Hållbarhetsredovisning
Estrella AB 2019
1

2019 BLEV ETT FRAMGÅNGSRIKT
ÅR FÖR ESTRELLA
Det gångna året har präglats av ett högt arbetstempo inom hela företaget. Estrella fortsätter att både sälja och producera mer
snacks än föregående år. Det innebär att vi har tagit andelar på de marknader vi är verksamma på. Snacksmarknaden fortsätter att
växa och det är Estrella som driver marknaden. Ett segment som har vuxit starkt under det gångna året är ringar och former med
Linschips som drivare i detta segment. Valutan har påverkat oss negativ under hela året, vilket har inneburit högre inköpskostnader
på våra råvaror. Arbetet med hållbarhetsfrågor har stärkts under 2019 och det är flera spännande projekt som vi skriver om längre
fram i rapporten. Hållbarhetsfrågorna fortsätter att vara mycket viktiga för oss på Estrella.

VI HAR EN MYCKET STARK VÄRDEGRUND SOM VI ALLA JOBBAR EFTER

Arbetet med våra ledstjärnor, Estrellas värdegrund, har fortsatt under året. Viktigt är att fortsätta att arbeta genom våra ledstjärnor för dem hjälper oss att fatta rätt beslut och prioritera i det dagliga arbetet. Vi har lagt extra energi på hållbarhetsfrågorna
under 2019 vilket har engagerat hela företaget.

OMTANKE - VI TAR ANSVAR HELA VÄGEN

Att minska vår plastkonsumtion har vi lyckats med genom flera fina initiativ. Ett initiativ var att minska påshöjden på våra Linsbågar, genom att minska påsens höjd med 5 cm sparar vi 70 km plast per år. Vi fortsätter med att minska plasten i hela vårt
produktdsortiment. Arbetet med att ta fram ett återvinningbart påsmaterial till våra produkter fortgår. Utmaningen är att ta fram
ett material som både är återvinningsbart och klarar att bibehålla våra produkters kvalitet.

INITIATIVKRAFT - VI VÅGAR TA NYA VÄGAR

Estrella är bra förberedd för ett nytt decennium, vi fortsätter att utmana oss själva varje dag vilket säkrar att vi fortsätter att
utvecklas. Jag ser fram emot ett nytt decennium där Estrella har alla förutsättningar att utvecklas vidare till ett ännu mer hållbart
företag. Personalen är vår viktigaste tillgång och vi har fortsatt att anställa fler medarbetare under det gångna året vilket visar på
vår organiska tillväxt.

GEMENSKAP - VI VÄXER GENOM SAMARBETE

Engagerade medarbetare är en av förutsättningarna för att utvecklas som företag. Ett kvitto på detta var ett högt deltagande av
årets medarbetarundersökning, 92 %. Förtroendet för ledningen ökade vilket är ett kvitto på att vi får gehör för vårt förändringsarbete.

KUNDNYTTA - VI SKAPAR VÄRDE I HANDELN

För att skapa värde för våra kunder gäller det att vara lyhörd och förstå kundernas behov. Vi fick under 2019 ta emot priset som
årets leverantör från två av våra kunder, Privab och Axfood Närlivs vilket vi är väldigt stolta över. Vi har även arbetat aktivt med att
öka servicegraden till våra kunder.

SMAKGLÄDJE - VI SÄTTER SMAK PÅ LIVET

Det finns inget som är så viktigt som smak när det gäller snacks. Vi har fortsatt hög innovationstack och det är framför allt arbetet
med att ta fram de bästa smakerna som avgör om våra nyheter blir en succé eller ej.
Angered Februari 2020
Carina Hanson
VD Estrella AB
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2019 - ETT SCHYSST ÅR I KORTHET
FÖRSÄLJNING
År 2019 blev ytterligare ett strålande år för Estrella och vi ökade
försäljningsvärdet med +12 % vilket har bidragit till en fortsatt
stark tillväxt inom snacksmarknaden som totalt har ökat
med +6,8 % i värde, jämfört med 2018. Ett par av framgångsfaktorerna har varit:
• Fokus på kärnverksamheten, potatischips, där starka
nyheter har drivit segmentet.
• Västkustchips, som numera är det klart största varumärket inom premiumchips, fick extra skjuts i och med
lanseringen av Västkust Nätchips Sourcream & Onion.
• Trots ökad konkurrens ser vi en fortsatt hög försäljning
av Linschips som är en av de bäst säljande snacksprodukterna i Sverige.

PRODUKTIONEN
Arbetet med att införa Intersnack Working System (IWS) fort
satte under året och har varit mycket bra för fabriken. Resultaten har visat sig inom alla områden från säkerhet och
miljö till produktivitet. Nästan hela fabriken omfattas nu av pro
duktionssystemet vilket förväntas ge ytterligare fördelar under
kommande år.
På grund av en fortsatt stark utveckling på marknaden har det
varit ett hårt tryck på produktion. Alla linjer har varit under hård
press under delar av året men produktion har trots det lyckats
uppnå en mycket hög leveranssäkerhet. Under året togs en
ny Pelletslinje i bruk eftersom Estrellas succé med Linschips
bidragit till en kraftigt ökad efterfrågan. Detta gör att vi nu står
bättre rustade inför framtida behov.

SOCIALT ANSVARSTAGANDE
Estrella engagerar sig årligen i flera viktiga sociala hållbarhetsprojekt. Under 2019 genomfördes ett nytt projekt i samarbete
med Städa Sverige, “Det Goda Vårstädet”. Tillsammans med
Estrella deltog 191 ungdomar/aktiva mellan 12-16 år, samt 32
ledare från nio olika idrottsföreningar. 1,6 ton skräp städades
undan från Angereds naturområden och de lokala idrottsklubbarna i Angered får ett extra bidrag till klubbkassan.

