
Hållbarhetsdokument
2021

Bosphorus bidrag till en mer hållbar 
och hälsosam framtid

BOSPHORUS MATKLUSTER



2

Bosphorus AB är ett familjeägt företag som har 
bedrivit mattillverkning sedan 2002. Ända sedan 
startåret har inriktningen varit sund och hälsosam 
mat med tonvikt på medelhavskost och växtbase-
rade råvaror. 

Företaget har ca 65 anställda och ledningsgruppen 
utgörs idag av 57 % kvinnor.

Under de senaste fem åren har företaget vuxit 
snabbt och mer än fördubblat omsättningen för att 
idag uppgå till ca. 110 miljoner kronor. Om mindre 
än ett år är all produktion flyttad till egen livsmedel-
sanläggning som förberetts för energisnål och håll-
bar framtida tillverkning av mat.

Under varje arbetsdag sker en produktion med upp 
till 10 ton råvaror som blir till färdiga måltider och 
totalt under ett år produceras ca 5 miljoner enheter.

Inledande ord

Serdar Öztenar
VD

Matproduktion är en stor källa till koldioxidutsläpp i 
världen. För att känna oss säkra på att det vi tillverkar 
och köper in inte lämnar stora skador eller stora kli-
matavtryck efter sig har vi under 2019 påbörjat arbetet 
med en koncerngemensam hållbarhetsstyrning.

Vi som företagsgrupp står inför stora utmaningar och 
kommer därför att arbeta för att tillgodose våra kun-
ders och konsumenters krav och önskemål på oss. Vi 
måste skaffa oss en tydlig bild av de förväntningar som 
ställs på oss på samma sätt som vi måste relatera till de 
globala och nationella målen som krävs för en hållbar 
framtid för kommande generationer.

Med utgångspunkt från de globala målen i Agenda 
2030 måste vi som livsmedelstillverkare och logistikfö-
retag hitta våra delmål som vi kan relatera till som prio-
riterade fokusområden.

Vi satsar på mer växtbaserat, ställer om till förnyelsebart bränsle i 
transporter och bygger Ny energismart produktionsanläggning.



3

Innehållsförteckning
05

08

09

Omvärldsanalys

De Globala målen

Samarbeten och initiativ

Våra prioriteringar

Hållbarhetsmanifestet 2030

Plastinitiativet 2022

Transportinitiativet 2025

ECC-initiativet ang. kycklinguppfödning

10

11

12

13

14Hållbar strategi framåt
Utmaningar och risker 15

16
Trygg, säker och hälsosam mat till alla

Klimatmål vi siktar på att uppnå senast 2022

Minskad klimatpåverkan i produktion

Minskad klimatpåverkan i transporter

17

18

19

20

Effektiv användning av energi

Förpackningsmaterial

Avfall och matsvinn

Arbetsförhållanden, mångfald och 
miljötänk i egen organisation

21

22

23

24Leverantörskedjan – socialt ansvar

25



Kött- och mejeriprodukter har högre 
klimatpåverkan och kräver mer 
resurser än växtbaserade livsmedel.
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Vi verkar på en internationell marknad med tillverkning av hälsosamma livs-
medel till svenska konsumenter men där inköp av råvaror sker från ett flertal 
länder utanför landets gränser. Medan världens befolkning växer, med ca 3 
miljarder från dagens 7 till 10 miljarder människor år 2050, blir det samtidigt 
allt svårare att få goda skördar på grund av klimatförändringar och en succesiv 
utarmning av jordens resurser.

Det finns idag mycket samlad kunskap om hur vi i framtiden bör äta för 
att det både skall vara hälsosamt och dessutom räcka till en växande 
global befolkning och produceras så att vi inte utmanar de gränser som 
ramarna för vad vår planet tillåter.

Världens resurser fördelas orättvist där oerhört stora befolkningsgrupper lever 
på eller under existensminimum och i områden där klimatavtrycken blir allt 
tydligare. Medan ca 870 miljoner människor regelbundet går hungriga så har 
antalet överviktiga vuxit till 1,4 miljarder vuxna.

Samtidigt pågår en fortsatt kraftig urbanisering i många delar av världen. Där 
medelklassen blir större förändras vad vi köper och äter och med bättre eko-
nomiska förutsättningar ökar konsumtionen av kött- och mejeriprodukter – 
produkter som har högre klimatpåverkan och kräver mer resurser än växtbase-
rade livsmedel.

