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NORDIC FAST FOOD

VÅR HISTORIA I KORTHET

• 1907 Oskar Lithell startar i Kumla
• 1930 Varmkorv börjar tillverkas
• 1932 Sibyllakorven lanseras
• 1949 Start för tillverkning av grillkorv
• 1957 Produktionen flyttas till Sköllersta, strax utanför Örebro
• 1969 Sibyllaskolan startas
• 1972 Hamburgaren lanseras
• 1997 Sibyllakedjan bildas med drygt 300 franchisetagare/restauranger
• 2004 Sibylla-varumärket utses till ett Superbrand
• 2016 Sibylla vinner pris som Årets Franchise-kedja
• 2017 Första hållbarhetsrapporten
• 2018 Nordic Fast Food blir till 100 % ägt av FIAB

VD OCH LEDNINGSGRUPP

NFF

RIKSRÅD

FRANCHISETAGARE

ANSTÄLLDA

LOJALA/STAMKUNDER

POTENTIELLA KUNDER

Nordic Fast Food, NFF, är ett servicekontor som ägs av FIAB. NFF omfattas inte av lagkravet 
för hållbarhetsredovisning eftersom vi inte omsätter mer än 350 miljoner netto eller har 
över 250 anställda. Men skulle man räkna med alla Sibyllarestauranger skulle lagkravet gälla 
Därför valde vi 2017 att publicera vår första hållbarhetsrapport som en del av intern utbildning, 
kommunikation och ett verktyg i hållbarhetsarbetet. 2018 vill vi ta vi steget och gör vår rapport 
tillgänglig även för externa intressenter och som en del i vårt arbete att göra vårt hållbarhets- 
arbete mer publikt.

De senaste åren har handlat om att vårda vårt varumärke, likrikta vår verksamhet, sätta 
medarbetaren i fokus, att växa genom nyetableringar och att utveckla konceptet och 
framtidsanpassa oss. Detta utmynnar i en kommande ny varumärkesstrategi där hållbarhet 
blir en viktigare del. Allt för att bli en enad och stärkt kedja med stolta medarbetare och ökad 
konkurrenskraft.
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NÅGRA ORD  
PÅ VÄGEN
Sibylla har en lång tradition på den svenska marknaden och grundades som varumärke redan 
1932. År 1997 bildades franchisekedjan och sedan dess har utvecklingen på snabbmats- 
marknaden gått fort och kedjan har förändrats med utvecklingen. Från många små gatukök 
till stora snabbmatsrestauranger anpassade för gästernas behov av snabb service och bekväm-
ligheter. Sibyllakedjan har 2017 161 restauranger och är en av de stora aktörerna på marknaden. 
I takt med utvecklingen till modernare restauranger har även kraven ökat och kedjan måste 
arbeta än mer strukturerat och professionellt för att följa utvecklingen och fortsätta vara en 
aktör att räkna med.

En av kedjans stora frågor är att jobba med hållbarhetsfrågor och säkerställa att vi inte bara är 
en stor arbetsgivare som utvecklar människor utan även tar vårt ansvar för miljö och hållbarhet. 
I vårt CSR-arbete har vi inte bara tagit fasta på hur vi kan minska vårt avtryck genom att mäta 
förbrukning i våra restauranger utan vi har även höjt blicken mot de Globala Hållbarhetsmålen. 
Som så mycket annat handlar det inte bara om att någon ska göra något bra, utan att få många 
att ha dessa frågor på sin agenda över tid. Jag tror verkligen att vi på det här sättet kan bidra till 
att göra skillnad. Under 2017 har många initiativ tagits på lokal nivå av enskilda franchisetagare 
och från centralt håll så har även några samarbeten med välgörenhetsorganisationer genom-
förts. Det framtida fokuset kommer att ligga på lokal nivå där vi uppmuntrar och stöttar enskilda 
franchisetagare att genomföra aktiviteter som stöttar lokal välgörenhet. Från centralt håll så 
ligger ett fortsatt stort fokus att ställa krav på våra leverantörer att följa våra policys när det 
gäller djurhållning och hållbarhet

Joakim Carlsson

VD, Nordic Fast Food
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HÅLLBARHETSVISION

MÄNNISKAN
Ett av Sibyllakedjans ledord är mångfald. Vi strävar efter att 
vara en sund, trygg och attraktiv arbetsgivare. Anställda ska 
utvecklas och stimuleras i en miljö där mångfald och jäm-
ställdhet råder. Utbildning av personal ska ske kontinuerligt 
för att utveckla och kompentenssäkra. Vi kontrollerar även att 
samtliga samarbetspartners arbetar för och har riktlinjer inom 
social hållbarhet och utveckling.

MATEN
I Sibyllakedjan strävar vi efter att maten håller en så miljö-
vänlig, hälsosam och hög kvalité som möjligt. Gästen ska 
känna sig trygg i att äta på Sibylla samt få möjlighet att välja 
mat med lägre klimatbelastning. Vi väljer i största möjliga mån 
hållbara och miljömedvetna leverantörer och kontrollerar 
kvalitetsmärkningar och certifikat kontinuerligt för att säker-
ställa att produkterna håller vad de lovar.

MILJÖN
Vi har identifierat de miljömässiga områden där Sibyllakedjan 
har en betydande klimatpåverkan. Med dessa som riktlinjer har 
vi satt upp handlingsplaner för minskning av att den miljö-
mässiga belastningen i Sibyllas samtliga verksamhetsområden. 
Första steget i minskad miljöpåverkan är VAKET: mätningar av 
förbrukningstal och kemikalier.