PREMIUMCHIPS FORTSÄTTER ATT VÄXA
2019 innebar en stark tillväxt på marknaden för premiumchips
med +7,8 % i försäljningsvärde. Estrellas västkustchips växte
med hela +50 %. Naturliga ingredienser och lokala produkter är
viktigt för snackskonsumenten när det kommer till köp. Vi kan
se att vår re-lansering av västkustchips under 2018 har bidragit
med viktiga produktfördelar för våra konsumenter. Lokal produktion i Göteborg, bytet till svensk rapsolja samt märkningen
Svenskt Sigill. Ett produktsegment vi på Estrella är väldigt stolta över.*

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN
Vi har fortsatt vårt viktiga arbete med att minska vår klimatpåverkan från produktionen i fabriken i Angered, Göteborg. Våra
pannor för chipsproduktion drivs fortsatt med biogas och vi har
valt att klimatkompensera vår gasol som används vid tillverkning av popcorn. Gasolförbrukningen står för ca 0,2 % av den
totala energiförbrukningen. Under 2019 tecknade vi ett avtal om
leverans av miljö el, med start från och med januari år 2020.
Sedan 2017 har vi minskat andelen koldioxidutsläpp från fossila bränslen som används i produktionen med 94 %. Men vi
stannar inte där! Under hösten 2019 startade vi ett projekt för
att ta reda på hur vårt koldioxidavtryck ser ut för våra största
produkter. Ett projekt som kommer att fortsätta även under
2020. På så sätt fortsätter vi att arbeta för att minska vår
klimatpåverkan i hela värdekedjan.
Ett annat intensivt och lyckat arbete pågår kring våra snackspåsar. Genom att använda mindre mängd plast och optimera
storleken, utan att äventyra kvaliteten, så kommer vi att minska plastanvändningen avsevärt.

Från och med 2020 är vår produktion i angered

Co -Neutral!
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*Källa: Nielsen försäljningstrend i värde 2019 Dagligvaruhandeln och Servicehandeln.
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DET HÄR ÄR VI
På Estrella strävar vi alltid efter att tillverka de godaste snacksen, självklart
med miljö och hälsa i fokus. Vi lanserar många nyheter och vill överraska både
dig och oss själva med nya snacks. Varje dag ställer vi oss frågan:
FINNS DET NÅGOT GODARE?

ESTRELLA AB - ETT AV SVERIGES STÖRSTA SNACKSVARUMÄRKEN
• Estrella AB tog snacksen till Sverige och redan 1957 startades den första
produktionen av chips och popcorn.
• VISION: Lokal vinnare
• AFFÄRSIDÉ: Vi möter konsumenternas behov av salta snacks genom att erbjuda
kvalitetsprodukter med de bästa smakerna och föredragna lokala varumärken.
Vi är en flexibel kategorirådgivare som erbjuder lönsam växt till våra kunder.
• Fabriken och huvudkontoret ligger i Angered utanför Göteborg och vårt
Agrocenter och potatislager ligger i Kistinge utanför Halmstad. Vi har en
egen säljkår.
• Omsättning: ca 1 miljard kr
• Antal anställda: ca 230 st.
• Estrella ägs av Intersnack Group, ett av Europas största snacksföretag.
• Vi utvecklar, tillverkar och säljer en mängd olika salta snacks så som chips,
ostbågar, ringar, nötter, popcorn, salta pinnar och dippmix.

CERTIFIERINGAR
Verksamheten är certifierad enligt ISO standarder för miljö- och
energiledning (14001 resp. 50001) samt livsmedelsproduktion
(FSSC 22000). Arbetsmiljöarbetet följer kraven i OHSAS 18001
OHSAS 18001

och vi är dessutom certifierade av AIB International och jobbar
enligt deras riktlinjer för livsmedelssäkerhet.

ISO 14001

ARBETSMILJÖ
CERTIFIERAD

1450
ISO/IEC 17021

MILJÖ
CERTIFIERAD

Ackred. nr. 1450
Certifiering av
Ledningsssystem
ISO/IEC 17021
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ESTRELLAS LEDSTJÄRNOR
Sedan 2013 har Estrella arbetat aktivt med en tydlig värdegrund i form av fem ledstjärnor.
Ledstjärnorna hjälper oss att ta rätt beslut och göra rätt prioriteringar i det dagliga arbetet, i allt
från produktutveckling, produktion, personal, produkter, inköp, varumärke, miljö och samhällsansvar.

OMTANKE - VI TAR ANSVAR HELA VÄGEN
Hos oss på Estrella tar vi ansvar i alla led. Vi har alltid medarbetarnas, kundernas,
konsumenternas och miljöns bästa i åtanke. Vi sätter stolthet i vår kvalitet och
produktsäkerhet. Våra snacks är ärligt och säkert producerade av de bästa råvarorna. En viktig framgångsfaktor är vår helhetssyn där hållbarhet och samhällsansvar påverkar allt vi gör.

INITIATIVKRAFT - VI VÅGAR TA NYA VÄGAR
Vi har en levande kultur där alla är med och påverkar. Vi är nyfikna, snabbfotade
och arbetar nära marknaden och konsumenterna. Våra insikter och vårt kunnande
använder vi för att ständigt hitta nya sätt att utveckla de godaste snacksen. Genom nytänkande, effektivitet och lönsamhet strävar vi mot att vara en självständig
och innovativ marknadsledare.

GEMENSKAP - VI VÄXER GENOM SAMARBETE
Vårt mål är att fortsätta växa. Det är bara när vi arbetar tillsammans mot tydliga
mål som vi kan nå långsiktiga framgångar. Därför är det viktigt att vi kommunicerar
med tydlighet och öppenhet, delar kunskaper, ger varandra förtroende och tar gemensamt genomtänkta beslut. Mångfald bidrar till att vi når målet snabbare. Våra
olika ursprung, erfarenheter och kompetenser gör oss till ett starkare team.

KUNDNYTTA - VI SKAPAR VÄRDE I HANDELN
Våra produkter utgår alltid från konsumenternas önskemål och handelns behov.
Målet är att leverera glädje och njutning i människors liv. Vårt främsta löfte till
handeln är att skapa tillväxt och ökad lönsamhet i snackskategorin. Genom att
involvera kunderna i vår innovationsprocess och utveckla kategorin tillsammans
med dem skapar vi ömsesidig och värdefull affärsnytta. Kunderna kan lita på oss.
För oss är lyhördhet, flexibilitet och leveranssäkerhet en självklarhet.