Omvärldsanalys
FORSKNINGEN ÄR ENSE OM ATT VI BÖR ÄTA MER VÄXTBASERAT, DELS FÖR ATT DET ÄR HÄLSOSAMT 
MEN OCKSÅ FÖR ATT RESURSER SKA RÄCKA TILL EN VÄXANDE GLOBAL BEFOLKNING.
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Lunchätandet ute ligger still medan trenden 
flyttats från restauranger till mer salladsbarer 
och färdigförpackat i livsmedelsbutiker.

Kyckling är det vanligaste valet till lunch 
ute före nötkött. Betydligt fler kvinnor väljer 
vegetariskt än män liksom valet av sallader 
till lunch.

Vegetariska trenden fortsätter där 67 % 
av kvinnorna äter vegetariskt minst 1 gång i 
veckan.

Hälsa är den störst bidragande orsa-
ken till valet av vegetariska rätter med-
an miljöaspekten tydligt dominerar 
hos kvinnorna. Hälsa 29 % resp. 27 % 
och miljö 19 % resp. 12 %.

De yngre driver det gröna ätandet. I ålders-
gruppen 10–24 år var 10 % vegetarianer med-
an i åldersgruppen 45 + var motsvarande 3 %.

Köttkonsumtionens årliga ökning i Sverige 
bröts 2017 och i dag menar 28 % av svenska 
folket att man kommer att minska konsum-
tionen av nöt- och griskött.

Klimatångest är högst kring plastanvänd-
ningen och 57 % av svenska folket har 
plastklimatångest.

Den viktigaste produktegenskapen enligt 
undersökningen är närproducerat. Kvinnor 
värderar detta högre än män, 22 % resp. 18 % 
samtidigt som inkomstnivån spelar en viktig 
roll där lägre inkomstgrupper värderar priset 
högre än egenskapen närproducerat.

ENLIGT DEN SENASTE UNDERSÖKNINGEN FÖR 2019, FOOD & FRIENDS MATRAPPORT 2019 MED DJUPINTERVJUER MED 
ETT URVAL AV 1 000 PERSONER, ÄR DET TYDLIGT ATT SVENSKARNAS MATVANOR FÖRÄNDRATS PÅTAGLIGT:

I DAG HAR DEN VÄXANDE KLIMATMEDVETENHETEN PÅVERKAT UNGAS KOSTVAL 
I ALLT STÖRRE UTSTRÄCKNING.



Den ökade klimat- och hälsomedvetenheten är en 
bekräftelse på att vi valt rätt väg att satsa på mer 
hälsosam mat. 

Samtidigt ser vi att vi står inför en stor utmaning 
i att minska matsvinnet, ställa om till fossilfria 
transporter och minska klimatavtrycket och 
resursanvändningen i samhället.
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De globala målen
De globala målen, som anges i Agenda 2030, antogs 2015 och är universella mål som hjälper 
länder, organisationer och företag att navigera i en värld för en hållbar framtid.

Av de 17 globala målen har vi valt att fokusera vårt bidrag till följande:

AGENDA 2030

INGEN
HUNGER

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR
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Samarbeten och initiativ
Inom Sverige som vår verksamhet är en aktiv del av:

Hållbarhetsmanifestet 2030
Livsmedelsbranschen i Sverige

Transportinitiativet 2025

Plastinitiativet 2022
EU-kommissionens strategi från 2018

ECC-initiativet, angående
kycklinguppfödning i Europa
Drivs i Sverige av Djurens Rätt

Läs mer om varje initiativ på sidorna: 10 – 13
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Hållbarhetsmanifestet 2030
Arbeta för att branschen 2030 har övergått till att enbart 
använda fossilfria energislag i allt från utvärmning, kyla till 
fossilfria transporter.

01

02

03

04

05

Skapa resurseffektiva och cirkulära flöden inom branschen 
och tillsammans med konsumenter kunna halvera 
matsvinnet till 2030.

Återvinningsbara förpackningar till 100 % om tio år.

Goda villkor i leverantörsledet och krav på 
uppförandekod hos alla leverantörer till 2020.

Effektivare vattenanvändning och effektiviseringsmål till 2020.

