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För en hållbar framtid
Ända sedan Anders Enqvist grundade 
Convini för 25 år sedan har långsiktighet 
varit en huvudprincip i bolaget. Redan från 
starten har ambitionen varit att bygga ett 
företag som ska bidra med positiv energi 
och välmående till människor i arbete för 
generationer framåt. Därför är hållbart 
företagande en naturlig och viktig del i vårt 
sätt att arbeta. 

Som ett av de ledande företagen i vår 
bransch vill vi ta ansvar för att sätta 
hållbarhetsarbetet högt på agendan. Vår 
syn på hållbarhet bygger på många delar 
som alla är viktiga: miljö och klimat, hälsa 
och välmående, mänskliga rättigheter och 
socialt ansvar, både internt och externt. 
Hela vår verksamhet går ut på att bidra till 
välmående och sköna arbetsplatser genom 
bra mat, god energi och avkopplande 
pauser för de anställda hos våra kunder och 
hos oss själva. 

Under 2019 har vi tagit viktiga kliv i vårt 
hållbarhetsarbete. Vi beslutade att bli 
klimatpositiva senast 2025, vilket är ett stort 
och ambitiöst mål för oss att jobba mot. Vi 
utsåg vår första hållbarhetschef, ett viktigt 
steg som visar att vi tar hållbarheten på 
allvar. Vi inledde samarbete med U&We, 
hållbarhetsexperterna som utmanar oss 
med rådgivning och analyser. 

Vi bestämde att hållbarhet är ett av våra 
sju strategiska fokusområden för Convinis 

fortsatta utveckling. Vi analyserade 
och mätte vårt totala klimatavtryck, en 
nödvändig start för att börja göra skillnad. 
Slutligen fick vi kvitto på vårt miljöarbete 
genom att bli ISO 14001-certifierade. 

Detta är vår första hållbarhetsrapport. Den 
speglar 2019, omfattar hela bolaget Convini 
- den svenska verksamheten - och den är 
upprättad i enlighet med ÅRL. Från och med 
nu kommer hållbarhetsrapporten publiceras 
årligen. 

Här vill vi presentera vad vi identifierat som 
våra största utmaningar, vad vi fokuserar 
på och vad vi uppnått under året. Det är en 
blandning av små steg och större kliv, som 
alla sammantaget fört oss en bra bit framåt 
mot vårt mål. 

Vi är ännu i början på resan för en mer 
hållbar framtid. För oss i Convini är det 
viktigt att vara transparenta med våra 
utmaningar och ödmjukt erkänna att vi inte 
är felfria (ännu!). Det finns så mycket mer att 
göra och förbättra. Men vi har en plan som 
vi följer målmedvetet. Vi vill inspirera och 
vara ett gott föredöme för andra. 

Tillsammans kan vi göra världen bättre! 

Mats Palmquist, VD
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Året 2019 i korthet

Vi fortsatte 
vårt 

samarbete 
med 

Zelmerlöw 
Björkman 

Foundation 
och bidrog till 
deras arbete 

för utsatta 
barn och 

ungdomar

2025

Vi inledde samarbete med 
U&We som vägleder oss på 

hållbarhetsresan.

Ett samarbete med 
Karma inleddes 
för att minska 
matsvinnet.

Convinis kickoff för 250 medarbetare 
genomfördes alltigenom klimatsmart. 

Vi kompenserade för 100% av eventets 
klimatfotavtryck genom trädplantering 

Zero Mission.

Nya PEFC-certifierade pappmuggar 
producerade av 100% växtbaserade 

råvaror och helt utan fossila material.  

Convini blev kvalitetscertifierade enligt ISO9001 
och miljöcertifierade enligt ISO14001Convini blev 

kvalitets-
certifierade enligt 

ISO9001 och
miljöcertifierade 
enligt ISO14001 90% av vårt kaffe 

är certifierat.

Linda Strand
utsågs till

hållbarhetschef.

Vi fortsatte vårt samarbete 
med Zelmerlöw Björkman 
Foundation och bidrog till 

deras arbete för utsatta barn 
och ungdomar.

Vi formulerade vårt 
strategiska mål att vara 

KLIMATPOSITIVA 
senast år 2025

Istället för julklappar skänkte vi 
pengar till Zero Missions/Plan Vivos 

hållbarhetsprojekt Scolel’Te i Mexico.

Projektet fokuserar på långsiktigt och 
hållbart jordbruk med trädplantering 

och kaffeodling. 

23% av maträtterna i våra 
butiker är vegetariska 

eller veganska.
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Rubrik Om Convini
Convini är familjeföretaget som grundades 
1995 av Anders Enqvist. Då som nu är 
Convinis mission att hjälpa människor i 
arbete att må bra och fungera bättre. Vi 
erbjuder innovativa, hållbara och trygga
mat- och dryckeslösningar för 
arbetsplatsen - allt som behövs för 
välmående och energi på jobbet, 24/7. 
Vårt varumärke Kaffeknappen står 
för marknadens mest högkvalitativa 
kaffeerbjudande för arbetsplatser och 
genom vår partner Fruktdealen erbjuder vi 
frukt av högsta kvalitet.

