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När vi nu summerar 2021 ser vi ännu ett 
framgångsrikt år. Vi har alla fått vänja oss vid en 
högre oförutsägbarhet och snabba förändringar, 
vilket jag är väldigt stolt över hur vi på Estrella 
tillsammans ställt om och lyckats med. Trots tuffa 
utmaningar av olika slag har vi till allra största del 
kunnat leverera våra fantastiska produkter till kund 
och konsument under året som gått och samtidigt 
ökat engagemanget hos våra medarbetare. 

COVID-19 HAR PÅVERKAT ÄVEN 2021 
Även om vi hoppades annorlunda har pandemin 
präglat även 2021. Vår krisgrupp har fortsatt samlats 
regelbundet och gått ut med information till alla 
anställda om hur vi skall hantera pandemin. Vi har 
löpande under året följt utvecklingen i samhället och 
uppdaterat våra interna rekommendationer efter 
myndigheterna och våra ägares krav. Samtidigt har 
många av våra anställda och samarbetspartners 
vardag påverkats kraftigt på olika sätt. Merparten 
av våra kontorsanställda har arbetat på distans 
också under 2021. Vår produktionspersonal har 
däremot fortsatt varit på plats och kämpat tappert 
med sjukfrånvaro och materialproblem för att nämna 
några utmaningar.

BARA SCHYSSTA SNACKS
Hållbarhetsarbetet under samlingsbegreppet Bara 
schyssta snacks fortskred, vilket bland annat 
innebär att vi från och med 2021 endast använder 
hållbarhetsklassificerad REDCert biogas för drift 
av våra pannor. Produktionen i Angered är fortsatt 
koldioxidneutral. Under året hade vi framgång vad 
gäller både minskning av biologiskt avfall på våra 
chipslinjer och vattenförbrukningen i produktionen. 

2021 BLEV ÄNNU ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR FÖR ESTRELLA

Arbetsmilljön har också förbättrats genom investering 
i automatiska truckar. 

Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete med att minska 
energiförbrukningen, bla genom åtgärder som 
fokuserar på att reducera gasförbrukningen, minska 
mängden plast i våra påsar och att alla påsar skall 
kunna återanvändas till en ny plastförpackning 
senast 2025.

FORTSATTA FÖRSÄLJNINGSFRAMGÅNGAR 
Vi på Estrella har varit lyckligt lottade som har fått 
se en större efterfrågan på våra produkter i och med 
att stora delar av våra konsumenters liv tillbringats 
hemma den senaste tiden, vilket påverkat vår 
kategori positivt. 

Trots Covid har vi producerat 6% mer i volym och 
delvis som effekt av Covid har försäljningen ökat med 
runt 7% i värde om vi ser till hela företaget Sverige, 
Danmark och Finland. 

Efterfrågan på framförallt våra klassiska chips och 
premium chips Västkustchips har fortsatt varit hög 
och vi har stärkt våra positioner inom dessa segment 
liksom på totalen där Estrellas mycket starka 
marknadsutveckling fortsätter. Under stora delar av 
året utmanar vi om marknadsledarskapet i värde.

HÖGT ENGAGERADE MEDARBETARE
Hela 92% av våra medarbetare deltog i höstens 
medarbetarundersökning vars resultat visar på ett 
starkt engagemang och en arbetsplats där vi trivs 
och utvecklas. Det är också mycket glädjande att vi 
trots Covidtider ytterligare förbättrat oss mot 2019, 
från en hög nivå. Vi har ställt om och bibehållit både 

engagemang och glädje samtidigt som vi välkomnat 
många nya medarbetare till Estrella familjen.

Vår starka värdegrund, i form av våra ledstjärnor, 
bidrar starkt för att vi skall lyckas på denna ständiga 
resa och vårt fortsatta förändringsarbete. 

Nu ser vi fram emot ett nytt spännande år med som 
alltid både möjligheter och utmaningar. 

 
Angered Februari 2022

Ulrika Wallberg 
VD  
Estrella AB

“Vår starka 
värdegrund, i form 
av våra ledstjärnor, 
bidrar starkt 
för att vi skall 
lyckas på denna 
ständiga resa 
och vårt fortsatta 
förändringsarbete.“
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PRODUKTION, ANGERED GÖTEBORG
Även under 2021 präglades arbetet i fabriken av pandemin 
med en fortsatt hög efterfrågan på snacksprodukter samtidigt 
som ett intensivt arbete pågick för att minska risken för 
smittspridning i verksamheten. 