SMAKGLÄDJE - VI SÄTTER SMAK PÅ LIVET
Vi älskar snacks. Och vi har bestämt oss för att producera de godaste snacksen i
Sverige. Vi lämnar inget åt slumpen. Genom stort kunnande, noggranna kontroller
och ihärdiga smaktester säkerställer vi att våra snacks alltid är oslagbart smakrika
och av högsta kvalitet. Vårt varumärke och våra produkter ska helt enkelt sätta
smak på livet. Vi ska finnas där människor har roligt och trivs tillsammans. Därför
slutar vi aldrig utvecklas och drivs av frågan ”Finns det något godare?”.
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FEM PÅVERKANDE KONSUMENTTRENDER
Dessa fem stora konsumenttrender påverkar oss i allt vi gör; från produktion och innehåll i befintliga
produkter, utveckling av nya, till kommunikation kring våra produkter och vårt varumärke.

MILJÖ OCH LOKALPRODUCERAT
Hur företagens produkter påverkar miljön blir allt viktigare när
konsumenterna väljer. Under 2019 fortsatte debatten kring
koldioxidutsläpp att öka och klimatsmarta livsmedel blir allt
viktigare. Vi kunde se att Mat.se blev först med att lansera
en märkning på ca 3000 livsmedel där man ser produktens
koldioxidutsläpp per kg.
Diskussionen kring plast är fortfarande högaktuell där viktiga
aspekter är; resurs, återvinningsbarhet, nedbrytbarhet och
förstörelse av natur. Framåt blir det allt viktigare att fortsätta
minska produkternas påverkan på miljön, både före, under och
efter produktion. Konsumenterna på den svenska marknaden
föredrar att välja livsmedel gjorda på svenska råvaror i allt
större utsträckning. Tydlig kommunikation kring ursprung av
ingredienser kommer vi ser mer av.

MEDVETNA KONSUMENTER
Konsumenterna blir allt mer medvetna om vad de konsumerar.
Naturliga råvaror och korta ingredienslistor kommer fortsatt
vara i fokus i branschen. Vegetariska produkter har snabbt
gått från att vara en nisch till något för alla. Varumärken, livsmedelsbutiker och matlagningsprogram har hakat på den vegetariska trenden och lägger allt större fokus på frukt och grönt.
Rena, tydliga och mer informativa ingrediensförteckningar och
märkningar kommer att bli allt vanligare.

HÄLSA
Hälsotrenden har under flera år varit dominerande. Svenskarna
tränar mer, följer dieter och söker nyttigare alternativ. Inom
livsmedelsbranschen ändras konsumenternas uppfattningar
om vad som är hälsosamt vilket gör att trenden ständigt tar sig
nya uttryck. Olika typer av lite hälsosammare snacksprodukter
kommer bli mer vanliga.

DIGITALISERING – ALLT SKER PÅ NÄTET
Att handla livsmedel på nätet har blivit en naturlig del av allt fler
konsumenters liv. Att det är enkelt, bekvämt och sparar tid är
fördelar som näthandeln ger. Livsmedel är ett av de segment
som har störst tillväxt på nätet.
Nätet är även en viktig kanal för att nå ut till konsumenter. De
digitala och sociala kanalerna tar allt mer över som räckviddsmedia i yngre målgrupper. Det är viktigt att förstå hur den digitala konsumenten fungerar och anpassa kommunikation och
kampanjer efter kanal.

UNNA SIG
Som mottrend till en kravfylld vardag måste man ibland bara
få njuta och unna sig något riktigt gott. Unna sig kan också
handla om att endast det bästa är gott nog, när det kommer till
ingredienser och tillverkning, ”premiumisering”, gärna i form av
hantverk. Utvecklingen av premiumprodukter samt att alltid ha
bästa smak i fokus ökar.
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DET HÄR ÄR
HÅLLBARHET FÖR OSS
GILLA ATT DELA
SCHYSSTA SNACKS

ANSVAR FÖR
KONSUMENT

ANSVAR FÖR
ANSTÄLLDA

ANSVAR FÖR
MILJÖN

SOCIALT
ANSVAR

7

DETTA ÄR HÅLLBARHET FÖR OSS
ESTRELLAS VERKSAMHETSPOLICY
Verksamhetspolicyn bygger på Estrellas värdegrund och kommunicerar de krav som finns på vår verksamhet gällande kvalitet,
produktsäkerhet, miljö & energi samt arbetsmiljö.
Att tillverka snacks av jordbruksprodukter kräver stor omsorg om våra naturresurser. Därför strävar vi alltid efter en energieffektiv
produktion med så lite svinn som möjligt. Vårt mål är att minska miljöbelastning, energiförbrukning, förhindra olyckor och ohälsa
samt säkerställa livsmedelssäkerheten. En viktig framgångsfaktor är vår helhetssyn där hållbarhet och samhällsansvar påverkar
allt vi gör. Självklart ska vi möta eller överträffa gällande lagar och förordningar samt våra ägares och kunders krav. Vi arbetar
kontinuerligt och aktivt med förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar inom alla områden.
Efterlevnad av policyn följs upp vid interna och externa revisioner, samt under ledningens genomgång som sker inom ramen för
vårt ledningssystem. Ledningens genomgång genomförs två gånger per år. I detta forum beslutas och utvärderas policyn, mål,
lagefterlevnad och riskvärderingar.

ESTRELLAS VIKTIGA HÖRNSTENAR
Vårt hållbarhetsarbete bygger på Intersnacks koncernövergripande hållbarhetsprogram som centreras kring fyra hörnstenar:

ANSVAR FÖR KONSUMENT

ANSVAR FÖR ANSTÄLLDA

ANSVAR FÖR MILJÖN

SOCIALT ANSVAR

Hållbarhetsprogrammet stämmer väl överens med vår värdegrund, vår verksamhetspolicy och beaktar de krav och förväntningar
som våra intressenter har på verksamheten.
Vi har genom vår värdegrund, verksamhetspolicy och vårt hållbarhetsprogram klart och tydligt tagit ställning till hur vi ska driva vårt
hållbarhetsarbete framåt. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamhetens hållbarhetsprestanda och nyckeltal samt mål
följs upp och bevakas löpande. Resultaten diskuteras och utvärderas kontinuerligt i olika forum i verksamheten.