Med Convini får våra kundföretag 
tillgång till smarta måltidsbutiker, 
goda kaffelösningar och kvalitetsfrukt. 
Vi tar hand om allt. Vi installerar 
utrustningen och ser till att den fungerar. 
Våra medarbetare besöker kunderna 
regelbundet för att fylla på med kaffe, te, 
frukost, sallader, smörgåsar, lunchrätter, 
mellanmål och kalla drycker. 

Convini finns i Stockholm, Göteborg och 
Malmö samt i Berlin, där vi startade upp 
under 2019. Convinikoncernen ägs av 
familjen Enqvist och AB Max Sievert.

Vår mission - Vi hjälper människor i arbete 
att må bra och fungera bättre.

Vår vision - Tillsammans utvecklar vi ett 
fantastiskt företag! Genom vårt erbjudande 
och personliga bemötande är vi ledande 
på marknaden och en självklarhet på alla 
arbetsplatser.

Vår affärsidé - Vi ger människor på jobbet 
bra energi dygnet runt – gott, enkelt och 
bekvämt!

Familjeföretag 
som grundades

1995 258 303 343 540 587

Omsättning i mkr
2015-2019

3 000
kundföretag 

200 000
konsumenter

1 600
Convinibutiker

3 800
kaffemaskiner

250
anställda
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Rubrik Vi utgår från FN:s mål
Convini arbetar aktivt och brett med hållbarhet för att den ska genomsyra hela 
organisationen och finnas med i alla relevanta beslut och processer.

Vi utgår från de 17 globala målen för hållbar utveckling, som togs fram av FN 
2015. Av de 17 målen har vi valt ut fem som är särskilt viktiga för oss och vår 
verksamhet: nr 3 - god hälsa och välbefinnande, nr 5 - jämställdhet, nr 8 - 
anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, nr 12 - hållbar konsumtion och 
produktion och nr 13 - bekämpa klimatförändringarna.
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Vår syn på hållbarhet är att den har flera 
dimensioner som alla är viktiga: miljö, hälsa och 
välmående, mänskliga rättigheter och socialt 
ansvar, både internt och externt. 

Arbetet leds och drivs framåt av vår 
hållbarhetschef som ingår i Convinis 
ledningsgrupp. Hållbarhetschefen 
leder också hållbarhetsgruppen med 
representanter från Convinis olika regioner 
och verksamhetsområden. Gruppen möts 
kvartalsvis, följer upp status, fattar beslut 
och ser till att vi jobbar mot våra fastställda 
hållbarhetsmål. Att gruppen representerar 
olika delar av bolaget syftar till att vi ska få 
input och engagemang från hela Convini.

2019 inledde vi ett samarbete med 
hållbarhetsbyrån U&We. De har hjälpt oss 
att identifiera vårt klimatfotavtryck, hitta 
vårt fokus och vägleder oss i hur vi kan göra 
skillnad. Inom våra fokusområden har vi 
satt mål och jobbar nu med att prioritera 
aktiviteter som ska genomföras.

Convini blev kvalitetscertifierade enligt 
ISO9001 och miljöcertifierade enligt 
ISO14001 under 2019. Det innebär att vi blir 
utvärderade av oberoende revisorer varje år.
Vi lägger stor vikt vid att alla våra anställda 

informeras och engageras i hållbarhetsfrågorna. 
Hållbarhet är en stående punkt på stormöten, 
kickoffer och avdelningsmöten. Alla team har 
satt egna mål inom området och under de 
individuella medarbetarsamtalen sätts mer 
personliga hållbarhetsmål. 

Så jobbar vi med hållbarhet

Hållbarhets-
chef

Regionchef
Malmö

Master
Barista

Inköpschef

Servicechef

Regionchef
Göteborg

HR-chef

Hållbarhetsgruppen möts regelbundet under ledning 
av Convinis hållbarhetschef.
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Vår hållbarhetsvision

För oss innebär ordet ledande att vi:
• har som mål att vara klimatpositiva år 2025
• är en förebild för andra företag, kunder och 

medarbetare

“Convini bidrar till samhället
genom att vara det ledande hållbara

företaget på marknaden för innovativa 
mat- och dryckeslösningar på arbetsplatser” 
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Våra intressenter
Vi har fem huvudsakliga grupper av intressenter kring Convini 
som var och en påverkar och har förväntningar på oss när det 
gäller hållbarhet. 

Vi för en kontinuerlig dialog om hållbarhet med alla dessa 
grupper. Vi ber om deras feedback, följer upp vilka frågor som 
är relevanta för dem och anpassar vår hållbarhetsstrategi, våra 
prioriteringar och våra insatser därefter. 

Intressenter Beskrivning Typ av dialog

Kundföretag Ca 3 000 privata företag, statliga 
och kommunala företag och 
organisationer, myndigheter mm 
som alla är våra kunder och i sin 
tur är arbetsgivare. 

