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Samfunnsansvar og bærekraft – en del av vårt DNA
At alle FNs 193 land i september 2015 klarte
å lande 17 globale felles bærekraftsmål og
169 delmål var et imponerende løft. Mange
mente at det ikke ville være mulig med en så
krevende prosess; med både mellomstatlige
forhandlinger samt bidrag fra privat
næringsliv og sivilsamfunn. I desember
samme år ble Parisavtalen vedtatt, med
formål om å holde økningen av den globale
gjennomsnittstemperaturen til 1,5 grader
Celcius.
Begge disse store prosessene setter viktig
felles retning, men forteller oss ikke i detalj
hva vi skal gjøre, verken som land, som
virksomhet eller som enkeltindivid. Sodexo
relanserte derfor i 2017 vår bærekraftsplan
«Better Tomorrow 2025» slik at vårt
pågående arbeid viser en tydeligere kobling
til FNs bærekraftsmål. Vår plan inneholder 9
forpliktelser som er konkrete og målbare.
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I denne samfunnsansvarsrapport for Sodexo
Norge finner du informasjon om og
forhåpentligvis inspirasjon fra hvordan vi,
våre medarbeidere og våre kunder konkret
jobber med disse 9 forpliktelsene. Vi har
lykkes med mye, og det er vi stolte av.
Samtidig har vi områder vi strever med, og
hvor vi trenger inspirasjon fra og samarbeid
med andre.
Områder hvor vi gjerne bidrar med vår
erfaring til andre er bl.a. hvordan arbeide
systematisk og lykkes med mangfold og
inkludering, samt arbeid innen verdikjeden for
mat:, slik som flere bærekraftige
måltidsalternativer, redusere matsvinn,
redusere karbonavtrykk, fase ut
engangsplast, øke samarbeid med lokale
leverandører m.v.

Samarbeid er viktig for oss – samarbeid i
verdikjedene vi er del av, og utradisjonelle
samarbeid med nye aktører som bidrar med
friske blikk og innovativ tilnærming.
Sodexos gode resultater innen sertifiseringer
og bærekraftsmålinger skal ikke bli en
hvilepute for oss. Vi skal strekke oss lenger,
og aspirere mot det som kanskje ikke alle tror
er mulig.
Jeg ønsker deg god lesning! Ta gjerne
kontakt om du ønsker dialog om hvordan vi
kan samarbeide.
Thomas Havnegjerde
Administrerende direktør Sodexo Norge

Better
Tomorrow 2025

Som verdens 19. største arbeidsgiver har vi et ansvar
for å ivareta 420 000 medarbeidere med ulik bakgrunn.
Vi skal sørge for deres trygghet, trivsel og utvikling, samt
bidra i lokalsamfunnene hvor de lever og jobber.
I Sodexo ser vi livskvalitet som en viktig faktor for at
mennesker skal lykkes som individer og kollektivt. Vi er
overbevist om at for å lykkes i dag må virksomheter ta
hensyn til enkeltindividenes behov og jobbe for å fremme
både faglig og personlig utvikling av medarbeiderne. Vi
tror at ved å gi mennesker de riktige verktøyene vil vi alle
kunne være en drivkraft som kan gjøre dagens
utfordringer om til fremtidens muligheter.

Se videoen
Better Tomorrow 2025
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Forpliktet til FNs
bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål ble lansert i 2015 og er verdens felles arbeidsplan for å bekjempe
globale utfordringer innen klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. FNs bærekraftsmål
består av 17 mål som gjelder for alle land i verden, både rike og fattige land. Det betyr at
også i Norge vil myndigheter, virksomheter og samfunn jobbe sammen for å skape en
mer bærekraftig, rettferdig og lik verden innen 2030.

Som en global aktør med virksomhet i 64 land
tar Sodexo ansvar for å bidra til at vi når FNs
bærekraftsmål både lokalt og globalt. I 2017
oppdaterte vi vår egen bærekraftsplan slik at
den er i samsvar med bærekraftsmålene til
FN. Der de fleste virksomheter konsentrerer
seg om et fåtall av målene har Sodexo en
rekke mål innunder hvert av de 17 hovedmålene. Totalt har Sodexo 114 delmål som
vi skal jobbe for å oppnå. Og for Sodexo vil det
bety at vi har en stor innvirkning både lokalt og
globalt.
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Ingen enkelt virksomhet kan skape en bærekraftig morgendag alene. Vi må jobbe sammen
for at vi skal oppnå varige forbedringer.
I Sodexo jobber vi med globale organisasjoner,
forbrukere og veldedige organisasjoner for å
gjøre en forskjell. Ved flere tilfeller har vi også
startet egne initiativer slik at vi kan hjelpe
andre på en bedre måte. Vi jobber også tett
med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere på området, og vi opplever at
med FNs bærekraftsmål har vi et felles
utgangspunkt og felles mål som vi kan jobbe
sammen for å oppnå.

Hva er Quality of
life for Sodexo?

▪
▪
▪
▪

420 000 medarbeidere
100 millioner kunder tar del av våre tjenester hver dag
Verdens 19. største arbeidsgiver
Virksomhet i 64 land

Våre verdier
▪
▪
▪

Serviceinnstilling
Lagånd
Utvikling
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▪
▪
▪
▪

Lojalitet
Respekt
Åpenhet
Integritet

Enkelt og effektivt

Personlig
utvikling

Anerkjennelse

Fysisk miljø

Helse og velvære

Gjennom
undersøkelser og
50 års erfaring med
kunder og
konsumenter har
Sodexo identifisert

6
Våre etiske
prinsipper

Sosialt samvær

dimensjoner av
livskvalitet som våre
tjenester har en direkte
innvirkning på.

Våre utmerkelser
16 år som bransjeledende
innen bærekraft

Leader in its industry sector
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12 år på rad på Diversity Incs liste over de
beste arbeidsgiverne

13 år i RobecoSAM
Sustainability Yearbook

Ansvar i koronatider
Gjennom koronakrisen har vi tatt ansvar for våre
medarbeidere så vel som våre kunder.
Menneskers helse og sikkerhet har vært vår
høyeste prioritet også i denne annerledes tiden.
Et eget beredskapsteam for Covid-19 ble satt ned
tidlig, og en beredskapsplan utarbeidet og
iverksatt. Vi har vært tett på vår operasjonelle drift
hele veien og tilpasset oss situasjonen
fortløpende. Vi var raskt ute med å endre våre
retningslinjer og praksis når det gjelder
matsikkerhet, personlig hygiene og smittevern, for
å hindre smittespredning. Vi har utarbeidet
veiledere for ansatte og innenfor alle
tjenesteområder slik at vi kan levere en trygg
tjeneste. Vi har lært opp og kurset våre
medarbeidere og hatt tett dialog med dem hele
veien.
Våre team har samarbeidet godt og deltatt aktivt i
dialogen med våre kunder. Slik har vi sikret
kontinuitet i hele virksomheten, samt ivaretatt våre
medarbeidere, kunder og gjesters trygghet.
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2020 har vært annerledes for næringslivet og
samfunnet. Situasjonen gjorde at individer, familier
og bedrifter stod overfor en helt ny situasjon.
Korona-krisen satte Sodexo og mange andre
bedrifter i en vanskelig situasjon. Vi ble tvunget til
å ta modige og noen ganger vanskelige
beslutninger for at vår bedrift kunne drive videre.
Samtidig krevde situasjonen også et åpent sinn og
at vi så ting på en ny måte. Vi så også på koronakrisen som en mulighet å utvikle vår virksomhet.

«Livskvalitet er kjernen i alt vi gjør og at vi
utvikler oss selv innebærer samtidig at vi
bidrar til utviklingen i våre kunder og
forbrukeres liv. Vi forsøker å tilpasse oss
etter de forandringene som skjer, og
ønsker å bistå våre kunder der vi kan»
Wenche Holm, direktør for client relation, kvalitet
og samfunnsansvar.

Rise with Sodexo
Koronapandemien har ført til at veldig mange virksomheter har vært tvunget til å utvikle
sine arbeidsmetoder for at deres virksomhet skal kunne drives på en trygg og sikker
måte også i disse tider. I tillegg til at vi selv har tatt i bruk nye innovasjoner for å
tilpasse virksomheten til de nye utfordringene, vil vi også bruke vår kompetanse til å
støtte våre kunder.
Rise with Sodexo er lansert for å hjelpe våre kunder og drive på en trygg måte i en tid
hvor ting endres hele tiden og vi må forholde oss til smittetiltak og usikkerhet. Samtidig
skaper det nye muligheter. Vi ønsker å bistå våre kunder slik at de får mulighet til å
opprettholde sin konkurransekraft gjennom innovative arbeidsmåter og hjelp til å
fremme vekst.
Rise with Sodexo omfatter et bredt tilbud av tjenester, fra desinfeksjon av lokaler, nye
fleksible måltidsløsninger og hjelp til å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser.
Vi skreddersyr løsningen etter våre kunders behov. Våre team definerer hvilke metoder
som skal brukes sammen med kunden, identifiserer risiko og muligheter og beslutter
tiltak om tiltak som gjør det mulig for kunden å drive sin virksomhet på en trygg og
sikker måte.
I Sodexo vil vi fortsette med å støtte våre kunder også etter at vi har begynt å komme
tilbake til arbeidsplassene i den nye normalen. Det gjør vi for eksempel med
kontaktløse tjenester og desinfeksjon, samt regelmessig rapportering om arbeidsflyt,
utførte inspeksjoner, uregelmessigheter og identifiserte risikoområder.
Safety Ambassador er en ny tjeneste vi lanserte i 2020, les mer om det på neste side.
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Safety Ambassador hjelper
bedrifter med smittevern
Hvem hadde trodd at vi i Norge skulle begynne å tenke
på smittevern på helt vanlige kontor? Etter hvert som
ansatte begynner å komme tilbake til sine
arbeidsplasser er det akkurat det og våre kunder gjør.
Derfor har vi utviklet en tjeneste vi har kalt Safety
Ambassador for å hjelpe våre kunder med overgangen
til den nye normalen. Det er både en fysisk person og
et skreddersydd program og en prosess som er
utformet for å fremme en trygg og sunn arbeidsplass,
både hjemme og på kontoret.
Annicke Berntsson er Sodexos Safety Ambassador
ved DNBs hovedkontor i Bjørvika i Oslo. Hennes rolle
er å legge til rette for at folk som er på kontoret, kjenner
seg trygge.
En av Annickes daglige rutiner er å gjennomføre
gemba walks, for å sjekke at for eksempel stoler står
riktig og at skiltingen fungerer. Annicke holder også de
ansatte løpende oppdatert på DNB sin Facebook@
work-side.
Annicke har tett dialog med Sodexos beredskapsteam
og nøkkelpersoner i DNB, og deltar på morgenmøter
sammen med Sodexo-lederne i bygget. Der opp hun
om nye hendelser det siste døgnet, med tanke på
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restriksjoner og slike ting.
Å ha en Safety Ambassador fra Sodexo med på laget,
gjør det enklere for en bedrift å identifisere og redusere
risikoen, og innføre riktige tiltak
Gjennom pandemien har det kun vært noen få hundre
på jobb i bygget, men utover våren 2021 forventer de
at flere av de over 4000 ansatte i DNB i Bjørvika
begynner å vende tilbake.