FN:S GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Vår inställning är att det alltid finns ett bättre sätt att göra saker på och det ska vi fortsätta med. Inte minst vad det gäller vårt
ansvar att bedriva en verksamhet som är hållbar på lång sikt. Vi vill kunna fortsätta att utveckla nya produkter, skapa värde och
växa men samtidigt minska vår miljöpåverkan. För att vi ska veta att vi är på rätt väg och att vi fattar rätt beslut tar vi hjälp av vår
verksamhetspolicy och bl.a. FN:s globala mål (17 st.) för hållbar utveckling.
Estrellas hållbarhetsarbete kan främst kopplas till de globala målen för; (Nr 3) Hälsa och välbefinnande, (Nr 5) Jämställdhet, (Nr 8)
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, (Nr 9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, (Nr 12) Hållbar konsumtion
och produktion samt (Nr 13) Bekämpa klimatförändringen.
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ANSVAR FÖR KONSUMENT
Som producent av livsmedel krävs en öppen och transparent kommunikation och ett särskilt stort
ansvar mot konsument inom tre områden, produktsäkerhet, produktkvalitet och produktinnehåll.

PRODUKTSÄKERHET
Livsmedelssäkerhet ska genomsyra hela tillverkningsprocessen och all personal ansvarar för att alla tryggt kan använda
våra produkter. Arbetet med livsmedelssäkerhet bygger på
HACCP-metodik, där risker i hela verksamheten definieras och
kontrollerande åtgärder bestäms för att minimera dessa risker.
Genom detta strukturerade arbetssätt säkerställs att risker
som t ex omärkta allergener, främmande föremål och andra
kvalitetsavvikelser minimeras. Livsmedelssäkerhetsarbetet
verifieras årligen genom intern revision samt av externa certifieringsorgan enligt två stycken olika standarder, FSSC 22000
samt AIB International. De båda standarderna är ett bra komplement till varandra eftersom den första har dokumentfokus och
den senare har ett mer praktiskt fokus och genomförs dessutom oannonserad.

PRODUKTKVALITET OCH
PRODUKTINNEHÅLL
Estrellas mål är att vara bäst på smak och kvalitet. Vi arbetar
därför kontinuerligt med att förbättra våra produkter ur hälso-,
miljö- och kvalitetssynpunkt så de passar ännu fler konsumenter

OLJA

Produktion i Angered använder en unik blandning av raps- och
solrosolja, som ger en lika bra fettsammansättning som olivolja.

POTATIS

De potatissorter som används är sorter framtagna så att de
efter optimerad odling och lagring ger bästa möjliga chipskvalitet och minimal akrylamidhalt.
Estrella har egna kontrakterade potatisodlare i Halland och
Skåne. Vi ställer krav på att dessa odlare ska vara IP-certifierade vilket innebär att de följer ett regelverk för miljöansvar
och livsmedelssäkerhet samt att de granskas av en oberoende
part vartannat år. Vi arbetar för att ha en nära och långsiktig
relation med våra odlare. Vi träffas regelbundet för att ge dem
odlingsråd som bland annat säkrar en effektiv resurshantering
samt en hög kvalitet. Vi köper även in från andra länder, främst
Danmark. Då ställer vi krav på att odlarna ska vara certifierade
enligt GLOBAL G.A.P som också är en standard för ökad livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn. Även denna standard kräver
att odlarna genomgår oberoende kontroller.
Ytterligare en positiv miljöaspekt är att Estrellas chips är
oskalade och därmed uppstår mindre avfall vid tillverkningen
av chips.

NÖTTER

Nötter har många hälsofördelar och innehåller naturligt nyttiga
oljor och hög halt av proteiner och vitaminer.

KRYDDOR

Våra chips och snacks är smaksatta med unika kryddblandningar med balanserade och goda smaker. Alla produkter i
Estrellas sortiment är helt fria från smakförstärkare. Vi har
även fortsatt med arbetet att sänka salthalten i befintliga produkter samt att använda kryddor med naturliga aromer.

MINDRE FETT

Vi erbjuder produkter med lägre fetthalt. Mycket arbete krävs
för att lyckas ta fram ett snacks som smakar lika gott med
mindre fett. Konsumenttester visar på goda resultat trots att
produkterna innehåller mindre fett.

NYA INGREDIENSER

För att tillgodose konsumenternas önskan om nya spännande
produkter som ligger i tiden söker man inte bara efter nya
smaker utan även efter nya ingredienser som tillför något nytt,
t.ex. lins- och ärtmjöl med hög proteinhalt.

LÅG AKRYLAMIDHALT
Vi arbetar sedan många år tillbaka med att sänka halten av akrylamid i våra produkter, både i befintliga men även vid framtagning av nya produkter. Det finns ett lagstiftat åtgärdsvärde för
Chips och potatisbaserade produkter på 750 ppb och Estrellas
årsgenomsnitt ligger väl under detta värde. Akrylamid finns i
många olika typer av livsmedel och åtgärdsvärden finns även
för t.ex. kaffe, bröd och frukostflingor.
Estrella har lyckats nå den låga halten tack vare:
• utfasning av potatissorter med hög sockerhalt.
• optimerade odlings- och lagringsparametrar.
• investering i ny patenterad teknologi – ELPO.
• optimerad tillverkning.

KVALITETSGARANTI
På förpackningen hänvisar vi till Estrellas kvalitetsgaranti. Vi
vill gärna veta vad våra konsumenter tycker om våra produkter
och vi lägger stor vikt vid inkomna synpunkter, både positiva och negativa. Alla inkomna reklamationer och synpunkter
utreds och besvaras så fort vi kan. För att följa vad våra konsumenter tycker över tid använder vi konsumentreklamationer
som ett viktigt mål i verksamheten. Detta mål används i det
kontinuerliga förbättringsarbetet för att fokusera på att rätt
åtgärder genomförs.
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ANSVAR FÖR ANSTÄLLDA
Vi ska utveckla våra medarbetare till motiverade och kompetenta individer.
Dessutom ska vi sträva efter att förbättra våra medarbetares hälsa och balans i tillvaron.