= Där är vi redan!
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EU-kommissionen lanserade 2018 en europe-
isk strategi för plast i en cirkulär ekonomi. Ett av 
målen i strategin är att alla plastförpackningar 
som släpps ut på EU-marknaden skall kunna 
återanvändas eller materialutnyttjas. En insam-
lad plastförpackning ska kunna återvinnas till ny 
plastråvara för produktion av nya plastproduk-
ter.

Målsättningen med initiativet från Dagligvarule-
verantörerna är att de plastförpackningar som 
sätts på marknaden, och som omfattas av Pro-
ducentansvarsförordningen, senast år 2022 skall 
gå att återvinna till ny plast.

Plastinitiativet 2020

Idag utnyttjas endast ca 25 % 
av de plastförpackningar som 
cirkulerar i Sverige.

DENNA 
SIFFRA MÅSTE 
FÖRBÄTTRAS!

LÄS OM HUR VI ARBETAR FÖR 
ATT FÖRBÄTTRA SITUATIONEN 

PÅ SIDAN 22.
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Målet är fossilfria 
transporter, egna och köpta 
till 100 % 2025.

Transportinitiativet 2025
I december 2015 enades världens länder om ett 
nytt klimatavtal som syftar till att den globala 
uppvärmningen skall hållas långt under 2 %. I Sverige 
är riksdagen därför överens om att koldioxidutsläppen 
från transportsektorn i vårt land ska minska med 70 % 
till år 2030.

Livsmedelsbranschen har gjort ett frivilligt 
åtagande och tydligt ställningstagande 
för att driva på utvecklingen mot fossilfria 
transporter. Branschens uppsatta mål för inrikes 
dagligvarutransporter är att nå detta mål senast 
år 2025.

För att transporten skall betraktas som fossilfri i detta 
sammanhang måste utsläppsminskningen uppgå 
till minst 70 % jämfört med fossila alternativ. De 
drivmedel som i dagsläget lever upp till det kravet är 
el, vätgas, biogas, HVO, FAME och ED95.

HVO, hydrerade vegetabiliska 
oljor eller animaliska fetter, är ett 
förnybart syntetiskt dieselbräns-
le. HVO säljs inblandad i vanligt 
dieselbränsle och uppfyller då 
alla specifikationerna i standar-
derna för dieselbränslen och är 
godkända för användning i alla 
dieselmotorer.

FAME är en förkortning av fett-
syrametylestrar som tillverkas av 
olika typer av vegetabiliska oljor. 
Den vanligaste råvaran i Sverige 
är rapsolja som förestras till raps-
metylester, RME.  För att köra ett 
fordon på ren FAME krävs att du 
har en motor som uttryckligen 
har ett godkännande från tillver-
karen.

ED95 är ett etanolbränsle an-
passat för kompressionstända 
anpassade dieselmotorer som 
främst används i bussar. ED95 an-
vänds främst av bussar som har 
anpassade dieselmotorer för det-
ta etanoldrivmedel. ED95 består 
av 95 %v etanol enligt SS 15 54 37 
och ca 5 %vol tändförbättrare.

Information hämtad från SPBI Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet
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Ecc-Initiativet
Angående kycklinguppfödning i Europa
Djurrätts- och djurskyddsorganisationer i Europa har tagit fram ett antal kriterier 
vars syfte är att höja välfärdsnivån för uppfödning av kyckling. Dessa kriterier 
går under namnet European Chicken Commitment. 93 % av antalet djur som 
slaktas i Sverige utgörs av kycklingar, totalt 99 miljoner varje år. Idag är det 
endast 1 % av kycklingarna i Sverige som får gå ut. 8 av 10 svenskar anser att 
i kycklinguppfödning skall finnas rätt till utevistelse, vilket också är ett av 
kriterierna som ingår i ECC. 

Dessa kriterier innefattar bl a mindre trängsel, stopp för snabbväxande hyb-
ridarter, ljusare uppfödningsyta, utevistelse och gasbedövning vid slakt.

Totalt har över 150 företag i Europa redan anslutet sig till ECC-initiativet och 
bland svenska företag finns förutom Bosphorus också IKEA, Panini, Espresso 
House, Joe & the Juice m fl.