«Mange har jo ikke vært her siden
mars, så det kan definitivt være en
omstilling å skulle jobbe på kontoret
igjen. Da er det veldig viktig at de
kjenner seg trygge. Vi legger til rette
for at dette skal gå så bra som mulig.
Mye handler om å påse at de vet hva
som venter dem»
Annicke Berntsson, Safety Ambassador .

Korona-livet offshore
12. mars 2020 ble det innført inngripende tiltak på
hverdagslivet vårt. Det gjaldt også de som lever på
rigger i Nordsjøen. Det er små sårbare samfunn hvor
eventuell smitte kan spre seg raskt hvis man ikke har
iverksatt gode nok tiltak. Man lever og jobber tett på
mange mennesker, 24-7.
Sodexo var ansvarlig for catering, renhold og
vaskeritjenester ombord på 16 installasjoner offshore da
korona-epidemien for alvor slo til i Norge.
Umiddelbart måtte vi mobilisere alle forpleiningsledere
for å legge en plan for hvordan vi skulle tilpasse oss den
nye situasjonen, sier Vibeke Fjordbakk som er
Operations Manager i Sodexo.
– Etter Erna Solbergs pressekonferanse samlet vi våre
forpleiningslederne til en felles telefonkonferanse. Vi
brainstormet rundt tiltakene som ble iverksatt, og i
rekordfart fikk vi tilpasset driften etter påleggene fra
myndighetene.
En ny hverdag
For de drøyt 100 oljearbeiderne på boreriggen West
Hercules ble rutinene rundt måltidene drastisk endret.
– Vi måtte naturligvis øke frekvensen på vaskeri- og
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rengjøringsarbeidet, men den største endringen var i
matkonseptet. Det var veldig uvant for gjestene våre.
Plutselig var det porsjonsservering og regler for hvor tett
de kunne sitte, sier Fjordbakk.
Kai Aleksander Strøm, som er forpleiningsleder på West
Hercules, hadde ansvaret for organiseringen av de som
jobber i cateringen.
– Det å måtte servere hver enkelt gjest innebærer en del
ekstra arbeid. I tillegg har vi ekstra renhold, spesielt på
kontaktpunkter og steder man er innom før man skal inn
i byssa. Men Sodexo har sørget for ekstra bemanning
og alle nødvendige ressurser. Det gjorde at vi fikk
gjennomført tiltakene uten å utsette oss for mer stress,
flere skader eller forhøyet smittefare, sier han.
Et vellykket samarbeid
Til tross for at de siste månedene har bydd på en rekke
krevende utfordringer, har de nye tiltakene også ført noe
positivt med seg.
– Vi har fått enda bedre kontakt med gjestene nå som vi
samhandler mer med hver enkelt. En sosial og hyggelig
atmosfære rundt måltidene er ekstra viktig når andre
velferdstilbud på riggen begrenses, sier Strøm.

Operations Manager Vibeke Fjordbakk understreker
også hvor viktig samarbeidet og dialogen med
forpleiningslederne, plattformsjefene og sykepleierne på
plattformene har vært gjennom hele 2020. Når det har
vært tilfeller av covid-19, har de klart å håndtere dette
raskt og effektivt og vi har unngått de store utbruddene.
– Vi hadde aldri klart dette uten at våre medarbeidere
har hatt et åpent sinn og positiv innstilling. De har vært
villige til å få gjøre alt som krevdes av dem, og
forpleiningslederne våre har virkelig stått i bresjen for å
lede denne krevende prosessen. Så all ære til våre crew
ute på riggene, avslutter hun.

Støtte til medarbeidere under pandemien
Sodexo har gitt matkasser og gavekort til alle våre
ansatte som en hyggelig oppmerksomhet i en
vanskelig tid.
Korona-pandemien traff landet vårt hardt i mars 2020.
For våre medarbeidere var det også en spesielt
utfordrende tid. Mange ble permittert som en følge av
at etterspørselen etter våre tjenester ble dramatisk
redusert over natten. Andre var på jobb under
krevende forhold. Våre renholdere er blant de som har
stått i stormen, og utfører en samfunnskritisk jobb. Vi
har sett et fantastisk engasjement og stå-på-vilje,
samtidig som de som har vært berørt av permitteringer
har vist stor forståelse og tålmodighet, noe som er
vanskelig i en usikker tid.
For å vise våre medarbeidere at vi setter stor pris på
hver enkelt, besluttet vi å gi en oppmerksomhet i form
av en matkasse til alle faste ansatte. Av praktiske
årsaker ble det gitt gavekort til de som jobber offshore.
Initiativet var en del av Sodexo-konsernets globale
støtteprogram som ble innført for å vise vår
takknemlighet og bidra til å avlaste noen av
belastningene som denne pandemien har medført.
Programmet ble finansiert ved at de øverste lederne i
Sodexo i Norge, regionalt og globalt avsto fra en del av
sin godtgjørelse.
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Tilbakemeldingene i etterkant var veldig positive, og
det er ingen tvil om at matkassen ble tatt godt imot.

Jeg har akkurat hentet min matkasse, og jeg føler at
jeg har vunnet i Lotto! Tusen takk for denne generøse
og fantastiske gesten. Jeg setter så utrolig stor pris på
å bli satt pris på på denne måten. Jeg er stolt over å
jobbe i Sodexo som tar så godt vare på sine ansatte.
Tusen takk!
-Miriam
Tusen takk for en flott og innholdsrik matkasse. Den
inneholdt alt av hva man trenger i hverdagen, samt et
veldig fint brev. Det å få en slik oppmuntring fra
arbeidsgiver synes vi er veldig flott. Det skaper en
tilhørighet og vi føler oss sett og tatt vare på. Det gir en
ekstra motivasjon i en spesiell hverdag.
-Sofia

Hindrer smittespredning med ny kantine-app
I 2020 lanserte Sodexo en ny app: My Sodexo
powered by Yonoton. Vår nye app gjør det mulig å
handle kontaktløst og sikrer at det ikke er for mange
gjester i kantinen av gangen.
Appen er en effektiv måte for de ansatte å registrere og
bestille kjøp. Samtidig gjør appen det lettere for
kunden å holde oversikt over hvor mange som er i
kantinen samtidig. Dermed kan kunden begrense
smitte blant de ansatte.
Sodexo hjelper kunden med å definere deres «timeslots», hvor mange lunsjporsjoner som kan hentes ut i
kantinen samtidig.
Sodexos Hampus Malmqvist har jobbet med å
implementere appen.
– Det vil for eksempel si at mellom kl. 11.30-12 er det
kun mulig for 69 personer å hente ut sin lunsj. Den
ansatte kan forhåndsbestille samme dag til for
eksempel kl. 11.30, dersom vedkommende vil sikre sin
lunsj til dette tidspunktet, sier Malmqvist.

Unødvendig kantinetrengsel
At kunden nå får gode muligheter til å begrense
unødvendig kantinetrengsel og potensiell
smittekontakt, er noe kantineleder Cecilie Amundsen i
Karvesvingen i Oslo prioriterer.
– Fordelene er at kunden i forkant kan se hva som er
på menyen, og ikke minst at man unngår kø. Appen
gjør det mer effektivt, sier Amundsen, og forteller at
bruken av appen nå går veldig bra.
– Det viktigste er at de ansatte har lastet ned appen og
betalingsinfo, så de ikke står og stresser med dette i
kantinen. Det blir spennende å se når flere er tilbake
fra hjemmekontor og tar den i bruk, sier Amundsen.