Konsumenternas efterfrågan på traditionella snacksprodukter 
och klassiska chips från Estrella har fortsatt att öka, vilket 
har lett till ett fortsatt högt tryck i produktion på specifika 

produktsegment. Genom dedikerade insatser från erfaren 
produktionspersonal kunde Estrella i stort leverera utifrån 
marknadens behov trots perioder med hög sjukfrånvaro på 
grund av Covid-19. 

Förändringstakten i fabriken har varit hög och ett flertal 
förbättringar har genomförts i produktionsprocesserna som ska 
leda till minskade förluster och ökad produktivitet. Framförallt 
satsar vi på att minska förlusterna i chipsproduktionen och 
genomför åtgärder som bland annat ska leda till minskad 
gasförbrukning. 

Arbetsmiljön har förbättrats genom investering i automatiska 
truckar som hanterar färdiga produkter vilket avsevärt 
förbättrat säkerheten på vårt färdigvarulager.

FÖRSÄLJNING
Pandemin har fortsatt att prägla vårt samhälle även under 2021. 
Det har varit en annorlunda och utmanande tid. För Estrella har 
det inneburit  råvaru- och materialförsörjning med långa ledtider 
som påverkat produktionen negativt och personalsituationen 
som tidsvis varit ansträngd. Trots detta har Estrellas säljkår 
kunnat arbeta ute i butikerna och bland annat byggt om och 
anpassat butikens avdelningar till den rådande efterfrågan. 
Efterfrågan från konsumenten har ökat med +3 % i värde, trots 
att kategorin ökade med hela 9 % föregående år (Nielsen Värde 
Snacks totalt DVH+SVH helår 2021). 

De största framgångsfaktorerna:

Estrella har varit storsäljare inom respektive segment som 
fortsätter växa där vi bidrar med största produkten inom:

• Klassiska chips: Estrella Sourcream & Onion chips

• Premium chips (grytfriterade): Estrella Västkustchips 
Räfflade salt

• Hälsosammare snacks: Linschips Sourcream & Onion

• Former: Jordnötsringar

• Jordnötter: Estrella Salta Jordnötter

• Nötmixer: Estrella Nötmix Honung & Salt

Nyhetslanseringar som mottagits väl av konsumenterna 
under året:

• Linsbågar Jordnötssmör

• Stjärnor Sourcream & Onion

• Limited Edition Sommar, Skördefest chips, Julostchips och 
Julstjärnor

Stort förtroende och nära samarbete med svensk 
dagligvaruhandel, både på central nivå och i butik, som gjort 
det möjligt att framgångsrikt möta årets utmaningar.

2021 - ÅRET I KORTHET

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN
Vi har fortsatt vårt viktiga arbete med att minska vår 
klimatpåverkan från produktionen i fabriken i Angered, Göteborg. 
Vår produktion i Angered är fortsatt koldioxidneutral. Vilket 
innebär att de energikällor som vi använder vid tillverkning av 
snacks är förnybara d.v.s. ingår i ett kretslopp där mängden 
koldioxid i luften inte förändras.

Från och med år 2021 är den biogas som Estrella använder 
för drift av pannor hållbarhetsklassificerad biogas (s.k. 
REDCert). Genom att köpa REDCert biogas säkerställs att 
koldioxidutsläppen vid tillverkning av själva biogasen reduceras 
med minst 60 % jämfört med fossil naturgas.

Under 2021 minskade vi vår vattenförbrukning i produktionen 
med 13 % per producerad mängd snacks jämfört med basåret 
2018. 

Vårt samarbete med CarbonCloud 
fortsatte under 2021 och vi har 
under året valt att kommunicera 
chipsens klimatavtryck för att öka 
medvetenheten kring chipsens 
klimatresa. Bland annat genom att 
trycka chipsens klimatavtryck på 
påsarna under en begränsad period. 

Råvarusvinnet ett viktigt område. 
Idag går de minsta potatisarna 
primärt till stärkelseindustrin. 
Under året lanserade vi en 
Limited edition av ”The 
Leftovers” gjorda på svenska 
småpotatisar som annars 
rensas bort. 
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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 fram- 
gångar. 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. 

OMTANKE  
- VI TAR ANSVAR HELA VÄGEN 
Hos oss på Estrella tar vi ansvar i alla led. Vi har alltid med- 
arbetarnas, 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.

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.

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?”. 

ESTRELLAS LEDSTJÄRNOR
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HÄLSA 
Det pratas om dietdöden runt om i världen. För precis som 
vi behöver träna för att må bra och leva hälsosamt så vill vi 
lägga fokus på att äta så bra vi kan. Konsumenter tänker 
mer funktionellt kring mat och hur maten påverkar kroppen. 
Immunitet, matsmältning och bra hälsa är prioritet när det 
kommer till hälsa och mat. Konsumenter skaffar sig en bättre 
förståelse för hur näringsrikt innehållet i maten är och vilken 
effekt den har på kroppen. Utifrån det inkluderar man viss mat 
i sin kost som ett förebyggande för hälsa och välmående. 

