PÅ OMVÄRLDEN
Världen förändras konstant och att identifiera de förändringskrafter som
påverkar omvärlden hjälper företag att förutse och anpassa verksamheter
na vid behov. Vår omvärld påverkas av flera globala megatrender, och vi
har analyserat deras inverkan på vår verksamhet. Analysens resultat pre
senteras i tabellen nedan. Vi identifierade fem megatrender som har sär
skilt stor inverkan på vårt företag:

Förändringar i befolkningsstrukturen
och konsumentbeteendet

Klimatförändringen
Vår egen produktion förbrukar mycket energi när vi tillreder
och fryser ner maten, men å andra sidan sparar detta kunder
nas energikostnader och svinn. Andelen klimatvänliga alterna
tiv utökas i sortimentet för att påverka människornas matvanor.

Befolkningen åldras, vilket ökar mängden kunder som erbjuder
tjänster för äldre. Protein är en viktig del av seniorernas kost.
Konsumentkunderna och deras smakvanor blir alltmer internatio
nella, vilket medför nya förväntningar på produktutvecklingen.

Knappare resurser

Internationalisering

Ansvarsfull verksamhet

Vi föredrar förpackningar av återvin
ningsmaterial, dock utan att riskera
matens kvalitet. Köttråvaran förknippas
med större risk i fråga om prisutveckling
en och tillgången, vilket vi tillmötesgår
genom att utveckla fler fisk- och grön
saksprodukter.

Världen blir allt mindre, vilket medför
både utmaningar och möjligheter.
Utländska konkurrenter etablerar sig
på marknaden i Finland och vår egen
verksamhet utvidgas till andra länder i
framtiden. Internationaliseringen ökar
hela tiden inom upphandlingen och
försäljningen.

Vi strävar efter att köpa råvarorna på
nära håll och av bekanta leverantö
rer. Konsumenternas och kundernas
ansvarighetskrav gäller hur etiska
produkterna. Personalens välbefin
nande och engagemang är av största
vikt för företagets verksamhet.

FN:S MÅL FÖR
HÅLLBAR UTVECKLING
FN:s mål för hållbar utveckling styr medlemsländernas verksamhet
fram till 2030 (Agenda 2030). Målen siktar på att avskaffa fattigdomen,
bekämpa ojämlikheten och motarbeta klimatförändringen. Företag
och organisationer har en viktig uppgift när det gäller att stödja sta
terna för att uppnå dessa mål.
Lagerblad Foods förbinder sig att stödja alla 17 mål för hållbar utveck
ling i sitt ansvarsarbete. Dessutom har vi identifierat fem mål som vi
har de största möjligheterna att påverka med vår verksamhet.

Ingen hunger
• Vi väljer råvaror som producerats på ett hållbart sätt.
• Vi gör människornas matvanor hållbarare genom vårt utbud.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
• Vi erbjuder högklassiga arbetsplatser och garanterar en jämlik,
jämställd och trygg arbetsmiljö.

Hallbår konsumtion och produktion
• Vi arbetar för att minska matsvinnet och sköter om
råvarornas hållbara ursprung och spårbarhet.

Bekämpa klimatförändringarna
• Vi förbättrar energieffektiviteten i produktionen.
• Vi kompletterar vårt sortiment med alternativ som
är bättre för klimatet.

Hav och marina resurser
• Vi använder hållbart fiskade och odlade,
livskraftiga fiskarter.

ANSVARSTEMAN
OCH -MÅL
Lagerblad Foods indelar effekterna och målen för sitt företagsansvar under tre teman:
ansvaret inom affärsverksamheten, ansvaret i fråga om produkterna och åtgärder för att
minska vår klimatpåverkan. Målet är att vi fortlöpande förbättrar nivån på vårt ansvarsarbete.

Hållbar och
lönsam vekrsamhet

Hederlig,
smaklig mat

• Välmående personal
• Välfungerande partnerrelationer
• Affärsverksamheten växer
lönsamt

• Nöjda kunder
• Hållbart producerade produkter
• Trygga och spårbara råvaror

Klimathänsyn
• Energieffektiv produktion
• Matsvinnet till ett minimum
• Klimatvänligt sortiment

Ansvarighet i värdekedja

En transparent och kort
leveranskedja säkerställer
råvarornas kvalitet

Råvarorna upphandlas
centraliserat via pålitliga
leverantörer.