Årlig undersökning som skickas 
till samtliga kundföretag. 
Löpande dialog med 
kontaktpersoner via mejl, tel 
och personliga besök.

Konsumenter Ca 200 000 anställda och 
besökare hos våra kundföretag, 
som nyttjar de tjänster och 
produkter som Convini erbjuder; 
mat, dryck, kaffe och frukt på 
arbetsplatser.

Årlig undersökning som skickas 
till  samtliga konsumenter. 
Löpande kommunikation via 
fokusgrupper, mejl, kundtjänst, 
tel, sociala medier och 
personliga besök.

Medarbetare Våra egna 250 medarbetare på 
Convini Kaffeknappen i Sthlm, 
Göteborg och Malmö.

Årlig medarbetarundersökning. 
Löpande info och 
åsiktsinhämtning via 
personalmöten, intranät och 
pulsmätningar.

Leverantörer Våra ca 150 leverantörer, både 
enskilda företag och kedjeföretag, 
som förser oss med produkter och 
tjänster. 

Nära, löpande dialog med 
alla våra leverantörer och 
samarbetspartners om vilka krav 
vi ställer på dem och hur vi kan 
samarbeta för hållbarhet.

Myndigheter Myndigheter och institutioner, 
t ex miljö & hälsoskyddsnämnden, 
svensk lagstiftning, regelverk och 
direktiv.

Vi följer noggrant lagstiftningen, 
uppdateringar och nyheter 
gällande regler och riktlinjer.

KundföretagMyndigheter

Leverantörer Konsumenter

Medarbetare
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Väsentliga hållbarhetsfrågor
Vi har identifierat Convinis mest väsentliga hållbarhetsfrågor och på dessa 
lägger vi vårt fokus. Varje fråga kan också kopplas till de utvalda FN-målen.

AVSNITT VÄSENTLIGA 
HÅLLBARHETSFRÅGOR

BESKRIVNING AV RISKER/
PÅVERKAN HANTERING AV RISKER/PÅVERKAN  POLICYS OCH RIKTLINJER INDIKATORER/UPPFÖLJNING 

AV ÅTGÄRDER

Miljö och klimat Sortiment De produkter vi säljer har 
påverkan på miljö och klimat 
genom produkternas innehåll, 
odling, tillverkning och 
förpackningar. 

Majoriteten av de produkter vi köper kommer 
från leverantörer med produktion i Sverige. Vi 
samarbetar med leverantörer som jobbar aktivt 
med hållbarhetsfrågor. Vi strävar efter att öka 
andelen produkter med lågt klimatavtryck. 
Genom vägledning, märkning och inspiration 
på våra digitala ytor gör vi det enklare för våra 
kunder att göra aktiva val. För att få överblick över 
vår klimatpåverkan har vi under 2019 börjat mäta 
vårt klimatfotavtryck. 

Miljö- och kvalitetspolicy 
ISO 14001 & 9001
Endast certifierad palmolja
Endast certifierad kakao
Endast MSC-märkt vild-
fångad fisk & skaldjur 

Årligen mäta och reducera 
CO2e
Revision enligt ISO-standard 
14001 & 9001
Årliga möten med våra 
leverantörer
Försäljningsstatistik
Lyfta fram produkter med lågt 
klimatavtryck

Transporter Samtliga leveranser till 
kunder sker med våra egna 
transportbilar som drivs av 
fossila bränslen vilket belastar 
miljö och klimat.

Optimering av leveransschema och rutter. Eco-
driving utbildning till förare. Vid inköp av nya bilar 
strävar vi efter att de ska ha bästa miljöprestanda.   

Personalhandboken Uppföljning av bränsle-
förbrukning, antal kundbesök 
mm
Kontinuerlig optimering av 
körschema

Matsvinn En mindre del av de produkter 
vi leverarar till kunder blir inte 
sålda före utgångsdatum och 
behöver därför kasseras. Detta 
inverkar negativt på både miljö 
och samhälle.

Vi jobbar enligt FIFO (first in first out) för att 
minimera matsvinnet. Vi har inlett samarbete 
med Karma. Optimering av produktmix och 
fyllnadsgrad på butiksnivå.

Handboken för butiks-
ansvarig 
Egenkontrollprogram

Kassationer följs upp på 
butiksnivå/individnivå varje 
månad.
Incitament på individnivå 
kopplat till kassationer.

Utrustning & maskiner Den utrustning och de maskiner 
vi tillhandahåller har påverkan 
på klimatet genom dess 
innehåll, energiförbrukning och 
tillverkning. 

Vi väljer utrustning och maskiner med hög kvalitet 
och låg energiförbrukning. Kaffemaskinerna går 
ner i sparläge när de inte används. Vi har effektiva 
rutiner för återanvändning och återvinning av 
maskiner. Vi förlänger livslängden genom utbyte 
av slitdelar. Maskiner som är förbrukade hanteras 
enligt gällande lagstiftning. 