Globalt tycker 81% av konsumenterna att företag behöver göra 
mer för att göra maten mer hälsosam. (Symrise)

Estrella har stort fokus på att göra produkterna bättre för 
hälsan utan att ge avkall på smaken t ex minskade salthalter, 
fetthalter, nya baser, högre proteinhalt men också tydliggöra 
för konsumenterna vad produkterna innehåller så de kan göra 
medvetna val. 

DIGITALISERING – ALLT SKER PÅ NÄTET
Vad man äter blir allt mer påverkat av digitaliseringen. Från 
att upptäcka nya produkter, se var man kan köpa dem och 
dela och betygsätta sina erfarenheter. Idag ska produkter inte 
endast smaka bra utan ska även leverera på att synas rätt 
digitalt, helst bara vara ett klick bort. (Innova Market insights 
/ Mintel)

E-handeln med mat och livsmedel har de sista åren ökat 
kraftigt och uppgör nu drygt 4% av totala livsmedelshandeln. 
(E-barometern) Även försäljningen inom snacks har ökat 
kraftigt men som impulskategori är andelen inom E-handel 
lägre än inom traditionell handel. (E-barometern)

För Estrella är det är viktigt att förstå hur den digitala 
konsumenten fungerar och anpassa kommunikation och 

kampanjer efter kanal för att engagera, informera, fånga upp 
synpunkter och låta konsumenten vara med och påverka. 
E-handeln blir en allt viktigare kanal och Estrella möter 
detta genom ett nytt team internt som ska utveckla denna 
tillsammans med våra kunder.

VAR SOM HELST NÄR SOM HELST
Något annat som ökar är konsumtionen av snacks. När vardagen 
blir mer flytande och mindre definierad av traditionella rutiner 
rör sig människor bort från tre mål mat om dagen. Istället väljer 
man att äta när det passar ens egna livsstil. Konsumenter vill 
ha möjlighet att välja, vad, var och när man ska äta. (Innova 
Market insights / Euromonitor). Redan före Corona såg man 
att det var ett skifte på gång mot att äta flera mindre måltider 
istället för tre stora mål om dagen, pandemin har bara skyndat 
på detta. (Food & Friends trendspotting 2021)

Estrella möter detta genom att vara så tillgängliga som 
möjligt hos flera olika kunder men även genom att se över 
förpackningar och format. 

LOKALT
Konsumenterna fortsätter att leta efter lokalt producerade 
livsmedel. Detta kan hänga ihop med att det faktiskt tog slut 
på mat i butikerna 2020. Debatten om självförsörjningsgrad 
har bara börjat. Ett trendbrott är att vi har börjat bry oss 
om varumärken igen vilket också kan härledas till att man 
söker trygghet. (Food & Friends trendspotting 2021). Lokala, 
transparanta varumärken med stark historik uppskattas av 
konsumenterna. 

Estrella har stärkt konsumenternas uppfattning om det svenska 
ursprunget kraftigt de senast åren genom kommunikation på 
förpackningar, hemsida och i sociala medier. Detta arbete 
kommer fortsätta.  

MILJÖ OCH HÅLLBARHET
Medveten konsumtion ökar när konsumenter väljer att ta 
personligt ansvar för sin påverkan på vår planet. De vill ha 
varumärken som bidrar aktivt till att skapa en bättre miljö 
och samhälle, inte bara städa upp efter sig själva. Genom 
att välja varumärken som hjälper till att skydda planeten och 
människorna kan man känna tillfredsställelse i sina val, att man 
bidrar till en bättre framtid. Globalt kan 38% av konsumenterna 
tänka sig att välja hållbara mer etiska alternativ för att känna 
sig som en bättre människa. (Innova Market insights)

Miljö är ett brett område, när Estrella frågar konsumenterna 
vilka frågor som är viktigast att fokusera på inom miljö och 
hållbarhet kommer plastfrågan, minskat miljöavtryck, det lokala 
(odlat och producerat) högst. (Insight distillery CSR study 2020). 

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.

FEM PÅVERKANDE KONSUMENTTRENDER
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GILLA ATT DELA
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ESTRELLAS VIKTIGA  
HÖRNSTENAR
Vårt hållbarhetsprogram, som bygger på internacks 
övergripande hållbarhetsprogram, stämmer väl 
överens med vård värdegrund, verksamhetspolicy 
och beaktar de krav och förväntningar som våra 
intressenter har på verksamheten. 

