
 

 

 

1. Rapportens omfattning 

Denna hållbarhetsrapport omfattar moderbolaget Grensemat AB med dotterbolagen Maximat Nordby 

AB, Maximat Svinesund AB och Svinesunds Mat AB. 

2. Beskrivning av Grensemat AB:s affärsmodell 

Grensemat AB med dotterbolag bedriver dagligvaruhandel med inriktning mot gränshandel i tre 

butiker i Strömstad Kommun. Majoriteten av bolagets kunder kommer från Norge. 

Den miljöpåverkan som verksamheterna har är på många sätt relaterad till varuförsörjningen. Dels så 

påverkar bolaget miljön genom att välja vilka produkter som ska köpas in eftersom man då kan se på 

hur dessa har producerats och vilken miljöpåverkan denna produktion har. Då verksamhetens butiker 

ligger i ett område som är en logistisk utmaning, så är enbart lastbilstransporter aktuella. 

Verksamheten använder också mycket kyl- och frysanläggningar vilket också har en stor 

miljöpåverkan.  

3. Beskrivning av hållbarhetsarbete i Grensemat AB 

Koncernen har under året inlett ett arbete för att strukturera sitt hållbarhetsarbete med målsättningen 

att fortsätta bedriva en verksamhet med hög kvalitet och så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. 

Nöjd kund och nöjda medarbetare skall vara i fokus.  

Koncernen med dotterbolag har identifierat fem områden där man kommer att införa mätpunkter, 
besluta om åtgärder samt sätta mål för de närmaste åren. Dessa fem områden är: hållbart sortiment, 

hållbar drift, hållbar leverantör, medarbetare samt samhällsengagemang. Dessa beskrivs mer i detalj 

nedan.  

3.1 Hållbart sortiment 

Då koncernen är delägt av Coop Sverige AB har vi möjlighet att köpa in och marknadsföra Coops 
ekologiska sortiment Änglamark. Därmed finns delar av detta sortiment tillgängligt så att våra kunder 

har möjlighet att göra ett aktivt miljöval. Koncernen följer löpande andelen ekologisk försäljning och 

ser på hur dessa produkter kan placeras i butikerna för att påverka försäljningen positivt. 
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Många kunder har en stor fokus på sin hälsa och Grensemat AB försöker bidra genom att erbjuda 

mer hälsosamma varor. Butikerna har ett stort glutenfritt sortiment. 

Frågan om ursprungsmärkning av mat är viktig för allt fler kunder och Grensemat AB:s butiker ska 

arbeta med öppenhet om var råvaran är odlad eller djuret är uppfött. 

3.2 Hållbar drift 

Grensemat AB arbetar med att minska elförbrukningen i våra tre butiker genom att investera i 

värmeåtervinningssystem, och installationerna är kompletta i två av de tre butikerna. Installation i den 

tredje butiken (Maximat Svinesund AB) kommer att ske under 2019. Grensemat AB:s installation var 

färdig först, och där kan man se de positiva effekterna genom att elförbrukningen har minskat med 
3,5% i 2017 jämfört med 2016. För Maximat Nordby AB förväntar vi oss en positiv förändring under 

2018, medan Maximat Svinesund AB:s installation får full effekt först 2018.   

Bolaget har också bytt ut en stor del av butikernas köldmedia för att redan nu anpassa sig till 

kommande EU-regler om koldioxid som köldmedel.  

Vi har i 2017 infört elektroniska övervaknings- och optimeringssystem för butikskyla för att säkerställa 

att vi har rätt temperatur med minsta möjliga energiåtgång. 

3.3 Hållbar leverantör 

Under 2018 kommer bolaget att fokusera på att kartlägga de största leverantörernas 

hållbarhetsarbete. Ca 20% av volymerna köps in via Coop Sverige AB, som bedriver ett gediget 

hållbarhetsarbete.  

3.4 Medarbetare 

Inom Grensemat AB råder en relativt jämn könsfördelning. Fördelningen i koncernens bolag ser ut 

enligt nedan: 

 

Styrelsen för Grensemat AB består av en kvinna och fem män. I koncernens ledningsgrupp finns det 

en kvinna och tre män. Av de tre butikscheferna så är det en kvinna och två män.  

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Fördelning kvinnor/män i % 56/44 58/42 56/44 56/44 56/44 55/45

Grensemat AB Maximat Nordby AB Maximat Svinesund AB
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Grensemat  AB har en nollvision avseende olyckor och arbetsskador och arbetar systematiskt med att 

förebygga rån genom utbildningsprogram avseende säkerhet. Under 2017 rapporterades 8 

arbetsskador.  

Utvecklingen av sjukfrånvaron mellan 2016 och 2017 för koncernens bolag var följande: 

 

3.5 Samhällsengagemang 

Grensemat AB med dotterbolag har under året fortsatt sponsrat det lokala föreningslivet och 
koncernens bidrag till dessa ändamål har ökat med 5,5% jämfört med 2016. 

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Sjukfrånvaro i % (korttid)

Sjukfrånvaro i % (långtid)

3,2 3,7 3,3

4,1 3,2 6,6 8,3 5,3 5,3

Sjukfrånvaro i % (totalt) 6,9 6,3 9,7 11,5 9,0

Grensemat AB Maximat Nordby AB Maximat Svinesund AB

8,6

2,8 3,1 3,1