Miljö- och kvalitetspolicy 
ISO 14001 & 9001 

Mäter antalet maskiner som 
återanvänds. 
Mäter klimatavtrycket årligen. 
Rapport om återvinning. 

Hållbar leverantörs-
kedja

Mänskliga rättigheter & 
djurhållning 

En del av vårt sortiment odlas 
och produceras i länder där risk 
finns att människors och djurs 
rättigheter inte respekteras.

Vi väljer leverantörer som är väletablerade på den 
svenska marknaden och som tydligt kan påvisa 
vilka åtgärder de vidtar för att minska risken. Vi 
har en hög andel certifierade produkter. Vi ställer 
krav på våra leverantörer via vår uppförandekod.

Uppförandekod
Riktlinjer för risklassificering

Majoriteten av våra befintliga 
leverantörer har skrivit under 
vår uppförandekod. Samtliga 
nya måste skriva under innan vi 
startar ett samarbete.  
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AVSNITT VÄSENTLIGA 
HÅLLBARHETSFRÅGOR

BESKRIVNING AV RISKER/
PÅVERKAN HANTERING AV RISKER/PÅVERKAN  POLICYS OCH RIKTLINJER INDIKATORER/UPPFÖLJNING 

AV ÅTGÄRDER

Hälsa och välmående Livsmedelssäkerhet Risk finns att kyl- och fryskedjan 
bryts och produkter blir defekta 
med hälsorisk som följd. Risk att 
leverantörer och personal inte 
följer regler och riktlinjer för 
livsmedelshantering.

Vi arbetar förebyggande med utbildning och 
egenkontrollprogram med rutiner för hygien- och 
livsmedelssäkerhet. Högriskleverantörer måste 
skicka in livsmedelstillstånd. Samarbetar med 
leverantörer som är väletablerade på marknaden 
och säljer i andra kanaler. Bilar med kontrollerade 
kyl- och fryszoner. 

Egenkontrollprogram
Miljö- och kvalitetspolicy
Krav på spårbarhet 

Årliga revisoner från externt 
kontrollorgan.
Utbildning livsmedelssäkerhet. 
Besök hos leverantörer.

Sortimentets 
hälsoaspekter 

Allt för höga intag av 
ohälsosamma produkter i 
kombination med stillasittande 
kan påverka hälsan negativt.

Vi inspirerar till en hälsosam livsstil och lyfter 
fram hälsosamma produktalternativ. Vi har en 
sortimentsgrupp som kontinuerligt arbetar för att 
säkerställa ett balanserat utbud. 

Kategoriplan
Kampanjplan 
 

Uppföljning av produktmix 
och kategoriplan.

Vår arbetsplats Jämställdhet &
säker arbetsplats

För oss är det en självklarhet 
att verka för lika behandling, 
inkludering och respekt men 
det finns en risk att det inte 
efterlevs av alla. 
Vi har funktioner som löper 
risk för både fysiska och 
psykosociala hälsoproblem på 
grund av sitt arbete.   

Vi följer lagar och regler kring arbetsmiljö för 
att säkra en trygg och hälsosam arbetsplats, 
med plats för olikheter och mångfald, fri från 
diskriminering. 
Vi genomför regelbundna medarbetar-
undersökningar. Skyddsombud finns på varje 
enhet som anställda kan vända sig till. Varje år 
genomförs skyddsronder. 
Vi uppmuntrar våra medarbetare till en hälsosam 
livsstil och erbjuder friskvårdsbidrag.

Personalhandbok 
Arbetsmiljöpolicy 

Vi kommer under 2020 att 
uppdatera våra policys och 
riktlinjer samt sätta mål.  
Uppföljning av lång och kort 
sjukfrånvaro. 
Uppföljning av olyckstillbud.
Medarbetarsamtal.
Uppföljningssamtal.

Finansiell hållbarhet och 
affärsetik

Affärsetik och 
antikorruption

Det finns risk att företag 
och personer inte agerar 
affärsetiskt. 
I delar av vår verksamhet finns 
det en viss risk för korruption. 

Vi har system för att säkerställa ett etiskt 
företagande och hur man ska agera som 
medarbetare. 
Vårt samarbete med leverantörer regleras i vår 
uppförandekod. 

Personalhandbok  
Arbetsmiljöpolicy 
Uppförandekod
Ekonomihandboken

Under 2020 kommer 
vi att uppdatera vår 
antikorruptionspolicy. 
Årlig uppföljning genom extern 
revision. 

Väsentliga hållbarhetsfrågor
Vi har identifierat Convinis mest väsentliga hållbarhetsfrågor och på dessa 
lägger vi vårt fokus. Varje fråga kan också kopplas till de utvalda FN-målen.
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Vårt klimatfotavtryck

Under 2019 har vi börjat mäta vårt klimatfotavtryck från den egna 
verksamheten. 

I beräkningarna, som gjorts enligt Greenhouse Gas Protocol GHG, 
ingår utsläpp från förbrukning av el och värme, våra egna bilar, 
leverantörernas leveranser (tredjepartstransporter), tjänsteresor, 
kontorsmaterial och våra medarbetares pendlingsresor. 