Redan 1932 serverades den första Sibyllakorven, mycket har hänt sedan dess och idag finns 
drygt 161 etablerade snabbmatsrestauranger runt om i Sverige. Som en stor aktör på mark-
naden vill vi vara med och bidra till en mer hållbar planet. Vårt löfte och vår slogan är ”Ha det 
gott!” som går hand i hand med hållbarhetsvisionen:

Målet med hållbarhetsvisionen är att skapa vägledande 
strategier och principer mot ett mer hållbart företagande.

Sibyllakedjan ska minska sin totala klimatbelastning och stär-
ka hållbarhetsarbetet inom områdena Människan, Maten och 
Miljön. Sibyllas gäster och medarbetare ska Ha det gott både
i restaurangerna, magen och hjärtat.
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HÅLLBARHETSPOLICY
 Nordic Fast Food AB, Sibyllakedjan.

Högsta ledningen har upprättat, infört och ska underhålla denna hållbarhetspolicyn som är anpassad 
till organisationens syfte och förutsättningar. Den är också ett ramverk för att sätta miljömål. 
Hållbarhetspolicyn kommuniceras inom organisationen på intranät och kommer framöver finnas 
tillgänglig för andra intressenter när nya hemsidan är färdig. NFFs hållbarhetspolicyn har upprättats 
av intern CSR-konsult i samverkan med ledningsgrupp. Tillsammans har vi ansvar för att införa 
och underhålla policyn. Minst en gång per år tas policyn upp på ledningsgruppsmöte för revision 
och uppföljning.

Omfattningen för policyn är samtliga Sibyllarestauranger samt NFFs huvudkontor. Den bygger på 
områdena människan, maten och miljön som är relevanta för verksamheten med tanke på den 
miljöpåverkan verksamheten har. Målet med hållbarhetspolicyn är, förutom att se till att den egna 
verksamheten följer lagstiftningen, säkerställa att vi går mot ständig förbättring av vårt miljö- 
och hållbarhetsarbete där föroreningar ska förebyggas och klimatpåverkan ska minskas. Den 
ska ligga som grund för miljöarbetet och miljömålen och finnas tillgänglig för personal på intranät, 
huvudkontor och på sikt även för intressenter (exempelvis via nya hemsidan).

Upprättad av:  Pauline Ström Gunnér, CSR 
Reviderad av:  Anna Norrman, CSR 
Godkänd av:   Joakim Carlsson, VD 
Senast reviderad: Februari 2018

NORDIC FAST FOOD 
Vi ska ta hänsyn till miljö och hållbar 
utveckling i koncept och affärsutveckling 
av Sibyllakedjans samtliga områden som 
mat och dryck, engångsmaterial, leksaker, 
restauranger, fast inredning, maskiner samt 
samarbeten med leverantörer. Vi ska stän-
digt utvärdera våra betydande aspekter och 
revidera våra mål och handlingsplaner för 
att bidra till en hållbar utveckling i enlighet 
med de globala målen för hållbar utveckling.

FRANCHISETAGARE
Vi ska hjälpa samtliga Sibyllarestauranger 
i det ständiga arbetet mot hållbart  
företagande. Det systematiska arbetet  
som tagit form ska uppföljas, utvecklas 
och förbättras för att vi tillsammans ska 
bedriva en mer miljövänlig och klimatjuste 
verksamhet.

LEVERANTÖRER 
Vi ska årligen utvärdera samtliga leveran-
törer för att kvalitetssäkra våra produkter 
mot slutkonsument. Vi vill vara säkra på att 
de följer rådande lagstiftning samt själva 
arbetar med CSR, miljö och hållbarhet i sina 
organisationer.

MEDARBETARE 
Likriktning och krav på medlemskap 
i branschorganisationen VISITA är en 
första del i arbetet mot att vara en bra 
arbetsgivare. Att riktlinjer och krav enligt 
föreskriften om social arbetsmiljö AFS 
2015:4 följs är minimikrav.

GÄSTER OCH ANDRA INTRESSENTER
Vi ska vara tydliga och ärliga i all NFFs 
kommunikation kring miljö och hållbarhet. 
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VÄSENTLIGA ASPEKTER
Vi är medvetna om att Nordic Fast Foods verksamhet påverkar flera områden ur miljösynpunkt. 
Därför har vi listat de väsentliga aspekter där vår verksamhet påverkar planeten. De väsentliga 
aspekterna har tagits fram, bedömts och reviderats av ledningsgruppen tillsammans med intern 
CSR-konsult under ledningens miljögenomgång. Aspekterna ska uppdateras en gång per år och 
den senaste revideringen skedde i februari 2018. Hållbarhetsarbetet och hållbarhetsrapporten 
bygger på dessa identifierade områden.

De intressenter som berörs av vår verksamhet är: ägare, franchisetagare, medarbetare, gäster, 
leverantörer, djur, myndigheter och media.

AVFALL
Verksamheten genererar avfall som kartong, hårdplast, mjukplast, frigolit, papper, bioavfall 
som matrester, samt en del farligt avfall som kemikalier, batterier och kontorsmaterial.

CO2-UTSLÄPP
Vi är en snabbmatskedja med menyer bestående av både animala och växtbaserade produkter. 
Animala produkter har en högre belastning på klimatet genom utsläpp av växthusgaser i form 
av koldioxid och metan (CO2-ekvivalenter).