«Appen er veldig relevant under
pandemien. Det gjør det mulig å handle
kontaktløst i kantinen og sikrer at det
ikke er for mange gjester i kantinen av
gangen»
- Hampus Malmqvist
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Hverdagen for våre renholdere er endret
Gjennom koronapandemien har renholdsyrket fått økt
oppmerksomhet og status, og i mars 2020 støttet Helse- og
omsorgsdepartementet at renholdere kom med på listen over
«Personell i virksomheter med samfunnskritiske funksjoner».
Renhold er noe vi alle driver med, men renhold som profesjon
handler om kompetanse på kjemikalier, miljø, ergonomi og det å ta
i bruk ny teknologi for å lette arbeidet og øke kvaliteten,
desinfisering, nedvask samt mye mer. Alt for at du og jeg skal få
være i rom som er trygge for smitte og helseskader, har luft som er
ren å puste i og bidrar til et helsefremmende innemiljø.
FNs bærekraftsmål nummer 3; god helse og livskvalitet har sjelden
vært så tydelig for oss alle som under pandemien.
Vi har snakket med fire av våre renholdere og hvordan de har
opplevd koronapandemien og hvordan den har påvirket
arbeidshverdagen – se neste side.
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Fire renholdere om den nye arbeidsdagen under korona

Teamleder Katarzyna Kawa-Gryka er
ansatt på Stavanger-kontoret og har
jobbet i Sodexo siden 2014.
«Å jobbe som renholder er en viktig
funksjon i samfunnet. Ved å desinfisere
og rengjøre riktig, så bidrar vi til å stoppe
spredningen av koronaviruset.
Koronapandemien gjør at jeg er enda
mer motivert til å utføre jobben på best
mulig måte. Men jeg gleder meg likevel til
vi kan gå tilbake til en mer normal
hverdag.»
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Victor Condor er teamleder i Asker og
har jobbet i Sodexo i 3 år.

Ingrid Skudal Zerfass har jobbet som
renholder i Bergen i 9 år.

Nomeda Bederstetaite er teamleder og
hun har jobbet i Sodexo i åtte år.

«Nesten hver dag får jeg hyggelige ord
fra ansatte i bygget der jeg jobber. De
sier de er glade for at vi passer på og
arbeider for å hindre smitte. Da blir jeg
glad, og det inspirerer meg. Jeg føler
meg viktig og er glad for å være med på
dugnaden. Nå er jeg ekstra stolt over å
være renholder.»

«Arbeidsdagen er blitt litt tyngre under
korona. Arbeidsoppgaver som tidligere
ble utført to ganger i uken skal nå gjøres
hver dag.

«En renholder kan redusere smitte eller
være den som sprer smitten rundt i
lokalene ved bruk av feil arbeidsmetoder.
Fra første dag tok vi Covid-19 som en
utfordring, i stedet for et problem. Mitt
hovedfokus på arbeidsplassen er at
renholderen følger gitte retningslinjer, har
god personlig hygiene, følger HMS og
bruker riktige renholdsmetoder.»

De ansatte hos kunden der jeg jobber
mener at jeg er grunnen til at de kan
være i jobb, og de er veldig flinke til takke
for jobben jeg gjør, eller ta en tommel opp
og smile når de går forbi. Det gjør det
verdt det – å strekke seg det ekstra som
må til for å få dagen til å gå rundt.»

Medarbeidertilfredshet i
et annerledes år
I årets medarbeiderundersøkelse var tre av spørsmålene spesifikt om
ansattes opplevelse av Sodexos håndtering av Covid-19 grunnet den
spesielle situasjonen alle våre ansatte sto og fremdeles står i.
Spørsmålene om håndteringen av Covid-19 ble samlet i en Covid
Index, i Sodexo Norge scoret vi 69,6% på denne indeksen.

Jeg føler Sodexo
håndterte innvirkningene
av pandemien på en
gode måte
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Jeg føler min nærmeste
leder håndterte
innvirkningene av
pandemien på en gode
måte

Jeg er positiv med tanke
på fremtiden

Covid-19 indeksen er %delen som scorer et
gjennomsnitt på 4,5 eller
mer i mer enn i de tre
Covid-19-relaterte
spørsmålene
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for våre ansatte

Medarbeiderengasjementet øker
I 2020 lanserte Sodexo et nytt globalt
medarbeiderundersøkelsesverktøy; Voice, og medarbeiderundersøkelsen vil gjennomføres hvert år fremover.
Årets undersøkelse ble foretatt i september i 2020 og besto av 13
spørsmål hvorav tre spørsmål var direkte relatert til håndteringen av
Covid-19. I Sodexo Norge fikk vi inn 903 svar, som utgjør 74,75% av
alle ansatte (inkludert permitterte ansatte). Vår totale
engasjementsscore er på 70,2%. Av våre to segmenter i Norge
kommer Energy & Resources best ut med en engasjementsscore på
80,5%.
Resultatene i undersøkelsen viser tendenser til at de mest engasjerte
og tilfredse medarbeiderne i Sodexo Norge er de over 60 år, ansatte
som har jobbet 16 år eller mer i Sodexo og ansatte som er Site
Managers eller har andre lederroller. De minst engasjerte er de under
30 år og de som har jobbet i Sodexo i 6 mnd til 2 år.
Med den nye undersøkelsen kommer også er nytt måleparameter
som vi vil måle hvert år fremover. Det kalles eNPS, Employee Net
Promoter Score, og er et mål på hvor sannsynlig det er at en ansatt
anbefaler Sodexo som arbeidsted. Skalaen går fra -100 til 100 og
Sodexo Norge scorer her 17,3, noe som er regnet som en god score.
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Speak Up
Sodexos varslingsfunksjon Speak Up kan brukes til å rapportere ved
mistanke om noen form for uregelmessigheter i selskapet, for
eksempel brudd på loven eller brudd på selskapets policy, slik som
forretningsintegritet eller andre forskrifter i selskapet.
Alle som jobber for Sodexo, leverandører, kunder, brukere og gjester
kan rapportere via Speak Up.
Innrapporteringene i Speak Up er helt anonyme. Dataene
administreres av en uavhengig tredjepart og systemet er tilgjengelig
døgnet rundt, 365 dager i året. Alle som varsler er beskyttet og skal
ikke være bekymret for gjengjeldelse eller andre negative
konsekvenser.
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for våre ansatte

Sterk HMS-kultur
I Sodexo har vi en tydelig sikkerhetskultur hvor
fokuset handler om at våre ansatte skal være trygge
på jobb.
En sterk sikkerhetskultur må også inneholde en god
rapporteringskultur. Vår HMS-policy forplikter oss til å
rapportere alle arbeidsrelaterte ulykker og hendelser.
Vi vil dele informasjon om ulykker, farer og risiko og
gjennomføre forbedringer.
• Skadestatistikk, rapporterte nesten-uhell,
observasjoner og forbedringsforslag rapporteres
månedlig.
• Skadestatistikk er fast punkt på agendaen i
kvartals-møter AMU og andre ledermøter.
• I etterkant av uønskede hendelser hvor det oppstår
skade eller hendelsen hadde alvorlig potensiale
gjennomføres granskning. Den har fokus på å
identifisere årsaker til at hendelsen skjedde samt å
identifisere tiltak vi må gjøre for å hindre at samme
eller lignende hendelse skjer igjen.

Kultur og holdninger
En sterk HMS-kultur får vi ved å ha kontinuerlig fokus.
Våre ledere på alle nivå skal gå foran som gode
eksempler. Distriktssjefer, kontraktsjefer og
medlemmer i ledergruppen skal blant annet
gjennomføre Safety Walks. Dette er et verktøy for å
identifisere og korrigere uønsket atferd og forsterke
sikkert atferd gjennom dialog og tilbakemeldinger.
Bruk av Safety Moments i møter og deling av
Safety Alerts er andre verktøy vi jevnlig bruker for å
dele kunnskap og erfaringer om risiko og læring etter
hendelser.
Rapporterte tall for regnskapsåret 2020 for Sodexo i Norge:

Safety Nets
Safety Nets er vårt barrieresystem for å forhindre
uønskede hendelser. Under granskinger blir også
Safety Nets gjennomgått for å avdekke hvilke
barrierer som ikke har fungert eller ikke er tilstede.
Sentralt er våre 3 spørsmål for sikkerhet som brukes
før start på alle oppgaver. Kjenner jeg oppgaven? Har
jeg rett utstyr til oppgaven? Er omgivelsene trygge?
.
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Antall LTI (Lost Time Injury) for Energy & Resources: 1
Antall LTI (Lost Time Injury) for Corporate Services: 6
Antall nesten-ulykker rapportert: 109*
Antall observasjoner: 6516*
Antall forbedringsforslag: 2484*
*Tallene gjelder begge segmenter Corporate Services og Energy &
Resources
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Markering av renholdernes dag

De siste årene har det blitt en tradisjon å markere renholdernes dag i desember med taler, kaker og
blomster. Det har vært et spesielt år hvor renholdernes har spilt en svært viktig rolle i å bekjempe
spredning av koronaviruset.
Det har på mange måter vært et tøft år for våre renholdere som har vært på jobb hele denne tiden. De
er utsatt for mer smittefare enn de fleste av oss, de har vist en stor fleksibilitet og rett og slett gjort en
kjempeinnsats for å imøtekomme nye krav og økende behov for renhold hos våre kunder.
Derfor var det ekstra viktig at vi i år markerte renholdernes dag og her er et lite utvalg bilder.
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Sikre en mangfoldig
arbeidsstyrke
og inkluderende
kultur som
reflekterer
samfunnet vi lever i
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Sikre en mangfoldig
arbeidsstyrke og
inkluderende kultur

Vi sikrer mangfold og
en inkluderende kultur

Nøkkeltall for
Norge:

Mangfold og inkludering er en naturlig del av vår kultur i Sodexo.
Vår likestillingsstrategi er en viktig drivkraft for å sørge for at kvinner
og menn har like muligheter på arbeidsplassen. I 2017 undertegnet vi
FNs prinsipper for å fremme kvinners posisjon (Women’s
Empowerment Principles), som inkluderer en forpliktelse til å fremme
kjønnsbalanse

▪

50 % kvinner i
toppledelsen

▪

57 % kvinner blant
mellomledere med
personalansvar

Vi sikrer mangfold og en inkluderende kultur gjennom å:

