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1. Rapportens omfattning 

Denna hållbarhetsrapport omfattar moderbolaget Grensemat AB med dotterbolagen 
Maximat Nordby AB, Maximat Svinesund AB och Svinesunds Mat AB avseende 
verksamhetsåret 2020.  

Året har varit präglat av pandemin Covid-19 och då bolagets omsättning från mitten 
av mars har minskat med cirka 98% vilket har stor påverkan på många av de 
mätpunkter som bolaget använder i denna rapport.   

 

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. Företagets vision är att vara det kompletta och ledande 
handelsalternativet när det gäller livsmedel för norrmän vid gränsen.  

Grensemat ägs till 50% av Coop Väst Ek.Förening och till 50% av Coop Øst S.A. 
Detta ger bolaget möjlighet att använda sig av Coop som grossist för delar av 
sortimentet vilket gör att man kan utnyttja sig av stordriftsfördelar som gör det möjligt 
att erbjuda sina kunder hållbara och prisvärda varor.  

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. Detta medför 
en stor påverkan på miljön. Verksamheten använder mycket kyl- och 
frysanläggningar vilket också har en stor miljöpåverkan. 

 

3. Beskrivning av hållbarhetsarbete i Grensemat AB 

Grensemat AB med dotterbolag vill bedriva en hållbar, lönsam verksamhet som tar 
ansvar för sina anställda och för miljön. Vi vill i vår verksamhet skapa förutsättningar 
att finnas kvar på marknaden i många år. 

Vi har en hållbarhetspolicy där vi fokuserar på de fem områdena hållbart sortiment, 
hållbar drift, hållbar leverantör, medansvariga samt samhällsengagemang. Nedan 
beskrivs de fem områdena mer detaljerat. 



3.1 Hållbart sortiment 

Den största indirekta miljömässiga och sociala påverkan från vår verksamhet 
kommer från produktionen av de varor som säljs i våra butiker. Därmed är det viktigt 
för oss att göra det möjligt för våra kunder att välja ett hållbart sortiment. Vi arbetar 
ständigt för att förbättra och utöka vårt hållbara sortiment. Ett hållbart sortiment 
definieras som produkter som är ekologiska, miljömärkta (t.ex MSC och Svanen), 
nyckelhålsmärkta, rättvisemärkta eller märkta med ”Från Sverige” och därmed är av 
svenskt ursprung.  

En stor del av bolagets sortiment köps in från Coop Sverige AB och därmed har vi 
möjlighet att erbjuda och marknadsföra Coops hållbara sortiment. Detta innebär att  
våra kunder har möjlighet att göra ett aktivt miljöval. Vi köper även in hållbart 
sortiment från andra grossister.  

Bolaget mäter andelen försäljning av hållbart sortiment, ett tal som påverkats stort av 
nedgången i försäljning. Men försäljning av hållbart sortiment minskade bara med 
24% jämfört med 2019, vilket innebär att andelen hållbart sortiment av den totala 
försäljningen har ökat under året.  

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 
och vi arbetar med att exponera detta på ett attraktivt sätt i våra butiker. Andelen 
glutenfri försäljning minskade med 80% under 2020.  

Frågan om ursprungsmärkning av mat är viktig för allt fler kunder och våra butiker 
arbetar med öppenhet om var råvaran är odlad eller djuret är uppfött.  

En av Grensemats volymvaror är drycker med pant, men även detta har påverkats 
stort av Corona-pandemin. 

Grensemat tog i sina butiker emot 9,9m Pet-flaskor och burkar under 2020. Detta var 
en minskning med 31,3m Pet-flaskor och burkar jämfört med 2019. 

3.2 Hållbar drift 

Våra butiker ska vara så hållbara som möjligt. Grensemat AB arbetar med att minska 
elförbrukningen i butikerna. Detta har skett genom stora investeringar i 
värmeåtervinningssystem.  

Corona-pandemin har resulterat i att butikerna har haft ett mindre varulager, och 
våra butiker har även stängt ner ett antal kyl- och frys-diskar för att minska 
energiförbrukningen.   