Convinis totala klimatfotavtryck från den egna verksamheten uppgick 
till 1 593 ton CO2e under 2019. Detta blir 6,5 ton per anställd vilket 
motsvarar ca 1 varv runt jorden med bil.   

UTSLÄPP FRÅN VERKSAMHET
PER GHG-SCOPE

Ton CO2e 
2019 

Scope 1
Direkta utsläpp från egna fordon

422

Scope 2
Energirelaterade indirekta utsläpp

246

Scope 3
Indirekta utsläpp från inköpta transporter, 
tjänsteresor och kontorsmaterial

925

Totalt 1 593

SAMMANFATTNING AV UTSLÄPP FRÅN 
VERKSAMHETEN

Ton CO2e 
2019 

Lokaler 257

Egna fordon (distribution) 519

Tjänsteresor 125

Intransporter (tredjepart) 415

Kontorsmaterial 277

Totalt 1 593
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Sortiment
Stor del av vårt klimatfotavtryck kommer från den mat och 
dryck vi säljer genom deras innehåll, odling, tillverkning och 
förpackningar. Därför är hållbarhet en viktig parameter i arbetet 
med att utveckla vårt sortiment och hur vi väljer produkter och 
leverantörer. Majoriteten av de produkter vi säljer produceras 
eller förädlas i Sverige och i många fall just på den ort vi verkar 
i. Denna närhet till våra leverantörer är viktig för oss och positiv 
för klimatet. De leverantörer vi jobbar med är väletablerade på 
den svenska marknaden och har alla fokus på att minska sitt 
klimatfotavtryck. 

Våra kunder efterfrågar i allt större utsträckning produkter som 
har lågt klimatavtryck och produceras på ett hållbart sätt. Genom 

ett aktivt sortimentsarbete tillsammans med våra leverantörer har 
vi idag ett brett utbud av miljömärkta produkter, produkter med 
lågt klimatavtryck och förpackningar som är återvinningsbara. 

Hösten 2019 lanserade vi ett nytt sortiment av 
förbrukningsartiklar. Där ingår vår nya PEFC-certifierade 
pappmugg ”Future Smart” som är producerad av 100 % 
växtbaserade råvaror och helt utan fossila material.

Vi har ökat vårt utbud av vegetariska och veganska rätter som 
har lägre klimatavtryck. För att inspirera våra kunder att göra 
aktiva val så har vi jobbat med att lyfta fram hållbara val i vår 
kommunikation t ex i kampanjer och erbjudanden. 

90% 
av vårt kaffe är 

certifierat

23% 
av maträtterna 
i våra butiker är 
vegetariska eller 

veganska
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Transporter
Alla leveranser till kunder sker med Convinis 
egna fordon och förare. Att vi kontrollerar 
hela distributionskedjan gör att vi har större 
möjlighet att säkerställa att fordonen nyttjas 
effektivt.

Under många år har vi utbildat våra förare 
i ECO-driving då det effektivt sänker 
bränsleförbrukningen och minskar slitage 
på våra fordon, vilket reducerar vårt 
klimatfotavtryck. 

Genom noggrann ruttplanering säkerställer 
vi att transporterna till våra kunder blir så 
effektiva som möjligt. 

Samtliga våra leveransfordon körs med 
dubbfria däck under årets kalla period för 
att minska slitaget på vägarna och minska 
skadliga partiklar i luften. 

Vår fordonsavdelning för löpande dialog med 
biltillverkare för att hålla sig uppdaterade på 
den tekniska utvecklingen. Deras uppgift är att 
välja rätt teknik för våra behov och se till att de 
bilar vi köper in uppfyller miljöklasskraven.

Det händer mycket på fordonsmarknaden 
både gällande alternativa bränslen och 
omställning till elektrifierade fordon. Vi har 
under 2019 testat eldrivna fordon i delar av vår 
verksamhet. 

Vid tjänsteresor mellan våra regioner väljer vi 
tåg i första hand. Om flyg blir nödvändigt ska 
resan klimatkompenseras.  



 15

Matsvinn
Matsvinn är en stor utmaning för hela samhället, både lokalt och globalt. Convinis matsvinn 
uppgår idag till ca 5,4%. Vi jobbar dagligen aktivt med att minimera matsvinnet i alla delar 
av värdekedjan. I möjligaste mån vill vi förstås undvika att mat och dryck kasseras och har 
därför ett genomtänkt system för detta.

Genom tydliga interna processer, noggranna driftrutiner, effektiv logistik, korta ledtider 
från tillverkare till kund minimerar vi risken för matsvinn. Vi har dessutom incitament på 
individnivå som gör att varje anställd gör vad de kan för att minimera kassationer. 

För att ytterligare minska matsvinnet startade vi ett samarbete med Karma under 2019 för 
att rädda så många produkter som möjligt. De produkter som inte går att rädda hanteras på 
ett hållbart sätt och omvandlas till biogas. 