KONSUMENTER EFTERFRÅGAR 
ANSVARSTAGANDE FRÅN MATINDUSTRIN OCH 
ATT ANSLUTA SIG TILL ECCS KRITERIER FÖR 
KYCKLINGUPPFÖDNING INNEBÄR ATT TA ANSVAR 
FÖR FRAMTIDA HÅLLBARA LÖSNINGAR INOM 
MATSEKTORN. 
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NÖTKÖTT
26kg CO2e/kg

LAMMKÖTT
21kg CO2e/kg

BALJVÄXTER
0,7kg CO2e/kg

ROTFRUKTER
0,2kg CO2e/kg

Vi har en oerhört viktig uppgift genom att inspirera och möjliggöra för 
flera att äta mer hälsosam mat och mer vegetariska alternativ. Det bi-
drar till en minskad miljöpåverkan eftersom produktion av växtbaserade livs-
medel har lägre klimatpåverkan och tar mindre mark och resurser i anspråk 
än kött- och mejeriprodukter.

Dessutom bidrar ett större inslag av grönt till en bättre folkhälsa.

Kloka och klimatsmarta matval för svenska konsumenter kan studeras utifrån 
proteinval där bönor och baljväxter blir mer och mer populära som alternativ 
proteinkälla då det animaliska proteinet har en alltför hög miljöpåverkan.

Baljväxter behöver inte kvävegödslas för att ge hög avkastning och ger därför 
viktiga miljövinster eftersom tillverkning och användande av kvävegödsel bl 
a leder till utsläpp av växthusgaser och näringsläckage. Bönor i sin tur bind-
er sin egen näring via sitt samspel med marklevande bakterier då de ta sitt 
kväve direkt från luften. Klimatfotavtrycket för linser ligger på en väldigt liten 
andel jämfört med köttproduktion.

Vattenåtgången för bönor och baljväxter är dessutom en tiondel jäm-
fört med biffen från kon.

Hållbar strategi framåt
Väsentliga fokusområden för vårt företag

Källa och grafik: MAT-KLIMAT-LISTAN/Sveriges Lantbruksuniversitet

Ät mer 
grönt

KLIMATAVTRYCK
Animalisk vs vegetarisk kost
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Under den närmaste tiden 
kommer vi att identifiera 
både möjligheter och risker 
i verksamheten. 

Utmaningar och risker
Vi vet alla att matproduktion är behäftad 
med risker, såväl miljömässiga som sociala. 
Värdekedjans första steg, odling och förädling 
har de största utmaningarna eftersom de 
innefattar vattenförbrukning, användning av 
kemiska bekämpningsmedel, mineralgödsel 
och fossila bränslen tillsammans med intensiva 
jordbruksmetoder. 

De klimatförändringar som vi tydligt kunnat 
uppfatta, bl a med torkan och värmen 
under sommaren 2018 i Sverige, kommer 
att ändra förutsättningarna för den framtida 
matproduktionen. Klimatförändringarna kräver 
att vi hushållar med jordens resurser och för oss 
som producent av livsmedel ställer det höga krav 
på att vi kan hushålla med resurserna för att nå 
ett så lågt klimatavtryck som möjligt.

Det finns också ett flertal sociala risker, både hos 
odlare och förädlare, med bland annat långa 
arbetsdagar, migrantarbetare, bristande hälso- 
och säkerhetsarbete och risk för diskriminering 
och trakasserier.

Utifrån vår kunskap om risker och möjligheter 

Utifrån vår kunskap om risker och möjligheter 
och våra intressenters förväntningar och åsikter 
kommer vi att prioritera vilka frågor som vi kan 
påverka och som vi skall fokusera vårt arbete på.

En aspekt i detta arbete är också hur vi kan 
relatera till de globala målen och på vilket sätt 
vi kan arbeta och bidra mest positivt för en mer 
hållbar framtid.



16

VÅra prioriteringar framåt
Trygg, säker och hälsosam mat till alla 

Klimatmål vi siktar på att uppnå senast 2022

Minskad klimatpåverkan i produktion

Minskad klimatpåverkan i transporter

Effektiv användning av energi

Förpackningsmaterial

Avfall och matsvinn

Leverantörskedjan – socialt ansvar

Arbetsförhållanden, mångfald och miljötänk i egen organisation

Medarbetare, mångfald och jämställdhet
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Trygg, säker och hälsosam mat till alla

Alla produktionsanläggningar hos oss har ett ledningssystem som överensstämmer 
med FSSC 22000 och risker följs upp varje år med hjälp av HACCP-, VACCP- och TACCP-
systemen genom återkommande certifieringsrevisioner.

Vi satsar löpande på utbildning i livsmedelshygien för all vår personal.  Anställda 
och besökare hos oss följer strikt instruktioner om hygieniska arbetsmetoder och tydliga 
regler för personlig hygien vid vistelse i våra lokaler.