VÅRT SYSTEMATISKA
ARBETSMILJÖARBETE
Estrella bedriver ett aktivit och systematiskt arbetsmiljöarbete
med tonvikt på säkerhet för våra medarbetare. Vi jobbar aktivt med riskbedömningar för att en hög skyddsnivå ska kunna bibehållas och för att minimera att olyckor eller incidenter
uppstår. Varje år sätts arbetsmiljömål som sedan följs upp och
utvärderas. Vi har bl.a. ett mål om noll olyckor. Genom att arbeta systematiskt i hela verksamheten med s.k. ”BOS”, Beteende
Observationer, arbetar vi för att uppnå målet. Arbetet och målet
följs upp och kommuniceras kontinuerligt.
Brandskyddsarbetet är en integrerad del av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Vi har bl.a. en väl fungerande brandskyddsorganisation och anpassat tekniskt brandskydd i anläggningen
med relevanta rutiner samt kontroller för brandskyddet.

ESTRELLA STÖDJER MÅNGFALD OCH
JÄMSTÄLLDHET OCH MOTVERKAR
ALL SLAGS DISKRIMINERING OCH
KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING
I Estrellas mångfalds- och jämställdhetspolicy har vi fastslagit att en personalpolitik som innebär att alla anställda skall
behandlas lika. Detta gäller oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

MEDARBETARUNDERSÖKNING
Estrella har ett stort intresse av att förstå hur anställda uppfattar sitt arbete och sin arbetsmiljö, vad man tycker är bra
och vad man skulle vilja förändra. Estrella genomför därför vartannat år en medarbetarundersökning. 2019 genomförde vi en
medarbetsundersökning. Undersökningen visar att vi ytterligare har höjt vårt ledarskapsindex och medarbetarindex. Vårt
eNPS (attraktiv arbetsgivare) är också det högt. Med dessa
starka nyckeltal kan vi också se att det inom företaget råder
en bra stämning, med ett gott samarbete och ett klimat där
arbetskamrater respekterar varandra och visar varandra
uppskattning. Vidare är ledarskapet tydligt, ärligt och öppet
och ledarna är bra på att informera och återkoppla till medarbetarna. Det framkom också att vi måste fortsätta att arbeta
med vår fysiska arbetsmiljö och att vi måste vara aktiva med
att ta vara på och lyssna till goda idéer.

MEDARBETARSAMTAL
Medarbetarsamtal är för Estrella en strukturerad form av feedback som genomförs som ett utvecklingssamtal med koppling
till Estrellas ledstjärnor. Målsättningen är att stämma av och
utveckla förhållandet mellan företaget och medarbetaren. Genom samtalet får företaget och medarbetaren en regelbunden
möjlighet att förbättra sin prestationsförmåga och upptäcka
brister på olika nivåer. Samtalsresultatet blir en kontinuerlig utvecklingsprocess som ger ständiga förbättringar för företaget
såväl som för medarbetaren.

Estrella har nolltolerans när det gäller all slags diskriminering
och kränkande särbehandling. Vår policy för kränkande särbehandling stödjer och hjälper oss i detta arbete.

FRISKVÅRD
Förebyggande insatser har många positiva effekter för hälsa
och välmående hos oss människor. Estrellas anställda har
därför tillgång till företagshälsovård som består av tjänster
inom tex arbetsmiljö, friskvård, förebyggande hälsovård, rehabilitering och utbildning för alla anställda. Dessutom erbjuder
Estrella alla anställda friskvårdsbidrag varje år för olika motionsaktiviteter eller annan typ av friskvård såsom tex. massage.
2019 har vi höjt detta bidrag.
I vårt ständiga arbete med att skapa en bättre arbetsmiljö på
Estrella och friskare medarbetare så är Estrella en helt rökfri arbetsplats. Ingen rökning är tillåten på våra anläggningar
eller i våra bilar. De som har velat sluta röka får erbjudande
om stöd och hjälp med gratis rökavvänjning av vår företagshälsovård.
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ANSVAR FÖR MILJÖ
Miljöarbetet är en integrerad del av Estrellas verksamhet och vi jobbar
strategiskt och systematiskt för att minska vårt totala klimatavtryck.

VÅRT STRATEGISKA MILJÖARBETE

VÅRT DAGLIGA MILJÖARBETE

Ett av våra viktigaste hållbarhetsmål är att produktionen i Angered ska vara koldioxidneutral år 2020. Och det målet kommer
vi att nå! Målet innebär att de energikällor som vi använder vid
tillverkning av snacks ska vara förnybara där det är möjligt,
d.v.s. ingå i ett kretslopp där mängden koldioxid i luften inte
förändras.

Anläggningen i Angered är tillståndspliktig enligt miljöbalken,
vilket innebär att villkor finns för bland annat utsläpp av processavloppsvatten och hantering av avfall. Kemiska produkter används främst för rengöring och underhåll av processutrustning. Vårt kontrollprogram beskriver de egenkontroller
och provtagningar som genomförs.

Gasförbrukningen utgör ca 80 % av vår totala energiförbrukning,
elförbrukningen ca 20 % och gasolförbrukningen ca 0,2 %.

Varje år görs en genomgång av verksamhetens miljörisker. En
speciell värderingsmetod används för att avgöra om risken
innebär en låg, medelhög eller hög risk. För identifierade miljörisker som hamnar i kategorin medelhög risk eller hög risk tas
åtgärdsförslag och handlingsplan fram.

Vi producerar alla våra chips med biogas som är ett förnybart
bränsle. Detta är ett stort steg i vårt arbete med att minska
verksamhetens klimatpåverkan och fossila koldioxidutsläpp. Vi
har länge lämnat biologiskt processavfall (produktspill, skalrester och slam) för framställning av ny biogas. Det har varit en
långsiktig strategi att öka den tillgängliga mängden biogas så
att vi ska kunna ta del av utbudet i vår produktion. Vid framställning av biogas uppstår en restprodukt som kan användas
som gödsel i jordbruket. Därmed har vi lyckats skapa ett kretslopp vilket har varit vår långsiktiga strategi.