Vårt hållbarhetsarbete centreras kring fyra hörn-
stenar: Ansvar för konsument; Ansvar för anställda; 
Ansvar för miljön och Socialt ansvar.

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 att mål följs upp och bevakas löpande. 
Resultaten diskuteras och utvärderas kontinuerligt i 
olika forum i verksamheten.

ESTRELLAS VERKSAMHETSPOLICY
Verksamhetspolicyn bygger på Estrellas värde- 
grund och kommunicerar de krav som finns på vår 
verksamhet gällande arbetsmiljö, produktsäkerhet, 
kvalitet, miljö och energi.

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.

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 5) Jämställdhet, (Nr 8) Anständ- 
iga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, (Nr 9)  Hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur, (Nr 12) Hållbar 
konsumtion och produktion samt (Nr 13) Bekämpa  
klimatförändringarna.

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

DETTA ÄR HÅLLBARHET FÖR OSS

ANSVAR FÖR ANSTÄLLDAANSVAR FÖR KONSUMENT

ANSVAR FÖR MILJÖN SOCIALT ANSVAR
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PRODUKTSÄKERHET
Livsmedelsäkerhet genomsyrar vår snacksproduktion 
och vi alla ansvarar för att våra konsumenter 
tryggt skall kunna äta våra produkter. Arbetet 
med livsmedelssäkerhet bygger på en riskbaserad 
verksamhetsstyrning där riskerna i hela produktflödet 
från jord till bord definieras och minimeras med 
olika åtgärder. Med detta systematiska arbetssätt 
säkerställs att risker som t.ex. höga akrylamid 
halter, omärkta allergener och främmande föremål 
minimeras. Livsmedelssäkerhetsarbetet verifieras 
årligen genom egenkontroll, interna revisioner, 
offentlig kontroll och externa revisioner. Vi är 
certifierade enligt tre standarder, FSSC 22000, AIB 
International och Svenskt Sigill. 

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 årsgenom- 
snitt 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.

PRODUKTKVALITET & INNEHÅLL
Vårt mål är att våra produkter ska vara de godaste 

Som producent av livsmedel krävs en öppen och transparent kommunikation och ett särskilt stort 
ansvar mot konsument inom tre områden, produktsäkerhet, produktkvalitet och produktinnehåll.

ANSVAR FÖR KONSUMENT

snacksen i Sverige och att våra konsumenter skall 
kunna lita på våra produkter genom en jämn och hög 
kvalité. Vi arbetar därför kontinuerligt med att förbättra 
våra produkter ur hälso-, kvalitets- och miljösynpunkt 
så att 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 och som producent av livsmedel 
krävs en öppen och transparent kommunikation 
och ett särskilt stort ansvar mot konsument inom 
tre områden, produktsäkerhet, produktkvalitet och 
produktinnehåll. 

Våra 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. När 
man köper Estrellas västkustchips med Svenskt Sigill 
får man en oberoende certifierad och kvalitetssäkrad 
råvara som garanterat kommer från en odlare i 
Sverige. Produkter märkta med Svenskt Sigill kommer 
från odlare som tar ett omfattande miljöansvar och 
arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan. 
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 

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

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. Vårt arbete fortsätter med 
att sänka salthalten i befintliga produkter och att nya 
produkter som tas fram uppfyller vår saltpolicy samt 
att använda kryddor med naturliga aromer. 

MINDRE FETT: Vi erbjuder produkter med lägre 
fetthalt, jämfört med potatischips. 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 en 
lägre fetthalt. 

KONSUMENTKONTAKT
Vi vill gärna veta vad konsumenterna tycker om 
våra produkter och vi lägger stor vikt vid inkomna 
synpunkter, både positiva och negativa. Konsumenten 
kan enkelt nå oss via hemsidan, sociala medier, mejl 
och telefon. Alla inkomna reklamationer och syn- 
punkter 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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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. 

MEDARBETARUNDERSÖKNING
Estrellas medarbetarundersökning genomförs 
vartannat år och vi arbetar aktivt med handlingsplaner 
för att kunna utvecklas och förbättras. Syftet är att 
mäta medarbetarnas upplevelse och uppfattning i 
frågor som rör arbetssituationen på Estrella för att 
kunna utveckla Estrella till att bli en ännu bättre 
arbetsplats att arbeta på.

2021 genomfördes medarbetarundersökningen med 
en svarsfrekvens på 92 % och ett förbättrat resultat 
inom flertalet områden. Vårt medarbetarindex och 
ledarskapsindex är fortsatt högt och har ökat sedan 
2019. Resultatet visade också på ett högt eNPS 
(Employee Net Promotor Score), vilket innebär att en 
stor andel ser Estrella som en attraktiv arbetsplats. 
Estrellas resultat är även högt gentemot extern 
jämförelse. 