Vi arbetar kontinuerligt med spårbarhet och riskanalys för att kunna garantera 
säker kvalitet och spåra råvaror, ingredienser samt slutprodukter.

Bosphorus använder inte genetiskt modifierade (GMO) råvaror i sina livsmedel. 
För att garantera detta måste leverantörerna skriftligt förbinda sig till detta i vår 
uppförandekod.

På samma sätt är alla våra kylda produkter med egna varumärken fria från N-tillsatser 
som används för att förlänga bäst före-datum i butikerna.

När vi startade vår produktion 2002 var målsättningen från början av lyfta fram 
medelhavskost med stora inslag av frukt och grönt.  Detta arbete fortskrider 
oförminskat att kunna ta fram nya och fler varianter av vegetariska och lakto-vegetariska 
måltidslösningar.

Genom hela livsmedelskedjan från råvara till färdig produkt ställer 
vi mycket höga krav för att garantera produktsäkerhet och kvalitet.

HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Point)
Livmedelssäkerhet
En standardiserad arbetsmetod som systematiskt hanterar livsmed-
elssäkerhet genom analys och kontroll av biologiska, kemiska och 
fysiska faror från råvaruproduktion, upphandling och hantering till 
tillverkning, distribution och konsumtion av den färdiga produkten.

TACCP 
(Threat Assessment Critical Control Point)
Matsabotage.
Metod som fokuserar på att blottlägga manipulering och avsiktlig 
förfalskning (exv. utspädning) av mat. Metoden omfattar tillverknings-
säkerhets- och transportsäkerhet, IT-säkerhet och bakgrundskontrol-
ler av anställda. 

VACCP 
(Vulnerability Assessment Critical Control Point)
Matfusk 
Fokuserar också på livsmedelsbedrägerier och utvidgar räckvidden 
till att inkludera systematiskt förebyggande av eventuell förfalsking, 
oavsett om det är avsiktligt eller inte. Det handlar särskilt om ekono-
miskt motiverad förfalskning (EMA). Exempel är produktersättningar, 
ej godkända produktförbättringar, förfalskningar, stulna varor och 
andra.

Källa: HACCP – Livsmedelsverket, VACCP och TACCP – https://globalfoodsa-
fetyresource.com/
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87 %•
•
•

Klimatmål vi siktar på att uppnå senast 2022

Källa: Grafik WWF, data från RISE Klimatdatabas (2020)

Ökat inslag av lokala producenter och enbart inköp av råvaror utan 
kemiska bekämpningsmedel.

Idag köper vi endast in svensk kyckling. Kraven på våra leverantörer är 
endast ägg från frigående höns och svensk kyckling i enlighet med ECCs 
krav på hållbar kycklinguppfödning. Inriktningen är att ta fram fler 
alternativ med kyckling i färdigrätter och sallader.

IDAG UTGÖR VÄXTBASERADE RÅVAROR 
CA 87 % AV VÅR TOTALA PRODUKTION.

Källa: Öppna listan – ett utdrag från RISE klimatdatabas för livsmedel v1.5

SÅ MYCKET BÄTTRE
Kycklingens inverkan 
på klimatet är bara en 
tiondel av nötköttets.

Öka antalet växtbaserade produkter med ett mer varierat innehåll. 
Detta innebär ett sänkt klimatavtryck på produkterna.

KILO CO2-EKVIVALENTER PER KILO LIVSMEDEL

MÅLsättning 2021

Mätperiod 1 jan – 31 aug 2020

ÄGG FRÅN 
FRIGÅENDE HÖNS

100 %
SALLAD FRÅN 

SVENSKA ODLARE

27 %

RAPSOLJA FRÅN 
SVERIGE

50 %
BALJVÄXTER 

FRÅN SVERIGE

5 %

RÅVARA FRÅN 
SVERIGE

*växthusgaser
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Utfasning av skadliga köldmedier i produktionen redan 2021. 100 % övergång 
till CO2 i både frys- och kylanläggningar samt i värmeväxlare.

Idag har våra köldmedier, R134a, i våra kyl- och 
frysinstallationer ett GWP-värde på 1500 som 
kommer att fasas ut i samband med installa-
tion av nytt kyl- och fryssystem som skall vara 
i drift i vår nya anläggning till april 2021. Då är 
vi nere på en faktor noll redan 2021 där EU.s 
krav i F-gasförordningen är att denna ut-
fasning skall vara klar 2030.