Vi är informerade om
råvarornas ursprung.

Transporterna upphandlas
centralt. Vi använder vägoch sjötransporter.

PRIMÄRPRODUKTION

Vi utvärderar leverans
kedjans verksamhet och
följer regelbundet upp
riskerna inom den.

Vi köper inhemsk fisk och
använder i huvudsak små,
livskraftiga fiskarter och
MSC-certifierade räkor.

RÅVARULEVERANTÖRER

Inom upphandlingen
föredrar vi leverantörer
som har ISO 22000, FSSC
22000, BRC- och IFS-pro
duktsäkerhetscertifie
ring. De övriga kontroll
eras genom revision.

Vi använder åter
vinningsmaterial i
produktförpackning
arna, dock utan att
riskera produktkvali
teten. Förpackning
arnas huvudsakliga
material är papp,
som är lätt att åter
vinna.

PRODUKTUTVECKLING

Kvaliteten garanteras
av den kundorien
terade produktut
vecklingen som
utförs som hantverk
av köksmästare
som har långvarig
arbetserfarenhet och
kompetens.

Vi minskar svinnet
inom produktionen
samt energi- och
vattenförbrukningen
genom modern pro
duktion och perso
nalens engagemang
för högklassigt arbete
och yrkesstolthet.

PRODUKTION

Personalens
välmående och
trivsel är av
största betydelse
för oss.

För att minska ener
giförbrukningen vid
uppvärmningen av
frysvarorna ger vi in
struktioner om lämp
lig uppvärmningstid
och -temperatur för
varje produkt.

KUNDER

Vi säkerställer i
enlighet med be
ställaransvarslagen
att våra service
leverantörer inom
städning, underhåll
och förvaltning
handlar på ett
ansvarsfullt sätt.

Vi producerar högklassig,
smaklig och trygg mat
som är i linje med kun
dernas värderingar.

KONSUMENTER

Matsvinnet är litet för
våra produkter efter
som frysvaror håller
länge och är lätta att
använda i lämpliga
mängder efter behov.
Vi minskar svinnet
också genom att våra
produkter är välsmak
ande och högklassiga.

KOLDIOXIDAVTRYCK
Klimateffekterna av våra levnadsvanor kan mätas och jämföras med varandra med
hjälp av koldioxidavtrycket, som beskriver de klimatutsläpp som människan pro
ducerar. Vi alla borde minska vårt koldioxidavtryck med hälften för att undvika
överkonsumtion av naturresurserna.

