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Tillsammans är  
vi restaurangens 

bästa partner



Vi på 
3 minuter
Martin & Servera Gruppen är Sveriges ledande 
grossist för restauranger och storkök.  Oavsett 
om du driver en restaurang, ett bageri, en skol-
restaurang i  kommunal regi eller representerar 
en rikstäckande kedja så har vi de  produkter 
och  lösningar som du behöver.

Martin & Serveras vision och värderingar gäller för alla 
våra verksamheter. De sätter de övergripande ramarna och 
grunden för hur vi som koncern ska agera, och omfattar 
alla  verksamheter, varumärken och målgrupper.

VISION

Tillsammans är vi restaurangens bästa partner.

VÄRDERINGAR 

Engagerad, modig och kompetent.

Vision och värderingar

Vårt erbjudande
Vårt fullsortimentserbjudande kompletteras med ledande 
specialistbolag och attraktiva tjänster.

Våra kunder
Vi är samarbetspartner till över 25 000 kunder. Vi hjälper 
alla som  jobbar inom restaurang och storkök med de varor, 
de tjänster och den  kunskap de behöver i sin  verksamhet.

VISSTE DU ATT…

bananer levererades ut från 
Grönsakshallen Sorunda

av den totala produktionen 2019  
i Sigtuna Brygghus är succén 
Sigtuna NAPA (Non Alco Pale Ale)

22 %

tvål och schampo tillverkades  
av Cleano Production

50 ton

10 milj
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72 %
175 K

3 253

av försäljningen hos Martin & Servera 
Restauranghandel sker via e-handel

kvadratmeter lageryta i koncernen

Antal medarbetare i koncernen  
per 31/12 2019

NETTOOMSÄTTNING

2015 2016 2017 2018 2019

12 958 13 343
14 475 14 597 15 077

2015 2016 2017 2018 2019

367
394

RESULTAT*

*Nettoresultat (EBT) rensat från goodwill

360

426

318

MARTIN & SERVERA-GRUPPENS FEMÅRSÖVERSIKT

Ekonomisk översikt 2019 2018 2017  2016 2015

Nettoomsättning, mkr 15 077 14 597 14 475 13 343 12 958 

EBITDA-marginal, % 4,1 3,6 3,2 3,8 3,6

Rörelsemarginal (EBIT), % 2,1 1,8 1,8 2,7 2,6 

Nettoresultat (EBT) rensat från goodwill, mkr 426 360 318 394 367

Balansomslutning, mkr 3 765 3 888 3 767 3 438 3 051 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 17,1 15,1 15,5 24,6 26,1 

Avkastning på eget kapital, % 15,6 13,3 14,0 22,5 24,5 

Soliditet, % 38,3 34,8 34,7 36,8 36,7 

• Fiskhallen Sorunda etablerades på marknaden

• Martin & Servera X-Labb startades med syftet att driva innovation, 
utveckling och  digitalisering för ökad kundnytta

• Galatea expanderade via förvärv in på den finska marknaden

• Liv Forhaug tillträdde som koncernchef för Martin & Servera Gruppen

• Axel Johnson förvärvade ytterligare ägarandel om 30 procent och äger nu  
Martin & Servera till 100 procent 

• Första spadtaget togs för bygget av nytt 30 000 kvm stort lager i Norrköping 

Här finns vi
Martin & Servera Gruppen finns över hela Sverige och har verksamheter 
även i Finland och Norge. Vi kan den lokala marknaden och finns nära 
våra kunder, med  gedigen  kunskap om restaurang branschens behov. 
Huvudkontoret ligger i Årsta utanför  Stockholm.

Viktiga affärshändelser under året
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Martin & Serveras 
koncernchef  
om 2019

Vår verksamhet har under 2019 utvecklats väl, med 
en tillväxt om 3,3 procent och en ökad lönsamhet från 
360 till 426 miljoner kr. Detta trots att vi mot slutet av 
året såg en viss avmattning på restaurangmarknaden.  
Martin & Servera har dock en ansenlig trygghet 
 genom avtalen med offentlig sektor, en marknad som 
är betydligt mindre konjunkturkänslig än den privata. 

Under året har vi genomfört omfattande förbättringar 
i vårt arbetssätt genom att i ännu högre grad arbeta 
som en partner mot våra kunder, med framgångar på 
marknaden som resultat. De stora hållbarhetsfrågorna 
engagerar många och vi upplever att vårt systematiska 
hållbarhetsarbete har uppskattats stort, framför allt av 
kunderna i offentlig sektor. 

Martin & Servera har tidigare förvärvat flera bolag 
med ett mer specialiserat erbjudande och högre 
serviceinnehåll. Det innebär att vi idag komplet-
terar Martin & Servera Restauranghandels breda 
full sortimentserbjudande med djupa sortiment och 
kunskaper inom både dryck (Galatea), nonfood 
 (Diskteknik) och färskvaror (Sorundahallarna). 

Vår verksamhetsportfölj utvecklas bra, även om  
det finns utmaningar. Under året har vi lagt ner 
fullsortimentssatsningen på den finska marknaden 
och påbörjat en större omställning av verksamheten  
i Diskteknik.

Vi fortsätter att 
utvecklas för att möta 
de utmaningar och 
möjligheter som 
ligger framför oss.

När jag summerar min första tid som VD kan jag 
konstatera att det varit händelserika och spännande 
månader. Vår bransch förändras i snabb takt, något 
som skapar både utmaningar och möjligheter och 
ställer höga krav på vårt erbjudande. 
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Framåt blir det fokus på mer samverkan mellan 
koncernens bolag – allt för att skapa ett ännu starkare 
erbjudande för våra kunder. Koncernens struktur gör 
att vi har en unik möjlighet att möta våra kunders 
alla önskemål och vår ambition är att på ett tydligare 
sätt skapa mervärden och enkelhet för de kunder som 
samlar sina affärer hos oss. 

80 procent av försäljningen i det största bolaget, 
 Martin & Servera Restauranghandel, sker idag i digi-
tala kanaler. I syfte att förenkla för kunderna avser vi 
att utveckla e-handeln till att omfatta även koncer-
nens övriga bolag, med Galatea som ett första steg.

Hållbarhetsarbetet är viktigt för oss och en tydlig 
 prioritering från vår ägare. Inför 2020 har vi upp-
daterat och satt nya långsiktiga hållbarhetsmål. 
Vi har ambitionen att vara främst i vår bransch 
inom centrala områden som hållbara transporter, 
minskat CO

2
-avtryck och matsvinn. 

Fördelen med att Martin & Servera är en stor aktör 
i branschen, med trygga ägare i ryggen, är att vi 
kan vara långsiktiga och investera i vår verksamhet. 
 Under 2019 förvärvade Axel Johnson ytterligare  
30 procent av Martin & Servera och är nu helägare. 
Det innebär att Martin & Servera kommer att  fortsätta 
drivas som ett familjeägt bolag med starka värde-
ringar och ett långsiktigt förhållningssätt. Det är vi 
mycket glada för.

Jag vill passa på att tacka våra kunder som varje dag 
ger oss sitt förtroende. Jag vill tacka alla medarbetare 
som välkomnar förändring med engagemang och 
nyfikenhet. Förändringstakten kommer sannolikt inte 
att avta i vår bransch, snarare tvärtom, och Martin & 
Servera fortsätter att utvecklas för att möta de utma-
ningar och möjligheter som ligger framför oss.

Liv Forhaug
Koncernchef
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Så skapar 
vi värde
Martin & Servera är den ledande samarbetspartnern till alla 
kunder inom  restauranger och storkök. Vår koncernstruktur 
har skapats för att kombinera det stora företagets fördelar 
och effektivitet med kundnära och lokal samverkan. 

MARTIN & SERVERA GRUPPEN
Vårt fullsortimentserbjudande kompletteras med 
ledande specialistbolag och attraktiva tjänster.

VISION
Tillsammans är vi restaurangens bästa partner.

HÅLLBARHET
Martin & Serveras ambition är att göra det 
enkelt för kunder att ta beslut som är bra  
för människor, djur och natur. Därför driver 
 koncernen viktiga frågor kring miljö, etik och 
socialt ansvar.

VÄRDERINGAR
Engagerad, modig och kompetent.

KOMPETENTA MEDARBETARE

3 253
medarbetare som i genomsnitt arbetat  
inom Martin & Servera i 9,4 år

RELATIONER
• Relationer med 26 000 kunder

• Mer än 20 000 kundkontakter varje dag

SORTIMENT 
• 364 miljoner ton livsmedel och 57 miljoner  

liter drycker från 2 400 leverantörer

• Processer för kvalitetssäkring av produkter

EFFEKTIV PRODUKTION & DISTRIBUTION

2 miljoner 
kundleveranser per år

• 175 000 kvm lageryta i 14 lager

• Egen produktion inom färskvaror,  
drycker och kemteknik

FINANSIELL STYRKA
Soliditet 

38,3 %

GRUND FÖR VÅRT VÄRDESKAPANDE VÅR VERKSAMHET

Andelen ekologiskt och miljömärkt 
av total försäljning i kr till den 
offentliga marknaden under 2019.

33,3 %
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MEDARBETARE

73 % 59,7 %
Index teameffektivitet Frisknärvaro 
(trivselindex) (= andel medarbetare med  
 mindre än 5 sjukdagar)

KUNDER

77 % 

Nöjd kund index* 
*Martin & Servera Restauranghandel, privat marknad

LEVERANTÖRER
• Restaurangmarknadens största säljorganisation

• Marknadsföring av leverantörernas produkter via 
e-handel, digitala media och kampanj tidningar 

SAMHÄLLE 

47 ton 
råvaror skänkta till hjälporganisationer

• 70 procent förnybar energi i koncernen

• 156,12 MWh egenproducerad solcellsel 

ÄGARE 
Koncernresultat på 

426 Mkr

BRETT SORTIMENT

69 000
artiklar i sortimentet (8 bolag)

7 670 
artiklar är ekologiska och miljömärkta

HÅLLBAR LOGISTIK
• Säkra leveranser

• Effektiv distribution

• Ny fordonsteknik och alternativa bränslen

TJÄNSTER & SERVICE

72 %
av försäljningen hos Martin & Servera 
 Restauranghandel sker via e-handel

• Förmånliga avtal via Premiumportalen

• Program för kalkylering, prissättning  
och inventering

KUNSKAP OCH ERFARENHET
• Utbildningsverksamheten GastroMerit 
 (3 855 sålda kursdagar)

• Rådgivning och expertis från säljare  
och  specialister

SKAPAT VÄRDE FÖR INTRESSENTERVÅRT ERBJUDANDE
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Restaurangens 
bästa partner
Martin & Servera Gruppen har visionen att tillsammans vara restaurangens bästa 
partner. Genom ett fullsortimentserbjudande som kompletteras med specialist-
företag och attraktiva tjänster kan våra bolag ge kunderna marknadens bästa 
erbjudande. Vår långsiktiga strategi bygger på fyra hörnstenar – kunderbjudande, 
ständig förnyelse, attraktiv arbetsplats och kraften att påverka.

Som svensk familjeägd företagsgrupp tänker vi långsiktigt 
och kan göra skillnad genom hela värdekedjan. Tillsam-
mans vill vi vara restaurangens bästa partner. Då behöver 
vi vara branschledande inom hållbarhet och göra det en-
kelt för våra kunder att göra hållbara val. Det är viktigt att 
vi utmanar oss själva i att pröva nya idéer för att hitta nya 

lösningar som svarar upp mot våra kunders olika behov. 
Tjänster och sortiment ska förenkla vardagen, samtidigt 
som vi hjälper till att utveckla våra kunders affär. Engage-
manget vi har för våra kunder börjar hos oss själva. Våra 
arbetsplatser ska präglas av en öppen, initiativtagande och 
samarbetsorienterad kultur.

Vision:
Tillsammans är  

vi restaurangens  
bästa partner
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Växtbaserat 
och svenskt 
vinner mark
Grossistmarknaden för livsmedel och drycker till restauranger och 
storkök omsätter cirka 50 miljarder kronor per år. En avmattning till 
följd av ett försämrat konjunkturläge märks under senare delen av 
2019 på den privata restaurangmarknaden. Branschglidningen mellan 
dagligvaruhandel och restaurang sker åt båda håll. Idag står restau-
rangmarknaden för en tredjedel av total matkonsumtion i Sverige.

Den svenska grossistmarknaden för livsmedel, 
drycker och utrustning levererar till res-
tauranger, fastfoodställen, caféer, trafiknära 
restauranger och till måltidsverksamheter 
i offentlig sektor. Det är en bransch som 
karaktäriseras av få stora aktörer, många 
mindre specialister samt direktleveranser 
från leverantörer. Martin & Servera-gruppen 
är den största aktören och bolagen i gruppen 
levererar både till privat och offentlig sektor. 

En restaurangmarknad i förändring

Under 2019 har grossistmarknaden ökat med 
4,1 procent (4,3 procent restaurangmarknad 
och 3,7 procent offentlig marknad). Restau-
rangmarknadens utveckling är till största 
delen inflationsdriven. Sedan september 2019 
har restaurangsektorns utveckling avmattats. 

Det blir allt svårare att säga vad som är 
restaurang och vad som är dagligvaruhandel. 
Gränserna suddas ut när restauranger öppnar 
butiksförsäljning och livsmedelsbutiker säljer 
mer och mer färdigmat och måltidslösningar.

Restaurangmarknaden förändras också 
genom konsolidering. Hotell- och restaurang-
kedjor växer genom förvärv och start av nya 
koncept. Antalet enskilda krögare fortsätter att 
minska. De segment på restaurangmarknaden 
som, enligt SCB, växer mest är hotellrestau-
ranger, caféer och fastfoodkoncept.

Vi ser en ökad grad av konsolidering också 
bland restauranggrossister. Det är mindre 
specialistföretag inom i första hand färskvaror 
som köps upp av större aktörer.

Samhällsfrågor och ekonomi styr  

offentliga måltider

I ett konjunkturläge där konsumtionen i restau-
rangsektorn stannar av ger försäljningen till den 

Konsumenterna lägger 
en allt större andel av 
de pengar som spen-
deras på livsmedel på 
mat utanför hemmet, 
men ökningen har 
stannat av. Siffrorna 
visar utvecklingen av 
den genomsnittliga 
andelen över riket  
exkl. moms.

30%

28%28%

26%

25%

24%

23%

25%

20%

2008 2010 2018201620142012
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offentliga marknaden en viss trygghet. Martin & Servera har 
en tredjedel av sin försäljning på den offentliga marknaden. 

Den offentliga måltiden är ett skyltfönster för svensk livs-
medelspolitik och det finns höga ambitioner med ökade krav 
på svenska produkter och mer hållbara måltider, men osä-
kerheten till följd av kommunernas ekonomiska läge är stor. 
Vissa kommuner har redan förändrat sin livsmedelspolicy, av 
ekonomiska skäl, och väljer att minska på ambitionerna vad 
gäller exempelvis andelen ekologisk mat.

Storstad och landsbygd utvecklas olika

Tillväxten på restaurangmarknaden har varit hög under 
lång tid. Konsumenterna har lagt en allt större andel av 
de pengar som spenderas på livsmedel på mat utanför 
hemmet men det senaste året har den ökningen stan-
nat av, bland annat till följd av fler färdigmatskoncept i 
butiksnäringen. 

Andelen varierar kraftigt mellan storstad och landsbygd – 
stockholmarna spenderar mer än 50 procent av sina pengar på 
restaurang och café, medan andelen är betydligt lägre i andra 
delar av landet. Genomsnittet i Sverige ligger på 28 procent. 

I en jämförelse med den internationella utvecklingen, 
så finns fortfarande en tydlig tillväxtpotential. I Storbri-
tannien och USA ligger andelen på över 40 respektive 
50 procent.

Växtbaserat och svenskt årets vinnare

Klimatfrågans ökade fokus ledde till att växtbaserad mat 
fick sitt riktigt stora genombrott under året. Eat Lan-
cet-rapporten fick stor uppmärksamhet. Nya restaurang-
koncept med fokus på växtbaserad mat har sett dagens 
ljus. Dessutom har vegetariskt och veganskt tagit en större 
plats på menyn hos alla restauranger. 

Efter torkan under förra sommaren stärktes engage-
manget för den svenska bonden och svenska råvaror. 
Efterfrågan på svenska produkter har varit fortsatt stark 
under 2019. För svenska restauranger är det närheten 
till bonden och möjligheten att berätta en historia om 
råvaran som driver utvecklingen. Även i offentlig sektor 
handlar det om närheten till råvaran, men här finns också 
en tydlig politisk vilja att stötta det lokala näringslivet. 
Självklart har klimatfrågan med kopplingen till transpor-
ter också en viktig del i den här utvecklingen.