• Implementere vår handlingsplan for mangfold og inkludering
• Sikre fleksible arbeidsforhold og praksis
• Bruk et mangfoldperspektiv på menneskelige ressurser og i læring
og utvikling av ansatte

Andel kvinner i
førstelinjeledelse
▪

CS: 53 %

▪

E&R: 14 %*

* Den lave kvinneandelen i
førstelinjeledelsen i segmentet E&R
skyldes en virksomhetsoverdragelse
hvor vi overtok personell fra tidligere
arbeidsgiver, og her var det
hovedsakelig menn. Det vil være et
fokusområde fremover å øke
kvinneandelen blant operasjonelle
ledere i segmentet.
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SheWorks –
jobbskygging
I forbindelse med markeringen av den internasjonale kvinnedagen i
mars 2019, ble Sodexo-programmet SheWorks introdusert – en
global dag for jobbskygging. Både medarbeidere i Sodexo og
eksterne personer kan søke om å delta i programmet.
Formålet med jobbskygging er å introdusere jobbmuligheter som man
ellers ikke hadde tenkt på og en unik anledning til å finne nye talenter
og fremtidige medarbeidere.
Under «jobbskyggedagen» blir man kjent med Sodexo som selskap
og de ulike jobbmulighetene som finnes. Medarbeidere som blir
skygget på og som gjennom en dag geleider deltakerne, vil kunne
oppleve utvikling, mestring og mulighet for å støtte andres
karrieredrømmer.
SheWorks har vist seg å være givende både for eksterne og interne
«jobbskyggere», der det utveksles ideer, inspirasjon og bygging av
nye relasjoner. Det er en dag der man kan tilegne seg noe praksis
erfaring og få et innblikk i hvordan det er å jobbe i Sodexo.
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hvor vi tar ansvar
for miljøet

Bærekraftsteamet er styrket
Sodexo sin visjon er å forbedre kvaliteten i hverdagen
for våre ansatte, kunder og gjester, samt bidra til den
økonomiske, miljømessige og sosiale utviklingen i
landene vi opererer. For å klare dette er vi avhengig
av å engasjere våre medarbeidere, kunder og
leverandører.
For at vi skal nå være målsetninger fram mot 2025
har vi konkrete mål for alle de ni forpliktelsene. Hvert
år gjennomfører vi to undersøkelser som gir oss
tydelige svar på hvordan vi ligger an. Site Survey
dekker spørsmål rundt energi, vannforbruk, avfall og
ernæring. Hver lokasjon rapporterer sine resultater og
må vise framgang fra år til år. Country Survey er en
undersøkelse som samler data fra alle land og som
viser hvordan selskapet som helhet ligger an med å
fylle forpliktelsene.
Better Tomorrow Team
I Norge har vi et eget team som har til oppgave å
sikre at vi følger opp alle aktivitetene innenfor Better
Tomorrow 2025. Alle avdelinger og deler av
virksomheten er representert. Teamets oppgave er å
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koordinere og implementere aktiviteter knyttet til
Better Tomorrow 2025. Bærekraftsarbeidet blir ledet
av Wenche Holm som har ansvar for
samfunnsansvar. Høsten 2020 ble Kirstine Holst
engasjert for å styrke laget som ny direktør for
bærekraftig forretningsutvikling. Kirstine har bred
erfaring fra privat sektor, og har siden 2015 etablert
og drevet den sosiale virksomheten Moving Mamas
som vi har et samarbeid med.
Vi jobber sammen
Ingen virksomhet kan skape en bedre morgendag
alene. Men vi kan gjøre meningsfulle ting ved å
samarbeide med andre. I Sodexo jobber vi med
globale organisasjoner, forbrukere og veldedige
organisasjoner for å gjøre en forskjell - og i noen
tilfeller har vi selv skapt egne initiativer for å hjelpe
oss med å komme videre på enkeltområder.

Fra venstre: Kirstine Holst (direktør for bærekraftig forretningsutvikling),
Thomas Havnegjerde (administrerende direktør) og Wenche Holm (direktør for
Client Relation, kvalitet og samfunnsansvar)
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19 nye Safety
Ambassadors
Høsten 2020 lanserte Sodexo Safety Ambassador som en tjeneste
som hjelper våre kunder med å tilpasse seg den nye normalen og
etterleve kravene til smittevern.
En Safety Ambassador er en medarbeider som har kompetanse
innen HMS, og som ved hjelp av digitale verktøy foretar en
risikoanalyse og foreslår tiltak som skal redusere risiko og sårbarhet
hos våre kunder støtter de ansatte på hjemmekontor og ute i driften.
Alle som ønsker å bli Safety Ambassador må igjennom en tredelt
opplæring. Interessen for å bli Safety Ambassador har vært stor og 19
medarbeidere har så langt gjennomført opplæringen.
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Ny miljøopplæring for alle
ansatte

Nominert til
bærekraftspris

Sodexo lanserte i 2020 en ny miljøopplæring «Sodexo og
miljøet».

Sodexo ble i 2020 nominert til Matprisen i kategorien
Årets storkjøkken.

Opplæringen er for alle ansatte og er utarbeidet på flere
språk.

Matprisen løfter fram og hedrer bønder, kokker og
virksomheter som bryr seg om bærekraftige måltider.

Målet med opplæringen er å øke vår kunnskap om miljøet
og få en forståelse av miljøutfordringene vi står overfor.

Debioinfo og juryen i Matprisen anerkjenner Sodexo for at
vi jobber for en bærekraftig utvikling i kantinene, med
utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. De trekker spesielt
frem vårt arbeid for å servere mer plantebasert mat og
redusere matsvinn.

Tema i kurset er hvordan vi skal løse globale og egne mål
samt hvordan hver enkelt kan redusere vår påvirkning.
Sodexo har mål som veileder oss, for å nå dem må vi alle
bidra. Ansattes daglige beslutninger teller.
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«Vi er stolte og ydmyke over at Sodexo ble nominert til
Matprisen 2020 i kategorien årets storkjøkken. Våre
medarbeidere jobber hver dag for at måltidene vi tilbyr i
våre personalrestauranter skal være bærekraftige og
helsefremmende», sier Wenche Holm som er direktør for
samfunnsansvar i Sodexo.
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Tilby og oppmuntre
våre kunder til å ta
sunne livsstilvalg

Sunn og ansvarsfull mat
Sosialt ansvar gjenspeiles i personalrestaurantene
våre på ulike måter. Det skal være lett å ta sunne,
smakfulle og miljøvennlige valg. Vi ønsker å møte
forventningene til våre bevisste forbrukere, og samtidig
tilby nye ansvarlige alternativer.
Vår strategi er å øke utvalget av plantebaserte retter
uten å gå på kompromiss med smak. Vegetarisk mat er
både sunn og velsmakende, i tillegg til mindre skadelig
for klima og miljø.
Vi skal ta i bruk nye miljøvennlige råvarer innen Future
50 Foods i samarbeid med WWF og Knorr. 12 planter
og 5 dyrearter utgjør 75% av maten vår
Vi har identifisert 50 råvarer som i liten grad er utnyttet
i mat i dag. Det er viktig for å få et større biologisk
mangfold og gjør oss mindre sårbare.
Vi har også målrettet økt utvalget av lokalprodusert og
økologisk mat. Vi kjøper alltid lokalt og lokalt
produserte produkter når kunden ønsker det og når det
er mulig.
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Vi tilbyr allsidige og klimavennlige måltidsalternativer
(CO2-beregnede varmretter), som er i tråd med våre
kunder og gjester verdier og gir personlig velvære.
Globalt kastes opp mot en tredjedel av all mat som
produseres, og det har naturligvis en enorm
miljøpåvirkning. Vi jobber systematisk med å redusere
matsvinn i produksjonen, samt ved å tilby porsjonerte
måltider og ved å oppmuntre kundene til å forsyne seg
med bare det de kan spise.
I noen personalrestauranter er det mulig å kjøpe med
seg overskuddsmat (dagens overproduksjon av mat) til
en nedsatt pris som take-away. Vi måler og overvåker
nøye mengden matsvinn og jobber hele tiden for å
redusere matsvinn, se side 56 i rapporten.
I tillegg til i serveringen, kan personalrestaurantenes
miljøengasjement også sees på andre måter. Fra 2020
har vi fjernet all engangsemballasje i plast slik som
begere, sugerør, take-away poser, rørepinner med
mer.
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Mer grønnsaker inn i menyene
Sodexo har lansert et nytt menyprogram med fokus på
smakfulle og sunne lunsjretter og mer plantebaserte
retter.

• Vann og smaksatt vann for å redusere meierivarer

– Målet er at flere spiser næringsrik mat som salat og
fisk og at vi skal redusere forbruket rødt kjøtt og spise
mer grønnsaker og plantebasert, sier Christian
Hallemyr som er matspesialist i Sodexo i Norge.

• Vegetariske supper

I 2020 var det fem utvalgte personalrestauranter som
tok i bruk det nye menyprogrammet, men i tiden
fremover vil programmet rulles ut på flere steder.
• Menyen består av 20 % plantebaserte varmretter
• Betydelig mindre bruk av rødt kjøtt, 1-2 retter i en
fire ukers meny

• Økt andel grønnsaker i hver porsjon
• Ingen rene animalske proteiner i salatbuffet (kun
som ingrediens i blandede salater)
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• Plantebaserte pålegg alternativ

• Vi porsjonerer varmrettene for å unngå matsvinn,
gjesten kan komme og få påfyll
Ambisiøse bærekraftsmål
Sodexo er et selskap som arbeider ambisiøst med
helse og bærekraft. At de nye menyene er plantebasert
med mer fisk og mindre kjøtt er derfor nøye
gjennomtenkt.
Porsjonering av varmretter
Å redusere matsvinnet er et annet område vi jobber
med og ved å porsjonere varmmat har vi erfart av
matsvinnet reduseres.
– Vi legger mer grønnsaker på tallerken og mindre
porsjoner. Ønsker gjestene påfyll så kan de komme å
få det, avslutter Christian.
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Nye produkter har gitt fornøyde kunder i korona-tider
Gjennom pandemien har gjesteantallet i Sodexos
største personalrestaurant hos DNB i Bjørvika blitt
redusert dramatisk. Det har resultert i utvikling av flere
nye produkter og tjenester, som har gitt strålende
fornøyde gjester.