Genomsnittsfinländarens koldioxidavtryck

25 %

33 %
Boende

Övrig konsumtion

2600

Sammanlagt

3400

CO2e/pers/år
20 %

22 %
Trafik och resor

Mat

2200

2100

Genomsnittsfinländarens koldioxidavtryck/maten

460

560

Drycker

Rött kött

110
Spannmålsprodukter

kg CO2e/
pers/år

160

160
Höns, fisk
och ägg

Frukter och
grönsaker

350

270

Ost

Övriga mjölkprodukter

Källa: Sitra 2018

MATENS KOLFOTSPÅR:
EXEMPEL
Vin
Öl och saft
Tee (färdig)
Kaffe (färdig)
Spannmål
Frukt och grönsaker
Tofu
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KLIMATEFFEKTERNA
AV OLIKA RÅVAROR
Av alla livsmedel har nötkött de största klimateffekterna. Det beror på att nötkreatur
behöver mycket foder för att växa. Odling av foderväxter kräver i sin tur både energi
och odlingsmark. Nötkreatur idisslar, vilket ger upphov till metan (CH4). Det är en växt
husgas som har en starkare uppvärmande effekt på klimatet än koldioxid (CO2).
Klimatavtrycket av nötkött är 19–26 kg per 1 kg benfritt kött.
I områden där regnskog fälls för att ge plats för betesmarker för boskap eller för pro
duktion av foder är nötköttets klimateffekter ännu större än 26 kg per 1 kg benfritt kött.
Lagerblad Foods använder inte nötkött som kommer från sådana områden. Oavsett
varifrån nötköttet kommer är det ändå bättre för klimatet att vi äter måttliga mängder
nötkött och satsar på högklassiga produkter när vi gör det.
Även får kräver stora resurser för att växa, och eftersom får idisslar i likhet med nötkrea
tur, orsakar också de metanutsläpp. Därför är fårköttets klimateffekter nästan lika stora
som nötköttets, dvs. ca 21 kg per 1 kg benfritt kött.
Utsläppen från svinkött är lägre än från nöt- och fårkött eftersom svin inte idisslar. Svin
kött har dock en rätt stor klimateffekt på grund av andra faktorer i samband med pro
duktionen. Sådana faktorer är till exempel uppfödning, foderproduktion, användning
av gödslingsmedel och jordbrukens energiförbrukning. Svinköttets koldioxidavtryck är
ca 6 kg per 1 kg benfritt kött.
Hönskött går igenom likadana produktionsskeden som svinkött, men orsakar mindre
utsläpp. Därför är hönskött ett klimatvänligare alternativ till rött kött, och det är också
ett bra val med tanke på hälsan. Hönsköttets koldioxidavtryck är ca 3 kg per 1 kg ben
fritt kött.
Utsläpp som orsakas av fisk beror på hur fisken fångats och på om den är vild eller od
lad. Fisk som fångats långt ute på havet ger ofta upphov till lite större utsläpp eftersom
trålare förbrukar mycket bränsle. Vid fiske som sker närmare kusten används mindre
fartyg som förbrukar mindre bränsle. Inhemsk fisk är allmänt taget ett miljövänligt al
ternativ som ger upphov till små utsläpp. Med den inhemska fisken avlägsnas dessut
om fosfor och kväve från havet och sjöarna, vilket minskar eutrofieringen. Fiskens koldi
oxidavtryck är ca 3 kg per 1 kg filé.

KLIMATEFFEKTERNA
AV OLIKA RÅVAROR
Viltkött har en mycket liten klimateffekt om djuren inte har utfodrats. Då kan de be
traktas som en del av det naturliga ekosystemet. Då uppkommer utsläppen vid be
handlingen och transporten av köttet. Viltköttets koldioxidavtryck är ca 0,5 kg per 1 kg
benfritt kött.
En kost som bygger på vegetabiliska råvaror har i regel mycket små klimateffekter.Rot
frukter, grönsaker, frukt, spannmål och gryn har de lägsta koldioxidavtrycken av alla
livsmedel. Nötter och frön har ett lite större avtryck. Ris har en relativt stor klimatef
fekt i jämförelse med andra vegetabiliska produkter eftersom ris odlas i vatten, vilket
ger upphov till metanutsläpp när de organiska växtresterna sönderfaller. Också frukter
och grönsaker som odlas i växthus har allmänt taget lite större klimateffekter som or
sakas av energiförbrukningen då växthusen värms upp.
Lagerblad Foods nya klimatmätare, som är ett inslag i vårt pågående klimatarbe
te, åskådliggör utsläppen från de olika råvarorna på ett lättbegripligt sätt. CO2e för
produkter av viltkött och för vegetariska och veganska produkter är under 20 g per
hundra gram produkter, vilket betyder att de har mycket små klimateffekter. CO2e för
höns- och fiskprodukter är under 300 g per hundra gram produkter, och även dessa
produkter har små klimateffekter.

INDIKATORER OCH
NYCKELTAL FÖR ANSVARET
Vi följer upp hur vårt ansvarsprogram utvecklas och målen uppnås med indikatorer
och nyckeltal av olika slag.

HÅLLBAR OCH
LÖNSAM VERKSAMHET

HEDERLIG,
SMAKLIG MAT

KLIMATHÄNSYN

Välmående personal
Goda resultat i arbetshälsoenkäten

Nöjda kunder
Andelen reklamationer per
producerade kilo minskar.

Energieffektiv produktion
Energieffektivitetsavtal:
energibesparing 1 % om året

Hållbart producerade produkter
• Hundraprocentigt spårbara råvaror
• Korta leveranskedjor

Matsvinnet till ett minimum
• Instruktioner till kunderna
• Korta leveranskedjor

Kompetent personal
Liten omsättning

Klimatvänligt sortiment
Utbudet av vegetariska produkter
och fiskprodukter ökar

Fungerande partnerrelationer
En ny partnerrelation varje år
Affärsverksamheten växer lönsamt
Tillväxt 6–8 %

lagerbladfoods.se