3 steg för att hantera matsvinn

1. 
Vi minimerar 

matsvinnet genom 
noggranna driftrutiner 

och effektiv logistik 

2.  
Vi räddar produkter 
med kort hållbarhet 
genom samarbeten 

med tex Karma

3. 
Produkter som 
ej kan räddas 
omvandlas till 

biogas
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Utrustning och maskiner 
De kaffemaskiner, vattentorn, kylar, frysar 
och övrig utrustning som vi installerar 
hos våra kunder är noggrant utvalda, av 
högsta kvalitet och med lägsta möjliga 
energiförbrukning.

De kaffemaskiner vi erbjuder går ner i 
energisparläge när de inte används och 
kylarna och frysarna i våra butiker har bästa 
energiklass. Att vi jobbar med maskiner 
och utrustning med hög kvalitet och lång 
livslängd är en självklarhet. Det minskar 
riskerna för driftstopp och fel, vilket i 
sin tur innebär färre servicebesök, färre 
miljöbelastande transporter och färre 
kassationer. Och nöjdare kunder!

Vår tekniska avdelning består av personer 
med stor kompetens och lång erfarenhet. 
De arbetar dagligen med förebyggande 
service och reparationer för att säkerställa 
att vi alltid maximerar livslängden på 
utrustningen. När det till sist är dags att 
kassera en maskin ser de till att återvinna 
den på bästa hållbara sätt.

Mer än 1000 av de kaffemaskiner som 
står ute hos våra kunder är digitalt 
uppkopplade. Det innebär att vi på distans 
och i realtid kan följa hur de används, att de 
fungerar, vilka eventuella fel som uppstår 
och hur mycket kaffe som konsumeras. 
Vissa fel kan avhjälpas digitalt eller via 
telefonsupport och vi kan också avgöra 
om mängden kafferåvara är tillräcklig och 
när det är dags för påfyllning. Därmed 
minimerar vi antalet servicebesök och 
transporter som belastar trafik och miljö. 

Våra tekniker arbetar aktivt med ett 
recycling-system som innebär att vi tar 
hand om och återanvänder utrustning för 
att maximera livslängden.

Att förlänga livslängden på det vi använder 
och erbjuder våra kunder är viktigt för oss. 
Även stora delar av vår IT-utrusning köps in 
från ett företag som genom återanvändning 
och innovation förlänger livslängden på 
datorerna.
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Hållbar leverantörskedja
Vi lägger stor vikt vid att bygga långsiktiga 
affärsrelationer där både vi och våra 
leverantörer kan utvecklas och inspirera 
varandra för en hållbar framtid. Vi har en 
stor bredd av leverantörer, allt från det lokala 
familjeföretaget till de globala storföretagen. 
För oss är varje samarbete lika viktigt och 
vi ställer samma höga krav på alla. Convini 
har under 2019 infört en ny uppförandekod 
(Code of Conduct) som ska undertecknas 
innan leverantören kan börja samarbeta med 
oss.

Vi strävar efter att ha kontroll över hela 
vår leverantörskedja och håller därför på 
att ta fram en modell för riskklassning av 
leverantörer. Utfallet av riskbedömningen 
kommer sedan avgöra om ytterligare 
granskning ska ske tex enhetsbesök, 
uppvisande av revisionsrapporter eller 

andra dokument som styrker att våra 
leverantörer följer regler och riktlinjer. 
Bedömningsmodellen ska omfatta sociala, 
miljömässiga och ekonomiska kriterier, men 
även faktorer som leveranssäkerhet och 
livsmedelssäkerhet.

Vi vet att vår hållbarhetskedja inte är starkare 
än den svagaste länken. Vi kommer därför 
fortsätta att ställa krav men också inspirera 
våra leverantörer att jobba med hållbara 
produktionsmetoder, hållbara förpackningar 
och inköp som är hållbara både nu och i 
framtiden.  
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Livsmedelssäkerhet
Eftersom Convini hanterar livsmedel är en 
korrekt och hygienisk hantering av största vikt. 
Vanligaste orsakerna till t ex matförgiftningar är 
att man har brustit i hanteringen av livsmedlet 
eller att kylkedjan brutits. 

Vi har specialbyggda bilar med både frys- och 
kylzoner som garanterar att produkterna håller 
rätt temperatur under transport och inför 
påfyllning hos våra kunder. 

Vi som arbetsgivare och våra anställda har 
ett ansvar att se till att tillräckliga kunskaper 
finns. Vårt egenkontrollprogram gäller 
för våra medarbetare och omfattar ett 
antal riktlinjer och rutiner för att Convinis 
verksamhet ska bedrivas på ett tryggt, säkert 
och lagenligt sätt. Egenkontrollprogrammet 

omfattar bland annat rutiner för hygien, 
utbildning, inköp, varumottagning och 
hantering, temperaturkontroll och rengöring.  
Egenkontrollprogrammet innehåller också 
rutiner kring hantering av reklamationer. 
Årligen genomförs externa revisioner som 
säkerställer att reglerna efterföljs.