FOODSERVICEMARKNADEN FÖRDELAT PÅ PRODUKTSEGMENT

Kött & chark Drycker, ej alkohol

Torrvaror Fisk & skaldjur

Mejeri Non food

Frukt & grönt Utrustning

Drycker, alkoholhaltiga
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Omvärlds- 
trender som 
förändrar oss
Förändringstakten är hög på de marknader där Martin & Servera Gruppen 
agerar. Vi förändras i takt med omvärlden. Genom att förstå de trender 
som driver utvecklingen kan vi möta våra kunders behov snabbt och med 
stor precision. Vi har identifierat några stora trender som påverkar vår 
bransch och vår verksamhet – digitaliseringen, förändrade konsumtions- 
mönster och ett allt större fokus på hållbarhet och hälsa.

När, var och hur konsumtionen av mat och dryck sker 
förändras i snabb takt. Idag står hotell, restauranger, 
caféer och foodtrucks för cirka en tredjedel av 
måltidskonsumtionen i Sverige. Gränserna mellan 
dagligvaruhandel och restaurang suddas ut. Delika-
tessdisken i de flesta livsmedelsbutiker erbjuder ett 
brett sortiment av egenproducerade färdiga rätter, allt 
fler restauranger erbjuder take-away, många familjer 
köper vardagsmåltider i form av färdiga kassar som 
levereras hem till dörren och i storstäderna ökar 
hemleveranser av restaurangmat via cykelbud kraftigt.

SÅ MÖTER MARTIN & SERVERA UTVECKLINGEN: 
Som stor aktör mitt i restaurangbranschen driver vi 
utveckling genom att analysera trender och lyssna på 
våra kunder. Vi utvecklar nya verksamheter, sortiment 
och koncept och tar fram digitala lösningar som 
underlättar för kunderna och driver förändring.

1 Förändrade  
konsumtionsvanor
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En fortsatt snabb teknikutveckling ställer krav på 
digitala strategier och anpassning till nya samarbets-
former. Digitalisering innebär en ökad transparens 
och öppnar för nya affärsmodeller i restaurangbran-
schen. Restauranggäster och medarbetarna hos våra 
kunder blir mer digitala vilket ställer krav på nya 
lösningar och verktyg som kan optimera verksam-
heten i restaurangköket och skapa förutsättningar för 
ökad försäljning.

SÅ MÖTER MARTIN & SERVERA UTVECKLINGEN:  
I samarbete med våra kunder provar vi nya idéer 
och vi nyttjar teknikens möjligheter för att förbättra 
och digitalisera såväl vår egen affär som våra 
kunders. Under året lanserades nya funktioner i 
e-handeln – Kalkylering & Inventering, utförsäljnings-
lista och samarbete med Karma för att rädda varor 
med kort datum. Vi har startat Martin & Servera X, 
en innovationshubb för nya digitala tjänster och 
kundcentrerade lösningar.

Dagens restauranggäster ställer höga krav på att 
det som serveras är hållbart och etiskt producerat. 
Att erbjuda ett brett utbud av hållbara produkter och 
tjänster till restauranger och storkök är självklart. 
Efterfrågan på hållbara produkter ökar, men vad 
begreppet hållbara produkter betyder förändras 
med tiden. Det behöver inte längre enbart betyda 
eko logiskt eller miljömärkt, många gånger betraktas 
svenskproducerat också som hållbart. Klimatpolitiken 
har fått stort fokus, delvis på bekostnad av andra 
hållbarhetsfrågor.

Matsvinnsfrågan är fortsatt i fokus. En tredjedel av 
den mat som produceras i världen slängs – den 
största delen i konsumentledet, men svinn uppstår 
genom hela livsmedelskedjan – från produktion 
till servering.

SÅ MÖTER MARTIN & SERVERA UTVECKLINGEN:
Vi har ambitiösa mål för försäljningen av ekologiska 
och miljömärkta produkter. Vi arbetar med lokala 
livsmedelsproducenter för att öka utbudet av svenska 
produkter. Arbetet med att minska matsvinnet har 
intensifierats. Via filtreringen Hållbara val gör vi det 
enkelt för kunderna att hitta ekologiska, miljömärkta 
och etiskt märkta produkter i e-handeln.

Vi ser tydligt att småskaliga och lokala produkter 
 efterfrågas allt mer, både från restauranger och från 
offentliga måltidsverksamheter. Restauranggäster vill 
veta varifrån råvarorna kommer och hur bonden 
arbetar. Det bidrar till matupplevelsen. Samma sak 
gäller för skolrestauranger och förskolor som också 
drivs av politiska krav för att stödja det lokala 
näringslivet. Klimatdebatten driver också på den här 
trenden med önskan om minskade transportsträckor.

SÅ MÖTER MARTIN & SERVERA UTVECKLINGEN:  
Våra bolag utökar löpande sitt sortiment av svenska 
och regionala produkter, vi berättar ofta om fantastis-
ka svenska producenter och deras verksamheter i vår 
kommunikation. Vi medverkar i branschprojekt för att 
driva efterfrågan på svenska livsmedel, Sorunda-
hallarna driver konceptet Smakriket som förmedlar 
och säljer unika svenska produkter från olika regioner i 
Sverige – från Österlen till Lappland. Sigtuna Brygghus 
brygger lokalt öl, Diskteknik erbjuder svenskt 
kem sortiment från egen produktion i Älgarås.

Medvetenheten om hur den mat vi äter påverkar den 
egna hälsan ökar. Mat och måltid får en allt viktigare 
samhällsroll. Det visar sig som politiska krav gällande 
den offentliga måltiden. Mat har blivit en identitetsfråga, 
framför allt för ungdomar. På restaurangmarknaden 
lanseras nya hälsosamma snabbmatskoncept och 
exempelvis juicebarerna blir allt fler. Efterfrågan på 
vegetariskt och veganskt ökar. Debatten om kött eller 
inte kött är ständigt i fokus, framför allt efter Eat Lancet- 
rapporten som fick stort genomslag. Anti biotika-
resistensen är ett växande problem för sjukvården i 
världen – och i Sverige. Positivt är att de svenska djur- 
uppfödarna använder minst antibiotika per kilo i hela EU.

SÅ MÖTER MARTIN & SERVERA UTVECKLINGEN: 
Vi erbjuder inte längre tobaksprodukter. Sortimentet 
av alkoholfria drycker växer. Vi breddar utbudet av 
vegetariska proteiner, frukt och grönsaker. Vi samarbe-
tar med Generation Pep kring hälsosamma mellanmål 
för barn och unga. Vi arbetar för att minska använd-
ningen av antibiotika i djuruppfödning.

3

5

Digitalisering & 
innovation

Hållbar  
konsumtion

2

4

Hälsa & medveten 
livsstil

Småskaligt med 
tydligt ursprung
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Martin & 
Servera  
Gruppen
Martin & Servera Gruppen är en svensk, familjeägd koncern med totalt 
3 250 medarbetare. Bolagen i koncernen levererar drycker, livsmedel, 
utrustning, kem och tjänster till hotell, restauranger, caféer, offentliga 
måltidsverksamheter och butiker.

Martin & Servera-gruppen består av bolagen Martin & 
 Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistik, 
Fiskhallen Sorunda, Fällmans Kött, Grönsakshallen 
Sorunda, Galatea, Martin & Servera Restaurangbutiker, 
Diskteknik och Chipsters. 

Verksamheten är koncentrerad till den svenska markna-
den. En mindre del av försäljningen sker via dotterbolag i 
Finland och Norge.

Företagets huvudsäte finns i Årsta, Stockholm. Martin & 
Servera ägs till 100 procent av Axel Johnson.

Martin & Servera
Restauranghandel

Martin & Servera
Restaurangbutiker

Grönsakshallen
Sorunda

KGA Logistik
Cleano

Production

Fällmans Kött
Brygghuset  

i Sigtuna
Storköksteknik

Fiskhallen 
Sorunda

Still Sparkling
Solutions

Bornicon &  
Salming Finland

Lubeco A/S

Diskteknik Oy

Sorundahallarna

Martin & Servera Gruppen

Martin & Servera
Logistik

GalateaChipsters Diskteknik
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Med drivkraften att förnya 
och förändra
I början av november 2019 publicerades nyheten att Axel Johnson, 
som redan tidigare ägde 70 procent av Martin & Servera, förvärvade  
resterande andel om 30 procent och att företaget därigenom blir 
helägt av Axel Johnson. 

Axel Johnson är ett svenskt familjeföretag som grundades 
1873 och som nu drivs i femte generationen. Ägarfamiljen 
har en stor passion för mat och hållbarhet, och företags-
gruppen är en av Sveriges ledande handelskoncerner. 
Långsiktighet och ansvarstagande genomsyrar verksam-
heten, men också en hög förändrings- och utvecklingstakt. 
Under de senaste åren har Martin & Serveras verksamhet 
breddats genom bland annat flera förvärv av specialistbo-
lag, utveckling av digitala tjänster och nya verksamheter. 
Det gör Martin & Servera till en komplett partner till 
Sveriges restauranger och storkök.

– Framåt ser vi att digitaliseringen och hållbarhetsfrågor 
ger bolagen inom Axel Johnson stora möjligheter till att 
utveckla verksamheten genom att arbeta smartare, resurs-
effektivare och bli ännu bättre på att förstå och ge service  
till kunderna, säger Caroline Berg, ägare och styrelseord-

förande både i Axel Johnson och i Martin & Servera. 
Med handel som utgångspunkt har Axel Johnson bytt 

form och skepnad genom åren. Däremot har viljan och 
drivkraften att förändras i kombination med att långsiktigt 
utveckla lönsamma och hållbara affärer varit intakt. Det 
är en företagstradition Axel Johnson bygger vidare på med 
tanken att om tio år kommer minst 50 procent av Axel 
Johnson bestå av verksamheter de inte ägnar sig åt idag. 
Det kan till exempel vara nya produkter, tjänster eller helt 
nya verksamheter. 

– Vi ser Martin & Serveras starka utveckling och 
ledande position på marknaden som en otroligt bra platt-
form för fortsatt framgång. Dessutom har vi fantastiska 
 medarbetare och ledare som kan göra verklighet av mål 
och visioner, säger Caroline Berg.

Caroline Berg, ägare och styrelseordförande  
i Axel Johnson och Martin & Servera
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Martin & Servera Logistiks verksamhet 
finns med lager på fyra orter – Halmstad, 
Norrköping, Enköping och Umeå – och 
ett antal omlastningscentraler runt om 
i Sverige. 

Bolagets största kund är Martin & 
Servera Restauranghandel. Varje dag, 
året runt, tar Martin & Servera Logistik 
ansvar för att kunderna får de varor de 
behöver till sina verksamheter. 

Hållbar logistik är något Martin & 
 Servera Logistik jobbar med dagligen. 
Det handlar om att se till att energi och 
resurser används så effektivt som möjligt. 
Det görs genom att se till att alla bilar 
som lämnar företagets lastkajer är fullt 
lastade, genom att distributionen plane-
ras så att bilarna kör så få kilometer som 
möjligt, men också genom investeringar 
i till exempel klimatsmarta lagerfastig-
heter och biogasbilar. Målet är att nå helt 
klimatneutrala transporter till 2030.

Martin & Servera 
Logistik

500 bilar kör dagligen ut varor 
till kunder i hela Sverige

VISSTE DU ATT…

500

Omsättning, Mkr

1 914
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Martin & Servera Restauranghandel är 
Sveriges ledande grossist och samarbets-
partner till restauranger och storkök. 
 Företaget erbjuder ett komplett sorti-
ment av färskvaror och andra livsmedel 
samt utrustning, drycker och förbruk-
ningsvaror. Martin & Servera Restau-
ranghandel finns nära kunderna med 
lokala säljkontor över hela Sverige. 

I erbjudandet ingår, utöver ett brett 
 sortiment, även service, tjänster och 

utbildningar för branschen. Martin & 
Servera Restauranghandel är tillgäng-
liga för sina kunder – genom kunniga 
säljare, genom en mängd digitala verktyg 
som underlättar kundernas vardag 
och  genom en e-handelsplattform som 
 ständigt utvecklas i dialog med kunder. 

I företaget ingår också Martin & Servera 
Restaurangbutiker som gör det möjligt 
för restaurangkunder att göra sina inköp 
i butik.

Martin & Servera 
Restauranghandel

Martin & Servera Restaurang-
handels säljare har mer än 
2 000 kundsamtal per dag.

VISSTE DU ATT…

2 000

Omsättning, Mkr

12 071
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Grönsakshallen Sorunda erbjuder marknadens 
bredaste frukt- och grönsakssortiment, har ett eget 

produktionskök samt egen tillverkning av färdig- 
skurna och förädlade frukter och grönsaker. Bolaget 

driver också Smakriket, ett varumärke för unika 
svenska, lokala produkter som passar svenska 

 restaurangers behov av kvalitet och storytelling. 
2019 vann Grönsakshallen Sorunda priset som 

Årets Arbetsgivare vid Samhalls Visa Vägen-gala. 
Läs mer på sid 34-35.

Grönsakshallen  
Sorunda

VISSTE DU ATT…

10
Grönsakshallen Sorunda säljer  
vanliga och ovanliga  produkter.  
10 miljoner  bananer levereras till 
svenska  restauranger på ett år
…men också 335 kg  bananblommor

Omsättning, Mkr

1 475
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Fiskhallen Sorunda erbjuder ett kvalitetssorti-
ment av råvaror och förädlade produkter från sjö 
och hav. Med passion och nytänkande arbetar de 
för att förse restauranger, hotell, kursgårdar och 
 storkök med de sjömatsprodukter de behöver.

Fiskhallen 
Sorunda

200 Kingcrabs har simmat 
i Fiskhallen Sorundas egna 
tankar i Västberga

VISSTE DU ATT…

Omsättning, Mkr

200 36

Fällmans Kött är specialistföretag och grossist 
för kött, vilt, fågel och chark för restauranger. 

De köper från egna gårdar och producenter i hela 
Sverige samt från utvalda producenter över hela 
världen. Fällmans Kött styckar och bereder kött 
i egna anläggningar och har kontroll över varan 
från uppfödning till färdig produkt. De tillverkar 

också korv och chark från egna recept.

Fällmans kött

Fällmans köper 100 kor per 
år från Hagshultkossorna, 
som tar hand om pensione-
rade mjölkkor och låter dem 
vara på deras ”spa för gamla 
mjölkkor” sista tiden i livet.

Omsättning, Mkr

VISSTE DU ATT…

100 174
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Galatea levererar öl, cider, vin- och spritdrycker till 
 Systembolaget, men också direkt till restaurang marknaden. 
Under 2019 expanderade man genom förvärv in på den 
finska marknaden. Nu försörjer Galatea såväl ALKO och 
dagligvaruhandeln som färjetrafiken över Östersjön med 
sina produkter.

Genom dotterbolaget Sigtuna Brygghus utvecklas craft-öl 
under varumärkena S:t Eriks och Sigtuna. Dotterbolaget 
KGA Logistik sköter distributionen och erbjuder lager- och 
transportlösningar även för andra aktörer på den svenska 
marknaden. I företagsgruppen ingår också Still Sparkling 
Solutions som erbjuder skräddarsydda vatten- och fatöl-
anläggningar för  restauranger och barer.

Galatea

Omsättning, Mkr

VISSTE DU ATT…

724
Galatea sålde 303 000 liter glögg under 
2019, en ökning med 37 procent.  
All glögg var  ekologisk.

303 000
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Åländska Chipsters är Martin & Serveras finska färskvaru-
verksamhet. Företagets rötter går tillbaka ända till år 1934. 

Verksamheten startades av åländska fiskare och bygger på 
skärgårdsbornas kunskap och långa fisketradition. 

Idag är Chipsters ett ledande specialistföretag inom 
 fiskförädling och försäljning av fiskprodukter i Finland. 

De har egna produktionsanläggningar och säljer både till 
restaurangmarknad och till dagligvaruhandel. Chipsters har 

sina rötter i en ren skärgård och värnar därför självklart 
om miljön och en hållbar fiskerinäring – från införskaffning 

och tillredning av råvaror till distribution.

Chipsters

Diskteknik erbjuder hållbara helhetslösningar inom 
disk, städ, storkök och nonfood. De erbjuder kun-

skap, teknik och produkter för bra hygien, säker mat 
och bättre totalekonomi för hotell och restauranger. 