Under kommande år fokuserar vi på att bibehålla de 

VÅRT SYSTEMATISKA  
ARBETSMILJÖARBETE
Estrella bedriver ett aktivt 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, utvärderas 
och kommuniceras kontinuerligt. Vi har bl.a. ett mål 
om noll olyckor. Genom att arbeta systematiskt i 
hela verksamheten med aktiv tillbudsrapportering 
så jobbar vi proaktivt för att uppnå målet. Arbetet 
och målen följs upp och kommuniceras kontinuerligt. 
Under året som gått har tillbudsrapporteringen ökat 
markant och vi ser en ökad medvetenhet kring vikten 
av att rapportera tillbud och hur detta hjälper oss i 
arbetet med att förebygga olyckor. 

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.

Under året har vi fokuserat mycket på vårt 
arbetsmiljömål att alla nyanställda på Estrella ska 
genomgå ett introduktionsprogram. Något vi kunde se 
i vår medarbetarundersökning gav positiva resultat 
genom en kraftig ökning av medarbetare som uppgav 
att de fick en bra introduktion till Estrella och till sitt 
arbete vid nyanställning. 

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
Estrella stödjer mångfald och jämställdhet och 
motverkar all slags diskriminering och kränkande 
särbehandling.

Våra medarbetare ska vara motiverade och utvecklas på arbetet. Vi ska arbeta för ett inkluderande 
 arbetsklimat och sträva efter att våra medarbetare känner hälsa och balans i tillvaron. 

ANSVAR FÖR ANSTÄLLDA

I Estrellas mångfalds- och jämställdhetspolicy har 
vi fastslagit en personalpolitik som innebär att 
alla anställda skall behandlas lika. Vi ska ha ett 
inkluderande arbetsklimat grundat på acceptans och 
respekt. Detta gäller oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell 
läggning eller ålder.

Det bidrar till varierad och bred erfarenhet och 
kompetens, fler perspektiv, främjar kreativitet och 
ökar företagets möjligheter till positiv utveckling.

Estrella har nolltolerans när det gäller all slags 
diskriminering och kränkande särbehandling. Vår 
policy för kränkande särbehandling stödjer och 
hjälper oss i detta arbete, och alla rapporterade 
händelser följs upp.

FRISKVÅRD
Förebyggande insatser har många positiva effekter 
för hälsa och välmående hos oss människor. Alla 
anställda har därför tillgång till företagshälsovård 
som består av tjänster inom t.ex. arbetsmiljö, 
friskvårdsbidrag (varje år för olika motionsaktiviteter 
eller annan typ av friskvård såsom tex.massage), 
förebyggande hälsovård, erbjudande om gratis 
influensavaccinering, rehabilitering och utbildning för 
alla anställda. 

I vårt ständiga arbete med att skapa en bättre 
arbetsmiljö på Estrella och frisk medarbetare så är 
Estrella en rökfri arbetsplats. Ingen rökning är tillåten 
på våra anläggningar eller i våra bilar. Medarbetare 
som vill sluta röka får erbjudande om stöd och hjälp 
med gratis rökavvänjning av vår företagshälsovård.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

JÄMSTÄLLDHET
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positiva resultaten, och jobbar extra mycket med 
identifierade fokusområden inom arbetsbelastning, 
kommunikation och information. 

PANDEMISITUATIONEN 
2021 har precis som 2020 kantats av Coronapandemin. 
Estrellas insatta krisgrupp har fortsatt arbetat aktivt 
med bevakning av situationen samt med att sätta in 
riktade åtgärder för Estrella. 

Trots periodvis förhöjd sjukfrånvaro har produktionen 
varit igång hela året. Smittskyddsåtgärder 
såsom bl.a. begränsningar i kontakter mellan 
produktionsområden, uppdelade raster, användning 
av munskydd i lägen där det anses nödvändigt och 
inga icke affärskritiska besök på anläggningen har 
tillsammans med fantastiskt engagemang från våra 
medarbetare hjälpt oss att hantera svårigheterna. 