MILJÖMÅL 2020 JÄMFÖRT MED 2017
Vi ska minska:
• Använd mängd energi i processen med 18 % per ton
producerad mängd.
• Förbrukad mängd vatten i processen med 9 % per ton
producerad mängd.
• Biologiskt avfall med 27 % och övrigt avfall med 38 % per
ton producerad mängd.
För att nå målen arbetar vi med att försöka optimera produktionen så att den blir effektiv med så få avbrott som möjligt.
Utbytet mäts kontinuerligt och förbättringar i processen görs
för att få bästa möjliga utbyte av tillförd råvara genom synliga
nyckeltal. Personalens engagemang och kunskap om driften av
anläggningen har stor betydelse för att vi ska kunna nå våra
mål.

Vi klimatkompenserar för vår gasol, ett fossilt bränsle, som används vid produktion av popcorn. Genom att klimatkompensera
bidrar vi till att reducera de globala klimatutsläppen. Reduceringen sker genom ett av FN:s godkända CDM projekt (The Clean
Development Mechanism nr: 4078).
Under 2019 tecknade vi ett avtal om leverans av miljö el med
start från och med januari år 2020, det sista och avgörande
steget för att kunna nå vårt hållbarhetsmål.

RESULTAT MILJÖMÅL 2019 JÄMFÖRT MED 2017
• Energiförbrukningen ökade med 2 % per ton producerad
mängd.
• Vattenförbrukningen ökade med 23 % per ton producerad
mängd.
• Mängden biologiskt avfall minskade med 34 % och övrigt
avfall ökade med 66 % per ton producerad mängd.

För att kunna ta reda på hur vårt klimatavtryck ser ut i hela
värdekedjan, dvs från odling av råvaror till konsumtion, har vi
startat ett projekt som kommer att fortsätta under 2020. Vi
har valt att titta på fem nyckelprodukter. Resultatet visar bl.a.
att det största klimatavtrycket uppstår vid odling och därefter
vid tillverkning.

Vi fortsätter att ha hög energi- och vattenförbrukning i förhållande till vad vi producerar. Det är främst våra två chipslinjer
som förbrukar energi och vatten i större mängder än vad vi
prognostiserat. De insatser och investeringar som vi gjort på
området har visat sig ge en sämre utdelning än förväntat. Vissa
av dessa kommer att avvecklas. Orsaken till den ökade vattenförbrukningen kunde efter utredning åtgärdats.

I takt med att vi genomför förbättringar och arbetar för att uppnå våra hållbarhetsmål, både koncerngemensamma och lokalt
så har vi möjlighet att minska vårt klimatavtryck ytterligare.

Genom ett stort fokus på driften av våra chipslinjer kopplad till
kapaciteten hos våra packmaskiner har vi under året nått stor
framgång vad gäller minskning av biologiskt avfall. Att få ett
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bättre utnyttjande av de insatsvaror som används i våra processer är det effektivaste sättet att minska vår miljöpåverkan.
Orsaken till de ökade mängderna av övrigt avfall beror främst
på ökad hantering av skrot i samband med ombyggnation av
produktionslokaler för att ge plats åt ytterligare en Pelletslinje.
Miljömålsarbetet är ett prioriterat område och under 2020
kommer vi bland annat att starta ett projekt för energieffektivisering tillsammans med en koncerngemensam partner.
Vi har stora förväntningar på samarbetet och projektet. Vi har
även investerat i ny utrustning som förväntas ge positiv effekt
på både energi- och vattenförbrukningen. Utrustningen togs i
drift under december.

Vi tar ett aktivt ansvar för utvecklingen av våra förpackningar
och tillsammans med vår ägare Intersnack Group samarbetar
vi med våra tillverkare av förpackningsmaterial, certifierings-organ, återvinningscentraler och branschorganisationer etc. för
att hitta rätt lösningar.
Vi ställer höga krav på förpackningsmaterialet som vi använder,
det måste kunna skydda våra produkter så att inte kvaliteten
och hållbarheten försämras. Det är även viktigt att materialet
fungerar i våra produktionsprocesser och vi jobbar hela tiden
med att optimera mängden material per påse så att vi inte
använder mer förpackningsmaterial än nödvändigt.

ANSVAR FÖR FÖRPACKNINGAR
Estrella har antagit det så kallade “Plastinitiativet 2022” och
som innebär att vi strävar efter att våra plastförpackningar ska
vara materialåtervinningsbara senast år 2022. Initiativet har utvecklats av branchorganisationen DLF (Dagligvaruleverantörers
Förbund) och är i linje med EU-kommissionens strategi för plast
i en cirkulär ekonomi. Våra ägare Intersnack har dessutom tagit
fram riktlinjer som gäller för hela koncernen och som innebär
att vi ska sträva efter att:
• minska mängden förpackningsmaterial med 10 % senast år
2022.
• alla plastförpackningar ska kunna materialåtervinnas
senast år 2025.
För att kunna nå målen har en speciell förpackningsgrupp utsetts och där samarbetet sker på koncerngemensam nivå. Tillsammans arbetar gruppen med olika aktivtiter och genomför
tester i respektive fabrik. Vi har under 2019 arbetat med att
optimera och minska påshöjden på ett antal produkter. Vi undersöker även möjligheten att minska tjockleken på påsmaterialet. När det kommer till att ta fram ett påsmaterial som går att
materialåtervinna så ligger utmaningen i att ta fram ett material som både är återvinningsbart och som klarar att bibehålla
kvaliteten. Ytterligare en utmaning är att, när det sorterats ut,
hitta en eftermarknad för materialet.

För att skydda produktpåsarna vid transport förpackas de i kartonger och omsluts med en sträckfilm. Kartongen består delvis
av återvunnet material och sorteras som pappersförpackning.
Sträck filmen är en polyetenplast (LDPE-film) och sorteras som
plast. Båda förpackningslagen kan materialåtervinnas.
Våra produktpåsar ska sorteras som plast enligt riktlinjer från
FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Produktpåsarna
är i dagsläget inte materialåtervinningsbara utan återanvänds
genom energiutvinning. Som konsument har man framförallt
ett ansvar att se till att påsarna inte sprids i miljön.