Under varumärket Storköksteknik erbjuds köksdesign 
och service. I egen produktionsanläggning, Cleano 

Production i Älgarås, tillverkas kem-, hygien och 
rengöringsprodukter. Diskteknik finns också represen-

terade i Norge och Finland. Hållbarhetsaspekter och 
miljöhänsyn är prioriterade frågor och en stor andel 

av de produkter som säljs är miljömärkta.

Diskteknik

Nästan 90 procent av alla 
 kemprodukter och strax under 
100 procent av allt mjukpapper som 
sålts under 2019 var miljömärkt

VISSTE DU ATT…

Omsättning, Mkr

38590 %

Omsättning, Mkr

495
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HÅLLBART 
ERBJUDANDE

RESURSEFFEKTIV 
VERKSAMHET

GOD 
ARBETSGIVARE

Vi arbetar för att minska eget 
svinn, reducera vår klimat-
påverkan, sänka energiför-
brukningen och utveckla 
hållbara lösningar för lager och 
distribution. Vi erbjuder våra 
kunder säkra produkter och 
trygga leveranser.

Våra medarbetare ska trivas, 
må bra och utvecklas till-
sammans. Genom mångfald 
skapas ett bättre arbetsklimat. 
Därför behöver medarbetarna 
ha olika bakgrund, kunskap 
och erfarenheter.

De varor vi erbjuder ska 
produceras med omsorg om 
människor, djur och natur. Det 
ska vara lätt för kunderna att 
göra medvetna och hållbara 
val. Vi utvecklar tjänster som 
hjälper kunderna att minska 
sin klimatpåverkan.

Martin & Servera Gruppens kunder ska vara trygga i 
sitt val av samarbetspartner. Vår ambition är att göra 
det enklare för kunderna att ta beslut som är bra för 
människor, djur och natur. I samarbete med kunder och 
leverantörer driver vi viktiga frågor kring hållbarhet på ett 
långsiktigt sätt. Vi tror på att vara hållbara tillsammans. 

Hållbara 
tillsammans 
med kunderna 

Martin & Serveras hållbarhetsarbete är integrerat i hela 
 verksamheten och utgår från våra fokusområden – resurs-
effektiv verksamhet, god arbetsgivare och hållbart erbjudande. 
Dessa fokusområden skapar struktur i vårt arbete och hjälper 
oss att förklara och synliggöra det vi gör. Inom varje område 
finns tydliga målsättningar och aktivitetsplaner som löpande 
mäts och följs upp. Läs mer på de följande sidorna.
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Hållbarhetsarbete med  
hög ambition
Martin & Serveras fokusområden ligger till grund för verksamhetens hållbarhets-
arbete och tydliggör ambitionen om att vara branschledande inom hållbarhet. 
Uppföljning sker genom hållbarhetsmål som är kopplade till fokusområdena och 
driver Martin & Servera och restaurangbranschen i en hållbar riktning. 

– Våren 2019 fick jag i uppdrag att uppdatera och föreslå 
några riktigt utmanande hållbarhetsmål som våra två 
största bolag, Martin & Servera Restauranghandel samt 
Martin & Servera Logistik, kunde jobba mot. I många 
 bolag kämpar de som ansvarar för hållbarhetsfrågorna 
i motvind – så är det inte hos oss, berättar AnnaLena 
 Norrman, hållbarhetsdirektör på Martin & Servera.

Ett omfattande arbete gjordes med analyser, workshops 
och remisser som i slutet av 2019 resulterade i att företags-
ledningarna klubbade ett detaljerat hållbarhetsprogram 
och ett antal nya långsiktiga hållbarhetsmål inom ramen 
för Martin & Serveras fokusområden.

I hållbarhetsprogrammet beskrivs det löpande hållbar-
hetsarbetet som görs genom krav på leverantörer, ständig 
sortimentsutveckling och dagligt fokus på effektiv resurs-
användning. De långsiktiga målen handlar om att driva 
förändring för branschen. 

– Mest utmanande är nog målet att transporterna ska 

bli klimatneutrala. Där är det så mycket som vi inte själva 
kan styra över. Vi är beroende av fordonstillverkare, 
utveckling av infrastruktur vad gäller nya bränslen – och 
inte minst att våra kunder är öppna för nya leverans-
mönster, säger AnnaLena. 

Halveringen av svinnet är det mål som ligger närmast 
att nå. Det är också en utmaning, men där gäller det åtgär-
der i den egna verksamheten. Det handlar om system och 
rutiner – helt enkelt att man gör saker på rätt sätt. 

Nu börjar resan framåt. De långsiktiga målen bryts ned 
i delmål och i bolagen skapas handlingsplaner. För att 
Martin & Serveras ambitioner ska bli verklighet kommer 
planer och utfall att följas upp regelbundet – vid interna 
revisioner, genom nyckeltalsuppföljning och inte minst i 
den årliga hållbarhetsredovisningen. 

– Viktigast är att vi och våra säljare kan underlätta kunder-
nas hållbara val. För det är kunderna som är nyckeln. Deras 
behov och krav formar vår verksamhet, avslutar AnnaLena.

Kunderna är nyckeln  
i vårt arbete med 
 hållbarhet.
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Långsiktiga 
hållbarhetsmål
Martin & Servera har antagit ett antal hållbarhetsmål på 
5-10 års sikt för att driva den egna verksamheten och 
restaurangbranschen i en hållbar riktning. Dessa långsiktiga 
mål är ett första steg på resan mot en helt hållbar verksamhet. 
För att lyckas behöver vi skapa nya affärsupplägg som driver 
hållbar utveckling, i dialog med kunderna. 

1) Gäller Martin & Servera Restauranghandel och Martin & Servera Logistik. 
2) Räknat i kilo, basår 2018. Gäller Martin & Servera Restauranghandel och Martin & Servera Logistik.
3)  Idag finns solcellsanläggning i Umeå och Enköping. Installation kvarstår i Halmstad och i Norrköping.

VÅRA LÅNGSIKTIGA HÅLLBARHETSMÅL

1.

3.

2.

4.

5.

6.

Martin & Serveras transporter ska vara klimatneutrala till 2030.1)

Svinnet i vår egen verksamhet ska halveras till 2025.2)

2025 ska ekologiska och miljömärkta produkter vara 50 procent av 
 försäljningen till offentlig marknad och 20 procent till privata restauranger.1)

Engångsartiklar av plast, som förbjuds av EU till 2021,  
ska tas bort ur sortimentet senast 2020.

Plast i förpackningar får endast komma från fossilfri eller 
återvunnen fossil råvara från 2030.

Senast 2022 ska alla Martin & Servera Logistiks lagerfastigheter 
vara utrustade med solcellsanläggningar.3)
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FN:s  
globala mål 
2015 enades världens länder om gemensamma utvecklingsmål, 
Agenda 2030. Målen ska hjälpa länder, myndigheter och före-
tag att arbeta med de stora globala hållbarhetsfrågorna. Martin 
& Serveras hållbarhetsarbete bidrar till många av de globala 
utvecklingsmålen. Vi har valt att prioritera målsättningar och 
 aktiviteter kopplade till de utvecklingsmål där vår verksamhet 
har en stor och direkt påverkan genom sortiment, transporter, 
 matsvinn och samarbeten med andra aktörer i livsmedelskedjan.

Martin & Serveras bidrag

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

• Uppförandekod
• Krav på leverantörer
• Revisioner
• Arbete för ökad mångfald och integration

MÅL 8 – ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK TILLVÄXT

• Investeringar i hållbar fordonsflotta
• Målsättning klimatneutral verksamhet
• Energieffektiva lagerhus
• Förnybar energi i fastigheter

MÅL 13 – BEKÄMPA 
 KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

• Policy palmolja
• Policy soja
• 100 procent certifierad palmolja  

i egna märkesvaror

MÅL 15 – EKOSYSTEM OCH  
BIOLOGISK MÅNGFALD

• Brett sortiment av miljömärkt fisk  
och skaldjur

• Policy hållbart fiske och ansvarsfullt  
odlad sjömat

• Ställningstaganden om arter, fångstzoner 
och fångstmetoder

MÅL 14 – HAV OCH MARINA RESURSER

• Hållbar Livsmedelskedja
• Forskningsprojekt matsvinn
• Dialog och samverkan med kunder, 

 leverantörer, myndigheter och NGO’s

MÅL 17 – GENOMFÖRANDE OCH  
GLOBALT PARTNERSKAP

• Hållbara produkter
• Mål för ökad andel ekologiskt/miljömärkt
• Åtgärder för minskat matsvinn

MÅL 12 – HÅLLBAR KONSUMTION 
OCH PRODUKTION
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500
RESULTAT 2019

• Andel förnybar energi totalt 
70 procent (fg år 72 procent)

• 27 st revisioner hos externa 
transportörer

• 156 MWh producerad solcellsenergi

• 47 ton varor donerade till välgörenhet 
i stället för att bli matsvinn

PRIORITERINGAR

• Klimatneutrala transporter 
senast 2030

• Halverat svinn 2025

• Bygge av nytt lager i Norrköping

• Förändrad certifiering (från BRC till 
FSSC 22000) för lagerverksamheterna 
– Halmstad, Norrköping, Enköping 
och Umeå

• Installation LED-belysning på lagret 
i Halmstad

• Ökad resursutnyttjandegrad 
i distributionsbilarna

bilar kör dagligen ut varor från Martin & Servera 
Logistiks lager till restauranger i hela Sverige.
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Resurs- 
effektiv 
verksamhet
Martin & Servera Gruppen driver sina verksamheter med fokus på 
 resurseffektivitet och hållbarhet. Det handlar om det vi själva gör för att 
minska klimatpåverkan, energiförbrukning och svinn. Effektiv och håll-
bar logistik, investering i klimatsmart teknik för fordon och fastigheter, 
 förnybar energi och en daglig strävan för att minska svinnet.

MER HÅLLBARA TRANSPORTER

• Distribution med lastbil är en del 
av Martin & Servera-gruppens 
kärnverksamhet. Hundratals bilar 
kör dagligen ut varor till Martin 
& Serveras kunder. Att minska 
bränsleförbrukning och utsläpp är 
en självklar prioritet för oss.

• Martin & Servera utvärderar och 
testar ny teknik som kan göra 
fordonsflottan ännu mer hållbar. 
I och med att antalet tankställen 
för biogas byggs ut över landet blir 
det möjligt att använda biogasbilar 
i större skala. Vid 2019 års början 
fanns några få biogasbilar i verk-
samheten. Nu har Martin & Servera 
Logistik ett tiotal bilar på biogas, 
och investering i ytterligare 20-30 
stycken planeras under 2020. Högt 
på önskelistan för 2020 finns också 
att inom ett år ha den första bilen 
på 100 procent el i drift.

KLIMATSMARTA FASTIGHETER

• I november 2019 togs första 
spadtaget för bygget av Martin & 
Serveras nya, klimatsmarta lager-
hus i Norrköping. Det är en viktig 
pusselbit i strategin för att skapa 
branschens mest konkurrens-
kraftiga och hållbara logistik.

• Under 2019 invigdes solcells-
anläggning på taket på lagerhuset 
i Enköping som beräknas ge 230 
MWh solenergi årligen. Solceller 
finns sedan tidigare på taket till 
lagret i Umeå.

• Utbyggd rangeringsterminal i 
 Västberga i drift under året.

HÅLLBARA EMBALLAGE

• Frukt- och grönsaksleveranser i 
returlådor (SRS) har implementerats 
för de kunder som får sina leveran-
ser från lagret i Halmstad. I början av 
2020 rullas SRS-lådorna ut på Martin 
& Servera Logistiks övriga tre lager. 
Grönsakshallen Sorunda använder 
dessa returlådor sedan länge. 

• Restauranger får normalt sina 
fisk leveranser i frigolitlådor som 
sedan är svåra att ta hand om. De 
är skrymmande och drar lätt till 
sig lukter. Fiskhallen Sorunda har 
introducerat ett nytt sätt att trans-
portera fisk och skaldjur till kund 
– utan frigolit. De pressar den frigolit 
som fisken ligger i när den kommer 
till deras lager, vilket gör att flera 
månaders frigolit ryms på några få 
lastpallar, så att antalet hämtningar 
med lastbil minskar.

• Både Grönsakshallen Sorunda och 
Martin & Servera Logistik testar 
att ta bort skyddsplasten runt 
transportburarna för att minska på 
onödig plastanvändning.
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HALVERAT SVINN 2025

• Målet är att till 2025 halvera svinnet i kilo i våra 
verksam heter jämfört med basår 2018. Martin & Ser-
vera Logistik och Martin & Servera Restauranghandel 
driver ett gemensamt arbete för att hitta lösningar och 
mer strukturerade arbetssätt som kan minska svinnet.

• Martin & Servera har, som en av flera branschaktörer, 
deltagit i arbetet med en uppdatering av Kost & Närings 
branschöverenskommelse som syftar till att etablera 
praxis inom livsmedelsupphandling och skapa förut-
sättningar för goda affärer. I den uppdaterade överens-
kommelsen finns nu en ”hållbarhetstrappa” som är en 
rekommendation för att skapa krav i offentlig upphand-
ling som tar hänsyn till praktiska förutsättningar och 
inte driver onödigt svinn i grossistledet.

• Livsmedel doneras regelbundet från Martin & Serveras 
alla fyra lager till välgörande ändamål. Det handlar om 
fullt ätbara varor som av olika anledningar inte kan 
säljas – korta datum, brutna förpackningar eller andra 
orsaker. 2019 donerades 47 ton varor.

CERTIFIERINGAR FÖR TRYGGA AFFÄRER

• Kunderna till bolagen i Martin & Servera-gruppen 
kan vara trygga med att de gör affärer med företag 
som hela tiden strävar efter bättre kvalitet och mer 
 hållbara  lösningar. 

• Miljö- och kvalitetscertifikat visar att det finns funge-
rande rutiner för kontroll av varor och leveranser, att 
produktsäkerhet ständigt är i fokus och att förbättrings-
åtgärder för att minska miljöbelastningen och effektivi-
sera verksamheten ständigt pågår. 

• Sedan april 2019 är bolagen Galatea, Sigtuna Brygg-
hus och KGA Logistik certifierade enligt ISO 9001 och 
14001. Nu är alla Martin & Servera-gruppens bolag 
ISO-certifierade.

• Sedan maj 2019 är alla lager inom Martin & Servera 
 Logistik certifierade enligt matsäkerhetsstandarden  
BRC Storage & Distribution med högsta betyg.
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Mat räddas från att bli svinn
Redan när maträddarlösningen lanserades för tre år sedan var Martin 
& Servera en partner till Karma, bland annat genom att rekommendera 
appen till sina restaurangkunder. Samarbetet utvecklades 2019 med en 
lösning som låter Martin & Serveras kunder rädda färskvaror med kort 
datum från koncernens alla lager. 

Jiyan Duran är Sverigechef för Karma och en av 
initiativtagarna till den nya lösningen. 

– Genom att vi integrerade Martin & Serveras 
e-handelsplattform i Karmaappen så syns allt poten-
tiellt matsvinn för våra restaurangkunder i realtid, 
förklarar Jiyan. Restauranger får notiser om att 
Martin & Servera exempelvis har kött eller grönsaker 
som håller på att gå ut. Varorna kan beställas till ett 
rabatterat pris och levereras med kundens ordinarie 
leverans. Därmed uppstår inte heller några onödiga 
transporter.

Karma har drygt 10 000 restauranger och butiker 
anslutna i appen som nu kan handla och bidra till att 
rädda utmärkt mat. 

– Vi ser också att många 
aktörer inom offentlig 
sektor har startat Kar-
ma-konton nu. Även om 
de inte säljer sin egen 
mat till konsumenter 
så kan de bidra till en 
ökad hållbarhet genom 
att handla räddad mat via 
Karma från Martin & Servera!
Satsningen ligger väl i linje med 
Martin & Serveras strävan att minska 
svinnet genom hela livsmedelskedjan. Under 2019 
har den gemensamma satsningen räddat totalt 165 
ton mat från att slängas. 

KARMA
Martin & Servera samarbetar sedan 
flera år med Karma som verkar för 
att all mat som produceras också 
konsumeras. Via Karmaappen kan 
restauranger och butiker enkelt lad-
da upp och sälja sitt överskott till ett 
rabatterat pris. Karmas partners får 
därigenom en möjlighet att enkelt 
minska sitt matsvinn, få tillbaka en 
del av den investeringen de redan 
gjort, stärka sitt varumärke och nå 
nya kunder. För konsumenter är 
Karma både ett sätt att göra gott för 
miljön samtidigt som man sparar in 
på plånboken. 
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23 % 
Andelen kvinnor bland lager- och distributions-
personal på Martin & Servera Logistik.