Med övergången redan 2021 bidrar vi positivt 
med att minska växthuseffekten genom ut-
släpp av skadliga F-gaser. Köldmediers mil-
jöpåverkan mäts i ett tal kallat GWP (Global 
Warming Potential) och anger hur stor växt-
huseffekt det specifika köldmediet har i förhål-
lande till koldioxid. Ett köldmedium med ett 
högt GWP värde bidrar mer till växthuseffekten 
än ett med ett lågt GWP värde.

REDAN 2021 KLARAR 
VI EU-KRAVET 2030

Minskad klimatpåverkan i produktion

I vår nya produktionsanläggning 
som står klar våren 2021 kommer 
överskottsvärmen från produk-
tionen genom värmeväxlare att 
omsättas till energi till varmvatten, 
värme och el i huset.
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Övergång till HVO 100 som bränsle i kylbilarna helt till 2021. Därmed 
sänker vi våra koldioxid-utsläpp från transporterna med hela 90 %. 

90 %

2019 var klimatpåverkan av vår fordonspark 106 158 kg CO2 
och i slutet av 2020 är vi nere i 11 609 kg CO2 i genomsnittlig 
årsförbrukning. Övergången har redan påbörjats från 2020 och 
ca 30 % av fordonen körs idag på HVO 100.

När vi 2021 helt övergår till HVO 100 som bränsle 
sänker vi vår klimatpåverkan med 90 % .

Jämförelsen är baserad på att samma åtgång 
bränsle byts från diesel till HVO 100.

SIFFRAN ANGER WTW KLIMATPÅVERKAN I KG(CO2)

Minskad klimatpåverkan i transporter

Diesel   

HVO 100 920
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Fastigheten är förberedd för miljöcertifiering när den 
står klar år 2021 enligt Svensk Miljöbyggnad iDrift.

Effektiv användning av energi
100 % av förbrukningen köps idag som förnyelsebar el från energibo-
lag och årlig förbrukning beräknas till ca 1 milj. kwh/år. Fr.o.m. 2021 
kommer vi att producera ca 290 000 kwh/år i vår egen fastighet via en 
solcellsanläggning på taket. Därmed kommer vi att täcka vårt årliga 
behov av elektricitet med ca. 25–30 % och resten via inköp av vind-
kraftsel.

Fr o m 2021 kommer vi att bli självförsörjande en stor del av året på 
värme och varmvatten genom att tillvarata överskottsvärmen från pro-
duktionslinjerna och kylaggregaten.
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PS
6,15 %

Pp
24,35 %

Pet
69,5 %

Förpackningsmaterial
Vi stödjer fullt ut dagligvaruindustrins initiativ för att all plast år 2022 skall kun-
na återanvändas från livsmedelsförpackningar.

Två tredjedelar av våra plasttråg som går ut till kund består idag av PET-kate-
gorin, dvs. återanvändningsbar plast. 2021 kommer vi enbart att köpa in 
plasttråg av PET- eller PP-material som är möjliga att återvinna.

Våra plasttråg för kylda sallader och övriga produkter kommer redan 
från 2020 att till 100 %  innehålla återvinningsbar plast s k PET. Därmed 
kan dessa återvinnas och övergå i ny livsmedelsförpackning.

Vi följer med stort engagemang forskning inom förpackningsområdet och 
våra beslut kring material grundar sig på helhetsbilden av den klimatpåverkan 
dessa genererar. Vår ambiton är hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv. Idag är 
fokus att använda den plast som redan cirkulerar och att inte bidra till att ut-
vinna ny plast ur fossila material.

Procentsatserna baseras på antal levererade måltider i förpackningstråg

"Återvunnen plast får inte användas i kontakt med livsmed-
el då det inte går att garantera att det inte finns ämnen i 
råvaran som är olämpliga i kontakt med livsmedelsproduk-
ter. [...] 

Produktionen av återvunnen plast kräver betydligt mindre 
resurser, som till exempel energi och vatten, än ny råvara 
och har därför lägre klimat- och miljöpåverkan. [...] 

Plast är på många sätt ett väldigt bra material. Även om 
plasten i sig har en miljö- och klimatpåverkan hjälper den 
oss att minska påverkan i andra delar av kedjan. [...]