ENERGI
Restaurangerna använder energi i form av värme, el och kyla för att driva köken. I vissa kök 
är energiförbrukningen högre än genomsnittet på grund av hög omsättning av gäster.

FÖRORENING AV MARK
Indirekt kan nedskräpning ske från konsumenter av maten som tas ut från restaurangerna 
(take-away).

KEMIKALIER
Ingen egen produktion finns i Sibyllakedjan. Dock sker städning av samtliga restauranger  
där städvatten och kemikalier hälls ut i avlopp.

STRESS & ARBETSBELASTNING
En restaurang kan i perioder vara en stressig arbetsmiljö. Vi är medvetna om den tidspress  
som kan uppstå och arbetar för att minimera negativ stress i arbetet.

TRANSPORTER
Genom transporter med leveranser av inköpta varor till restaurangerna bidrar NFF till utsläpp.  
En utveckling av verksamheten till att fler restauranger inkluderar drive-through har också 
bidragit till att utsläppen också kommer från kunder i restaurangerna.

VATTEN
I de större restaurangerna förbrukas stora mängder vatten på grund av disk och städ.  
Vattenförbrukningen vid matproduktionen är också betydande i produktionsländerna.
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MÄNNISKAN–MATEN–MILJÖN
Vi har valt att kategorisera våra betydande miljöaspekter för att identifiera var 
vår verksamhet har störst påverkan. De parter som berörs av vår verksamhet är 
människan, maten och miljön, och de geografiska områdena är invärlden, närvärlden 
och omvärlden. Denna indelning har vi gjort för att hitta specifika åtgärder och 
handlingsplaner samt bygga ett starkt och långsiktigt hållbart varumärke.

MÄNNISKAN
Varje ort, varje gäst och varje medarbetare är värdefull och vi vill vara hela Sveriges Sibylla dit 
alla är välkomna oavsett bakgrund. Därför är det självklart för oss att människan är en av 
grundpelarna i vårt hållbarhetsarbete. Alla våra medarbetare ska känna en stolthet i att jobba 
med Sibylla och vi är en kedja med stor mångfald vilket är en våra styrkor och ett av våra ledord.

Vi vill att alla som arbetar i Sibyllakedjan ska få möjlighet att utvecklas till starkare och tryggare 
medarbetare, ledare, säljare och samtidigt öka sin servicekvalitet. Vi vill även ta ansvar för att 
stödja vår lokala omgivning genom olika former av stöd till föreningar och organisationer som 
arbetar med barn och ungdomar.
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INVÄRLDEN
Under 2017 har vårt arbete med integration och mångfald fortsatt. För att säkerställa att vi lever 
upp till vår vision om att vara en kedja med stor mångfald och att vi faktiskt är en arbetsgivare där 
anställda har möjlighet att utvecklas och stimuleras genomfördes en mångfaldsundersökning. 
Undersökningen gav spännande resultat som visade att vi är en kedja med bred mångfald på 
många plan och att franchisetagarna upplever att de fått möjlighet att utvecklas och utbildats 
inom kedjan. Från undersökningen kan vi se att franchisetagarna är mellan 20 år till över 65 år, 
har allt från grundskoleutbildning till universitetsutbildning och är från över 14 olika nationaliteter. 
Cirka 60 procent av de som svarade på undersökningen ansåg att Sibylla gett dem möjlighet att 
utbilda sig och utvecklas som företagare och franchisetagare. Undersökningen visade dock att vi 
bland franchisetagarna har en ojämn fördelning mellan män i kvinnor. Med undersökningen som 
underlag strävar vi genom vår rekrytering efter att jämna ut den fördelningen.

Under 2017 utsågs även en av kedjans franchisetagare till årets framtidschef för sitt arbete med 
att stötta ungdomar och utsatta i samhället. Detta är något som hela kedjan är stolta över och 
som är ett bevis på lyckat integrationsarbete.

NÄRVÄRLDEN
Vårt nästa steg i Människan är närvärlden och här syftar vi i första hand på våra gäster. 
Vår målgrupp är uppdelad i två huvudgrupper: hungriga män som också är vår mest lojala kund, 
med besök minst en gång i månaden. Sedan har vi målgruppen familjer med barn upp till 11 år 
som uppskattar Sibyllas breda barnmeny och hellre väljer hellre väljer Sibylla än andra 
snabbmatskedjor.

Med vårt arbete för bra kvalitet och hållbart företagande ser vi till att våra gäster kan ha det gott 
utan att behöva tänka på något annat än att njuta av maten. Men Sibyllakedjan vill även göra gott 
och ta ansvar i det lokala samhället där verksamheterna bedrivs genom bidra till positiv 
ekonomisk utveckling och stötta lokala initiativ. Det uppmuntras att restaurangerna på egna 
initiativ ska stötta lokala organisationer som exempelvis ungdomsföreningar eller idrottsförbund 
eller på annat sätt bidra till social hållbarhet. Dessa projekt kallar vi ”Sibylla gör gott!” och det är 
exempelvis flera restauranger som stöttar lokal idrott och röda korset eller hjälper hemlösa.

OMVÄRLDEN
I vår inköpspolicy finns vår uppförandekod som ska säkerställa att samtliga leverantörer följer 
lagar och regler vad gäller sina anställda. Samtliga leverantörer måste även svara på en enkät om 
deras CSR- och miljöarbete där de exempelvis måste skriva under på att inget barnarbete sker 
samt att övriga arbetslagar följs.