RESULTAT 2019

• Frisknärvaron, andel anställda med 
mindre än fem sjukdagar, var 59,7 
procent (fg år 50,3 procent)

• Andelen kvinnor i ledande positioner 
i Martin & Servera Gruppen var 
31 procent (fg år 30 procent)

• 7 993 interna utbildningstimmar

• Andelen kvinnor i koncernledningen 
var 42 procent (33 procent)

PRIORITERINGAR

• Utveckla strategier för koncernens 
kultur och mångfaldsarbete

• Handlingsplaner per bolag  
för att attrahera och behålla 
nyckelkompetens

• Fortsatt digitalisering av processer, 
arbetssätt och internt lärande för 
bolagen i Martin & Servera Gruppen
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God arbets- 
givare
Medarbetare som trivs, mår bra och utvecklas tillsammans är grunden 
för Martin & Servera Gruppens framgång. Genom våra olikheter skapar 
vi ett bättre arbetsklimat och utvecklar verksamheten framåt, och därför 
behöver vi personer med olika bakgrund, kunskap och erfarenheter.

VÄLKOMNANDE ARBETSPLATS

• Under året har introduktionspro-
cessen för nya chefer och medar-
betare uppdaterats. Som ett stöd 
i arbetet för att introducera nya 
chefer och tjänstemän finns nu en 
digital handbok på intranätet med 
information kring vad som är bra 
att tänka på för den som är ny. Den 
ger enkel och tydlig information på 
ett överskådligt och lättbegripligt 
sätt. Där finns också stöd för chefer 
inför och under introduktionen av 
en ny medarbetare.

• Alla nya medarbetare går en digital 
introduktionsutbildning som ger 
en tydlig bild av Martin & Servera- 
gruppen – vilka vi är, vad vi står 
för och vad vi gör. På så sätt kan 
alla känna sig trygga från start och 
snabbt vara redo för fortsatt intro-
duktion på arbetsplatsen.

• Samtliga bolag inom Martin & 
Servera använder sedan våren 
2019 ett gemensamt arbetssätt vid 
rekryteringar. Fokus ligger på att 
korta ned ledtider, öka transparens 
och kommunikation till kandi-
daterna och skapa det allra bästa 
beslutsunderlaget för rekryterande 
chefer. Allt för att skapa den bästa 
kandidatupplevelsen – även för 
dem som inte får det jobb de sökte.

MEDARBETARE OCH ARBETSMILJÖ

• Totalt deltog 88 procent av 
medarbetarna i den årliga medar-
betarundersökningen. Undersök-
ningen omfattar alla bolag i Martin 
& Servera-gruppen utom finska 
Chipsters. I resultatet från med-
arbetarundersökningen syns en 
positiv utveckling. Generellt visar 
undersökningen att medarbetarna 
trivs och mår bra på jobbet. 

• 2019 var första året som den psy-
kosociala arbetsmiljön mättes. Den 
påverkas av stressnivå, möjlighet 
till återhämtning och stöd vid hög 
arbetsbelastning. Eftersom det var 
första året finns inga jämförande 
siffror, men i jämförelse med andra 
företag och branscher ser Martin & 
Serveras resultat bra ut. 

• En internetbaserad utbildning om 
arbetsmiljöfrågor för chefer har 
tagits fram. Den handlar dels om 
systematiskt arbetsmiljöarbete, 
men innehåller också informa-
tion kopplat till den psykosociala 
arbetsmiljön.

ANTIKORRUPTION

• I relationen med kunder, leve-
rantörer och samarbetspartners 
finns en korruptionsrisk. Martin 
& Servera har identifierat följande 
funktioner i koncernen som mest 
utsatta: försäljning, inköp, logistik, 
marknad och IT. Därför finns en 
obligatorisk webbaserad utbildning 
om anti-korruption för medarbetar-
na i dessa funktioner. 

• Koncernens visselblåsartjänst är 
från 2019 också öppen för externa 
aktörer. Inga ärenden gällande 
antikorruption har anmälts.
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OLIKHETER ÄR EN STYRKA

• Mångfald leder till nytänkande, utvecklar företagskul-
turen och arbetet i vardagen. Mångfald för även med 
sig affärsmässiga fördelar. Att se bortom skillnader och 
kategoriseringar, att organisationen speglar marknaden 
och samhället, att olika erfarenheter och perspektiv tas 
tillvara – det skapar konkurrensfördelar.

• Martin & Serveras målbild vad gäller mångfald är att 
 diskriminering baserad på identitet, livsstil eller här-
komst inte ska förekomma, att samtliga arbetsplatser 
ska ha en tillåtande kultur och ett öppet arbetsklimat 
och att alla bolag ska ha ett fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Dessutom är målet för 2020 att köns-
fördelningen per funktion ska vara inom spannet 40-60 
procent, att könsfördelningen i ledande positioner 
ska ligga inom spannet 40-60 procent och att andelen 
anställda med utländsk bakgrund i ledande position ska 
vara minst 20 procent.

• I januari 2019 lanserades en introduktionsutbildning i 
mångfald som är obligatorisk för nyanställda. Den be-
handlar normer, diskriminering och trakasserier i syfte 
att visa på att olikheter på en arbetsplats är nyttigt. Hos 
Martin & Servera ska alla känna sig välkomna till job-
bet. Frågorna följs upp i den årliga medarbetarenkäten 
som är grunden i det förbättringsarbete som varje chef 
driver i sin arbetsgrupp.

• Ett av bolagen i Martin & Servera-gruppen – Grönsaks-
hallen Sorunda – tog i november 2019 emot pris som 
Årets bästa arbetsgivare vid Visa Vägen-galan. Priset 
delas ut av Samhall och uppmärksammar de som går i 
bräschen för personer med funktionsnedsättning och 
bryter deras utanförskap på arbetsmarknaden. Läs mer 
på sid 34-35.

• Martin & Servera Logistiks verksamhet i Umeå arbetar 
för att främja mångfalden i verksamheten på flera sätt. 
Ett exempel är att man våren 2019 tog emot SFI-prak-
tikanter som två dagar per vecka åkte med en chaufför 
för att på ett naturligt sätt få träna svenska och samti-
digt få en inblick i svenskt arbetsliv.

• Sedan flera år har Martin & Servera-gruppen ett sam-
arbete med Öppna dörren, en organisation som hjälper 
nyanlända att knyta viktiga kontakter i samhället. 
Nu har också tecknats avtal om mentorsprogram med 
Mitt Liv som arbetar för ett inkluderande samhälle och 
en arbetsmarknad som värdesätter mångfald.

KUNSKAP GER UTVECKLING

• En organisation som är spridd över flera bolag och finns 
geografiskt från Luleå i norr till Malmö i söder kan dra stor 
nytta av digitala interna utbildningar. Alla medarbetare 
får samma information, det går att repetera vid behov och 
det sparar tid – för medarbetare och för chefer.

• Idag finns, utöver den digitala introduktionsutbildningen, 
webbaserade utbildningar inom en mängd olika områden 
– bland annat sparsam körning, antikorruption, hållbarhet 
och matsäkerhet. Nyheter i utbudet 2019 är utbildningar 
inom arbetsrätt och arbetsmiljö för organisationens che-
fer samt en uppdaterad utbildning i informationssäkerhet. 
Utbildningarna är ibland obligatoriska för samtliga, ibland 
endast för de grupper som är direkt berörda.

• Som en del i Martin & Serveras arbete att vara en att-
raktiv och hållbar arbetsgivare erbjuds alla nya chefer 
ett företagsanpassat ledarutvecklingsprogram. En nyhet 
är att programmet nu är öppet för alla bolag i Martin & 
Servera-gruppen. Extra ledarutvecklingsprogram har 
genomförts för Diskteknik – ett för ledningen och ett för 
övriga chefer.

• Under året har chefer som leder medarbetare på LO:s 
avtalsområden gått lärarledda arbetsrättsutbildningar.

ANDELEN KVINNOR I LOGISTIKEN

2014 påbörjade Martin & Servera Logistik en strategisk satsning 
för att öka andelen kvinnor i logistiken. Andelen kvinnor inom 
 lager och distribution har sedan dess ökat med 5 procentenheter.

2014 2019

18 %

23 %
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Rasmus tjänst inrättades efter en större om-
organisation där fem större försäljningsområ-
den i landet blev åtta. Hans erfarenhet är att 
omorganisationen har påverkat kunderna i en 
positiv riktning. 

– Vi fattar snabbare beslut idag med kor-
tare vägar och ett ökat mandat hos säljarna 
att ta fler frågor själva, vilket resulterar i att 
kunden får snabbare och bättre hjälp.

Du är relativt ny i din roll på Martin & Servera 

Restauranghandel, vad är roligast? 

– Att jag lär mig något nytt varje dag, det 
kan jag ärligt säga. Jag gillar att det är ett 
högt tempo och att man hela tiden känner 
att man tar steg framåt i sin utveckling. Vi 
har också fantastiska medarbetare i hela 
bolaget, och det är framför allt det som gör 
att det är så kul att komma till jobbet!

Rasmus berättar att de kontinuerligt får 
tillgång till nya, smarta digitala lösningar som 
hjälper både organisationer och kunder. 

– Samtidigt lyfts det också mycket idéer 
från medarbetare, som gör att vi hela tiden 
blir snäppet bättre. 

Hur ser du att du kan utvecklas? 

– Jag har alltid målsättningen att utvecklas 
och lära mig mer, oavsett om det gäller jobb 
eller sport. Den möjligheten upplever jag 
verkligen finns inom Martin & Servera. Sen 
får vi se om jag kommer fortsätta arbeta med 
samma saker framöver också. Men jag ser 
många möjligheter här!

Har du någon favorit bland Martin & Serveras 

produkter? 

– Det är nog våra halloumifries då!

Högt tempo och utrymme 
för personlig utveckling
Rasmus Andersson är försäljningsledare på Martin & Servera Restaurang-
handel i Umeå där han ansvarar för att coacha och utveckla medarbetarna 
och säkerställa att alla tillsammans arbetar mot uppsatta mål. 

Jag lär mig 
något nytt  
varje dag
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– Vi tycker egentligen att det är ett 
grundfel att man ska behöva bygga en 
sidokonstruktion för människor med en 
funktionsnedsättning. Men så länge det 
finns behov av en sådan ska vi givetvis 
finnas kvar.

Visa vägen-priset delas ut av Samhall 
varje år och uppmärksammar eldsjälar 
och arbetsgivare som öppnar arbets-
marknaden för personer med funktions-
nedsättning. Grönsakshallen Sorunda 
prisades som Årets arbetsgivare 2019.

– Med Visa-vägenpriset hyllar vi arbets-
givare och eldsjälar som tar människor 
från ett utanförskap till ett innanför-
skap. Sorunda gör inte någon skillnad 
mellan att vara lönsam och att vara 
hjälpsam i sin roll som arbetsgivare. Vi 
menar att det är en bra värdering att 
inte ta in människor i sin verksamhet 
för att hjälpa dem, utan för att man 
tror att de har något att bidra med. 

För Sorunda är det självklart att man 
efterfrågar en kompetens.

Forskning visar att heterogena grupper 
där olika förmågor blandas i regel är mer 
framgångsrika än homogena grupper. 

Samhall hyllar 
arbetsgivare som 
inser att alla 
kan bidra till 
verksamheten.

Olikheter utvecklar med-
arbetare och företag på 
Grönsakshallen Sorunda
Grönsakshallen Sorunda vann priset som årets arbetsgivare vid 
 Samhalls Visa Vägen-gala 2019. – Med priset hyllar vi arbetsgivare 
och eldsjälar som tar människor från ett utanförskap till ett innanförskap, 
berättar Mats Eliasson som är marknadsdirektör på Samhall.

34 MARTIN & SERVERA • ÅRS- OCH HÅLLBARHETSBERÄTTELSE 2019

FOKUSOMRÅDE GOD ARBETSGIVARE



– Grönsakshallen Sorunda har en fantastisk förmåga 
att hitta rätt arbetsuppgift till rätt medarbetare. Här 
finns till exempel personer som mår bra och fungerar 
som bäst när arbetsuppgiften är väldigt tydlig. 

De flesta skulle få svårt att fokusera efter ett tag och 
börja göra fel, men de här personerna tappar aldrig 
koncentrationen och gör rätt varje gång, förklarar 
Mats. På det sättet blir alla vinnare, medarbetaren 
som kan känna arbetsglädje och stolthet och före-
taget som har rätt person på rätt plats. 

– Den värdegrund vi ser hos Grönsakshallen Sorunda 
är inspirerande för alla. Det är lätt att prestera här, för 
det finns en tydlig inställning att alla har lika värde.

VINNARE AV VISA VÄGEN-PRISET 2019
Visa vägen-priset delas ut av Samhall och upp-
märksammar eldsjälar och arbetsgivare som öppnar 
arbetsmarknaden för personer med funktions-
nedsättning. Grönsakshallen Sorunda utsågs till 
Årets arbetsgivare 2019 med 
motivationen: ”Hos denna 
arbetsgivare är alla olika 
men lika viktiga. Här ses 
mångfald som en tillgång 
och annorlunda som 
en särskild kompetens. 
Därmed skapas en kultur 
med oöverträffad kon-
kurrenskraft, där allt som 
levereras är gott.”

GRÖNSAKSHALLEN SORUNDA  

+ SAMHALL = SANT

Samarbetet mellan Grönsakshallen 

Sorunda och Samhall bygger på 

att erbjuda restaurangkunder ett 

premiumsortiment av frukt och 

grönsaker och samtidigt hjälpa 

personer med funktionsnedsättning 

till ett givande arbete.
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7 670  
Ekologiska och miljömärkta artiklar i bolagens  sortiment.

RESULTAT 2019

• 70 st leverantörsrevisioner (fg år 37)

• 49 st varuleverantörer har bedömts 
och godkänts (fg år 75)

• Köp av sojacertifikat motsvarande 
3 500 ton soja

• 7 670 st ekologiska och miljömärkta 
artiklar i bolagens sortiment

• Martin & Servera Restauranghandels 
försäljning av ekologiska och miljö- 
 märkta artiklar stod för 33,3 procent 
av försäljningen till offentlig marknad 
och 11,3 procent till privat marknad

PRIORITERINGAR

• Ökad försäljning av ekologiska  
och miljömärkta produkter

• Minska onödig plastanvändning  
i engångssortiment och  
livsmedelsförpackningar

• Ingen antibiotika i tillväxt- 
främjande syfte för livsmedels- 
producerande djur

• Tydliggöra produkternas klimat-
påverkan i Martin & Servera 
Restauranghandels e-handel

• Fortsatt samverkan med kunder 
och andra aktörer för att driva 
hållbar utveckling
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Hållbart  
erbjudande
De varor som Martin & Servera Gruppen erbjuder produceras med  
omsorg om människor, djur och natur. Vi försöker göra det lätt för 
kunderna att göra medvetna och hållbara val och vi utvecklar tjänster 
som hjälper kunderna att minska sin klimatpåverkan. I samarbetet 
med våra leverantörer lägger vi stor vikt vid hållbarhetsfrågorna.

HÅLLBARA BESLUT

• I maj 2019 slutade Martin & Servera att sälja tobaks-
produkter, vilket mottogs positivt av både medarbetare 
och kunder. 

• Skalägg från burhöns tas bort ur sortimentet senast 
2021. Under 2019 togs beslut om att även ta bort ägg 
från  burhöns i alla produkter där ägg ingår.

• Vi införde en plastpolicy, tog fram en materialguide och 
påbörjade ett omfattande sortimentsarbete för att kunna 
hjälpa våra kunder att göra hållbara val för engångs-
produkter. Vi vill också påverka och inspirera våra 
leverantörer att hitta nya material och nya lösningar för 
livsmedelsförpackningar. Av den anledningen förstärktes 
Martin & Servera Restauranghandels inköpsavdelning 
med en förpackningsspecialist. 

• 2019 var det år då växtbaserad matlagning verkligen tog 
plats på menyerna på Sveriges restauranger, bland annat 
fick Eat Lancet-rapporten stort genomslag. En ökad 
klimatmedvetenhet har påverkat restauranggästernas val. 
Sortimentet av alternativa proteiner breddas och försälj-
ningen av frukt och grönsaker ökar. 