Under 2020 har man på Maximat Svinesund bytt ut samtliga belysningspunkter till 
det energisnålare alternativet LED. 

Den totala elförbrukningen under 2020 uppgick den totala elförbrukningen till 5,9 
TWh, vilket var en minskning med 26% mot föregående år. 



Arbetet med att byta ut butikernas köldmedia till mer hållbarare alternativ är 
färdigställt enligt plan.  

Under 2020 infördes en skatt på plastpåsar. Då Corona-pandemin har påverkat 
försäljningen så pass negativt är det svårt att dra några slutsatser kring hur detta har 
påverkat försäljningen av plastpåsar. Den totala försäljningen av påsar har minskat 
med 83% jämfört med 2019. 

 

3.3 Hållbar leverantör 

Vi vill arbeta med leverantörer som delar vår syn på vad som är bra för människor, 
djur och natur. För att vara en hållbar leverantör till Grensemat ska leverantören ha 
skrivit under vår externa uppförandekod och långsiktigt bidra med ett hållbart 
sortiment. Vår uppförandekod ställer särskilda krav gällande mänskliga rättigheter, 
korruption, arbetsmiljö och miljö. Uppförandekoden baseras på internationellt 
vedertagna initiativ och standarder såsom FN:s Global Compact, FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter och 
avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor, OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag samt ILO:s konventioner. 

Företagets målsättning är att samtliga leverantörer ska omfattas av uppförande-
koden, som går längre än lagstiftningen. Våra 30 huvudleverantörer har 
undertecknat uppförandekoden. Dessa 30 huvudleverantörer står för 70% av våra 
totala inköp.  

Som inköpare av varor från ett stort antal leverantörer finns alltid en risk att krav och 
förväntningar inte levs upp av alla leverantörer. Bolaget kommer därmed att utföra 
stickprov för att kontrollera detta. I de fall det framkommer avvikelser vid kontroller 
för vi en dialog med leverantören samt tar fram en handlingsplan för hur problemen 
ska åtgärdas. Om leverantören inte åtgärdar problemen inom en viss tid avslutar vi 
affärsförbindelsen.  

 

3.4 Medansvariga 

Samtliga medansvariga i Grensemat omfattas av kollektivavtal och av vår interna 
uppförandekod. Våra policyer på personalområdet guidar oss i vårt arbete för att ta 
det arbetsgivaransvar som åligger oss. Genom den interna uppförandekoden åtar 
sig den medansvariga att leva upp till våra krav på god affärsetik och nolltolerans 
mot korruption. Vi har även inkorporerat Näringslivskod från Institutet mot mutor i 
verksamheten.  

Det är viktigt för oss att medansvariga kan slå larm om de misstänker att något 
strider mot de etiska riktlinjer som finns beskrivna i vår uppförandekod. Bolaget har 
en Whistleblower-funktion via Coop där medansvariga anonymt kan vända sig till en 
extern part om de misstänker säkerhetsrisker på arbetsplatsen, ekonomiska 



oegentligheter och korruption, allvarliga trakasserier eller miljöbrott. Kanalen är 
öppen för alla medansvariga i Grensemat.  

Inom Grensemat AB:s råder en relativt jämn könsfördelning. Fördelningen i 
koncernens bolag ser ut enligt nedan: 

  Grensemat AB Maximat Nordby AB Maximat Svinesund AB 
  2020 2019 2020 2019 2020 2019 
             
Fördelning kvinnor/män i % 54/46 53/47 55/45 56/44 56/44 54/46 
              

 

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 i 
koncernens bolag så är det en kvinna och två män.  

Grensemat AB har en nollvision avseende olyckor och arbetsskador och arbetar 
systematiskt med att förebygga rån genom utbildningsprogram avseende säkerhet. 
Samtliga arbetsskador rapporteras löpande och under 2020 rapporterades 1 arbets-
skada (12), och den var inte av allvarlig karaktär.  