I januari 2017 samlade vi in pengar till Barncancerfonden och under sommaren genomförde vi 
en kampanj tillsammans med Bris. Att delta i sådana kampanjer är ett bra sätt att göra punkt- 
insatser och vara med och bidra under korta perioder där det behövs som mest. Tillsammans 
samlade kedjan in 9 000 kr för Barncancerfonden och cirka 67 500 kronor till Bris.
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RESULTATET FRÅN MÅNGFALDSUNDERSÖKNINGEN

JAG ÄR... ÅLDER? VILKEN ÄR DIN HÖGST 
AVSLUTADE UTBILDNING?

24%

74%

2%

18%

24%
29%

21%

4% 4%

55%

31%

13%

1%

Man

Kvinna

Vill ej uppe / Annat

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 + 

Grundskola

Gymnasieskola

Yrkesskola

Universitet/högskola
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HANDLINGSPLANER KORTSIKTIGA MÅL, 2018 LÅNGSIKTIGA MÅL, 2025

INVÄRLDEN – JÄMSTÄLLDHETSPOLICY Alla restauranger ska skriva under jämställdhetspolicyn. Utveckla en intern karriärstege för att visa på och möjliggöra att alla har samma möjlighet att 
avancera nom kedjan.

INVÄRLDEN – KOLLEKTIVAVTAL Samtliga Sibyllarestauranger är anslutna till VISITA t.o.m. juni 2017.

NÄRVÄRLDEN – SIBYLLA GÖR GOTT! Starta konceptet ”Sibylla gör gott!” är lokala initiativ för social hållbarhet uppmuntras och stöttas. Utveckla ett rikstäckande samarbete för social hållbarhet.

OMVÄRLDEN – SAMARBETEN Ingå i partnerskap med Visita kring jobbskapande och integration. Utveckla globala samarbeten och lokalisera organisationer att stötta.

AKTIVITETSPLAN OCH MÅL

HUR MÅNGA ÅR HAR DU VARIT  
FRANCHISETAGARE HOS SIBYLLA?

ÄR DU ELLER NÅGON AV DINA FÖRÄLDRAR
FÖDDA I ETT ANNAT LAND ÄN SVERIGE?

21%
26%

18%

21%

14%
42% 55%

3%0-5

6-10

11-15

16-20

21 + 

Ja

Nej

Vill inte svara
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MATEN
Vår kärnverksamhet handlar om att servera god och nylagad mat, som våra kunder vill ha det. 
Bra mat är bra för människor och bra mat innebär att vi tar ansvar för vad vi serverar. Att äta 
på Sibylla ska vara kopplat till att Ha det gott! 

Vi strävar alltid efter att, utöver den goda smaken, hitta alternativ som är lite bättre för oss 
människor. Det innebär att vi värderar ursprung och miljöpåverkan såväl som pris. 
Genom granskning av samtliga leverantörer strävar vi efter att erbjuda produkter som kommer 
från hållbar produktion, gällande allt från certifierad palmolja till potatisen och köttet i våra 
burgare. Vi arbetar också aktivt med att ställa om delar av vårt sortiment till ett mer klimat-
vänligt utbud.

OMVÄRLDEN
Klimatfrågan är central då fattiga utvecklingsländer är de som drabbas hårdast av västvärldens 
sätt att leva och konsumera. Under 2017 har vi förändrat våra menyer i en mer klimatsmart 
riktning och lanserat halloumiburagern som ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ. Det började 
som ett gästspel under sommarens Srirachakampanj och halloumin gjorde omedelbar succé. 
Inte mindre än cirka 48 procent av burgarna som såldes under kampanjen vecka 32-40 var 
halloumiburgare. Succén fortsatte under Briochekampanjen (vecka 43-47) då halloumi- 
burgaren stod för 51 procent av de sålda kampanjburgarna. Nu är halloumiburgaren inte längre 
en gästspelare utan finns i ordinarie sortiment som Halloumi Star vilket möjliggör för våra gäster 
att göra ett mer klimatsmart burgarval. Detta är bara början på vår resa mot en mer klimatsmart 
meny och vi kommer under 2018 lansera ”Gott utan kött” med fler klimatsmarta alternativ för 
våra gäster att välja mellan.

NÄRVÄRLDEN 
För att säkerställa att det vi serverar i restaurangerna kommer från bra och trygga leverantörer 
ser vi till att alla våra samarbetspartners skriver under vår CSR och hållbarhetsenkät. Det ska 
hjälpa oss att kontrollera att våra leverantörer har bra produkter, kontrollerar sina leverantörer 
och ständigt strävar efter att bli bättre. Det hjälper oss även att få de leverantörer som inte lever 
upp till våra krav en möjlighet att förbättra sitt eget hållbarhetsarbete.
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HANDLINGSPLANER KORTSIKTIGA MÅL, 2018 LÅNGSIKTIGA MÅL, 2025

INVÄRLDEN – MER KLIMATSMARTA MENYER Lansera ”Gott utan Kött” Minska andelen nötkött i menyer med 20 %.

NÄRVÄRLDEN – KVALITETSKONTROLL AV LEVERANTÖRER Fortsätta med leverantörsuppföljning och ställa krav på våra leverantörer. Obligatoriskt för nya leverantörer att fylla i enkäten angående deras CSR- och 
hållbarhetsarbete.