EKOLOGISKT OCH MILJÖMÄRKT

• Målsättningarna gällande försäljning av hållbara 
produkter har reviderats. Ekologiska och miljömärkta 
produkter ska 2025 stå för 50 procent av försäljningen  
till offentlig marknad och 20 procent till privata 
 restauranger. 

• Det finns ett brett utbud av ekologiska och miljömärkta 
artiklar i koncernbolagens sortiment. Cirka 90 procent 
av Disktekniks kemprodukter är miljömärkta. Fiskhal-
len Sorunda säljer inte fisk som är rödlistad av WWF. 
Martin & Servera Restauranghandel tar ställning kring 
fisksortiment kopplat till arter, fångstzoner och fångst-
metoder. Galatea har ett brett utbud av ekologiskt vin 
och öl. 

• Under 2019 lanserades webbutbildning för offent-
lig sektor om ekologiska livsmedel, vi medverkade i 
kampanjen Eko-september och arrangerade en egen 
kundtävling på tema Öka Eko.
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SAMVERKAN GENOM  

LIVSMEDELSKEDJAN

• Martin & Servera är en stor aktör i 
branschen och kan därför påverka 
och förändra. Tillsammans med 
andra handelsföretag, livsmedels-
producenter, kommuner och 
restaurangföretag samarbetar vi om 
de viktiga hållbarhetsfrågorna.

• Sedan januari 2019 är vi medlem-
mar i Hållbar Livsmedelskedja som 
är ett samarbete mellan livsmedels-
företag. En tro på ökad samsyn 
i viktiga framtidsfrågor och ett 
gemensamt ansvar för en hållbar 
livsmedelsförsörjning är grunden 
för gruppens arbete.

• Martin & Servera är medlemmar i 
Sojadialogen, ett samarbete mellan 
svenska foderföretag, livsmedels-
producenter, handelsföretag och 
intresseorganisationer som försöker 
påverka produktionsvillkoren av soja 
i sina leverantörsled. 2019 har ett för-
tydligande klubbats så att Sojadialo-
gens medlemmar åtagit sig att verka 
för att alla produkter som når Sverige 
efter 2025 bara innehåller hållbart 
producerad eller certifierad soja.

• Livsmedelsbranschen, med Martin 
& Servera som ett av flera medver-
kande företag, har startat arbetet 
med att utveckla de gemensamma 
antibiotikakriterierna. Arbetet 
fortsätter under 2020. En minskad 
antibiotikaanvändning till livsmed-
elsproducerande djur handlar både 
om förbättrad djurvälfärd och om 
att minska risken för antibiotika-
resistens vilken utgör ett stort hot 
mot folkhälsan.

SAMARBETE SOM  

SKAPAR TRYGGHET

• De produkter som säljs av bolagen 
inom Martin & Servera-gruppen 
ska vara producerade med fokus på 
god djuromsorg, bra arbetsförhål-
landen och låg miljöpåverkan. Vi 
ställer krav på underleverantörer 
genom koncernens uppförandekod 
som är grunden i arbetet med 
hållbar produktion och gäller för 
alla varuleverantörer – svenska och 
utländska. Produktkategorier och 
produktionsländer och –metoder 
riskbedöms, och ett utvalt antal 
leverantörsrevisioner görs varje 
år. 2019 reviderades bland annat 
 bananodlingar i Ecuador, kött-
uppfödare i Uruguay och Brasilien 
samt fetaostproduktion i Grekland.

• I uppförandekoden regleras också 
antikorruption. Där står att leve-
rantören ska anta och följa en 
policy mot mutor och korruption 
och att medarbetare i företaget inte 
får ta emot eller ge mutor. Affärer 
med Martin & Servera ska ske på 
ett affärsetiskt sätt.

• Vi värnar om våra kunders kunder 
– de som äter maten som tillagas på 
svenska restauranger och matsalar. 
Därför har vi en genomarbetad 
process för vad som ska göras om 
något händer som kan hota matsä-
kerheten. Under 2019 hanterade vi 
51 händelser, varav 17 bedömdes 
som hot av matsäkerhet och med-
förde återkallning av utlevererade 
varor. Dessa berodde exempelvis 
på förekomst av listeria, spår av 
ej deklarerade allergener. 

INNOVATIVA & HÅLLBARA  

SAMARBETEN

• Under 2019 har vi presenterat flera 
innovativa produktsamarbeten. 
En ekologisk hönsfärsburgare på 
kött från värphöns som Kronfågel 
tog fram i samarbete med Martin 
& Servera Restauranghandel, en 
baljväxtfärs som produceras av 
Grönsakshallen Sorunda i samar-
bete med Axfoundation (läs mer 
om den på sid 39). 

• I början av sommaren lansera-
des nya digitala lösningar för att 
minska matsvinnet – både via 
Martin & Servera Restauranghan-
dels e-handel och via appen Karma. 
Hela 165 ton mat räddades via den 
här utförsäljningsfunktionen från 
att bli svinn under 2019. Läs mer 
på sid 29.

• Martin & Serveras innovations-
hubb, Martin & Servera X, har 
stöttat och startat flera hållbara 
experiment. Läs mer om Restau-
ranglabbet på sid 40.
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Berätta hur ni tänker kring era hållbara måltider?

– I våra verksamheter känner vi ett stort ansvar för 
att låta måltiden ha en så liten miljöpåverkan som 
 möjligt samtidigt som våra gäster känner matglädje, 
blir  mätta och får den energin de behöver för att orka 
med sitt skolarbete. 

Måltidsenheten i Österåker bygger menyerna utifrån 
de råvaror som finns att tillgå i säsong och som passar i 
deras tänk. Det ska gärna vara svenskt och klimatsmart, 
gott och nyttigt. Man har bland annat bytt ut mycket av 
nötköttet till kyckling, och man minskar de animaliska 
proteinerna och ökar vegetabilier i matlagningen för att 
minska klimatavtrycket. 

Just den vegetariska maten är oerhört viktig, berättar 
Johanna. 

– Vi erbjuder två rätter varje dag varav den ena alltid 
är vegetarisk, berättar Johanna. 

Ni har testat baljväxtfärs i samarbete med Martin & Servera 

på i Hackstakökets matsal under året. Hur gick det?

– Gymnasieeleverna är våra mest svårflirtade matgäster, 
men resultatet var överraskande positivt. Första gången 
bjöd vi på Spagetti Baljognese. Många tog om och tyckte det 
var roligt att få testa något nytt. Vi har också använt balj-
växtfärsen till vår tacobuffé och i vår miljövänliga lasagne. 

Vad kan ni på era skolor bidra med när det gäller 

 utvecklingen av plantbaserade råvaror?

– Dialogen med våra matgäster är en bra start. Vi pratar 
om hur allt vi gör lämnar avtryck och att varje gång man 
gör ett bättre val så är det en vinst för miljön. Vi undviker 
att benämna rätter som vegetariska utan kallar dem till 
exempel klimatsmarta eller miljövänliga. Under en inspi-
rationsdag fick våra kockar skapa nya rätter av baljväxt-
färsen. Tre rätter stack ut; en klimatsmart biff med smak 
av lime, gräslök och persilja, en chili sin carne och en po-
tatisgratäng med baljväxtfärs och lagrad smakrik ost som 
alla kommer att servera i skolorna under vårterminen!

Spagetti Baljognese  
gjorde succé!
Johanna Lindholm är biträdande enhetschef på måltidsenheten i Österåker.  
Vi träffar henne och pratar om hur skolmaten kan bli mer miljövänlig.

FYRA GRÖDOR I EN 
PLANTBASERAD FÄRS
Baljväxtfärsen är en innovativ 
och hälsosam produkt med rå-
varor som är odlade, skördade 
och tillredda i Sverige. Färsen 
innehåller fyra svenskodlade 
grödor – sötlupin, åkerböna, 
gråärt och raps. Baljväxtfärsen 
har tagits fram i ett koncern-
samarbete mellan Martin & 
Servera Restauranghandel, 
Grönsakshallen Sorunda och 
Torsåker gård.
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Tillsammans med Martin & Servera har man 
inlett ett samarbete kring områden som cir-
kulär ekonomi, matsvinn och food tech.

– Martin & Servera delar vår ambition 
att uppgradera och säkra framtidens restau-
rangbransch och i ett första projekt är vi med 
och testar och utvecklar recept för en ny 
produkt, baljväxtfärs. 

Svinn bara början

– Många ser det som att när svinnet är han-
terat är vi klara. Vi menar att det är nu det 
börjar, förklarar Johan. Nästa steg är betydligt 
svårare. Hur inreder vi restaurangerna? Är 
rostfritt stål hållbart? Vad är belysningen 
gjord av, vad sitter vi på, vilka färger målar vi 

med? Plus de komplexa frågorna kring maten, 
som till exempel hur man jämför en ekologisk 
morot transporterad från Tyskland med en 
vanlig från Borås?

Restauranglabbet vill reda ut de här sakerna 
en i taget, och man tar hjälp av både näringsliv 
och akademi. De två pratar sällan med varandra 
menar Johan, och de vill man ändra på genom 
att bjuda in till samtal. Restauranglabbet vill 
samtidigt visa på både hållbarhet och lönsamhet. 

– Den ekonomiska delen är avgörande, är 
det inte är lönsamt så finns det inte. Samti-
digt måste företagen förstå att det handlar om 
att vinna eller försvinna. Är de inte med på 
tåget så har de inget att sälja i framtiden.

Restaurangbranschens 
hållbarhetsarbete har 
bara börjat
– Drygt 25 procent av alla koldioxidutsläpp kommer från matindustrin. 
Restaurangbranschen har en skyldighet att ta tag i problematiken själva 
och inte vänta på att någon annan ska göra det, säger Johan Gottberg, 
kock och en av initiativtagarna till Restauranglabbet. 

RESTAURANGLABBET
Martin & Servera har inlett ett 
samarbete med Restaurang-
labbet kring ambitionen att 
utveckla hållbar restaurangdrift. 
Restauranglabbet är en innova-
tionsarena som undersöker hur 
hållbar och cirkulär en restau-
rang kan bli. Restauranglabbet 
är samtidigt en fysisk restau-
rang i Stockholm som fungerar 
som testbädd, där man kan äta 
lunch eller fika. 
www.restauranglabbet.se

Många ser det 
som att när 
svinnet är 
hanterat är vi 
klara. Vi menar 
att det är nu 
det börjar.
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Med QuizRR 
försöker vi bidra 
till att stärka de 
anställda så att de 
själva kan påverka 
sina arbetsvillkor

Viveka Risberg är programansvarig för Hållbar 
konsumtion och produktion på Axfoundation.

– En stor utmaning är att fabriksanställda i 
Kina sällan kan organisera sig fackligt, föra di-
alog med arbetsgivaren eller framföra klagomål 
och synpunkter. Kännedom och kanaler saknas. 
Med QuizRR försöker vi bidra till att stärka 
de anställda så att de själva kan påverka sina 
arbetsvillkor inom de ramar som är möjliga i ett 
land som Kina. 

Det digitala träningsverktyget QuizRR består 
av kortfilmer inspelade på fabriker i Kina som 
illustrerar viktiga områden i arbetsrätten. Efter 
varje kortfilm får deltagaren svara på quizfrå-
gor, som till exempel om en förman har rätt att 
lägga handen på din axel eller om du har rätt 
till mammaledighet. Genom att ”spelifiera” 
utbildningen blir det underhållande, samtidigt 
som både anställda och chefer lär sig om rättig-
heter och skyldigheter, menar Viveka. 

– Vi hoppas och tror att QuizRR leder till 
ökad kunskap, ett bättre dialogklimat mellan 
anställda och chefer och att anställda får ökad 
möjlighet att utöva sina rättigheter.

Kunskapslyft på  
fabriker i Kina
Den största delen av världens livsmedel och varor produceras 
idag i Kina och övriga Asien, i fabriker som inte sällan präglas av 
problematiska arbetsförhållanden. Studier och erfarenhet visar att 
regler och kontroller måste kompletteras med insatser för att öka 
kunskap och egenmakt bland de anställda på fabrikerna. Därför 
uppmuntrar Axfoundation Axel Johnson-bolagen att använda 
utbildningsverktyget QuizRR.

QUIZRR HOS MARTIN  
& SERVERA
Syftet med digitala tränings-
verktyget QuizRR är att sprida 
kunskap till så många som 
möjligt, på ett så lättillgäng-
ligt och underhållande sätt 
som möjligt. Martin & Servera 
 började använda QuizRR  under 
2014 i en av sina leveran-
törsfabriker i Kina. Idag finns 
 utbildningen på fyra fabriker 
och 1 077 arbetare har ge-
nomgått kursen. QuizRR är ett 
svenskt ed tech-företag och 
som även utvecklat tränings-
verktyg för fabriker i Thailand 
och Bangladesh.
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SVENSKA KOCKLANDSLAGET 

Martin & Servera 
är stolt samarbets-
partner och en 
av huvudsponso-
rerna till Svenska 
Kocklandslaget 
under perioden 2017–2020. Martin 
& Servera Restauranghandel och 
Sorundahallarna levererar råvaror till 
laget. Ett dedikerat team ser till att 
Kocklandslaget får exakt de produk-
ter de önskar.

Utöver arbetet med att hitta rätt 
råvaror genomför Martin & Servera 
många aktiviteter tillsammans med 
laget som till exempel gästspel på 
mässor eller besök hos kunder. 

Läs mer om samarbetet på sid 44-45.

EXCEPTIONELL RÅVARA 

Exceptionell 
Råvara är ett 
kvalitetsorien-
terat, brett och 
inkluderande initiativ för att ut-
veckla modern gastronomi och förse 
restauranger i toppskiktet med unika 
svenska råvaror. Martin & Servera 
deltar i syfte att föra samman kockar 
och producenter i nya samarbeten.

GENERATION PEP 

Generation Pep är en 
icke vinstdrivande 
organisation startad 
på initiativ av Kron-
prinsessparet som 
arbetar för att skapa kunskap och 
engagemang kring barns och ung-
domars hälsa.

Martin & Servera delar Genera-
tion Peps målsättning att barn och 
ungdomar ska äta gott och närings-
riktigt och röra på sig så mycket 
som  möjligt.

Samarbeten och 
engagemang
Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist. Med det 
följer ett stort ansvar. Genom en mängd olika samarbeten med 
föreningar, myndigheter och organisationer driver vi viktiga frågor 
som bidrar till branschens utveckling. Martin & Servera vill vara en 
god kraft i samhället. Vi medverkar därför i olika branschprojekt som 
främjar branschens tillväxt, gastronomins utveckling men även bidrar 
till mångfald och hållbarhet.
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TAKEOVER

För Martin & 
Servera är en mer 
jämställd restau-
rangbransch avgö-
rande. Det kräver kvinnliga förebilder 
för tjejer som funderar över kock-
yrket. Därför stöttar vi Take-Overs 
Sverigeturné, nätverket av kvinnliga 
kockar, som då och då tar över köket 
på en restaurang och bjuder på sina 
tolkningar av just den restaurangens 
matfilosofi.

ÅRETS KOCK

Martin & Servera är 
samarbetspartner till 
det svenska mäster-
skapet i professionell 
matlagning, Årets 
Kock. Via samarbetet bidrar Martin 
& Servera till den gastronomiska 
utvecklingen och ett ökat intresse för 
mat och matlagning bland svenska 
konsumenter.

ÅRETS KOCKELEV/KOCKELEVER

Bristen på kockar är en stor utma-
ning för restaurangbranschen. För att 
locka unga talanger till restaurang-
branschen stödjer Martin & Servera 
tävlingarna Årets Kockelev och 
Årets Kockelever.

ANDRA SAMARBETEN

Livsmedelsgrossisterna, Svensk 
Handel, Hållbar Livsmedelskedja, 
Organic Sweden, Eko matcentrum, 
Från Sverige, LRF,  Lernia, Yrkes-
dörren, Wateraid, Gymnasie-SM, 
Rådet för kyl- och fryskedjan, RTRS 
(Round Table on Responsible Soy), 
Svenska Sojadialogen, RSPO (Round 
Table on Sustainable Palm Oil) och 
amfori BSCI.

Söraskolan i Åkersberga vann tävling som arrangerades i samarbete med Generation Pep och fick inspirationsdag 
om hälsosamma mellanmål.
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Att agera som ett lag är A och O i täv-
lingarna. Men det är inte bara kockarna 
som räknas. 