Personalen får utbildning i livsmedelshygien. 
Den anställde får en genomgång av 
egenkontrollprogrammet och dess innehåll. 
Arbetsledare och avdelningschefer för personal 
som hanterar livsmedel ska ha fördjupade 
kunskaper i livsmedelshygien. 
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Hälsa och välmående
Sortimentets hälsoaspekter 
Vi vill få människor i arbete att må bra och fungera bättre, och därför är det viktigt 
för oss att aktivt inspirera våra kunder till att göra fler bra och hälsosamma val. Det 
handlar bland annat om att hälsa och välmående ska vara ett stående fokus i vår 
kommunikation till kunderna på vår hemsida, i vårt nyhetsmail och även vid självaste 
köptillfället i form av kampanjer och inspiration i Convini-appen och betalskärmen på 
butiken. 
 
I kommunikationen vill vi lyfta hälsosamma produkter, inspirera till val av mer 
vegetariskt, att äta regelbundet för en jämnare energibalans, och att få tid över till en 
välbehövlig paus, eller varför inte ett träningspass på lunchen. 
 
Vi har under 2019 reviderat vår sortimentsstrategi där hälsa är ett av fyra 
huvudområden som vi fokuserar extra på. Tillsammans med våra leverantörer arbetar 
vi för att kunna erbjuda fler maträtter, mellanmål och drycker med näringsrika 
ingredienser och som bidrar till ett ökat välmående. 23% av våra sålda maträtter 
under år 2019 var vegetariska, och vi har lanserat en ny produktkategori av 
näringsrika fikaprodukter för att möjliggöra en hälsosam fikastund.
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Könsfördelning Anställda 
totalt

I ledande 
befattningar

Andel kvinnor 31 % 17 %

Andel män 69 % 83 %

Sjukfrånvaro Total Korttid Långtid

Årsgenomsnitt 3,08 % 0,95 % 2,13 %

Vår arbetsplats
Vår mission är att hjälpa människor i arbete att må bra och fungera bättre. 
Det gäller både hos våra kunder och hos oss själva, bland Convinis egna 
medarbetare. Vårt mål är att nå 100% engagerade medarbetare. 

Vi har ett strukturerat arbetssätt, rutiner och policys för att våra arbetsplatser 
ska vara trygga, säkra och för att medarbetarna ska få möjligheter att hålla 
sig friska. För att motverka såväl stress och psykisk ohälsa som arbetsskador, 
arbetar vi förebyggande och långsiktigt genom att stötta och utbilda våra 
medarbetare. Vi mäter och följer upp sjukfrånvaro, både korttids- och 
långtidsfrånvaro.

Vi säkerställer en god fysisk arbetsmiljö genom ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete, som beskrivs närmare i Arbetsmiljöpolicyn. För att värna 
om den psykosociala arbetsmiljön är det viktigt att cheferna har en bra 
dialog med sina medarbetare. Det har de löpande och vid medarbetarsamtal 
som genomförs minst 2 ggr/år. Minst en gång per år genomför vi en mer 
omfattande medarbetarundersökning som följs upp per team. Under 2020 
kommer vi komplettera med tätare pulsmätningar.

Av våra 250 medarbetare är 69% män och 31% kvinnor. I ledande befattningar 
är männen i ännu större majoritet och detta är en fråga som vi kommer att 
arbeta med för att nå en förändring framöver.

Vi strävar efter mångfald på våra arbetsplatser, i alla olika aspekter. Det berikar 
arbetsplatsen och ger en bredare kompetens i mötet med våra kunder. När vi 
rekryterar gör vi det utifrån meriter, erfarenhet och utbildning. Vi tror på allas 
lika värde, rätt till lika behandling och respekt oavsett kön, ålder, nationalitet, 
sexuell läggning mm. Självklart har vi nolltolerans mot trakasserier och 
diskriminering.

Vi är 250 medarbetare fördelade på tre orter i Sverige; Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Mixen av kvinnor/män ser ut så här:

Vi mäter och följer upp sjukfrånvaron. Årsgenomsnittet ser 
ut så här:
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Rubrik
Alla nyanställda på Convini genomgår 1-2 
veckors introduktionsprogram/-utbildning. 
Introduktionen är en blandning av teori, 
kunskap om alla Convinis avdelningar samt 
handledning i de egna arbetsuppgifterna. 
Schema och innehåll anpassas till befattning 
och arbetsuppgifter.  

Alla som jobbar med Convini Kaffeknappens 
kaffeerbjudande får genomgå en 
baristautbildning som hålls inhouse av 
vår egen Master Barista & Authorized SCA 
Trainer. Han är en av tre i vårt land som är 
licensierad att utbilda och certifiera i ”barista 
skills” och ”brewing skills” genom Coffee 
Skills Program, utvecklat av Specialty Coffee 
Association.