Da korona-epidemien sendte nordmenn på
hjemmekontor ble antall kunder redusert, men
medarbeiderne i personalrestauranten satt ikke ned
tempoet av den grunn. De begynte i stedet å lage
sauser og syltetøy, bake kaker og boller og levere mat
hjem.
Erica Engström er assisterende Site Manager på DNBkontrakten og hun sier: «Vi har et veldig godt samarbeid
med DNB. De ønsket ikke at Sodexo-ansatte skulle
permitteres, og det ga oss en mulighet til å gjøre ting litt
annerledes. Det har blant annet ført til at vi har lansert
Sodexo HOME og Sodexo DELI.
DNB har gitt oss mulighet til å teste nye ting og prøve
om igjen hvis det er noe som ikke fungerer med en
gang. Sodexo HOME og Sodexo DELI er noe vi
kommer til å fortsette med og utvikle videre.»
Hjemlevering av mat
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Allerede etter en uke med de fleste DNB-ansatte på
hjemmekontor dukket ideen om hjemlevering av mat
opp da de fikk tilbakemeldinger om at gjestene savnet
lunsjen. DNB stilte sine elbiler til disposisjon og da var
det bare å sette i gang. Gjennom Sodexo HOME leverer
varmmat hver eneste dag til glede for DNB-ansatte.

Sodexo DELI
Ideen til Sodexo DELI kom fra André Erni som er Key
Account Manager på DNB-kontrakten. Han ønsket å
lage produkter på DNB-kjøkkenet både for å senke
kostnadene, men også for å tilby hjemmelagde sauser
og syltetøy med færre tilsetningsstoffer og høyere
kvalitet enn ferdigkjøpte produkter.
Resultatet ble Sodexo DELI som består av ni
egenproduserte produkter; ulike chilisauser, syltetøy,
BBQ-saus, sennep og ketchup. Produktene selges til
kundene for å ta med hjem, og brukes i rettene som
lages på DNB, både i Sodexo HOME og i
personalrestauranten. Produktene selges også til andre
personalrestauranter i Sodexo.
Ny kompetanse
Endrede behov har gitt nye oppgaver for de ansatte og
tilførsel av ny kompetanse. For kokkene har vært mye
læring i å lage produkter som de vanligvis kjøper ferdig
slik som skinke, brød, sennep og chilisaus.
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Mat som øker prestasjonen
Et av prinsippene i Sodexos menyutvikling er at maten
skal gi de ansatte nødvendig energi for å prestere best
mulig gjennom arbeidsdagen, det vi kaller «brainfood».

• Naturlig søtning

• Stor andel grønnsaker (50% av varmretts tallerken
skal være grønnsaker)

• Stor variasjon i bruk av råvarer

• Fullkornprodukter
• Sunt fett fra avokado, oliven, raps og nøtter, mindre
bruk av smør og fløte
• Kjøtt med maks 10 % fett (hvitt kjøtt)
• Rene fiskeprodukter (MSC miljøstandard)
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• Rene råvarer med minimal industriell bearbeiding

• Sesongbasert etter lokale forutsetninger
• Sunnere sauser ved bruk av mindre fett og salt
• Smarte proteinvalg, for eksempel hvitt kjøtt og
planteprotein
• Vann som måltidsdrikke
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Samarbeid med Fremtidsmat
Sodexo har siden 2019 vært medlem i Fremtidsmat.
Det er en samling av mat- og drikkeaktører som har et
felles mål om å jobbe for bærekraftige løsninger. Vårt
ønske er å samarbeide med aktører som gir oss
inspirasjon og kompetanse til å utvikle oss ytterligere.
Sodexo skal servere gode matopplevelser til våre
gjester, men vi er også opptatt av å bidra til en
bærekraftig utvikling. Vi jobber med å redusere
kjøttforbruket, øke andelen av plantebasert mat og
bruk av lokale råvarer.
I året som har gått har vi deltatt på flere møter hvor vi
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lærer av andre virksomheter som er ledende på ulike
områder. Dette gir oss mye inspirasjon og kompetanse
som vi tar med oss tilbake til vår egen virksomhet og
som bidrar til at vi utvikler oss.
Høsten 2020 har vi også startet forberedelsene for et
større prosjekt som skal pågå i 2021. Her skal vi se på
hvordan vi skal utvikle kantine- og måltidsløsninger for
arbeidstakere som sitter på hjemmekontor også i tiden
etter pandemien.
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Finaleplass i NM Community Catering
NM i Community Catering ble i 2020 arrangert for 3. gang. Det er en konkurranse
for faglærte kokker som jobber innen personalrestaurant, kantine, institusjon og
catering. Seks finalister ble plukket ut av en jury for å delta på finaledagene under
SMAK 2020 på Norges Varemesse på Lillestrøm.
Sodexo var en av seks finalister til NM Community Catering 2020.
Første konkurransedag var det en «Mystery Basket» bestående av ingredienser
man skulle bruke til å lage en take-away lunsj bestående av en sandwich, smoothie og
et bakverk. Blant de seks finalistene skulle det kåres tre lag som gikk videre
til superfinale neste dag.
Teamet hadde jobbet hardt med å perfeksjonere menyen, men konkurransen
ble ekstremt tett og det var små marginer som gjorde at vi ikke gikk videre til finalen
neste dag.
Vi er uansett veldig stolte av teamet som og vi satser på å komme sterkere tilbake
ved neste anledning.

Sodexos lag bestående av Hampus Malmqvist, Albin Demyr og Rune Sandmoe.
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Bærekraftig virksomhet med ansvarsfulle innkjøp
Våre innkjøp styres både av kundenes krav og
økonomiske rammer, men også av våre egne krav
til oss selv. Vårt mål er å fortsette å drive den
bærekraftige utviklingen fremover.
Innkjøpernes engasjement, kompetanse og erfaring
spiller en viktig rolle i vårt bærekraftsarbeid. De stiller
krav til og forhandler med våre leverandører. Her er
noen av de områdene hvor vi har hatt store fremskritt i
vårt nordiske samarbeid i løpet av det siste året.
”CODE OF CONDUCT”
Code of conduct er retningslinjer for hvordan vi skal
drive vår virksomhet på en måte som er etisk og
miljøvennlig. Vi har oppdatert vår Code of conduct slik
at den tydelig koblet til FNs 17 bærekraftsmål.

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER
For å støtte lokal næringsvirksomhet har vi gjort det
enklere for små og mellomstore bedrifter å bli
godkjente leverandører til Sodexo. På den måten kan
de bli leverandører til private og offentlige
virksomheter, uten at de selv behøver å delta i
omfattende anbudsrunder.
Samfunnsansvarsrapport 2020

MÅLTIDSTJENESTER
Bærekraftsarbeidet innen måltidstjenester er litt mer
sammensatt. Matproduksjon har stor innvirkning på
miljø og klima, men det handler også om mattrygghet,
dyrevelferd og arbeidsforhold.
Sodexo har utviklet Retningslinjer for Dyrevelferd som
stiller krav til våre leverandører om hvordan
de forventes å jobbe for å sikre at dyr har det bra, og
følger lokale lover og regler for dette.
I tillegg signeres en avtale der de forplikter seg til å
etterleve våre vedtekter basert på «Fem friheter» - fem
friheter hvor dyrene skal:
• Ha tilgang til rent vann og mat som bidrar til god
helse
• Vokse opp i et godt miljø der det er plass til
beskyttelse og hvile
• Få tilgang til rask diagnose og behandling ved
skade eller sykdom
• Få muligheten til å uttrykke sin normale oppførsel
• Ha levekår og behandling som ikke utsetter dyrene
for psykisk lidelse
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NO PLANET B
Sodexo ble i 2018 svanemerket på daglig renhold. Det innebærer at
100 % av kjemikaliene vi bruker i daglig renhold er miljømerket, enten
med Svanemerket eller EU-blomsten. 88 % av kjemikaliene vi bruker
er fra konsentrat, hvilket innebærer betydelig mengde mindre
emballasje. Når det gjelder engangspapir (toalettpapir, tørk osv) så er
98,5 % av papiret miljøpapir.
Å være svanemerket på daglig renhold betyr at vi arbeider
kontinuerlig for bærekraftige og miljøvennlige løsninger. Det skjer
mye spennende på renhold for tiden. Et stadig økende fokus på miljø
fører til at det kommer nye produkter og metoder innen renhold, og i
tillegg kommer det ny teknologi som gir oss muligheter for å gjøre ting
på en måte som både er mer effektiv og bra for miljøet.
Ved flere av våre kontrakter bruker vi ionisert vann. Det er vann som
renses nøye gjennom et filteranlegg som fjerner blant annet kalk og
andre mineraler.
– Resultatet av å rengjøre med ionisert vann gir rene vinduer og
overflater uten striper, smuss og skjolder. Et kjemifritt renhold er
allergivennlig, gir bedre luftkvalitet og reduserer skadene på miljøet
og ansatte.
Fra miljøkampanje NO PLANET B hos en kunde
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Nøkkeltall
EGG

KAFFE

Sodexo på globalt nivå jobber med å fase ut egg fra
burhøns mot 2025. I de nordiske landene har vi
kommet langt. Av de 4,2 millioner egg som vi kjøpte inn
i regnskapsåret 2020 er over 62% fra frittgående
høner. Av de egg som vi kjøpte i flytende form, 80 955
liter, er 91 % fra frittgående høner.