OMVÄRLDEN – ANTIBIOTIKA Se över användningen av antibiotika i samtliga livsmedel.

AKTIVITETSPLAN OCH MÅL

SRIRACHAKAMPANJEN: BRIOCHEKAMPANJEN:

48% 51%

25% 24%

11%
11%

16% 15%

Halloumi

Beef 90 gram

Kyckling

Beef 150 gram

Halloumi

Beef 90 gram

Kyckling

Beef 150 gram
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MILJÖN
En god miljö är bra för människan, djuren och naturen och en självklarhet för en hållbar framtid. 
Sibyllakedjans miljöpåverkan är såväl lokal som global och vi jobbar därför aktivt med att 
minska vår belastning på miljön och se över alla de resurser vi som snabbmatskedja förbrukar.

INVÄRLDEN 
2016 påbörjade vi ett arbete där samtliga restauranger ska rapportera in VAKET. 
VAKET står för Vatten, Avfall, Kemikalier, Energi och Transporter och restaurangerna ska varje 
månad rapportera in förbrukningstal för dessa områden. Det finns idag 161 Sibyllarestauranger 
och storleken på dessa varierar vilket också resulterar i att det finns stor variation i förbruknings-
talen mellan de olika restaurangerna. Målet med att rapportera in VAKET är att få in underlag för 
hur hela kedjans totala påverkan ser ut och utifrån detta minska förbrukningen inom samtliga 
områden och möjliggöra för varje restaurang att ta kontrollen över sin förbrukning. Arbetet är 
ständigt pågående och efter två år kan vi se att drygt 65 restauranger rapporterar in sina för-
brukningstal. Inom vissa områden har vi redan nu lyckats minska vår förbrukning, medan andra 
områden kräver mer tid för att få till en varaktig, hållbar, förändring.
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Vatten
Under 2017 har vattenbesparande åtgärder genomförts ute på restaurangerna. Detta har 
resulterat i att vattenförbrukningen bland de restauranger som rapporterar in VAKET har 
minskat med cirka 4 % jämfört med förbrukningen under 2016. Under 2017 låg den genom-
snittliga vattenförbrukningen på cirka 28 765 liter vatten per restaurang och månad vilket kan 
jämföras med 2016 års förbrukning på cirka 29 866 liter vatten per restaurang och månad. 
Med andra ord har Sibyllakedjan under ett år totalt sparat in på vatten som motsvarar cirka 14 
000 badkar. Detta är ett första steg i arbete för att spara in på kedjans vattenförbrukning och 
vi kommer fortsätta vidta åtgärder för att ständigt sträva mot att bli ännu bättre.

Energi
Under 2017 förbrukas i genomsnitt 13 744 kWh per restaurang och månad. Detta är en ökning 
från föregående års inrapporterade data och ökningen är till stor del ett resultat av att kedjans 
större anläggningar har börjat rapportera in sin energiförbrukning. Arbete med att få kontroll 
över energiförbrukningen och minska denna fortsätter under 2018. Utöver målet om att 
minska energiförbrukningen har vi även som mål att den energi vi väl konsumerar ska komma 
från hållbara källor. Därför har Sibyllakedjan som miljömål att under 2018 gå över till 100 % 
förnyelsebar el.

Transporter
Transporterna till restaurangerna kommer i första hand från vår logistikpartner 
Martin & Servera, samt från upphämtning av avfall. Under 2017 var kedjans övergripande 
miljömål att minska antalet transporter med 10 %. Att nå tioprocent-målet var inte möjligt men 
vi lyckades med att minska antalet transporter med ca 2,7 % jämfört mot 2016. Vi fortsätter 
självklart arbeta för att ytterligare minska antalet transporter och mäta dessa kontinuerligt.

Avfall
Att jobba med livsmedel innebär att vår verksamhet ger upphov till matavfall. Vi ser det därför 
som en självklarhet att arbeta för att minska restaurangernas matavfall och det är en viktig del 
i vårt arbete med det globala målet nummer 2, ingen hunger. Sedan mätningarna startade har en 
genomsnittlig Sibyllarestaurang 93 kg matavfall per månad. Det finns dock för lite data insamlat 
i dagsläget för att dra generella slutsatser om det totala matavfallet i kedjan har minskat. 
Detta arbete är dock något som vi kommer fortsätta med under 2018 och 2019 och vi strävar 
efter att få in tillförlitlig data samtidigt som vi jobbar för att i den dagliga verksamheten minska 
matsvinnet.

Kemikalier
Antalet kemikalier ska årligen inventeras i varje enskild restaurang. De kemikalier som främst 
används ute i restaurangerna är rengöringsmedel och diskmedel. Vi strävar mot en kemikaliefri 
verksamhet, samt att övergå till att använda så miljövänliga kemikalier som möjligt. Idag 
använder en genomsnittlig Sibyllarestaurang 10 olika kemikalier och under 2018 kommer ett 
samarbete med vår kemikalieleverantör genomföras för att minska antalet kemikalier och 
underlätta för restaurangerna att välja miljövänliga alternativ.
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HANDLINGSPLANER KORTSIKTIGA MÅL, 2018 LÅNGSIKTIGA MÅL, 2025

INVÄRLDEN – VAKET Nå minst 90 % i antalet användare av VAKET i Get Compliant. Samtliga restauranger har väl fungerande rutiner för mätning samt handlingsplaner och mål för 
minskning.