Tjänstemän som kan utföra sitt arbete hemifrån har 
uppmanats att arbeta hemma i den utsträckning det 
är möjligt. Under första halvan av året genomförde 
Estrella en enkätundersökning för denna grupp 
för att undersöka hur hemarbete upplevs och 
fungerar, och utifrån detta ta fram en åtgärdsplan. 
Undersökningen visade att hemarbete fungerar 
effektivt, medarbetare kan själva styra och planera 
sitt arbete, får den information som behövs, får stöd 
från sin närmaste chef och upplever att hemarbete 
underlättar vardagens rutiner. Däremot känner sig 
medarbetare inte lika delaktiga i vad som händer i 
organisationen och kontakten med kollegor haltar, det 
finns brister i den fysiska arbetsmiljön och motivation 
samt arbetsglädje är något sämre. Utifrån detta har 
Estrella arbetat med flera initiativ under året. 
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VÅRT STRATEGISKA MILJÖARBETE
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra anläggningens 
miljöprestanda och miljömål följs upp samt bevakas löpande. 

Vår produktion i Angered är fortsatt koldioxidneutral. Det innebär 
att de energikällor som vi använder vid tillverkning av snacks är 
förnybara där det är möjligt, d.v.s. ingår i ett kretslopp där mängden 
koldioxid i luften inte förändras. 

Från och med år 2021 är den biogas som Estrella använder för 
drift av pannor hållbarhetsklassificerad biogas (s.k. REDCert). 
Genom att köpa hållbarhetsklassificerad biogas säkerställs att 
koldioxidutsläppen vid tillverkning av själva biogasen reduceras 
med minst 60 % jämfört med fossil naturgas.

Vi har tecknat nytt avtal om leverans av förnybar el från svensk 
vattenkraft och vi fortsätter att klimatkompensera* för vår gasol 
som används vid tillverkning av popcorn.

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

Vi har genomfört ett flertal strategiska aktiviteter och projekt 
under 2021 och fler är på gång under 2022 som ska leda till 
minskad miljöpåverkan och minskad energiförbrukning. Vi har 

*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 projekt (GS1385) för 
förbättrade och mer energieffektiva vedeldade spisar för matlagning i Ghana..

Miljöarbetet är en integrerad del av Estrellas verksamhet och vi jobbar  
strategiskt och systematiskt för att minska vårt totala klimatavtryck.

ANSVAR FÖR MILJÖ

som mål att bli en av våra ägare Intersnacks mest energieffektiva 
snacksproducenter. 

VÅRT DAGLIGA MILJÖARBETE
Anläggningen i Angered är tillståndspliktig enligt miljöbalken, vilket 
innebär att vi har ett miljötillstånd med villkor för bland annat 
utsläpp av processavloppsvatten och hantering av avfall. 

Kemiska produkter används i fabriken, främst för rengöring och 
underhåll av processutrustning. 

Vi följer ett kontrollprogram med egenkontroll och provtagningar 
etc. som utförs för att skydda och begränsa vår påverkan på 
miljön. 

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

ESTRELLAS MILJÖMÅL 

Nya miljömål sätts upp årligen och för att nå våra miljömål 
arbetar vi med att optimera produktionen så att den blir 
mer effektiv. Kontinuerliga mätningar och förbättringar görs 
i processen för att få bästa möjliga utbyte av tillförd råvara 
genom synliga nyckeltal. Personalens engagemang och 
kunskap har stor betydelse för att vi ska kunna nå våra mål. 
Vi planerar och genomför även olika projekt som ska hjälpa 
oss i arbetet att minska produktionens miljöpåverkan och 
resursförbrukning. 

Estrella hade som mål att under år 2021 jämfört med 2018 
minska: 

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

 • Den totala energiförbrukningen med 6 % per ton producerad 
mängd.  

 • Vattenförbrukningen med 5 % per ton producerad mängd. 
  

 • Mängden biologiskt avfall med 32 % per ton producerad 
mängd.     

RESULTAT MILJÖMÅL 2021 JÄMFÖRT MED 2018
 •  Energiförbrukningen minskade med 1,5 % per ton produc-
erad mängd. 

Vi lyckades inte nå vårt mål gällande minskad 
energiförbrukning vilket främst berodde på fler månader 
med vinterkyla än under 2020. En del av energin 
används för att värma varmvatten och kontors- samt 
produktionslokaler och därför ökade energibehovet under 
dessa månader. 

 • Vattenförbrukningen minskade med 13 % per ton 
producerad mängd.

Genom olika processförbättrande åtgärder i vår 
chipsproduktion lyckades vi minska vattenförbrukningen 
under 2021 och nådde vårt mål med god marginal. 