Hvert år serverer vi nesten
58 millioner kopper kaffe i de nordiske landene. 86,4 %
har en eller flere sertifiseringer i henhold til KRAV,
Rainforest Alliance og Fairtrade.

FISK
Vi verner om havmiljøene og unngår så langt det er
mulig å kjøpe fisk fra bestand som er rødlistet av
WWF. I Norge kjøper vi majoriteten av fisk som er
grønn- og oransje-listet (75%). 21 % av fiskekjøpet er
fisk som ikke er merket av WWF eller omtalt i
Sjømatguiden. I de nordiske landene kjøpte vi 57 %
sertifisert fisk.

Samfunnsansvarsrapport 2020

KYLLING
På europeisk nivå skal Sodexo imøtekomme kravene i
European Chicken Commitment innen 2026 for 100%
av våre kyllinginnkjøp. I Norge skal all kylling og egg vi
kjøper imøtekomme disse kravene allerede i 2021.
PLAST
I Norge har vi fjernet de mest brukte engangsartiklene i
våre varebøker: tallerkener, bestikk, sugerør, takeaway poser og rørepinner.
Nøkkeltall er fra perioden 2019-06-01 – 2020-05-31.
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Rekordstort kjøp av
overskuddsmat
I 2019 inngikk Sodexo en avtale med VERDiMAT som
er en grossist som selger matvarer som av
holdbarhetsgrunner ikke selges gjennom de ordinære
kanalene. Dette ble svært godt mottatt av våre kokker
og kjøkkensjefer fra dag 1.
I 2020 har vi handlet rekordmye fra VERDiMAT – hele
47,7 tonn med overskuddsvarer som ellers ville blitt
kastet.

Hvert år kaster matvareindustrien veldig mye mat som
kunne vært spist. Det er et bransjeproblem, men hvis vi
skal nå FNs bærekraftsmål så er det helt nødvendig for
samfunnet at vi gjør noe med dette. VERDiMAT er en
grossist som sørger for at disse varene utnyttes, og
unngår at det blir kastet.
Varene som selges av VERDiMAT er fra kjente
leverandører, men som på grunn av holdbarhetsdato,
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overproduksjon, råvareoverskudd, produksjonsfeil eller
endring i emballasje ikke selges gjennom de ordinære
kanalene.
Sist år har 42 av våre kantiner handlet hos VERDiMAT
og sørget for at totalt 47,7 tonn mat har unngått å bli
kastet.

47,7 tonn
overskuddsmat
kjøpt i 2020
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All unødig plast
er fjernet
Plast er et av verdens største miljøproblem. For å imøtekomme EUs
nye engangsplastdirektiv har Sodexo forpliktet seg til å slutte og
bruke ikke nedbrytbar engangsplast i form av take-away poser,
bestikk, tallerkener, sugerør og rørepinner i plast. Ikke nedbrytbare
produkter er erstattet med bærekraftige produkter.
Nora Kværnes er kvalitetskoordinator i Sodexo og hun har jobbet tett
med Kaare Weider som er senior strategisk innkjøper og Hampus
Malmqvist som er menyplanlegger:

«Vi har utarbeidet egne retningslinjer til bruk som verktøy når drift og
innkjøp skal velge produkter. Innkjøp er i tette dialog med våre
leverandører for å finne de mest bærekraftige alternativene. I tillegg
har vi økt fokus på å redusere unødvendig bruk av plast og gjenbruk
av det som kan brukes om igjen. Vi jobber kontinuerlig sammen med
våre kunder for å få til ordninger med resirkulering av plastprodukter
som vi er nødt til å bruke, og som lar seg resirkulere.»
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Gourmetlunsj av restemat
I slutten av februar 2020 arrangerte
Sodexo en restefest for ansatte i DNB
Bjørvika. Målet med dagen var null
matsvinn, samt skape engasjement om
hva vi alle kan gjøre for å bli matreddere.
I alle personalrestaurantene i DNBbygget, der rundt 5000 mennesker
arbeider, var det fokus på matsvinn og
restemat denne dagen. En uke tidligere
var det en quiz på Workplace hvor 20
heldige DNB-ansatte vant en premie som
var en plass på en 5-retters gourmetlunsj
basert på ukens rester.
Kulinarisk opplevelse
Stig Halvorsen var en av de tjue DNBansatte som vant en plass på lunsjen.
For Stig, som ofte kjøper med seg rester
hjem fra personalrestauranten, var
lunsjen en kulinarisk opplevelse utenom
det vanlige.
– Dette smaker betraktelig bedre enn det
Samfunnsansvarsrapport 2020

man har liggende på tredje dagen i en
tupperware-boks i kjøleskapet! Neste
gang de har en konkurranse med en slik
premie, hiver jeg meg på, smiler Stig,
som spesielt lot seg imponere av
lakseretten og desserten.
– Denne festen viser hvor mange
fantastiske retter det går an å lage ut av
restemat, hvis man bare er kreativ, sier
Maria, som sammen med Erica gledet
seg over de positive tilbakemeldingene.
Holdningsendring
Stephan Härdi, Food and Beverage
manager i DNB, takker Maria og Erica for
ideen og innsatsviljen deres. DNB har i
likhet med Sodexo miljø og
samfunnsansvar som sentrale
fokusområder.
– 5000 mennesker jobber her, og i snitt
lages det 3500 måltider her hver dag.
Hvis vi bare kan få 100 mennesker til å

endre adferd, og de påvirker andre
mennesker igjen, så fins det en stor
mulighet for at folk forandrer holdning.
Mange er ikke bevisste på hvor mye mat
de tar til seg og lar være igjen på
tallerkenen hver dag. Nå går ca. 16-20
gram i snitt fra hver person i søpla hver
dag fra de som spiser her. Målet er å
komme under 10 gram, sier Stephan.

Initiativtagerne Maria Håkansson og Erica
Engström mener det er viktig å sikte høyt:
mot null i matsvinn

Flere tiltak er innført. Blant annet kan
gjester som kommer like før lunsjen
stenger, oppleve at en av rettene kan
være tomme. Dette for å unngå å kaste
store mengder mat. Et annet miljøtiltak er
en kjøttfri dag i måneden. Det var et valg
Maria, Erica og Stephan tok sammen.
– Sammenlignet med andre kantiner er vi
kommet veldig langt. Vi setter inn
ressurser på dette fordi vi genuint ønsker
å få folk til endre atferd, avslutter
Stephan.

Stephan Härdi, Food and Beverage
manager i DNB sier at DNB i likhet med
Sodexo har bærekraft høyt på agendaen
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Klimaoptimaliserer menyen
Sodexos personalrestaurant hos KLP har i lang tid hatt et stort fokus
på miljø, og i februar 2020 startet de med å klimamerke menyene
sine.
Michael Seiz er leder i personalrestauranten og han sier at de bruker
systemet til å «klimaoptimalisere» rettene de serverer. Rødt kjøtt er
det som utmerker seg som «klimaversting», så det serverer de maks
en gang i uka. De andre dagene lager han retter med lavere
klimautslipp.

Systemet Sodexo bruker for å beregne klimautslippet av en matrett,
leveres av Klimato. Gjennom Klimatos algoritme og enkle
klimamerking, guides både kjøkken og gjester til å gjøre klimasmarte
valg.
«Det er et veldig enkelt system. Det finnes mange ferdige oppskrifter
man kan bruke. Ellers legger jeg selv inn enkeltprodukter slik at jeg
får beregnet utslippet på oppskriftene jeg bruker. I starten ble jeg
overrasket over noen produkter med høyt klimautslipp, men det som
betyr mest er hvor varen er produsert. Gjennom Klimato har jeg blitt
mer bevisst og lært meg hvilke produkter jeg skal velge for å holde et
lavest mulig klimautslipp på rettene vi serverer.»
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Sodexos arbeid for å redusere
klimapåvirkningen
De globale CO2-utslippene fortsetter å øke og for at vi
skal unngå alvorlige klima-effekter så må alle bidra for
å bremse utslippene slik at vi kan snu utviklingen og
redusere den globale oppvarmningen. Alle land i
verden påvirkes, og alle er en del av problemet og en
del av løsningen.
Sodexos miljømål er å redusere klimapåvirkningen
med 34 % fra 2011 til 2025. Dette målet er i henhold til
FNs klimapanel som sier at vi må begrense global
oppvarming til 1,5°C.
Vårt miljøengasjement er en del av Sodexo visjon og
en prioritering i vår bærekraftsplan Better Tomorrow
2025.

indirekte utslipp av karbondioksid og
karbondioksidekvivalenter.
Det største potensialet for å utgjøre en forskjell er på
indirekte utslipp. I følge en rapport fra EAT/Lancet
kreves det en stor omstilling der forbruket av rødt kjøtt
og sukker må reduseres med ca 50%, mens forbruket
av nøtter, frukt, grønnsaker og belgvekster må
fordobles.

Det er en stor utfordring for oss å påvirke andres
matvaner. For å lykkes kreves et omfattende arbeid og
en dialog med våre kunder og gjester.
Våre tiltak er hovedsakelig å:

For å nå målet vi har satt oss er vi avhengig av at våre
medarbeidere har kompetanse og derfor har vi siden
2014 hatt obligatorisk miljøopplæring for alle
medarbeidere.