INVÄRLDEN – FÖRPACKNING OCH EMBALLAGE Plastbanta genom att ta bort sugrör vid restaurangbesök. 100 % av förbrukningsmaterialet kommer från återvunnet material. Minska andelen plast i form 
av exempelvis lock, sugrör, bestick, övriga förpackningar och i leksaker.

NÄRVÄRLDEN – HÅLLBAR ENERGI Alla restauranger ska övergå till 100 % förnybar energi.

OMVÄRLDEN – KLIMATKOMPENSATION Kartlägga Sibyllakedjans totala klimatbelastning i form av CO2 och finna handlingsplaner för 
minskning och eventuellt lämplig kompensation.

AKTIVITETSPLAN OCH MÅL

OMVÄRLDEN
Vi jobbar för att få en siffra på Sibyllakedjans totala klimatbelastning i form av CO2 och därifrån 
finna handlingsplaner och eventuellt lämplig kompensation för vår klimatbelastning. Vi har i 
dagsläget inget nationellt eller globalt pågående samarbete för miljöförbättring. Vi har diskuterat 
klimatkompensation, men vi har i dagsläget inte en konkret siffra på Sibyllakedjans totala klimat-
belastning men det är ett större projekt som ska utvecklas som ett långsiktigt mål.
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VÅRT BIDRAG TILL  
DE 17 GLOBALA  
HÅLLBARHETSMÅLEN
Eftersom vi är en stor aktör i snabbmatsbranchen tycker vi det är viktigt att vara med och 
bidra till att FN:s globala mål uppnås. Här presenteras våra fokusområden och de åtgärder, 
stora som små, som genomförts under 2017 för att bidra till en mer hållbar värld.
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01. INGEN FATTIGDOM För att nå målet om utrotad fattigdom måste vi börja inifrån. Vi strävar efter att 
erbjuda  ekonomisk trygghet för samtliga medarbetare i Sibyllakedjan. Detta 
bland annat genom  att erbjuda säkra anställningsformer och avtal samt erhålla 
information som gagnar såväl  anställda som arbetsgivare.  

Anslutit 117 restauranger till Visita.

02. INGEN HUNGER Ett av delmålen i målet om Ingen hunger är att matsvinnet till 2030 ska halveras 
i butik- och konsumentledet och minskas i alla andra led. Därför ska vi arbeta för att 
alla Sibylla restauranger ska minska sin mängd matavfall. Vi ska även se över vilka 
möjligheter det finns att hjälpa ekonomiskt utsatta att mätta magar genom vår 
verksamhet.

Börjat mäta vårt matsvinn och arbetar för att minska detta.

03.  GOD HÄLSA OCH 
 VÄL BEFINNANDE

Att både gäster och medarbetare i kedjan mår bra och har en god hälsa är grund-
läggande för att företagets löfte ”Ha det gott!” ska gälla. Enstaka punktinsatser 
släcker bara elden tillfälligt. Men med ett välgrundat och strategiskt hälsoarbete är 
det möjligt att vända en nedåtgående spiral vid fall av dålig hälsa till en framgångs-
faktor. Faktorerna som påverkar hälsoläget på en arbetsplats är många, därför är 
det viktigt att undersöka hur medarbetarna egentligen mår, och vad ohälsa på 
arbetsplatsen egentligen kostar.

Lanserat nya vegetariska alternativ på vår meny och bidragit till
insamlingen till Barncancerfonden.

04. GOD UTBILDNING
 FÖR ALLA

God utbildning kring allt som rör verksamheten är viktigt för att fortsätta ha 
stolta  medarbetare, servera god mat och erbjuda hög service. 
Vi ska erbjuda samtliga medarbetare och franchisetagare kontinuerlig utbildning.

Utbildat samtliga franchisetagare i vad de globala målen innebär.

05. JÄMSTÄLLDHET Vi vill bidra till ett mer jämställt och rättvist samhälle. I både invärlden, närvärlden 
och omvärlden. Vi börjar inifrån med en ny policy för jämställdhet. Alla franchise- 
tagare ska skriva under policyn och visa att de förstått vikten av att respektera 
sina medarbetare och behandla alla lika.

Tagit fram en jämställdhetspolicy och tar starkt avstånd från all form av
diskriminering.

06. RENT VATTEN OCH  
 SANITET FÖR ALLA

Färskvatten är en bristvara i många delar av världen. Även om vi i dagsläget 
inte märker av det  i Sverige vill vi vara med och bidra till minskad användning av 
vatten som resurs. I våra restauranger kan vi främst göra det genom att se över våra 
toaletter och handfat.

Genomfört vattensparande åtgärder i samtliga restauranger.
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07. HÅLLBAR ENERGI  
 FÖR ALLA 

08. ANSTÄNDIGA ARBETS  - 
 VILLKOR OCH EKONOMISK  
 TILLVÄXT

09. HÅLLBAR INDUSTRI.  
 INNOVATIONER OCH  
 INFRASTRUKTUR

10. MINSKAD OJÄMLIKHET

Ju rikare vi blir desto högre blir vår konsumtion av energi. Idag är vi i västvärlden, och särskilt  
Sverige, några av de största förbrukarna av energi. Vi ska därför i våra restauranger sträva 
efter att öka andelen förnybar energi, samt uppgradera teknik i restaurangerna för att minska 
mängden energislukande utrustning. 