PLASTINITIATIVET 2022
DLF har lanserat Plastinitiativet 2022, där målsättningen är att de plastförpackningar som
medlemsföretagen sätter på marknaden, och som omfattas av producentansvarsförordningen,
ska gå att materialutnyttja senast år 2022.
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SOCIALT ANSVAR
Vårt primära sociala ansvar är att säkerställa etiska och rättvisa arbetsvillkor genom hela
värdekedjan. Vi tar ett aktivt ansvar som företag för att bl.a. minska utanförskap i närområdet
och stärka samarbetet med lokala företag och skolor.

HÅLLBARA INKÖP
Vår inköpsavdelning har tagit fram en inköpspolicy och som
gäller i hela koncernen. Policyn är kopplad till Intersnack Groups
hållbarhetsprogram och fokuserar på vikten av att integrera
sociala aspekter och miljöhänsyn i alla led. Våra långsiktiga
värderingar inom hållbarhet tillsammans med våra leverantörskontroller gör att vi kan förbättra arbetsförhållandena för odlarna i de ursprungsländer vi köper råvarorna ifrån.

En schysst kompis är ofta det som skapar mening, glädje och
trygghet i livet; ett livsviktigt skydd mot känslor av otillräcklighet och utanförskap. Det kan också handla om att bjuda in
och stötta den man inte känner så väl. Därför har vi engagerat
oss i flera projekt som hjälper ungdomar att ta sig in i arbetslivet, i idrotten och att hitta nya vänner.

HÅLLBARHETSPROGRAM FÖR RÅVAROR

2019 genomförde vi för första gången ”Det Goda Vårstädet”
tillsammans med organisationen ”Städa Sverige” för att stötta våra lokala ungdomsföreningar och samtidigt minska nedskräpningen i området. Städa Sverige bygger på att idrottsföreningar för ungdomar kan utföra städuppdrag i sin närmiljö
och få en ersättning till klubbkassan för det.

Som en del av arbetet med hållbara inköp och hållbarhetsprogrammen, engagerar vi oss aktivt och arbetar tillsammans med
odlare, leverantörer och intressenter för att skapa mer transparenta och hållbara leverantörskedjor.

Tillsammans med Estrella var det 191 ungdomar/aktiva mellan
12-16år och 32 ledare, från nio olika idrottsföreningar som städade upp 1,6 ton skräp! 58 säckar med brännbart skräp, 25
säckar med icke brännbart, tre säckar med miljöfarligt och en
säck med pant. Totalt blev det 87 säckar skräp.

Hållbarhetsprogram med mål och aktiviteter finns för prioriterade råvaror som till exempel potatis, cashewnötter, jordnötter och kryddor.

Intersnack är världens största nötimportör och köper nötter
från Asien, Afrika och Central- och Sydamerika. Intersnack har
egen kontroll över merparten av kedjan från odling och sortering till produktion. Fokus ligger på att säkerställa att människor
behandlas rättvist i hela försörjningskedjan, från bönder till arbetare och på att minimera miljöpåverkan från bondens fält till
vårt lager i Angered.

Projektet bidrog dels till att skapa perspektiv på nedskräpningen
hos unga (12-16år), samtidigt som projektet även gav de lokala idrottsklubbarna i Angered ett extra bidrag till klubbkassan.

LEVERANTÖRSKONTROLLER

Våra råvaror kommer från olika länder vilket ställer höga krav
på oss. Våra leverantörer utvärderas och kontrolleras av Intersnack inom bl.a. mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, livsmedelssäkerhet, miljö och kvalitet. Till grund för utvärderingarna och
kontrollerna ligger riskanalyser som bl.a. tar hänsyn till typ av
leverantör, råvara och ursprungsland. Intersnack är anslutna till
Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) som är världens största partnerskap för ökad transparens avseende ansvarsfulla
inköp. En plattform för att dela leverantörsdata kring arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljö. Medlemskapet gör
det möjligt för oss att fokusera på strategiska initiativ som
bidrar till bestående förändringar hos våra leverantörer.

SOCIALT ANSVAR I VÅRT
NÄROMRÅDE ANGERED
Estrella har medvetet aktivt valt att ta ett socialt ansvar som
arbetsgivare i närområdet. Detta innebär att vi strävar efter att
rekrytera medarbetare och konsulter lokalt i närområdet.
Vi har ett nära samarbete med närbelägna Lärjeåns Kök &
Trädgårdar som är ett socialt företag som idag bemannar och
serverar lunchmat på fabriken i Angered. Verksamheten ger
människor som står långt ifrån arbetsmarknaden en väg in i
arbete och består av ekologiska grönsaksodlingar, lunchservering och konferensverksamhet.

Sedan flera år har Estrella och Angeredsgymnasiets Ekonomiprogram ett samarbete som innebär att alla som studerar på
programmet har schemalagd undervisning på Estrella vid totalt
12 tillfällen under tre år. Eleverna får en inblick i alla olika delar
och funktioner som finns på ett företag av våra egna medarbetare. Under 2019 tog vi emot 150 elever.
Estrella stöttar även ungdomarna i närområdet genom bland
annat ekonomiskt bidrag till damlaget i Göteborgs Hockey Club,
samt att vi gör hockeyskolan för barnen i Angered kostnadsfri.
Estrella har under året ställt upp med akademikerpraktik för
nyanlända invandrare i Sverige. Detta för att möjliggöra för
nyanlända att snabbt lära sig svenska språket och komma ut
på arbetsmarknaden.

KOMMUNIKATION
Vikten av äkta vänskap även utanför skärmen blir allt viktigare.
Därför arbetar Estrella aktivt med sin kommunikationskampanj
”Gilla att dela”. ”Gilla att dela” är vår hyllning till vänskapen och
allt kul man kan uppleva ihop med vänner. Vänskap kan ta sig
uttryck i många former, allt från att dela stora hemligheter till
en påse chips. Det är vad kampanjen handlar om. En like eller
en share är en sak men vänskap i verkliga livet är så mycket
större.
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RISKER OCH RISKHANTERING
PROCESS FÖR RISKHANTERING

FÖRHINDRA MUTOR & KORRUPTION

Estrella är en organisation med korta kontaktvägar och en
engagerad och delaktig personal. Detta innebär att de risker
som finns hanteras nära de verksamhetsdelar där de uppstår.
VD i samarbete med den svenska ledningsgruppen har huvudansvaret för Estrellas riskhantering. Våra processägare har
ansvaret för att hantera alternativt lyfta de risker som är relaterade till respektive process till ledningen. De strategiska riskerna värderas övergripande i samband med arbetet med att
ta fram Estrellas årliga strategiska plan. De operativa riskerna
hanteras och följs upp främst genom vårt ledningssystem.