 •  Mängden biologiskt avfall minskade med 26 %

Vi lyckades inte nå vårt ambitiösa mål om ytterligare 
minskade mängder biologiskt avfall, även om vi var nära.  
Det är flera faktorer samverkar och påverkar resultatet, allt 
från kvaliteten på råvarorna till att utrustning ska fungera 
utan avbrott. Biologiskt avfall som uppstår i fabriken 
återvinns och blir till förnybar energi t.ex. biogas.  
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FORTSATT PRIORITERADE  
OMRÅDEN 2022
Energiförbrukning, vattenförbrukning och avfall kommer 
fortsatt att vara prioriterade områden och ytterligare åtgärder 
är planerade under 2022. Genom förbättrade arbetssätt 
i produktionen arbetar vi hela tiden med att få ett bättre 
utnyttjande av de insatsvaror som används i våra processer, 
vilket är det effektivaste sättet att minska vår miljöpåverkan 
och vårt klimatavtryck. 

Vårt samarbete med CarbonCloud fortsatte under 2021 och vi 
har under året valt att kommunicera chipsen klimatresa, bland 
annat genom att trycka klimatavtrycket på påsarna under 
en begränsad period. Det största klimatavtrycket uppstår vid 
primärproduktion av råvaror och därefter vid produktion av 
chips. Estrella jobbar aktivt på olika sätt i hela värdekedjan 
dvs i hela chipsens resa från odling till slutprodukt, mer om 
detta arbete finns att läsa på vår hemsida. 

 

PLASTINITIATIVET 2025  
Estrella har antagit det så kallade “Plastinitiativet 2025” och 
som innebär att vi strävar efter att våra plastförpackningar 
ska vara materialåtervinningsbara senast år 2025. Initiativet 
har utvecklats av branchorganisationen DLF (Dagligvarulev-
erantörers 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 koncer-
nen och som innebär att vi ska sträva efter att:

 • minska mängden förpackningsmaterial med 10 % senast 
år 2025. 

 • alla plastförpackningar ska kunna material- 
återvinnas 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 aktiviteter och 
genomför tester i respektive fabrik. Vi har även under 2021 
fortsatt arbetet med att optimera och minska påshöjden på 
ett antal produkter. Vi arbetar aktivt med att minska tjockleken 
på påsmaterialet vilket reducerar plast. 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 kvalitet en. 
Ytterligare en utmaning är att, när det sorterats ut, hitta en 
eftermarknad för materialet.

Vi tar ett aktivt ansvar för utvecklingen av våra förpackningar och 
tillsammans med vår ägare Intersnack samarbetar vi med våra 
tillverkare av förpackningsmaterial, certifieringsorgan, återvinn- 
ingscentraler 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 produktions- 
processer och vi jobbar hela tiden med att optimera mängden 
material per påse så att vi inte använder mer förpackningsma-
terial än nödvändigt.

För att skydda produktpåsarna vid transport förpackas de i kar-
tonger och omsluts med en sträckfilm. Kartongen består delvis 
av återvunnet material och sorteras som pappersförpackning. 
Sträckfilmen 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). Produktpåsar-
na är i dagsläget inte materi-
alåtervinningsbara utan återan-
vänds genom energiutvinning. 
Som konsument har man fram-
förallt ett ansvar att se till att 
förpackningarna sorteras rätt 
enligt anvisningar och inte 
sprids i miljön.
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 Under hösten 2021 genomförde vi miljö- och idrottssatsningen 
”Klubbar För Klimatet” för tredje året i rad tillsammans med 
miljöorganisationen Städa Sverige. Syftet är att involvera lokala 
idrottsföreningar i miljöaktiviteter för att uppmärksamma och 
informera om den nedskräpning som sker i vår natur och i vårt 
närområde. Genom en gemensam städdag kan vi hjälpa till att 
stärka lagkänslan och ansvarstagandet för miljön. De klubbar 
som deltar får även ett ekonomiskt bidrag till lagkassan 
som varit extra viktigt under Coronapandemin. 3,5 ton skräp 
plockades upp från Angereds naturområden den 9:e oktober 
2021.  

Estrella har även fortsatt att stötta den lokala hockeyklubben 
Göteborgs HC genom ekonomiskt bidrag till damlaget samt 
bidrag för att göra hockeyskolan gratis för barn och ungdomar. 
Estrella är fortsatt mentorföretag till Angeredsgymnasiet 
men har tyvärr inte kunnat ta emot eleverna under 2021 pga. 
Coronapandemin.

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

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

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

Intersnack är världens största nötimportör och köper nötter 
från Asien, Afrika och Central- och Sydamerika. Intersnack gör 
kontroller i hela 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.

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 

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.