Ett av delmålen är att upprätthålla ekonomisk tillväxt i enlighet med nationella förhållanden 
och att nå en BNP-tillväxt på 7 %. Vi ska bidra till målet genom att öka livs- och arbetskvalitet  
för samtliga medarbetare i Sibyllakedjan genom en omfattande ny driftsstrategi 2025.  
Vi tror att detta är fördelaktigt både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

För att nå målet om hållbar infrastruktur börjar vi inifrån. Vi har under 2016 och 2017 tagit 
omfattande nya tag i att stärka infrastruktur genom innovation och teknikutveckling i ett nytt 
intranät för information/kommunikation. Det kommer på flera olika sätt stödja utvecklingen av 
CSR-arbetet samt kommunicera, lyfta fram (inspirera, skapa stolthet och därmed drivkraft)  
de ständiga förbättringarna och på så sätt säkerställa att NFF/Sibyllakedjan utvecklas till att  
bli mer hållbar.

För att nå målet om minskad ojämlikhet är likriktning mellan köken en av Sibyllakedjans strategier. 
Vi tror på att likriktning verkar för ökad jämlikhet och samarbeten mellan köken, ökad transparens 
och bidrar till justa arbetsvillkor för medarbetarna. Att likrikta arbetet innebär att alla delar av 
verksamheten ska vara densamma oavsett vilken storlek eller geografisk placering restaurangen 
har, det ska också leda till lättare upptäckt och eliminering av diskriminering eller orättvisor. 

Anlagt en solcellsanläggning, planerat in solcellsanläggningar vid
nyetablering och övergått till LED-belysning i alla restauranger.

Utvecklat en övergripande en driftstrategi.

Lanserat ett nytt intranät där hållbarhetsarbetet fått en tydlig kanal.

Anslutit 117 restauranger till Visita.

11. HÅLLBARA STÄDER  
 OCH SAMHÄLLEN

För att bygga framtidens smarta och hållbara städer tänker vi till när vi bygger nya och uppdaterar 
våra befintliga Sibyllarestauranger. En stor del av våra gäster kör bil när de ska besöka oss,  
och många av våra gäster reser långa sträckor dagligen. Fordon som drivs av förnyelsebart bränsle 
som el är bra både för människan och miljön. Dessa personer vill vi visa uppskattning mot. 

Dragit fram ström för elbilsladdare på 7 restauranger.

12. HÅLLBAR KONSUMTION  
 OCH PRODUKTION

För att nå målet ska NFF och Sibyllakedjan arbeta med att minska mängden producerade och 
konsumerade varor från ändliga resurser. Vi kan minska vårt ekologiska fotavtryck genom att 
arbeta med det material som är en biprodukt av maten (engångsmaterialet), samt det material 
som används vid intern och extern kommunikation. (På sikt: byggmaterial och möbler kommer från 
hållbart framtaget råmaterial, elektronik är ”grön”, i såväl framtagning som förbrukning.)

Digitaliserat utskick, kampanjer och kuponger.
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13. BEKÄMPA KLIMAT- 
 FÖRÄNDRINGARNA

14. HAV OCH MARINA  
 RESURSER

16. FREDLIGA OCH  
 INKLUDERANDE  
 SAMHÄLLEN

15. EKOSYSTEM OCH  
 BIOLOGISK MÅNGFALD

17. GENOMFÖRANDE OCH  
 GLOBALT PARTNERSKAP

Klimatförändringen är ett faktum och de störst bidragande faktorerna är utsläpp av CO2
 och 

metan som påskyndar den globala uppvärmningen. Sibyllakedjans betydande miljöaspekter 
som bidrar till klimatförändringar är i största bemärkelse konsumtionen av rött kött, transporter 
samt el- och energiförbrukning.  

För att hålla våra hav levande och friska har vi en policy att aldrig ha djur som finns på rödlistan 
eller djur som är utrotningshotade på våra menyer. Det låter kanske självklart men det är många 
som inte följer en sådan policy. Vi ska bidra till att det globala målet nås genom att vara noga 
med alla våra inköp av livsmedel.

Nordic Fast Foods verksamheten har både direkt och indirekt påverkan på samhället och  
människorna kring oss. NFF tar aktivt avstånd till all form av korruption och mutor.  
Vi ska driva verksamheten på ett etiskt, rättvist, likriktat och väl organiserat sätt för att  
främja och motverka konflikter eller korruption som följd av verksamheten. 

Utan en frisk miljö, välfungerande ekosystem och biologisk mångfald skulle människan inte 
kunna bo på jorden. Vi vill se till att vår verksamhet inte har en negativ påverkan på miljön och 
djuren omkring oss. Ett sätt är att bidra till en biologisk mångfald samt ökad reciliens mot klimat-
förändringar i storstäder är att se till att våra restauranger har grönska runt omkring sig i form  
av rabatter, träd eller gröna tak. 

Vi önskar bygga en gemenskap i kedjan och fortsätta bygga starka, stolta medarbetare.  
Hållbarhetsarbetet kring människan, maten och miljön är en grundsten i hur företaget  
drivs och ska hjälpa oss att bli konkurrenskraftiga nu och i framtiden samt vara en åtråvärd 
arbetsgivare att söka sig till och utvecklas i.

Minskat antalet transporter med 2,7 procent.

Tagit fram policy om att inte ska konsumera rödlistade arter.