– Vi är 13 på pappret som tävlar, men 
det stora laget är minst lika viktigt, för-
klarar Fredrik. Det laget består av drygt 
200 duktiga människor som alla är del-
aktiga och bidrar i vår tävlingsprocess. 
Utan det stora laget skulle vi inte ens 
kunna träna, än mindre vinna!

En viktig lagmedlem är definitivt 
Martin & Servera, menar Fredrik. 

– Samarbetet som det är uppbyggt 
idag är en förutsättning för att vi ska 

kunna vara på den nivån vi är idag. 
Martin & Servera har hela bredden, det 
är väldigt lite som vi inte kan få tag på 
via dem. 

Fredriks största drivkraft är inte 
tävlingen utan arbetet fram dit.

–Att få driva den här utvecklingen av 
svensk gastronomi och träffa alla duk-
tiga producenter är definitivt det mest 
intressanta i mitt jobb!

Ett systematiskt och  
långsiktigt arbete 
Fredrik Andersson är lagledare för Kocklandslaget som han 2018 tog 
till VM-guld. ”Redan i idéfasen börjar vi bolla med Mattias Dernelid och 
hans kollegor i Martin & Servera Gruppen. Mattias och hans  kollegor 
bidrar löpande med sin kunskap och erfarenhet av råvaran.”

FREDRIK ANDERSSON
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Tillsammans utvecklar 
vi svensk gastronomi
Mattias Dernelid är produktchef för Smakriket hos Sorundahallarna. 
När samarbetet med Kocklandslaget startade för över tio år sedan 
började Mattias resa runt i hela Sverige tillsammans med dem för 
att leta råvaror.

– Sverige tävlar med 100 procent 
lokala råvaror. Det har utvecklat 
Kocklandslaget enormt, men i lika 
hög grad Martin & Servera och våra 
producenter. Varje producent som är 
med på den här resan mot VM och OS 
får träna precis lika hårt som Kock-
landslaget på att leverera världsklass.

Det är ett arbete som i slutändan 
även kommer de vanliga krogarna i 
Sverige tillgodo också, menar Mattias. 
Ett bra exempel på det är ankan som 
var huvudråvara under VM 2018.

– De vände sig till oss med sin idé 

och vi rekommenderade Viking Fågel i 
Munka Ljungby. 

Tillsammans åkte vi till gården för att 
kockarna skulle få berätta vad de sökte. 

Man diskuterade fetthalt, foder, 
hängtid, ålder, ja i princip varje detalj 
på fågeln gicks igenom. 

Kocklandslaget vann guld med rätten 
och idag finns ankan i butiker för vem 
som helst att prova.

– Det är ett tydligt exempel på hur vi 
kan utveckla och förädla en råvara från 
att vara bra till att bli världsklass!

MATTIAS DERNELID

LAGARBETE
Martin & Servera är en 
av huvudsponsorerna till 
Svenska Kocklandslaget 
och en viktig samarbets-
partner. Tillsammans 
med våra dotterbolag 
Grönsakshallen Sorun-
da och Fällmans kött 
jobbar vi med att leverera 
rätt råvaror till laget. Ett 
dedikerat team ser till att 
Kocklandslaget får exakt 
de produkter de önskar. 
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Styrelse

Caroline 
Berg

Styrelseordförande

Martin Oldmark
Vice ordförande

Göran Näsholm
Ordinarie ledamot 
t.o.m. december 2019

Ann Carlsson
Ordinarie ledamot

Rasmus  
Tallén

Arbetstagarrepresentant

Lars-Göran  
Pettersson
Arbetstagarrepresentant

Maria Lindegren
Ordinarie ledamot 
t.o.m. december 2019

Camilla  
Wideroth
Ordinarie ledamot

Mia Brunell 
Livfors

Ordinarie ledamot

Anna-Lena 
Holsteryd
Arbetstagarrepresentant
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Koncernledning

Liv Forhaug
Koncernchef 

Omar  
Attar
Ekonomi &  

finansdirektör

Per-Erik  
Kanström
VD Diskteknik

Christer Läckgren
VD Grönsakshallen Sorunda, 

Fiskhallen Sorunda  
och Fällmans Kött

Stefan 
Bergström 
Hedmark
VD Martin & Servera Logistik

Stefan
Nilsson
IT-direktör

Kristina 
Ossmark
Kommunikationsdirektör

Mats 
Folkeson
VD Galatea

Irene  
Waldemarson
VD Martin & Servera 
Restauranghandel

AnnaLena 
Norrman
Hållbarhets- och 
kvalitetsdirektör

Maria  
Branestam 
HR-direktör

Robin Exman 
Affärsutvecklingsdirektör
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Martin & Servera  
Gruppens finansiella  
rapporter 2019
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Resultaträkning – Martin & Servera Gruppen

Belopp i tkr 2019 2018

Nettoomsättning 15 076 766 14 596 532

Kostnad för sålda varor -13 722 240 -13 378 109

Bruttoresultat 1 304 526 1 218 423

Försäljningskostnader -694 215 -693 924

Administrationskostnader -578 559 -544 380

Övriga rörelseintäkter 291 692 291 242

Övriga rörelsekostnader -1 201 -4 111

Rörelseresultat 322 243 267 250

Resultat från finansiella poster

Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 126 135

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 859 16 142

Räntekostnader och liknande resultatposter -14 952 -21 049

Resultat efter finansiella poster 318 276 262 478

Resultat före skatt 318 276 262 478

Skatt på årets resultat -100 694 -85 925

Årets resultat 217 582 176 553

Hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 217 705 176 646

Minoritetsintresse -123 -93

I ovanstående värden ingår goodwillavskrivningar för 2019 med -108,1 (-97,2) varav -50 (-34,3) är av engångskaraktär.
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Balansräkning – Martin & Servera Gruppen

Belopp i tkr 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgift för utvecklingsarb och liknande arbeten 154 773 178 725

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 2 325 9 218

Hyresrätter och liknande rättigheter 871 858

Goodwill 242 252 338 901

400 221 527 702

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 92 220 73 337

Nedlagda utgifter på annans fastighet 93 845 100 185

Maskiner och andra tekniska anläggningar 43 375 32 208

Inventarier, verktyg och installationer 435 806 417 751

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 24 118 3 884

689 364 627 365

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 184 182

Uppskjuten skattefordran 3 230 2 401

Andra långfristiga fordringar 48 475 56 936

51 889 59 519

Summa anläggningstillgångar 1 141 474 1 214 586

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 22 038 18 509

Färdiga varor och handelsvaror 837 586 852 487

Förskott till leverantörer 749 –

860 373 870 966

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 411 083 1 446 041

Fordringar hos koncernföretag 10 133 12 316

Aktuell skattefordran 35 885 36 439

Övriga fordringar 104 827 129 377

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 184 694 168 437

1 746 622 1 792 610

Kassa och bank 16 091 10 114

Kassa och bank 16 091 10 114

Summa omsättningstillgångar 2 623 086 2 673 720

SUMMA TILLGÅNGAR 3 764 560 3 888 306
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Belopp i tkr 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 44 536 44 536

Övrigt tillskjutet kapital 244 639 244 639

Reserver 54 792 54 792

Balanserat resultat inkl årets resultat 1 095 626 1 007 720

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 1 439 593 1 351 687

Minoritetsintresse 1 661 1 783

Summa eget kapital 1 441 254 1 353 470

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 182 165 168 105

Uppskjuten skatteskuld 90 219 75 309

Övriga avsättningar 242 –

272 626 243 414

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 830 126 249

Övriga skulder 19 997 23 590

20 827 149 839

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 275 000 150 000

Checkräkningskredit 21 844 117 352

Förskott från kunder 3 416 6 522

Leverantörsskulder 1 076 147 1 184 367

Skulder till koncernföretag 253 1 582

Aktuell skatteskuld 9 248 895

Övriga skulder 212 825 175 401

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 431 120 505 464

2 029 853 2 141 583

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 764 560 3 888 306
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Belopp i tkr 2019 2018

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 318 276 262 478

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 314 195 272 262

632 471 534 740

Betald inkomstskatt -75 643 -121 625

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 556 828 413 115

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 13 518 -3 677

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 68 676 -98 444

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -158 175 54 222

Kassaflöde från den löpande verksamheten 480 847 365 216

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -173 393 -143 821

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 798 845

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -49 956 -57 945

Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan -5 305 –

Förvärv av finansiella tillgångar -29 763 -36 605

Avyttring av finansiella tillgångar 17 689 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -238 930 -237 526

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 184 258 24 020

Amortering av lån -284 860 -21 532

Amortering av leasingskuld -4 575 -2 910

Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare -130 935 -127 372

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -236 112 -127 794

Årets kassaflöde 5 805 -104

Likvida medel vid årets början 10 114 9 996

Kursdifferens i likvida medel 172 222

Likvida medel vid årets slut 16 091 10 114

Kassaflödesanalys – Martin & Servera Gruppen
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2019 års hållbarhetsredovisning är Martin & 
Servera Gruppens fjärde hållbarhetsredovisning. 
Redovisningen är upprättad enligt Global   
Initiatives GRI Standards, nivå Core.

Redovisningscykeln är ettårig och denna 
 hållbarhetsredovisning rör verksamhetsåret  
2019  (1 januari – 31 december 2019).

Hållbarhetsredovisningen för 2019  avser  
Martin & Servera Gruppen. 2016 är basår för 
 koncernens redovisning. Årets hållbarhets-
redovisning är andra året enligt GRI Standarder, 
2016 och 2017 redo visades enligt GRI G4.

I de fall det finns avgränsningar specifikt  
för en indikator anges detta i anslutning till  
diagram, tabell eller i kommentar i GRI- index.  
Redovisningen är inte externt bestyrkt.

Kontakt för synpunkter och frågor   
avseende hållbarhetsredovisningen:
Christina Gezelius, informationschef,
Martin & Servera AB, tel 08-672 84 31,
christina.gezelius@martinservera.se.

Hållbarhetsnoter
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Ledning och styrning

Martin & Servera-gruppen består av ett moderbolag och 
sex helägda dotterbolag. Vissa av dotterbolagen har i sin 
tur direktrapporterande dotterbolag under sig.

Den högsta nivån i koncernens bolagsstyrning utgörs 
av Martin & Serveras styrelse. Alla övergripande beslut 
som  berör koncernens framtida inriktning samt större 
investeringsbeslut tas här. Hållbarhetsperspektivet vägs 
in i samtliga affärsbeslut.

Varje dotterbolag har en egen styrelse med minst en 
representant från moderbolaget. Dotterbolagens styrelser 
är ansvariga för verksamheten i respektive bolag.

Det operativa ansvaret för hållbarhetsarbetet finns i 
varje bolags och varje funktions verksamhet, men leds av 
den koncerngemensamma funktionen Hållbar utveckling 
& kvalitet.

Martin & Servera AB är miljö- och kvalitetscertifiera-
de (ISO 9001 och ISO 14001). Certifieringen omfattar 
också de två största dotterbolagen, Martin & Servera 
Restaurang handel samt Martin & Servera Logistik. 
 Övriga dotterbolag har egna miljö- och kvalitetscerti fikat. 
Bolagen och dess processer granskas alltså regelbundet 
av externa revisorer.

Koncernens tre fokusområden visar på vilka de 
 prioriterade hållbarhetsfrågorna är – Resurseffektiv 
 verksamhet, God arbetsgivare och Hållbart erbjudande. 
Inom varje område finns mål och prioriteringar som 
löpande mäts och följs upp.

Martin & Servera Gruppen driver sina verksamheter med fokus på resurseffektivitet och 
hållbarhet. Det handlar om allt vi gör för att minska klimatpåverkan, energiförbrukning 
och svinn. Effektiv och hållbar logistik, investering i klimatsmart teknik för fordon och 
fastigheter, förnybar energi och en daglig strävan för att minska svinnet.
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Martin & Serveras hållbarhetsarbete utgår från tre fokusområden.
Här beskrivs våra viktiga frågor samt hur vi styr och följer upp dem.

Fokusområde Väsentliga frågor Styrning Uppföljning

RESURSEFFEKTIV  
VERKSAMHET 

• Svinn/matsvinn

• Klimat (transporter, 
energi, köldmedia)

• Långsiktigt lönsam 
verksamhet

• Miljö- och kvalitetspolicy

• Certifiering enligt ISO 14001, ISO 
9001, MSC, ASC, EU-eko, KRAV

• BRC-certifierade lager

• Verksamhetsmål för svinn, 
servicegrad, energi, transporter

• Avtal med transportörer

• Affärsplan, budget

• Tredjepartsrevision

• Internrevision

• Revision av transportörer

• Resultatrapporter

• Nyckeltal

• Analyser

• Avvikelser

• Hållbarhetsredovisning

GOD ARBETSGIVARE • Arbetsmiljö, hälsa 
och säkerhet

• Mångfald

• Kultur och 
 värderingar

• Ledarskap

• Medarbetarskap

• Antikorruption

• Värdegrund

• Policyer, bl a: alkohol & narkotika, 
arbetsmiljö, kompetensutveckling, 
mångfald, rehabilitering, rekrytering

• Kollektivavtal

• Ledarutbildning

• Introduktionsutbildning

• Tredjepartsrevision

• Internrevision

• Medarbetarundersökning

• Utvecklingssamtal

• Nyckeltal

• Analyser

• Avvikelser

• Samverkan med facket

• Arbetsmiljökommittémöten

HÅLLBART ERBJUDANDE • Biologisk mångfald

• Klimat

• Bördighet och 
erosion

• Vatten

• Kemikalier & 
bekämpningsmedel

• Övergödning

• Djuromsorg

• Mänskliga rättigheter

• Arbetsförhållanden

• Antikorruption

• Miljö- & kvalitetspolicy

• Certifiering enligt ISO 14001, ISO 
9001, MSC, ASC, EU-eko, KRAV

• Uppförandekod för leverantörer

• Policyer bl a: antibiotika,  
antikorruption, hållbart fiske, 
 palmolja, soja, ägg, plast, tobak

• Bolagsspecifika ställningstaganden

• Mål andel försäljning  
ekologiskt & miljömärkt

• Mål antal leverantörsrevisioner

• Tredjepartsrevision

• Internrevision

• Revision av leverantörer

• Dialog med leverantörer

• Nyckeltal

• Analyser

• Hållbarhetsredovisning

Fokusområden

Tidigare år har arbetet varit uppdelat på fem fokusområ-
den. Nu har vi tagit bort områdena Hållbar produktion 
samt Kvalitet & matsäkerhet. Detta gjordes för att det 
var svårt för både kunder och medarbetare att förstå vad 

de olika fokusområdena innehöll, nuvarande uppdelning 
blir tydligare. Det arbete som rapporterades under de 
 områden som tagits bort har nu inkluderats under Resurs-
effektiv verksamhet respektive Hållbart erbjudande.
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Martin & Servera Gruppen värnar om en bra arbetsmiljö med ett öppet och 
 välkomnande arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete syftar till att skapa  
arbets platser fria från ohälsa och olycksfall med friska och engagerade medarbetare.

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Martin & Servera arbetar kontinuerligt med att under-
söka arbetsmiljön genom skyddsronder, riskobservationer, 
tillbudsrapportering, medarbetarenkät och uppföljning 
av nyckeltal.

Arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process av 
 undersökning, bedömning, åtgärder och utvärdering. 

Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter sker skriftligt till 
samtliga chefer med personalansvar. De fördelade arbets-
miljöuppgifterna delas i två kategorier, grundläggande 
och utökade arbetsmiljöuppgifter. De grundläggande 
arbetsmiljöuppgifterna gäller samtliga chefer med perso-
nalansvar och omfattar de arbetsmiljöuppgifter som följer 
med personalansvaret. De utökade uppgifterna är upp-
gifter som fördelas till chefer med ett arbetsmiljöansvar 
på en mer övergripande och strategisk nivå.

På många av koncernens arbetsplatser finns utsedda 
skyddsombud som är arbetstagarnas representanter i 
arbets miljöarbetet. För att uppnå en så god arbetsmiljö 
som möjligt finns därför olika samverkansformer anpas-
sade utifrån verksamhetens behov. Målet med dessa är 
att uppnå ett gott samarbete mellan chefer, skyddsorgani-
sation och övriga  medarbetare och därigenom uppnå en 
god arbetsmiljö.

Riskobservationer, tillbud och arbetsolyckor rapporte-
ras snarast genom formulär på intranätet, eller skriftlig 
blankett som lämnas till ansvarig chef. 
Martin & Servera har en hög affärsetik, strävar efter 
öppenhet och vill minimera risker. Därför har Martin & 
Servera en webbaserad visselblåsartjänst. Tjänsten är 
anonym och öppen för alla medarbetare.