Den ger bättre hygien, längre hållbarhet, mindre matsvinn 
och hjälper till att behålla livsmedlets näringsvärde under 
en längre tid. Plastförpackningen är oftast en liten del av 
klimatpåverkan i förhållande till produktionen och trans-
porten av livsmedlet."

Källa: Om plastförpackningar och materialåtervinning, 
Uppsala klimatkontrol.

MÅL 2022 
Att vara Helt fria från PS! 

2022 kommer vi enbart 
att ha PP och PET i våra 

förpackningar. 

allra bäst klimat- och miljönytta får vi om 
resurser används om och om igen och materialet 
återvinns och blir nya produkter.

Så här ser Bosphorus plastanvändning ut idag: 

= 100 % återvunnen plast i våra förpackningar.
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Avfall och matsvinn

Matsvinnet förekommer i hela produk-
tions-, försäljnings- och konsumtions-
kedjan för livsmedel och innebär att mil-
jöbelastningen blir onödigt stor. Matavfall 
uppkommer i flera olika led i livsmedels-
kedjan; från tillverkningen via förädling till 
hushållens konsumtionsmönster. Beroen-
de på produkt varierar svinnet mellan 10 
till 50 % i hela kedjan.

Undersökningar har visat att svenska 
hushåll står för en mycket stor del av ma-
tavfallet. Att minska matsvinnet och öka 
resurshållningen är ett högt prioriterat 
område inom livsmedelsindustrin.

I vår nya anläggning kommer vi att ha 
en spilloljetank som är integrerad i 
infrastrukturen och tillsammans med 
fettavskiljaren möjliggör detta vidare-
förädling av matavfall till biogas.

Kompakt KS-M, vårt nya system, tar hand 
om både matavfall och fettavskiljning. Ut-
rymme för matavfall ingår i ett slutet sys-
tem tillsammans med matavfallskvarnar 
och fettavskiljare. 

I vår nya produktionsanläggning tar vi ett helhetsgrepp

Målet är 95 % av allt avfall i vår produk-
tion skall vara återanvändningsbart 
2022.

Reningssystem av allt avfall med olja 
från vatten innan den släpps ut i det all-
männa avloppssystemet.

Matsvinnet direkt från produktionsan-
läggningen skall helt elimineras fram till 
2023.

Returer av icke sålda kylda måltidslös-
ningar skall ner till 7 % 2023 och 3 % till 
2025.

Separering av all plast, plåt, wellpapp 
och trä från verksamheten sker redan 
idag fullt ut i produktionsanläggningen.

•

•

•

•

•

AVFALL BLIR EN RÅVARA GENOM ATT OMVANDLAS TILL ENERGI OCH BIOGAS.
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PÅ VÅR HEMSIDA 
WWW.BOSPHORUS.SE

Leverantörskedjan – socialt ansvar
Dagligvaruhandelns krav på producenter och leverantörer ökar. Det 
tycker vi är bra och Bosphorus stödjer arbetet, vi som företag har till-
lämpat en uppförandekod från leverantörer sedan 2013. Bosphorus 
kräver att alla samarbetspartners, leverantörer och producenter har 
samma linje i arbetet kring socialt ansvar, miljö och arbetsförhållan-
den som vårt företag står för.

Bosphorus AB har följande uppförandekod och kräver samma 
sak från sina leverantörer (grundad på Business Social Compli-
ance Initiative - BSCI):

DU HITTAR HELA VÅR POLICY 
FÖR AFFÄRSETISKA PRINCIPER 

– CODE OF CONDUCT – 

FÖRENINGSFRIHET OCH RÄTT TILL KOLLEKTIVA FÖRHANDLING-
AR FÖR ANSTÄLLDA.

INGEN DISKRIMINERING ACCEPTERAS PÅ ARBETSPLATSEN.

BARNARBETE ÄR FÖRBJUDET.

MINIMILÖNEN UNDERSTIGER INTE DEN FACKLIGT AVTALADE 
MINIMILÖNEN.

ARBETSTIDER ÄR FÖRENLIGA MED NATIONELL LAGSTIFTNING.

DET FINNS INGET TVÅNGSARBETE ELLER DISCIPLINÄRA ÅTGÄR-
DER PÅ ARBETSPLATSEN.

ARBETSPLATSEN ÄR SÄKER OCH HÄLSOSAM.