1. Bekjempe matsvinn

Vi måler miljøpåvirkningen vår i henhold til den
internasjonalt vedtatte standarden fra Global Reporting
Initiative (GRI), som har kategorier for både direkte og

4. Ansvarsfulle innkjøp og lokale leverandører
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2. Fremme plantebaserte alternativer
3. Redusere bruk av engangsplast
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Sodexos arbeid for å redusere
klimapåvirkningen
1. Bekjempe matsvinn
Å redusere matsvinn er det største enkeltområdet hvor
vi kan jobbe for å redusere utslipp. Sodexo har jobbet
systematisk med å redusere matsvinn siden 2014 og
har allerede lykkes med å halvere matsvinnet.
Å lykkes med å redusere matsvinn krever god
planlegging, verktøy, utholdenhet og kunnskapsrikt
personale for å lykkes.

Sodexos mål er å redusere matsvinnet til under 50
gram per servert porsjon innen 2022. Og for de fleste
av våre lokasjoner i Norge ligger vi allerede under
dette målet.
Et annet eksempel er at vi tilbyr overskuddsmat til å ta
med hjem til en redusert pris. Resultatet er at gjestene
får god mat til en lavere pris som de kan ta med hjem
og vi får mindre matsvinn
2. Fremme plantebaserte måltider
I følge FN så bidrar oppdrett av husdyr til 14,5% av det
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globale klimautslippet, det er 7 ganger mer en global
flytrafikk. I Sodexo innfører vi i større grad plantebasert
mat i våre menyer. Vi har også startet med å klimamerke menyene i flere av våre personalrestauranter.
For å øke bevisstheten om helse- og miljøfordelene
ved å spise mer plantebasert, har vi implementert
program som Love of Food og Mindful globalt. Vi
samarbeider også med WWF for å finne frem til mat
som er bedre for både gjester og miljøet.
Sodexo vil i 2021 lansere retter som er inspirert av
Knorr og WWFs Future 50 Foods-rapport. Disse vil gi
og fremme et balansert inntak av protein gjennom
urteproteinalternativer og andre bærekraftige råvarer
som er lite utnyttet i dag.
Vårt langsiktige mål er å redusere klimapåvirkningen
per måltid til mindre enn 0,5 kilo
karbondioksidekvivalenter. Dette gjøres for eksempel
gjennom vårt samarbeid med Klimato, som er en av
oppstartsbedriftene i Sodexos akselerasjonsprogram
Sparx.
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Sodexos arbeid for å redusere
klimapåvirkningen
3. Redusere bruk av engangsplast
Vi har forpliktet oss til å fjerne all engangsplast innen
2025. Og vi har allerede startet med å erstatte
engangsplast med mer bærekraftige alternativer. Mer
om det kan du lese på side 42.
4. Ansvarsfulle innkjøp og lokale leverandører
Sodexo støtter lokale leverandører og ikke minst de
som jobber med bærekraftig dyreproduksjon og
landbruk.
I dag kommer over halvparten av
karbondioksidutslippene fra forsyningskjeden vår,
hovedsakelig fra karbonintensive råvarer som
storfekjøtt, melkeprodukter, palmeolje, soya og papir,
som også kan påvirke avskoging.
Vi fortsetter vårt samarbeid med WWF (vår globale
partner når det gjelder miljøspørsmål siden 2010) og
leverandører, for å redusere utslippene knyttet til
produktene som brukes, særlig de ovennevnte
produktene
Sodexos Code of conduct betyr at vi har spesifikke
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krav innen ulike innkjøpsområder, som regulerer for
eksempel innkjøp av råvarer som palmeolje, skalldyr
og engangsartikler.
Les mer om vårt arbeid med ansvarsfullt innkjøp på
side 37.
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Stop Hunger kjemper mot sult
Matmangelen i verden har blitt enda verre som et
resultat av koronapandemien. Nå lider hver 8.
person av sult.
Stop Hunger er et internasjonalt nettverk, som i
over 20 år har støttet de mest sårbare i kampen
mot sult. Stop Hunger har vokst til et nettverk av
ideelle organisasjoner som støtter lokale
organisasjoner, styrker kvinners posisjon og
bidrar gjennom katastrofehjelp.

Fredsprisen 2020 til Verdens
Matvareprogram
Nobels Fredspris er en anerkjennelse av
arbeidet med å utrydde sult som en
forutsetning for arbeidet med fred i utsatt
områder. Konflikt og krig oppstår ofte der
grunnleggende behov ikke dekkes.
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FNs bærekraftsmål #2 er å utrydde global
hungersnød innen 2030.
Sodexo grunnla Stop Hunger, og vi er stolte av at
Stop Hunger er nær samarbeidspartner med
World Food Programme – Verdens
Matvareprogram som er verdens største
humanitære organisasjon som jobber for å
utrydde sult innen 2030.

Les mer

Stop Hunger i Norge
I Sodexo Norge samarbeider vi med Kirkens Bymisjon
som støtter mennesker som er spesielt utsatt. Vi bidrar
med matdonasjoner, frivillig arbeid og pengestøtte.
I 2020 var 66 av våre medarbeidere frivillig engasjert, vi
donerte til sammen 850 måltider, 420 kg mat og 250 000
kroner.
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Økt livskvalitet for mennesker med en utfordrende
hverdag
Sodexo har vært en strategisk samarbeidspartner med
Kirkens Bymisjon siden 2004. I disse årene har vi bidratt
med økonomiske midler, kompetanse og medarbeidere
som har gitt av sin tid for å gjøre dagen litt bedre for
andre.
Gjennom 2020 så Kirkens Bymisjon økende grad av
nød i Norge. Det er stor bekymring for barn og unge,
som allerede er utsatt, enten de har det vanskelig
hjemme eller i familier med dårlig råd, som får det enda
vanskeligere når barnehager, skoler, fritidstilbud og
møteplasser stenger. Andre opplever eskalerende
problemer knyttet til rus og psykisk helse. Stadig flere
havner utenfor arbeidslivet, og særlig rammer dette
mennesker som fra før har problemer med å få seg
jobb. Antall mennesker som lever under
fattigdomsgrensen, tiltar.
Kirkens Bymisjon ser daglig mye av den skjulte nøden,
og den er det dessverre mye av, selv i et rikt land som
Norge. Dårlig kosthold og ernæring er en del av denne
nøden. Med vekt på god og næringsrik mat har
medarbeidere i Sodexo, med stolthet og hjertevarme,
fått være med Kirkens Bymisjon, og bidra til å redusere
noe av denne nøden: Et viktig bidrag til livskvaliteten
Samfunnsansvarsrapport 2020

hos mennesker som har opplevd konsekvensene av
pandemien ekstra sterkt.
Støtte til ulike virksomheter og arrangementer
Gjennom disse årene har Sodexo blitt godt kjent med
flere av Kirkens Bymisjons tiltak i Oslo og Stavanger, og
menneskene som tiltakene er til for. Blant annet på
Enga, som er en omsorgsinstitusjon for mennesker som
lever med langvarig rusavhengighet. Hvert år, ved
inngangen av påske kommer Sodexo på besøk for å
være sammen med beboerne. Dette er et treff Engabeboerne ser frem til hvert år, og som er til felles glede
for alle som er til stede; alltid i «vaffelstunden» siste
fredag før påske. Med seg har Sodexo påskeegg som
beboerne får.
Det er også Sodexo som stiller med mat og
medarbeidere som hvert år lager i stand sommerfest på
Enga. Beboerne uttrykker ofte hvor mye det betyr at
noen «utenfra» ser dem og bryr seg, og flere er også
med på andre aktiviteter der Sodexo bidrar.
I Stavanger bidrar vi med mat til flere julebord,
sommerfest og påskearrangement.

I 2020 måtte imidlertid flere arrangementer avlyses for å
ivareta smittevern. Men den årlige julemiddagen på
Aktivitetshuset Prindsen, et aktivitetssenter for
mennesker med utfordringer relatert til rus og psykisk
helse, var av dem som ble gjennomført. Med færre
deltakere enn vanlig, men til stor glede for de som var til
stede.
Sodexo bidro også med mat og frivillige på en
sommerfest for barn, familier og unge som bor på
Stovner, noe som var særlig kjærkomment etter et
halvår med stor slitasje blant trangbodde familier uten
andre steder å reise til.
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Benytte mangfold og inkludering
som faktor for å drive endringer

En kultur for mangfold
og inkludering
Mangfold og inkludering er en del av bedriftskulturen
vår. Mangfold skaper dynamikk og
bidrar til innovasjon, vekst og det forbedrer livskvaliteten
for våre medarbeidere, kunder
og samfunnet.
For oss dreier mangfold og inkludering seg om å
respektere andres likeverd, uavhengig
av kjønn, kjønnsidentitet, etnisk tilhørighet, religion,
funksjonshemming, seksuell legning
eller alder. Alle skal ha mulighet til å bidra ut fra evner
og forutsetninger.
Kjønnsbalanse viktig for at vi skal lykkes
Våre undersøkelser viser at team med kjønnsbalanse
presterer bedre, og derfor er vårt mål å ha en
kjønnsbalanse på 40-60 %.