Det finns en företagshälsovård som har ett brett utbud 
av tjänster och kan hjälpa till med allt från det förebyg-
gande arbetsmiljöarbetet till läkarbesök för arbetsrelate-
rade sjuk domar eller skador. 

Martin & Servera erbjuder både friskvårdsbidrag och 
bidrag för sjukvårdande behandling för medarbetar-
na. Dessutom finns personligt samtalsstöd via extern 
samarbetspartner tillgängligt dygnet runt för medarbe-
tare i behov av professionell hjälp och stöd i frågor kring 
personliga problem, privat eller på arbetet.

Information gällande arbetsmiljö, hälsa och säkerhet 
finns tillgängligt för alla medarbetare via intranätet där 
också företagsnyheter kommuniceras. Utöver det finns en 
löpande dialog mellan chef och medarbetare via möten 
och personliga samtal.

Det finns en intern e-learning om Martin & Serve-
ra-koncernens systematiska arbetsmiljöarbete tillgänglig 
via intranätet. Den beskriver en chefs arbetsmiljöansvar, 
den är obligatorisk för alla chefer på bolagen i Martin & 
Servera-koncernen, men är också öppen för medarbetare. 
Arbetsmiljöfrågorna ingår som en del i introduktionen 
vid nyanställning.
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De viktigaste intressenterna är de som har en väsentlig påverkan på Martin & 
Serveras verksamhet – och de som vår verksamhet påverkar allra mest. Tabellen 
nedan visar de områden inom vilka vi fört dialog med våra olika intressentgrupper.

Intressenter Fokus i intressentdialog Exempel aktiviteter 2019

Ägare Hållbarhet, mångfald, ledarskap, 
samhälle, digitalisering, innovation

• Ny koncernchef

• Samarbete med Axfoundation om svensk baljväxtfärs

• Järvaveckan

• Martin & Servera X-labb

Medarbetare Engagemang, tydliga ställningstagan-
den, arbetsmiljö, mångfald, ledarskap, 
organisation

• Medarbetarundersökning

• Introduktionsutbildning

• Utbildningar i arbetsrätt, arbetsmiljö  
och informationssäkerhet

• Samarbete Öppna Dörren

Leverantörer Uppförandekod, djuromsorg,  
antibiotika, hållbart fiske, palmolja,  
soja, mänskliga rättigheter, transporter

• Insamling information om leverantörer

• Utveckling äggpolicy

• Policy tobaksprodukter

• Plastpolicy

• Leverantörsrevisioner

Kunder Matsvinn, ekologiska och miljömärkta 
produkter, hållbara transporter, svenska 
produkter, hållbara material för 
engångssortiment, matsäkerhet

• Investering biogasbilar

• Samarbete Karma

• Plastpolicy och plastguide engångssortiment

• Matsäkerhetscertifiering lager

Bransch- och  
intresseorganisationer  
samt myndigheter

Ekologiska livsmedel, matsvinn, 
hållbara transporter, svensk 
 livsmedelsproduktion

• Medverkan i kampanj Eko-september

• Medlemskap Hållbar Livsmedelskedja

• Hållbarhetsråd i Livsmedelsgrossisterna

• Forskningsprojekt med Chalmers Industriteknik

• Hållbarhetstrappa för livsmedel i offentlig sektor

Intressentdialog för en hållbar framtid

För att säkerställa att Martin & Servera prioriterar rätt 
frågor och därmed verkligen bidrar till ett hållbart sam-
hälle ligger en intressentkartläggning och väsentlighets-
analys till grund för prioriteringarna i hållbarhetsarbetet.

Intressentkartläggning genom djupintervjuer med 
representanter för de olika intressentgrupperna genom-
fördes 2017. Resultatet diskuterades och de väsentliga 
frågorna prioriterades i flera workshops med bland annat 
koncernledning, dotterbolag, hållbarhetsspecialister och 
medarbetare från olika funktioner.

De frågor som prioriterades högt vid kartläggningen 
2017 är fortsatt aktuella. Det finns ett stort och ökande 
engagemang för frågor kopplade till matsvinn. Under 
2019 hamnade minskad plastanvändning högt upp på 
kundernas önskelista. Hållbara transporter och fossilfritt 
bränsle efterfrågas allt mer. Intressenterna efterfrågar 
ökad kontroll av leverantörskedjan bakåt och mer samver-
kan kring hållbarhet framåt, det vill säga med kundledet.

Martin & Servera har löpande dialog med ägarna genom 
bland annat styrelse- och koncernövergripande möten.   
Genom personliga möten, konferenser och intranät 
 kommuniceras hållbarhetsfrågorna med medarbetarna. 

Martin & Servera har regelbundna möten och löpande 
 dialog med företagets leverantörer. Hållbarhetsinforma-
tion från leverantörerna samlas i en digital plattform. 
Vi möter våra kunder vid kundbesök, kundträffar och 
mässor, men också i digitala kanaler.

Martin & Servera samverkar med bransch- och 
 intresseorganisationer samt myndigheter i hållbar-
hetsfrågor. Inom ramen för branschorganisationen 
 Livsmedelsgrossisterna startades under året ett gemen-
samt ”Hållbarhetsråd”. Representanter för koncernen 
bidrar som remissinstans samt deltar i konferenser, 
debatter och panelsamtal i sammanhang där branschen 
diskuterar hållbarhet.
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GRI-index

GRI Standard Upplysning Beskrivning Sidhänvisning Kommentar/Utelämnad information

GRI 102: Generella 
upplysningar

Organisationsprofil

102-1 Organisationens namn 14
102-2 Viktiga varumärken, produkter och tjänster 14
102-3 Huvudkontorets lokalisering 3
102-4 Verksamhetsländer 3
102-5 Ägarstruktur och bolagsform 14
102-6 Marknader 14
102-7 Organisationens storlek 3, 6
102-8 Personalstyrka 64
102-9 Leverantörskedja 62
102-10 Betydande förändringar i organisationen och  

i leverantörskedjan
3, 15

102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen Vi arbetar kontinuerligt med ris k-
bedömning i olika delar av verk  sam-
heten. Vi väljer det säkra alternativet 
före det osäkra vid en åtgärd, om 
åtgärden kan innebära skada för 
människors hälsa eller miljö.

102-12 Externa initiativ om hållbarhet som organisationen 
stödjer och/eller omfattas av

25, 29, 38, 40, 
42-43

102-13 Medlemskap i organisationer 43
Strategi och analys
102-14 Uttalanden från beslutsfattare 4-5
Etik och integritet
102-16 Värderingar, principer och etiska riktlinjer 2, 9
Styrning
102-18 Styrningsstruktur 14, 54
Intressentdialog
102-40 Intressentgrupper 57 
102-41 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal Samtliga anställda omfattas  

av kollektivavtal.
102-42 Identifiering och urval av intressentgrupper 57 
102-43 Tillvägagångssätt för kommunikation  

med intressenterna
57 

102-44 Frågor som lyfts av intressenter och hantering av dessa 57 
Redovisningsprofil
102-45 Enheter som ingår i rapporteringen 14
102-46 Process för att definiera redovisnings innehåll och 

frågornas begränsningar
54-55

102-47 Identifierade väsentliga områden 55
102-48 Reviderad information 3, 14-15
102-49 Väsentliga förändringar 55
102-50 Redovisningsperiod 53
102-51 Datum för senaste redovisningen 53
102-52 Redovisningscykel 53
102-53 Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen 53
102-54 Uttalanden om att redovisningen följer GRI Standarder 53
102-55 GRI-index 58-60
102-56 Externt bestyrkande 53

Generella upplysningar 
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GRI 200: Ekonomi

GRI Standard Upplysning Beskrivning Sidhänvisning Kommentar/
Utelämnad 
information

Ekonomiskt resultat
GRI 103: Styrning, 2016 103-1, 103-2, 

103-3
Beskrivning av det väsentliga ämnet, dess  
avgränsning, styrning och utvärdering av styrningen

14, 54-55, 57

GRI 201:  Ekonomiskt 
resultat, 2016

201-1 Skapat och distribuerat direkt ekonomiskt värde 61

Anti-korruption
GRI 103: Styrning, 2016 103-1, 103-2, 

103-3
Beskrivning av det väsentliga ämnet, dess 
avgränsning och styrning

31, 32, 38, 54-55, 57

GRI 205:  Anti-korruption, 
2016

205-2 Kommunikation och utbildning kring policyer  
och processer för anti-korruption

64

205-3 Antal fall av korruption 31

Specifika upplysningar

GRI 300: Miljö

GRI Standard Upplysning Beskrivning Sidhänvisning Kommentar/
Utelämnad 
information

Energi
GRI 103: Styrning, 2016 103-1, 103-2, 

103-3
Beskrivning av det väsentliga ämnet, dess avgränsning, 
styrning och utvärdering av styrningen

24, 26-27, 54-55

GRI 302: Energi, 2016 302-1 Energianvändning inom organisationen 61
302-2 Energianvändning utanför organisationen 61
Utsläpp

GRI 103: Styrning, 2016 103-1, 103-2, 
103-3

Beskrivning av det väsentliga ämnet, dess avgränsning, 
styrning och utvärdering av styrningen

24, 26-27, 54-55

GRI 305: Utsläpp, 2016 305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) 62
305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2) 62
305-3 Totala övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3) 62
305-7 Utsläpp av NOx, SOx och andra väsentliga luftföroreningar 61
Avfall och utsläpp till vatten

GRI 103: Styrning, 2016 103-1, 103-2, 
103-3

Beskrivning av det väsentliga ämnet, dess avgränsning, 
styrning och utvärdering av styrningen

24,  26, 28, 36-38

GRI 306:  Avfall och utsläpp 
till vatten, 2016

306-2 Avfall per typ och hanteringsmetod 62-63

Leverantörsutvärdering
GRI 103: Styrning, 2016 103-1, 103-2, 

103-3
Beskrivning av det väsentliga ämnet, dess avgränsning, 
styrning och utvärdering av styrningen

38, 54-55  

GRI 308:  Utvärdering 
leverantörer 
avseende miljö, 
2016

308-1 Andel leverantörer som utvärderats avseende miljö 36

Ställningstagande kring oetiska och miljöskadliga varor och ingredienser
GRI 103: Styrning, 2016 103-1, 103-2, 

103-3
Relevant IO genom att våra ställningstaganden får 
betydelse för vilka varor vi köper in och säljer till kund och 
UO genom att vi påverkar våra kunders val av varor. 

24,  36-38,  54-55

Inte GRI aspekt Företagsspecifik 
upplysning

36-38

Ekologiska och miljömärkta produkter
GRI 103: Styrning, 2016 103-1, 103-2, 

103-3
Relevant IO genom att vi arbetar aktivt med att öka 
andelen märkta produkter och UO genom att vi bidrar till 
ökad efterfrågan av märkta produkter. 

24,  36-38,  54-55

Inte GRI aspekt Företagsspecifik 
upplysning

36-38

Hållbart fiske
GRI 103: Styrning, 2016 103-1, 103-2, 

103-3
Relevant IO genom att vi arbetar aktivt för att öka andelen 
hållbart producerade fisk- och skaldjursprodukter och UO 
genom att vi bidrar till ökad efterfrågan av hållbara 
produkter. 

24,  36-37,  54-55

Inte GRI aspekt Företagsspecifik 
upplysning

36-37

IO = Inom organisationen, UO = utanför organisationen 
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GRI 400: Socialt

GRI Standard Upplysning Beskrivning Sidhänvisning Kommentar/
Utelämnad 
information

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
GRI 103: Styrning, 2016 103-1, 103-2, 

103-3
Beskrivning av det väsentliga ämnet, dess avgränsning, 
styrning och utvärdering av styrningen

30-32, 54-56

GRI 403:  Hälsa och 
säkerhet, 2018

Specifik styrning för hälsa och säkerhet
403-1 Hälso- och säkerhetshanteringssystem 56
403-2 Riskidentifiering, riskbedömning och incidentundersökning 56
403-3 Hälsovårdstjänster 56
403-4 Samråd och kommunikation om arbetshälsa och säkerhet 56
403-5 Arbetstagarutbildning om arbetshälsa och säkerhet 56
403-6 Främjande av arbetstagarnas hälsa 56
403-7 Förebyggande och lindring av arbetsmiljöers hälsa 

och säkerhet
56

Resultat hälsa och säkerhet
403-9 Arbetsrelaterade skador 63
Mångfald och jämställdhet

GRI 103: Styrning, 2016 103-1, 103-2, 
103-3

Beskrivning av det väsentliga ämnet, dess avgränsning, 
styrning och utvärdering av styrningen

30-32, 54-55

GRI 405:  Mångfald och 
jämställdhet, 2016

405-1 Mångfald i styrande organ och bland medarbetare 64

Utvärdering av leverantörer
GRI 103: Styrning, 2016 103-1, 103-2, 

103-3
Beskrivning av det väsentliga ämnet, dess avgränsning, 
styrning och utvärdering av styrningen

31, 54-55  

GRI 414:  Utvärdering 
leverantörer 
avseende sociala 
kriterier, 2016

414-1 Nya leverantörer som granskats avseende sociala kriterier 36 Avsteg: Redovisar 
totalt antal leverantörs- 
utvärderingar 

Kundernas hälsa och säkerhet
GRI 103: Styrning, 2016 103-1, 103-2, 

103-3
Beskrivning av det väsentliga ämnet, dess avgränsning, 
styrning och utvärdering av styrningen

37-38, 54-55

GRI 416:  Kundernas hälsa 
och säkerhet, 
2016

416-2 Totalt antal incidenter av bristande efterlevnad av regler 
gällande hälso- och säkerhetspåverkan

38 

Engagerade medarbetare
GRI 103: Styrning, 2016 103-1, 103-2, 

103-3
Relevant IO genom att engagerade medarbetare ökar 
arbetstrivseln och vårt resultat. Relevant UO genom att 
engagerade medarbetare attraherar nya medarbetare och 
bidrar till kundnöjdheten. 

30-32, 54-55

Inte GRI aspekt Företagsspecifik 
upplysning

30-32
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Tabellerna ger fördjupad och kompletterande information avseende
ett antal GRI-indikatorer som omfattas av hållbarhetsredovisningen.

Fördjupning och GRI-tabeller

Omsättning per bolag/verksamhetsområde 2019 Omsättning i milj kr

Martin & Servera Restauranghandel 12 071

Martin & Servera Logistik 1 914

Sorundahallarna 1 683

Galatea 724

Diskteknik 385

Chipsters 495

Totalt koncern 15 077*

* Exklusive internförsäljning.

Direkt tillskapat ekonomiskt värde 2017 2018 2019

Intäkter 14 482 14 597 15 077

Fördelat ekonomiskt värde

Rörelsekostnader -12 419 -12 526 -12 916

Löner och ersättningar till anställda -1 791 -1 803 -1 839

Betalningar till finansiärer -16 -21 -15

Betalningar till offentliga sektorn -75 -86 -101

Behållet ekonomiskt värde 180 161 206

Utsläpp av NOX, SOX och  
andra väsentliga luftföroreningar* 

2017 2018 2019

Andel Ton Andel Ton Andel Ton

Kolmonoxid 42,0 % 119 46,7 % 49,2 49,6 % 40,8

Kolväten 10,0 % 28 9,5 % 10,0 9,2 % 7,6

Kväveoxider 48,0 % 135 43,2 % 45,5 40,6 % 33,4

Partiklar 1,0 % 2 0,6 % 0,6 0,5 % 0,4

* Beräknas enligt gränsvärden för resp. Euroklass. Inrapporterad andel fordon per E-klass, totalt körda mil, andel per använd bränsletyp och energivärde per bränsletyp.