SOCIALT ANSVAR

för ökad transparens avseende ansvarsfulla inköp. En 
plattform för att dela leverantörsdata kring arbetsför- 
hållanden, 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 valt att ta ett socialt ansvar som 
arbetsgivare i närområdet. Detta innebär bland annat att vi 
ser det som positivt 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. 
Verksamheten har varit kvar på Estrella trots Coronapandemin 
och det faktum att många kontorsanställda enbart arbetar 
hemifrån.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

“3,5 TON 
SKRÄP HAR 
PLOCKATS”
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PROCESS FÖR RISKHANTERING
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 

RISKER OCH RISKHANTERING

TYP AV RISK OMRÅDE BESKRIVNING HANTERING

OPERATIV RISK Arbetsmiljö Våra största arbetsmiljörisker är relaterade till framställningen 
av våra produkter. Trots att Estrella sedan lång tid arbetat 
intensivt med arbetsmiljöförbättringar har vi ett antal arbetsmo-
ment som är riskfyllda. Truckkörning i produktionen, underhåll-
sarbete och fallskador på hala golv utmärker sig bland dessa.

Vårt övergripande mål är att åstadkomma en arbetsplats helt fri från 
olyckor och arbetsrelaterad ohälsa. Arbetet bedrivs i enlighet med 
lagar och de krav som våra ägare och standarder ställer på oss. 
Estrella arbetar i enlighet med ISO 45001 för att ständigt driva sitt 
arbetsmiljöarbete framåt.

OPERATIV RISK Yttre miljö Vi påverkar miljön främst genom råvaru-, vatten- och energiför-
brukning, 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 samt vidtar åtgärder för att minimera denna. Genom vår 
egenkontroll säkerställer vi att vi följer gällande tillstånd och villkor.

OPERATIV RISK Pandemi De senaste åren kommer under lång tid stå som en påminnelse 
om hur utsatta vi trots allt alla är för naturens nycker. Hög 
sjukfrånvaro inom kritiska funktioner har visat sig vara svårbe-
mästrat för många verksamheter under åren och även Estrella 
har påverkats.

Estrella har en speciell krisgrupp utsedd att hantera konsekvenserna 
till följd av utbrottet av Covid-19. Krisgruppen har arbetat fram och 
verkställt riktlinjer som gäller för Estrella AB och som baseras på 
Folkhälsomyndighetens och våra ägare Intersnacks uppmaningar.

Estrella samarbetar bl a med bemanningsföretag för att lösa behov 
av extra personal i produktion vid tex. hög sjukfrånvaro på grund av 
pandemin.

IDENTIFIERADE VÄSENTLIGA RISKER OCH HUR VI HANTERAR DEM

ta fram Estrellas årliga strategiska plan. De operativa riskerna 
hanteras och följs upp främst genom vårt ledningssystem.

FÖRHINDRA MUTOR & KORRUPTION
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.
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TYP AV RISK OMRÅDE BESKRIVNING HANTERING

OPERATIV OCH 
STRATEGISK RISK

Produktsäkerhet Framställning av livsmedel är förknippat med flera risker som 
kan påverka konsumenternas hälsa negativt. Detta kan ske 
genom t.ex. kontaminering av allergiframkallande ämnen, 
främmande föremål som t.ex. metall.

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, 
AIB och Svenskt Sigill och gör kontinuerligt förbättringar för att 
minska riskerna. Vi har väl fungerande rutiner för produktåtertag.

OPERATIV OCH 
STRATEGISK 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 lev-erantörskedja. Hållbarhetsprogram finns för de prioriterade 
råvarorna. 

OPERATIV OCH 
STRATEGISK RISK

Kompetens- 
försörjning

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 Estrella-andan. Annonser 
med Estrellas logga lockar fler sökande än jämförbara annonser 
vilket ger oss bra förutsättningar att rekrytera rätt personal. Estrellas 
personal stannar generellt 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 utvecklar 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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 • 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 1,3 miljarder kr 
 • Antal anställda: ca 220 st.
 • Estrella ägs av Intersnack, 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. 

ESTRELLA AB - ETT AV SVERIGES  
STÖRSTA SNACKSVARUMÄRKEN

CERTIFIERINGAR
Verksamheten är certifierad enligt standarder för arbetsmiljöledning 
(ISO 45001), livsmedelssäkerhet (FSSC 22000 ver. 5), miljö- och 
energiledning (ISO 14001 och ISO 50001). Dessutom så granskas 
verksamheten årligen av AIB International, som uteslutande 
genomför oannonserade inspektioner och bedömer vårt 
livsmedelssäkerhetsarbete.

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?

Det här är vår fjärde hållbarhetsredovisning. 
Redovisningen följer kraven i Årsredovisningslagen 6 kap. §12.  

Den är skild från årsredovisningen. 
Den ekonomiska redovisningen återfinns i årsredovisningen.

HEMSIDA: WWW.ESTRELLA.SE 

PRESSRUM:   
WWW.MYNEWSDESK.COM/SE/ESTRELLA 

ESTRELLASVERIGE