MILJÖN ÄR RESPEKTERAD OCH MILJÖPOLICY ÄR UPPRÄTTAD.

DET FINNS EN POLICY FÖR SOCIALT ANSVARSTAGANDE.

DET FINNS EN ANTIMUT- OCH ANTIKORRUPTIONSPOLICY UPP-
RÄTTAD.

DET FINNS REGLER OCH RUTINER FÖR ATT MOTVERKA MATFUSK, 
BEDRÄGERIER OCH SABOTAGE.

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
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Arbetsförhållanden, mångfald och 
miljötänk i egen organisation

Social hållbarhet handlar om att identifiera och hantera affärseffekter, både positiva 
och negativa, på människor. Kvaliteten på ett företags relationer och engagemang 
med sina intressenter är kritisk. Direkt eller indirekt påverkar företag vad som händer 
med anställda, arbetare i värdekedjan, kunder och lokala samhällen och det är viktigt 
att hantera effekterna proaktivt. 

Social hållbarhet berör människor i samhället. Ett samhälle där människor lever med 
god hälsa, utbildning, trygghet och rättvisa. Alla människor ska ha tillgång och möjlig-
heten till en livsmiljö där de kan utvecklas och ha förutsättningar för en god hälsa samt 
tillgodogöra sig kunskap oavsett behov och förutsättningar. 

Bosphorus har en stark tro på att ge tillbaka till samhället. För oss på Bosphor-
us är det självklart att ta ett samhällsansvar även utanför vår egen bransch 
och verksamhetsområde. Bosphorus strävar efter att stärka hälsan i våra samhällen, 
inte bara genom att ge tillgång till produkter, tjänster och jobb genom vår verksamhet. 
Alla människor ska ha lika stor möjlighet till en livsmiljö där de kan utvecklas. 

Bosphorus anser att social hållbarhet är en viktig del av den hållbara utvecklingen och 
här vill vi nämna några områden där vi är med och bidrar till en positiv utveckling.

Social hållbarhet

Riksförbundet Narkotikafritt Samhäl-
le, RNS, är en ideell organisation som 
arbetar genom före-byggande arbete 
i form av föreläsningar, kostnadsfria 
rådgivningar, utbildningsmaterial 
med mera.

PARTNER SAMHÄLLSMATCHEN 2019

Bosphorus har i ett par år stöttat Hammarby Fotboll men under år 2019 tog vi det till 
en ny nivå och med stolthet gått in som partner till projektet Samhällsmatchen, som 
är samlingsnamnet på Hammarby Fotbolls insatser i samhället. Projektet fokuserar 
på tre målområden: Hälsa, Sysselsättning och Jämlikhet och har definierats utifrån 
tre av FNs 17 globala hållbarhetsmål:  

• Hälsa och välbefinnande (mål 3)
• Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)
• Minskad ojämlikhet (mål 10)

Säkra varje Unge är en icke-vinstdri-
vande Stiftelse som arbetar för att 
förhindra sexuella över-grepp på barn 
genom förebyggande arbete och gra-
tis utbildningar till Sveriges alla kom-
muner så detta sprids till samtliga 
barn, ungdomar och vuxna.
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Medarbetare, mångfald och jämställdhet

Bosphorus står för att mångfald bland medarbetare tillför värde utifrån flera 
perspektiv. Mångfald lönar sig, såväl för samhället och arbetsplatser. Vi anser 
att mångfald på arbetsplatsen främjar ömsesidig respekt bland våra med-
arbetare. Den kulturella mångfalden är när företag är öppna för att anställa 
med olika sorters bakgrund, oavsett religion och kultur. Bosphorus tror starkt 
på att rekrytera och behålla en mångfald av människor medför olika fördelar 
för företaget och våra medarbetare. 

Medarbetare med olika sorters bakgrund får lära sig av sina kollegors upple-
velser ur ett annat perspektiv. Således kan de ta med sig nya idéer till projekt 
genom att tänka utanför sin komfortzon. I vårt leanprojekt har vi arbetat till-
sammans med all personal för öka produktiviteten genom mer delaktighet 
och ansvarstagande.

På Bosphorus upplever vi att med mångfald kommer många fler lös-
ningar att uppstå eftersom varje individ tar in sitt personliga sätt att 
tänka, arbeta och lösa problem samt fatta beslut. Allt för ett mer håll-
bart samhälle på sikt.

Personal i Bosphorus produktionsanläggningMångfald tillför värde
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