Energianvändning (MwH) 

2017 2018 2019

Förnybar 
energi

Ej förnybar 
energi

Förnybar 
energi

Ej förnybar 
energi

Förnybar 
energi

Ej förnybar 
energi

Elektricitet 43 047 0 46 575 0 45 505 0

Fjärrvärme 2 469 213 5 412 326 4 125 231

Egen värmeproduktion 0 980 0 0 0 0

Bränsle (egna godstransporter)* 12 733 15 117 10 696 16 146

Bränsle (köpta godstransporter)** 33 133 26 183 37 871 23 780

Bränsle (tjänsteresor med bil)*** 1 514 2 351 1 049 2 256

Summa 45 516 1 193 99 367 43 977 99 246 42 413

Källa: Elektricitet: Av elleverantör redovisad elanvändning. Fjärrvärme (FV): Av resp. 
FV-leverantör lokalt redovisad FV-användning. Körsträcka: Egen daglig rapportering 
(M&S Logistik AB) samt av inhyrd transportör redovisad körsträcka (övriga 
dotterbolag). Bränsle: Egen statistik samt av inhyrd transportör redovisad bränsletyp 
samt genomsnittlig bränsleförbrukning. Bränsledata: Från bränslebolagen 
redovisade energivärden per bränsletyp.
*   Koncernens transportfordon tankas med olika bränsletyper beroende på lokal 

tillgång och fordonsteknik. Målsättning att minimum använda av riksdag och 
regering beslutat ”reduktionsbränsle”. Det innebär att bränsles energiinnehåll 
varierar. Beräkning av energianvändning har gjorts med fördelning baserad på 
intern redovisning av inköp av nedan angivna bränsletyper och från bränslebolag 
angivna energital. Bensin ca. 7 procent förnybar, Diesel ca. 40 procent förnybar, 
Diesel ca. 30 procent förnybar, HVO100, RME B100, Fordonsgas 100 (Biogas). 

**  Av koncernbolagen inhyrda transportfordon tankas med olika bränsletyper 
beroende på lokal tillgång och fordonsteknik. Målsättning att minimum använda av 
riksdag och regering beslutat ”reduktionsbränsle”. Det innebär att bränsles 
energiinnehåll varierar. Beräkning av energianvändning har gjorts med fördelning 
baserad på inhyrda transportörers redovisning av inköp av nedan angivna 
bränsletyper och från bränslebolag angivna energital. Diesel ca. 40 procent 
förnybar, Diesel ca. 30 procent förnybar, HVO100, Fordonsgas 100 (Biogas) . 

***  Redovisad körning med tjänstebil resp. privat bil i tjänsten. Redovisas per 
bränsleslag: bensin med 7 procent förnybar andel, diesel med 40 procent 
förnybar andel och fordonsgas med minst 70 procent förnybar andel.
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Avfall per hanteringsmetod (i ton och %) 

              2017               2018               2019

Ton Andel Ton Andel Ton Andel

Återvinning 2 944 44,0 % 2 656 5,1 % 2 810 4,5 %

Kompostering 1 161 17,0 % 1 260 2,4 % 1 339 2,1 %

Förbränning 2 504 38,0 % 48 093 92,4 % 58 595 93,4 %

Deponi 49 1,0 % 37 0,1 % 0,5 0,0 %

Summa 6 658 100 % 52 046 100 % 62 745 100 %

Utsläpp till luft  
(CO2 ekvivalenter i ton och i %) 

2017 2018 2019

CO2 (ton) Andel CO2 (ton) Andel CO2 (ton) Andel

Scope 1 (direkta utsläpp)

Egna godstransporter* 2 851 31,4 % 3 005 20,1 % 5 521 30,9 %

Tjänsteresor med bil** 1 451 9,7 % 1 298 7,3 %

Köldmedia 75 0,8 % 469 3,1 % 650 3,6 %

Egen värmeproduktion 289 3,2 % 0 0,0 % 0 0,0 %

Scope 2 (indirekta utsläpp) 

Elektricitet 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

Fjärrvärme 184 2,0 % 362 2,4 % 362 2,0 %

Scope 3 (övriga indirekta utsläpp)

Köpta godstransporter*** 5 667 62,5 % 9 655 64,6 % 10 051 56,2 %

Summa 9 066 100 % 14 942 100 % 17 882 100 %

Utsläpp av CO2 har ökat beroende på att reduktionsplikt för bränslebolagen har 
införts (2018.07-01). I samband med införandet minskade tillgången på bl.a. HVO 
(100 procent biobränsle) på marknaden. 2019 gällde reduktionsplikten hela året till 
skillnad från 2018 då den endast gällde ett halvår.
Antal egna fordon har ökat, därmed har andelen egna transporter ökat (och andelen 
externa minskat).
*  Egna godstransporter: Egen daglig rapportering (M&S Logistik AB) av körsträcka, 

från bränslebolag rapporterade bränsleinköp, av bränslebolagen rapporterade 
bränsledata. 

**  Tjänsteresor med bil: Redovisning körda mil i tjänsten, åtgång bränsle  
per bränsletyp med beräkning av utsläpp – hanteras av Volvofinans.  

Martin & Serveras varuleverantörer
Martin & Serveras uppförandekod för  
leverantörer omfattar följande områden:

Vi köper varor från många olika typer av leverantörer, till 
exempel från svenska och globala varumärkesleverantörer samt 
svenska, lokala och småskaliga producenter och lantbruks-
företag, dessutom via importagenter och säljbolag. Martin & 
Servera importerar direkt från producenter både inom och 
utanför EU.

1. Säker och hälsosam arbetsmiljö
2. Anställdas rättigheter
3. Yttre miljö
4. Korruption
5. Djuromsorg
Läs mer på martinservera.se

Privatbil: Redovisning körda mil i tjänsten, beräkning av bränsleförbrukning och 
utsläpp baseras på Trafikanalys fem senaste årlig redovisning av utsläpp 
personbilar (2014-2018) https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/.

***   Köpta godstransporter: Egen daglig rapportering (M&S Logistik AB) av körsträcka 
samt av inhyrda transportör redovisad körsträcka (övriga dotterbolag). Av inhyrda 
transportörer redovisade bränsletyper samt genomsnittlig bränsleförbrukning. 
Bränsledata: Från bränslebolagen redovisade energivärden per bränsletyp. 
Köldmedia: Enligt årlig rapport till tillsynsmyndighet. Elektricitet: Av elleverantörer 
alt. fastighetsvärdar rapporterad elanvändning och elmix (location based). 
 Fjärrvärme: Av fjärrvärmeleverantörer alt. fastighetsvärdar rapporterad 
fjärrvärmeanvändning, produktionsmix och CO2e-ekvivalent (location based).
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Tillbud och sjukfrånvaro (antal och andel) 

2017 2018 2019

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Tillbud 942 1 346 1 704

Sjukfrånvaro 6,5 % 6,7 % 6,1 % 6,5 % 6,9 % 6,3 % 6,9 % 7,4 % 6,7 %

Arbetsolyckor (antal) 

2018 2019
Kvinnor Män Kvinnor Män

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Anställda

Dödsolyckor 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Allvarliga skador (permanent skada eller  
6 månader till fullt återställd)

0 0 % 2 0,06 % 1 0,00 % 7 0,22 %

Arbetsrelaterade skador 100 3 % 218 7 % 144 4,43 % 351 10,79 %

Summa 100 3 % 220 7,06 % 145 4,43 % 358 11,01 %

Konsulter och Inhyrda
Dödsolyckor 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Allvarliga skador (permanent skada eller  
6 månader till fullt återställd)

0 0 % 0 0 % 0 0,00 % 0 0,00 %

Arbetsrelaterade skador 0 0 % 15 5 % 9 3,16 % 30 10,53 %

Summa 0 0 % 15 5 % 9 3,16 % 30 10,53 %

Tillbud och olyckor rapporteras i bolagen som ingår i koncernen, sammanställning görs från denna rapportering.
Vanligaste olyckor är förknippade med varuhanteringen i bolagen, t.ex. då man tappar en vara, trampar snett eller liknande.

Avfall, total vikt per typ  
och hanteringsmetod (ton)* 

Återvinning Kompostering Förbränning Deponi

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Ofarligt avfall 

Brännbart avfall 1 902 46 898 57 873

Wellpapp 1 376 1 375 1 479

Organiskt avfall 1 109 746 709 1 161 1 260 1 339 356 473 399

Plastfilm 216 254 255

Metall 49 98 102

Papper 35 52 29

Glas 133 94 134

Övrigt ofarligt avfall** 11 81 110 49 37

Farligt avfall 

Elektronikskrot 9 33 6 0,3

Övrigt farligt avfall*** 6 4 13 122 722 323 0,2

Summa 2 944 2 656 2 808 1 161 1 260 1 339 2 490 48 093 58 595 49 37 0,5

*  Avfallshanteringmetod väljs huvudsakligen beroende på lokal avfallsentreprenörs 
förutsättningar.

**   Består av porslin från utrustningssortimentet samt betong, golvmaterial etc från 
ombyggnationer

***  Består av ljuskällor, batterier, truckbatterier, elektronik, kemikalier, oljor 2018 
byttes hela telefonisystemet ut i Martin & Servera AB, Martin & Servera Logistik 
AB och Martin & Servera Restauranghandel AB.

Utrangerad elektronisk utrustning skickades till materialåtervinning.
Vid fortsatt sanering och återuppbyggnad av nedbrunnen lagerbyggnad vid Cleano 
Production anläggning i Älgarås har cirka 56 000 ton brännbart avfall uppstått.  
Cirka 190 ton brännbart farligt avfall har uppstått i Cleano Production produktion 
beroende på stora driftstörningar.
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Åldersfördelning – Samtliga medarbetare

              2017               2018               2019

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

<30 år 833 26 % 783 25 % 823 25 %

30-50 år 1 779 55 % 1738 55 % 1756 54 %

>50 år 630 19 % 652 21 % 674 21 %

Summa 3 242 100 % 3173 100 % 3253 100 %

Åldersfördelning – Koncernledning

              2017               2018               2019

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

<30 år 0 0 % 0 0 % 0 0 %

30-50 år 6 46 % 7 58 % 6 55 %

>50 år 7 54 % 5 42 % 5 45 %

Summa 13 100 % 12 100 % 11 100 %

Åldersfördelning – Styrelse

              2017               2018               2019

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

<30 år 0 0 % 0 0 % 0 0 %

30-50 år 2 22 % 1 14 % 0 0 %

>50 år 7 78 % 6 86 % 5 100 %

Summa 9 100 % 7 100 % 5 100 %

Anställningsform (antal)

              2017               2018               2019

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Total antal anställda 1 027 2 215 992 2 181 1 061 2 192

Tillsvidareanställning 964 2 139 943 2101 1023 2136

Tidsbegränsad anställning 63 76 49 80 38 56

Deltidsanställda 196 297 203 341 201 315

Heltidsanställda 863 1 886 789 1840 860 1877

Könsfördelning (andel)*

              2017               2018               2019

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Samtliga anställda 32 % 68 % 31 % 69 % 33 % 67 %

Koncernledning 39 % 62 % 38 % 62 % 42 % 58 %

Styrelse 44 % 56 % 71 % 29 % 80 % 20 %

Chefer 29 % 71 % 30 % 70 % 31 % 69 %

*  Antal anställda per 2019-12-31 (ej inhyrda eller konsulter), antal ”huvuden” räknade. Andelar styrelse avser koncernstyrelse, sammansättning har förändrats.  
Baseras på egen redovisning av faktiska data i koncernen.

Gemensamma utbildningar i Martin & Serverakoncernen

              2018              2019

Antal Timmar Antal Timmar

2 686 5 435 2 920 7 993

Lokala utbildningar i koncernbolagen

              2018              2019

Antal Timmar Antal Timmar

2 403 10 618 1 686 21 764

Utbildning inom antikorruption

              2018              2019

Antal Timmar Antal Andel

Styrelse* 0 8 80 %

Koncernledning 8 62 % 12 100 %

Ledningsgrupper koncernbolag 37 88 % 45 92 %

Medarbetare 779 25 % 509 16 %

*  Inklusive arbetstagarrepresentanter

Utbildning
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Område Riskbeskrivning Riskhantering 

Matsvinn Matsvinn minskar våra marginaler och leder 
till ökad negativ miljöpåverkan.

Vi arbetar med att minska det totala svinnet inklusive 
matsvinn genom: datuminventering, avtal med leveran-
törer, inköpsoptimering, utförsäljning och donationer.

Klimatpåverkan Klimatförändringar påverkar vår egen 
verksamhet och får konsekvenser för 
känsliga ekosystem och biologisk mångfald.

Vi arbetar med att minska verksamhetens klimatpåver-
kan. Arbetet styrs genom vår miljö- och kvalitetspolicy.

Fiske Utfiskning och negativ effekt på ekosystem 
kan leda till högre inköpspriser.

Vi arbetar med att öka andelen försäljning av hållbara 
fisk- och skaldjursprodukter. Arbetet styrs genom vår 
fisk- och skaldjurspolicy.

Palmolja Regnskog avverkas och djurarter hotas  
vid produktion.

Vi använder 100 procent certifierad palmolja  
i egna varor. Arbetet styrs genom vår palmoljepolicy.

Soja Utsläpp av växthusgaser, användning av 
kemikalier samt skövling av regnskog och 
artrika gräsmarker sker vid produktion.

Vi arbetar för att minska mängden ohållbart producerad 
fodersoja och soja i livsmedel. Arbetet styrs genom 
vår sojapolicy.

Produktkvalitet  
och matsäkerhet

Sjukdomsframkallande bakterier eller ej 
deklarerade allergener i varor kan leda till 
hälsorisker för restauranggäster.

Vi arbetar med att leverera säkra produkter genom: 
HACCP, egenkontrollprogram, certifiering, leverantörs-
bedömningar, leverantörsavtal och återkallningsrutin.

Antibiotika-
användning

Antibiotikaresistens, vilket försvårar 
behandling av sjukdom av såväl  
människor som djur.

Vi arbetar med att minska användningen av antibiotika 
inom djurhållning. Arbetet styrs genom vår policy för 
ansvarsfull antibiotikaanvändning samt uppförandekod 
för leverantörer.

Mänskliga  
rättigheter i  
leverantörsledet

Brott mot mänskliga rättigheter  
i  leverantörsledet.

Vi arbetar för att samtliga leverantörer följer uppfö-
randekoden. Arbetet styrs genom vår uppförandekod  
för leverantörer, leverantörsbedömning och leverantörs-
revisioner.

Medarbetarnas 
hälsa

Psykisk och fysisk ohälsa på arbetsplats. Vi arbetar systematiskt med att medarbetarna ska må 
bra. Arbetet styrs genom vår policy för arbetsmiljö och 
hälsa samt policy för alkohol och narkotika.

Diskriminering Diskriminering, trakasserier, kränkande
särbehandling på arbetsplats.

Vi har nolltolerans, arbetet styrs genom vår mångfalds-
policy och värdegrund.

Antikorruption Korruption på arbetsplats och  
i  leverantörsledet.

Vi arbetar med att medarbetarna avstår från att ge eller ta 
mutor samt att leverantörerna följer uppförandekoden. 
Arbetet styrs genom vår antikorruptionspolicy.

Martin & Servera Risktabell

Adress: Martin & Servera, Box 1003, 121 23 Johanneshov. Tel: 08-722 25 00. martinservera.se.
Kontaktperson: Christina Gezelius, informationschef, Martin & Servera, christina.gezelius@martinservera.se.
Produktion, text & grafisk form: Narva.
Foto: Morgan Ekner, Magnus Fond, Matilda Lindeblad, André de Loisted, Pelle Lundberg, Joel Nilsson,  
Kicki Nilsson, Magnus Skoglöf, Johan Ståhlberg, Joel Wåréus, Martin & Serveras bildarkiv samt Shutterstock m. fl.
Tryck: BrandFactory.
Års- och hållbarhetsredovisningen finns även att ladda ner på martinservera.se.

MARTIN & SERVERA ÄR BÅDE 
MILJÖCERTIFIERAT (ISO 14001) OCH 
KVALITETSCERTIFIERAT (ISO 9001)
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Martin & Servera
Restauranghandel AB
Box 1003
121 23 Johanneshov
Tel: 08-722 25 00
martinservera.se

Martin & Servera Logistik AB
Box 1003
121 23 Johanneshov
Tel: 08-722 25 00
martinservera.se

Martin & Servera
Restaurangbutiker AB
Box 1003
121 23 Johanneshov
Tel: 08-722 28 80
martinserverarestaurangbutiker.se

Diskteknik AB
Box 79
186 21 Vallentuna
Tel: 08-511 858 00
diskteknik.se

Grönsakshallen Sorunda AB
Elektravägen 15
126 30 Hägersten
Tel: 08-506 258 00
gronsakshallen.se

Fiskhallen Sorunda AB
Elektravägen 15
126 30 Hägersten
Tel: 08-501 345 00
fiskhallen.se

Fällmans Kött AB
Elektravägen 15
126 30 Hägersten
Tel: 08-556 139 00
fallmanskott.se

Galatea AB
Box 15112
167 15 Bromma
Tel: 020-21 24 00
galatea.se

AB Chipsters Oy
Strandgatan 6
SF-221 00 Mariehamn
Tel: +358 (0)20 773 82 00
chipsters.fi
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