Utvecklingen av sjukfrånvaron mellan 2020 och 2019 för koncernens bolag var 
följande:  

  Grensemat AB Maximat Nordby AB Maximat Svinesund AB 
  2020 2019 2020 2019 2020 2019 
           

Sjukfrånvaro i % (totalt) 3,4 4,3 9,2 10,5 8,8 8,6 

Sjukfrånvaro i % (korttid) 
2,5 3,1 2,5 3,5 3,3 3,7 

  
Sjukfrånvaro i % (långtid) 

0,9 1,2 9,7 7,0 5,5 4,9 
  

 

Under 2019 startades ett trainee-program för att främja kompetensförsörjningen i 
bolaget. På grund av corona-pandemin har programmet pausats under 2020.  

1.1 Samhällsengagemang 

Grensemat AB med dotterbolag har en lång tradition av att sponsra det lokala 
föreningslivet.  

Under året har man sponsrat diverse idrottslag både i Halden och i Strömstad såsom 
Lions Hockey, IFK Strömstad, Kvik Halden, Tistedalens Turn & Idrettsforening. 

 

 



2. Summering av hållbarhetsrapport 

2.1 Miljö 

Vårt arbete inom miljö styrs av vår hållbarhetspolicy, där det framgår att vår 
verksamhet bedriver ett aktivt arbete inom områden som energieffektivisering, 
hållbar råvaruförsörjning samt utfasning av särskilt farliga ämnen.  

Som inköpare av stora mängder livsmedel och andra dagligvaror ligger de primära 
miljörelaterade riskerna för vår verksamhet i leverantörsledet, där vår kontroll är 
lägre än i vår egen verksamhet. Vårt arbete för att minimera dessa risker beskrivs 
ovan under rubriken Hållbar leverantör.  

Våra strategiskt prioriterade resultatindikatorer inom miljöområdet redovisas ovan 
under rubrikerna Hållbart sortiment, Hållbara leverantörer och Hållbar drift.  

2.2 Sociala förhållanden och personal 

Arbetet för att säkra goda sociala förhållanden och personalrelaterade frågor styrs 
primärt av våra riktlinjer för personal och vår interna och externa uppförandekod. Vi 
arbetar även systematiskt med att förebygga olyckor och rån genom utbildning, 
gedigna rutiner och införande av slutna kontanthanteringssystem. För våra 
medansvariga gäller kollektivavtal som ger rättigheter kring till exempel inflytande, 
lön, arbetsmiljö och möjligheter till kompetensutveckling.  

Framförallt medansvariga på lager och i butik exponeras för fysiska hälsorisker, bl.a. 
genom tunga lyft och risken för rån. Vi arbetar systematiskt med att förebygga råd 
och mildra konsekvenserna genom utbildning, gedigna rutiner och slutna 
kontanthanteringssystem.  

Resultatindikatorer redogörs under rubriken Medansvariga.  

2.3  Mänskliga rättigheter 

Vårt arbete med mänskliga rättigheter styrs av vår hållbarhetspolicy och vår interna 
och externa uppförandekod. Våra uppförandekoder baseras på internationellt 
vedertagna standarder såsom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s 
konventioner om barns rättigheter och avskaffande av all slags diskriminering mot 
kvinnor, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt ILO:s konventioner.  

De främsta riskerna för överträdelser mot de mänskliga rättigheterna finns i vår 
leverantörsled och hur vi arbetar med dessa beskrivs under rubriken Hållbara 
leverantörer.  

Strategiskt viktiga resultatindikationer anges under Hållbara leverantörer.  



2.4 Anti-korruption 

Vår interna och externa uppförandekod, som bland annat är baserad på OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag, etablerar att vi ska jobba mot alla former av 
korruption, såsom mutor, utpressning och bedrägeri.  

Riskerna för korruptionsbrott finns dels i vårt leverantörsled och dels inom den egna 
verksamheten. Hur vi arbetar med dessa risker beskrivs under rubriken Hållbara 
leverantörer och medansvariga.  

Resultatindikatorer redogörs under rubriken Hållbar leverantör.  

 

 

 

 

 