Samfunnsansvarsrapport 2020

På globalt nivå har vi en vei å gå for å nå dette målet, så
vi har etablert en likestillingsstrategi til vår hjelp.
Vår globale strategi er en drivende faktor som sikrer at
kvinner og menn skal ha samme tilgang til utvikling og
muligheter på våre arbeidsplasser. Og vi investerer i
flere initiativ for å akselerere kvinners fremgang og
mulighet til å lykkes med likestilling globalt.
Hvorfor? For vi tror at når kvinner får en bedre posisjon,
forbedrer vi alles posisjon. Likestilling mellom kjønn
driver også vår konkurransekraft og hjelper våre
medarbeidere ,kunder, gjester og de samfunnene vi
opererer i til å få en bedre morgendag.
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Benytte mangfold og inkludering
som faktor for å drive endringer

Fra Moving Mamas til Sodexo
Moving Mamas er en gründerbedrift som kobler første
generasjons innvandrerkvinner med norsk arbeidsliv.
Gjennom ulike prosjekter lærer kvinnene om norsk
arbeidsliv, bygger nettverk og får praktisk jobberfaring.
For noen av kvinnene er dette en inngangsport til fast
jobb i en virksomhet. Nå har Sodexo ansatt to kvinner
fra Moving Mamas.
I juni tok Sodexo over en renholdskontrakt som Moving
Mamas har hatt med Nordisk Film Shortcut i deres
flotte lokaler på Grünerløkka.
Bamini Jeyaseelan og Mihret Andemariam var på
opplæring for å lære mer om Sodexo, HMS og våre
rutiner. Bamini og Mihret deler på å utføre det daglige
renholdet på Nordisk Film Shortcut AS. De har begge
vært først ansatt i Moving Mamas med god oppfølging,
og har jobbet som renholdere hos denne kunden siden
høsten 2019.
Bamini kom til Norge fra Sri Lanka i 2008. I 2017 kom
hun i kontakt med Moving Mamas hvor hun fikk delta i
Moving Mamas Academy, et praktisk program med
fokus på språktrening og god støtte ved lønnet arbeid.
Samfunnsansvarsrapport 2020

Den første tiden gikk arbeidet ut på å sy og reparere
tøy, men etterhvert fikk hun selvstendige oppdrag som
renholder ute hos kunder.
Mihret er opprinnelig fra Eritrea og hun kom også til
Norge i 2008. Mihret er spesielt glad i å lage mat og før
hun ble kjent med Moving Mamas så jobbet hun i
praksis i kantiner.
Selv om renholdsjobben og lokalene er de samme er
det likevel en del som er nytt for de to nye Sodexomedarbeiderne. De har fått opplæring i og må følge
Sodexo sine HMS-rutiner og de må også følge en ny
renholdsplan og endre litt i måten de jobber på.
Vi ser frem til videre samarbeid med Moving Mamas,
for å skape flere muligheter for kvinner som er nye i
Norge.

Bamini er en av to nye Moving Mamas i Sodexo
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Arbeidet med å redusere matsvinn fortsetter
Sodexo var tidlig ute med å jobbe systematisk for å
redusere matsvinn. De første fem årene hadde vi
gode resultater med en jevn nedgang i matsvinn. For
2020 har tallet gått noe opp, noe som forklares av
uforutsigbarheten som korona-pandemien har
medført.
Lokal innsats mot et globalt problem
En tredjedel av maten som produseres i verden blir av
ulike årsaker kastet samtidig som millioner av
mennesker er rammet av sult. I Norge kastes vi mer
enn 390 000 tonn spiselig mat hvert år. Dette tilsvarer
ca. 74 kg per innbygger. I 2017 signerte Sodexo på
en bransjeerklæring om å redusere matsvinnet med
50 % innen 2030.
Fra vi startet dette arbeidet i 2014 har Sodexo
redusert matsvinnet med 50 %.
Vi ser at det fremdeles er potensiale når det kommer
til å kutte matsvinn, og i 2021 tar vi nye grep for å
redusere ytterligere.

Samfunnsansvarsrapport 2020

Vi har et mål om at vi skal kaste maks 50 gram per
gjest inkludert tallerkensvinn. Tallerkensvinn er den
maten gjesten kaster og tar vi bort tallerkensvinnet
er målet 30 gram per gjest.

Resultater
E&R
FY 20

Resultater
CS
FY 20

29 g/gjest uten
tallerken
48 g/gjest med
tallerken

38 g/gjest uten
tallerken
49 g/gjest med
tallerken

For å øke gjestenes fokus rundt maten de kaster
har vi gjennomført et pilotprosjekt som kalles
Platewatch.
Platewatch er et verktøy som i praksis består av
en vekt som er koblet direkte til en skjerm. All
mat som kastes i beholderen som står på vekten
blir automatisk veid og resultatet kommer direkte
opp på en skjerm.
Gjestene kan i realtid følge med på skjermen
hvor mye mat som er kastet så langt den dagen,
og sammenligne dette med tidligere dager og på
den måten bli inspirert til å kaste mindre mat.
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Matsvinn siste år
Matsvinn FY20 - CS
Det har vært et uforutsigbart år hvor vår kantinevirksomhet har blitt
sterkt påvirket av den hele eller delvise nedstengningen av
samfunnet, hvor folk i stor grad har vært på hjemmekontor. Det har
ført til at matsvinnet i våre personalrestauranter har gått opp.

100
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For vår virksomhet offshore har resultatene vært positive og her har vi
nådd målet. En av riggene som har levert gode resultater er Rowan
Viking. Les mer om det arbeidet de har gjort på neste side.
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0
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For segmentet Corporate Services (CS) viser resultatene for 2020 en
liten oppgang i matsvinn. Her er det først og fremst tre måneder som
gjør at vi ikke når målet, det er mars, april og mai 2020. Utviklingen
etter sommeren har vært positiv og vi tror at nivået vil være tilbake på
et bra nivå når ting har stabilisert seg.
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Matsvinnet offshore redusert ytterligere
I 2019 startet vi det systematiske arbeidet med å måle
matsvinnet offshore. Resultatene det første året viste
at våre kokker og gjester i stor grad er flinke til å holde
matsvinnet nede. Og i 2020 har matsvinnet blitt
ytterligere redusert.
Kjøkkenet på Rowan Viking er et av teamene som har
økt fokus på matsvinn, og det har gitt resultater. Judith
Dunlop er en av forpleiningslederne på denne riggen
og hun sier:
“Vi er veldig bevisste på å holde matavfallet nede. Jeg
tror at menyplanlegging, at vi kjenner våre gjester og
hvor mye de spiser, og god kommunikasjon mellom de
ulike skiftene er viktig for å redusere matsvinnet”
God utnyttelse av råvarer og porsjonskontroll har også
vært avgjørende for å redusere matsvinnet.
«Vi jobber på mange måter på samme måte som
tidligere, men når vi har avfall til overs tenker vi på
hvordan vi kan utnytte det på en eller annen måte. For

eksempel når vi skreller gulrøtter og andre
rotgrønnsaker så steker vi skallet og bruker det som
garnityr, i supper eller sammen med andre stekte
grønnsaker.
Korona-situasjonen har også ført til at vi nå serverer på
tallerken til gjestene, og passer på at vi ikke fyller på
for mye. Så kan de heller komme og be om påfyll. Det
har også gjort at vi har mindre tallerkensvinn.»

Å drive et kjøkken offshore bringer med seg noen
logistikkmessige utfordringer. Blant annet må man
være nøye med bestilling og planlegging siden all mat
fraktes med skip og det tar 7 dager fra man sender en
bestilling til man får maten levert. Vanligvis får man
forsyninger en gang i uka. Matavfallet blir på noen
plattformer kvernet og kastet på havet, mens noen
steder frakter matavfallet sammen med det øvrige
søppelet tilbake til land.

Judith Dunlop er forpleiningsleder på
Rowan Viking
Samfunnsansvarsrapport 2020
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Kampanjeuke med
fokus på avfall
Sodexo gjennomfører hver høst en global, fem dager lang kampanje
som vi kaller «WasteLESS Week.
I løpet av denne uken fokuserer vi blant annet på å være ekstra
nøysom med bruk av vann, energi og papir, samt å redusere
mengden avfall, inkludert matsvinn. Det gjør vi ved å gjennomføre
ulike aktiviteter som våre gjester kan delta på samt å sette opp
plakater med info om hvordan alle kan være med å bidra til å
redusere karbondioksidutslippet.

- Våre medarbeidere arbeider for å redusere mengden avfall og
forbruk av naturressurser sammen med våre kunder. Gjennom
WasteLESS week legger vi ekstra fokus på å kommunisere vårt
miljøarbeid og forsøker å få til en positiv dialog med våre kunder og
gjester, sier Nora Kværnes som er miljøansvarlig i Sodexo.

Samfunnsansvarsrapport 2020
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Sodexo har tatt i bruk antibakteriell bag
Vi har utviklet miljøvennlige bager som er 99 %
effektive mot bakterier og korona.

Faktisk er MicrAgard-bagene 99 % effektive mot
bakterier og mikrober og 99,09 % sikre mot Covid-19.

Å rengjøre fly tilsier en hverdag på trange flater der
utstyr skal bæres raskt inn og ut. Plastposer var
upraktisk for de ansatte å frakte i. Ofte ble materiell
ødelagt. Miljøet dro heller ingen nytte av det.

– Det gir en generell trygghet fremfor når man bruker
poser eller andre typer bager, så man slipper å dra
med seg smitte fra fly til fly, eller fra fly til bil. At de er
antibakterielle er en stor fordel for oss og våre kunder,
sier Rune Trøftmoen.

Plastposebruken er herved redusert betraktelig.
Samtidig har forbruket av utstyr gått ned, som følge av
mindre ødeleggelser av utstyr.
Det er langt fra den eneste gevinsten med MicrAgardbagene.
Begrenser koronasmitte
Et viktig aspekt i disse koronatider, er smittevern. Å
bruke de spesialutviklede MicrAgard-bagene er langt
mer hygienisk enn å benytte vanlige bæreposer.
Førstnevnte er dokumentert antibakterielle, og hindrer
spredning av virus og bakterier.

Samfunnsansvarsrapport 2020

«Bagene vi har
spesialutviklet har vært til
stor glede for de ansatte.
De er mye enklere å bære,
langt bedre organisert og
veldig enkle å rengjøre.
Man har alt i en enhet», sier
Key Account Manager,
Rune Trøftmoen.

Sodexo
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0283 Oslo

Telefon: 22 08 91 00
Info.no@sodexo.com
www.sodexo.no