Våra ägare Intersnack har tagit fram en uppförandekod som
gäller alla anställda och inhyrda resurser. Genom uppförandekoden fördöms alla former av bestickning och korruption. Koden ger vägledning i affärsetik, efterlevnad av lagstiftning och
korrekt beteende i enlighet med företagets värderingar.
För att undvika korruption och förlust av tillgångar använder
Estrella sig utav ”fyra ögons princip” på de aktiviteter som är
viktiga. Detta gäller för ärenden med bank, kund och leverantör.
Det innebär att minst två personer godkänner ett beslut. En
person attesterar t.ex. fakturan och ser till att den stämmer överens med vad som är beställt och en annan person bekräftar
att attesten är korrekt.

IDENTIFIERADE VÄSENTLIGA RISKER OCH HUR VI HANTERAR DEM
TYP AV RISK

OMRÅDE

BESKRIVNING

HANTERING

OPERATIV RISK

Arbetsmiljö

Våra mest prioriterade arbetsmiljörisker
är relaterade till framställningen av våra
produkter. Trots att Estrella sedan lång
tid arbetat intensivt med arbetsmiljöförbättringar har vi ett antal arbetsmoment
som är riskfyllda. Truckkörning i produktionen, underhållsarbete och fallskador
på hala golv utmärker sig bland dessa.

Vårt övergripande mål är att åstadkomma en arbetsplats helt fri från
olyckor, sjukdom och skador. Arbetet
bedrivs i enlighet med lagar och de krav
som våra ägare och standarder ställer
på oss. Estrella arbetar i enlighet med
OHSAS 18001 för att ständigt driva sitt
arbetsmiljöarbete framåt.

OPERATIV RISK

Yttre miljö

Vi påverkar miljön främst genom råvaru-,
vatten- och energiförbrukning, utsläpp
av processavloppsvatten till det kommunala avloppsreningsverket samt genom
användning av kemiska produkter och
hantering av avfall.

Vi bedriver ett systematiskt miljö- och
energiarbete i enlighet med ISO 14001
och ISO 50001. Vi mäter och följer upp
vår miljöpåverkan kontinuerligt. Genom
vår egenkontroll säkerställer vi att vi
följer gällande tillstånd och villkor.

OPERATIV RISK

Produktsäkerhet

Framställningen av livsmedel är alltid
förknippad med risken att påverka
individers hälsa negativt genom allergier,
smitta eller kontaminering.

Vår strävan är att alltid leverera den
optimala smakupplevelsen till våra konsumenter. Överordnat det är givetvis att
alltid förse marknaden med produkter som inte riskerar våra konsumenters
hälsa. För att utveckla våra processer
arbetar vi i enlighet med FSSC 22000
och AIB.

OPERATIV RISK

Hållbarhetsrisker i
leverantörskedjan

Estrella är ett starkt varumärke på den
svenska marknaden och varumärket
är en stor del i vår framgång. I alla
aktiviteter som vi eller våra samarbetspartners vidtar finns det en risk att vårt
varumärke påverkas negativt om det
inte står i överensstämmelse med de
etiska värderingar vi står för.

Företaget drivs i enlighet med den
värdegrund som vi gemensamt tagit
fram. Omtanke, Gemenskap, Smakglädje,
Kundnytta och Initiativkraft guidar oss i
alla situationer där vi ställs inför svåra
val. Våra ägare bedriver ett strategiskt
arbete för att säkerställa en hållbar leverantörskedja. Hållbarhetsprogram finns
för de prioriterade råvarorna.
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TYP AV RISK

OMRÅDE

BESKRIVNING

HANTERING

STRATEGISK RISK

Kompetensförsörjning

Vi är beroende av att kunna attrahera
och behålla kompetenta medarbetare.
Arbetsmarknaden i Göteborgsregionen
påverkas starkt av konjunkturen och i
det läge som nu är så är det svårt att
rekrytera personal ur vissa nyckelgrupper.

Estrellas största tillgång i strävan att få
rätt kompetens på plats samt behålla
den, är vårt varumärke och Estrellaandan. Annonser med Estrellas logga
lockar fler sökande än jämförbara annonser vilket ger oss bra förutsättningar
att rekrytera in rätt personal. Estrellas
personal stannar också gärna länge på
företaget, mycket tack vare den starka
Estrellaandan.

STRATEGISK RISK

Hälsa

Hälsotrenden är stark i samhället och
riskerar att påverka snacksmarknaden
som generellt uppfattas som mindre
hälsosam.

När vi producerar våra produkter arbetar
vi strategiskt för att använda de bästa
råvarorna och har under åren lyckats
reformulera gamla och utveckla nya
produkter vars hälsoeffekt är bättre.

STRATEGISK RISK

Klimatpåverkan

Estrellas produkter är ett resultat av
naturliga odlingsprocesser. Allt som
påverkar miljön påverkar Estrella. Vi
gör vårt yttersta för att minimera vår
miljöpåverkan för att vi inser att vi är en
del av ett kretslopp där vi alla förlorar
om en länk brister.

Vi arbetar, själva och tillsammans med
våra partners, för att minimera vår
klimatpåverkan. Hållbarhetsarbetet är
integrerat i vår verksamhet och stärks
av vårt koncernövergripande fokus.
Arbetet med att minska åtgången av
råvaror och insatsvaror för produktionen
pågår och utvecklas ständigt med input
från vår koncernledning och våra systerfabriker i Europa.
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ESTRELLASVERIGE

Det här är vår tredje hållbarhetsredovisning.
Redovisningen följer kraven i Årsredovisningslagen 6 kap. §12. Den är skild från årsredovisningen.
Den ekonomiska redovisningen återfinns i årsredovisningen.