Gemenskap och engagemang är viktiga 
nyckelord för oss. Vi vill att våra medarbetare 
ska trivas, ha kul och må bra på jobbet. Bland 
annat har vi en trivselgrupp som ordnar 
allt från julfirande, uppträdanden, after 
works, lotterier, picknick, gemensamma 
träningspass mm. Självklart erbjuder vi 
friskvårdsbidrag.

I augusti varje år är vi engagerade i det 
stora eventet Stafesten, Sveriges största 
företagsstafett, där Convini är med både 
som sponsor och deltagare med egna 
lag. Vi serverar kaffe, mat och vatten till 
alla tusentals deltagare och inspirerar 
både kunder och medarbetare till att träna 
inför stafetten – rör på dig och gör det 
tillsammans med dina kollegor! 

Engagemang och trivsel
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Etik och ansvar
Långsiktighet är och har alltid varit en 
grundprincip inom Convini. Företaget ska 
vara lönsamt, leva vidare och utvecklas för 
många generationer framåt. Långsiktigheten 
går hand i hand med hållbarhet, 
ansvarstagande och etik. Vi lägger stor 
vikt vid att agera ansvarsfullt och etiskt i 
alla lägen, både socialt och miljömässigt. 
Vi har utvecklat en rad policys och rutiner 
som säkerställer att vi agerar rätt och hur vi 
hanterar eventuella avvikelser.

Det börjar förstås i de egna leden, dvs 
hur Convini som företag agerar gentemot 
våra egna anställda, kunder, leverantörer 
och andra i vår omvärld. Ansvarsfullt 
företagande handlar om allt från mänskliga 
rättigheter, säkra produkter och ansvar 
för miljön till företagets sociala ansvar 
för att främja mångfald, jämställdhet och 
bra arbetsvillkor. Detta regleras i flera 
dokument, bl a vår personalhandbok, 
ekonomihandbok och arbetsmiljöpolicy.

Det handlar också om hur våra egna 
medarbetare agerar i relationer med 
kunder och leverantörer. Riktlinjer för 

detta tar vi upp i vår personalhandbok 
och introduktionsutbildning. Precis som 
i alla verksamheter finns det risk för att 
Convinis medarbetare exponeras för 
mutor och vi jobbar med att ta fram en 
antikorruptionspolicy.

Vi förväntar oss även att våra leverantörer 
och partners ska agera ansvarsfullt 
och etiskt och därför har vi under 2019 
tagit fram en uppförandekod (Code of 
Conduct) som vi vill att de skriver under. 
Den innehåller krav och förväntningar på 
sortimentsleverantörer gällande miljö, 
arbetsvillkor, arbetsmiljö, antikorruption, 
etik och hälsa. Det faktum att vi väljer stor 
andel certifierade produkter (t ex Fairtrade, 
Rainforest Alliance, KRAV) till vårt sortiment, 
borgar också för att leverantörerna agerar 
ansvarsfullt.
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En del av allt vi gör

Matsvinn reduceras genom 
olika samarbeten

Alla våra förare ska gå en 
ECO-driving kurs

Alla våra personbilar 
är miljöbilar

Målsättning att bli 
klimatpositiva 2025

Källsorterar och återvinnerCertifierade enligt 
ISO 9001 & 14001

Alla våra leveransbilar ska ha 
bästa miljöprestanda

90%¤certifierat kaffe Uppförandekod som ställer 
krav på leverantörer

Påbörjat klimatmärkning 
av maträtter

Förnybar el på alla 
kontor

Uppkopplade 
kaffemaskiner

CO2e
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RubrikNågra av våra 
hållbarhetsmål

• Samtliga maträtter ska klimatmärkas under 2020 för att hjälpa våra kunder 
att göra aktiva val 

• Minst 25% av maträtterna i våra butiker ska vara vegetariska 2020 

• Minst 95% av vårt kaffe ska vara certifierat senast 2021 

• Samtliga leveransbilar ska drivas med fossilfritt bränsle senast 2021 

• Matsvinnet i vår verksamhet ska minska med 50% till 2025

Under 2020 kommer vi att jobba mer med att klargöra våra riktlinjer och 
sätta tydliga och mätbara mål inom vart och ett av våra fokusområden. 

Exempel på mål som redan nu har formulerats:
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Det här är bara början!

Det känns härligt att sammanfatta hållbarhetsåret 2019 och veta att 
vi gjort en hel del, både i smått och stort. Vi ser också att det finns 
otroligt mycket kvar, både att lära och att göra. Och att vi kommer 
behöva jobba långsiktigt och målmedvetet. Vi är i början på vår resa 
och det känns otroligt spännande att gå in i ett nytt år, med nya 
planer och nya mål.

Tack för att du visar intresse för vårt hållbarhetsarbete. Vi gillar att 
berätta vad vi gör och är glada för alla hejarop på vägen! 

Vår förhoppning är att vårt arbete ska inspirera andra. Vi lovar att vi 
ska fortsätta göra allt vi kan för att bidra till ett hållbart samhälle och 
en hållbar framtid! 

Linda Strand
Hållbarhetschef