I vår inköpspolicy tagit tydligt avstånd till all form av mutor och
korruption.

Sett över kemikalieanvändningen och jobbat för att minska den.

Publicerat vår första hållbarhetsrapport samt stöttat BRIS och
Radiohjäplen.
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ÖVERVAKNING OCH  
HUR VI ARBETAR
Alla leverantörer ska fylla i och skriva på vår enkät CSR- och miljöinformation minst var tredje år, 
och alltid om leverantören är ny. Detta kontrolleras av inköpsansvarig samt CSR-ansvarig, 
och står angivet i vår inköpspolicy som ett verktyg för inköpsansvarig i dennes arbete att fatta 
rätt beslut. 

Alla nya franchisetagare får stöd, hjälp och utbildning under sin uppstartsperiod. Den nya 
Driftstrategin 2025 är under framtagning och sätts i bruk allt eftersom delar av den blir klar. 
Den kommer att bli ett komplett hjälpdokument för medarbetare och franchisetagare.

Årligen revideras dokument som hållbarhetspolicy, hållbarhetsvision, miljömålen samt hållbar-
hetsredovisningen av ledningsgruppen på Nordic Fast Food. Materialet ska finnas tillgängligt för 
franchisetagare och anställda på intranätet. Det övergripande hållbarhetsarbetet kommuniceras 
även i tidningen Goda Nyheter, under den årliga  konferensen Sibylla United samt vid tillfällen i 
sociala medier. Syftet är att påminna, uppdatera och utbilda. 

RAPPORTERINGEN
Rapporteringen görs i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) G4 core. Detta är inget krav 
för verksamheten i dagsläget på grund av att nettoomsättningen och antalet anställda på Nordic 
Fast Food understiger de nivåer som omfattas av kravet. Vi väljer ändå att redovisa då den totala 
mängden av Sibyllarestauranger som enskilda franchiseföretag tillsammans med Nordic Fast Food 
skulle överskrida dessa nivåer.

KOMMUNIKATION
Vi ser både intern och extern kommunikation som en möjlighet till att utbilda och lära om miljö och 
hållbarhet. Vi ska vara transparenta och ärliga i processen till att bli en mer hållbar kedja. Den interna 
tidningen Goda Nyheter, intranätet, medarbetarnas grupper på sociala medier samt den årliga 
konferensen Sibylla United är de plattformar som används för att kommunicera hållbarhets- och 
miljöarbetet. I Goda Nyheter har arbetet kring hållbarhet en stående punkt i varje nummer. Under 
2017 kommer en marknadsföringsplan att läggas för att externt kommunicera hållbarhetsarbetet, 
hållbarhetsrapporten och de globala målen för hållbar utveckling. 
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GRI-INDEX: GENERELLA INDIKATIONER

G4-1 Ord från VD.

G4-3 Organisationens namn: 
G4-4 Varumärken, produkter, tjänster: 
G4-5 Lokalisering av huvudkontor: 
G4-6 Länder där organisationen har verksamhet:
G4-7 Ägarstruktur och företagsform:
G4-8 Marknader där organisationen är verksam: 
G4-9 Organisationens storlek:

G4-10 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal, VISITA:

G4-11 Total personalstyrka: 
G4-12 Leverantörskedja
G4-13 Väsentliga förändringar under redovisningstiden 2017:

G4-14 Tillämpning av försiktighetsprincipen:

G4-15 Externa regelverk, standarder, principer som  
verksamheten omfattas av/stöder:

G4-16 Aktiva medlemskap i organisationer, såsom bransch-
sammanslutningar och påverkansorganisationer:

STRATEGI OCH ORGANISATION

Se Några ord på vägen på sidan 8.

Nordic Fast Food AB. 
Sibylla, Grillköket. 
Box 3070, 169 03 Solna. 
Sverige.
NFF ägs av franchisetagarna (FIAB).
Sverige  
Omsättning 2017: 96 600 tkr (2016: 100 200 tkr)
18 anställda på Nordic Fast Food AB.
161 anslutna Sibyllarestauranger/franchisetagare
Inköpsavtal med 95 gatukök under namnet Grillköket 
73 %, 117 av 161 Sibyllarestauranger, är idag anslutna till Visita. Flertalet restauranger har skickat in avtal som inte bekräftats än och 
de restauranger har hängavtal mer HRF håller på att flyttas över till Visita.
Ingen siffra i dagsläget.
Vi upphandlar alla våra produkter direkt via vår leverantör alt. tjänsteföretag. NFF har i dagsläget cirka 75 leverantörer.
Fem restauranger öppnades, tre avvecklades. NFF:s ägarstruktur förändrades från att vara 51 % ägt av Atria och 49 % ägt av FIAB till 
att vara 100 % ägt av FIAB.
Riksrådet sitter med som rådande organ så inga oplanerade beslut tas kring nya produkter eller förändringar i organisationen.

EG-lagstiftning om livsmedelshantering, förordning 852/2004 gällande egenkontroller.

Visita, Svensk Servicehandel, Svensk Franchise.
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G4-17 Enheter som inkluderas i den finansiella redovisningen 
samt om några av dessa inte ingår i hållbarhetsredovisningen:

G4-18 Process för att definiera redovisningens innehåll samt 
var påverkan sker:

G4-19 Väsentliga aspekter identifierade:
G4-23 Väsentliga förändringar som gjorts sen föregående 
redovisning:

G4-24 Intressentgrupper som organisationen har  
kontakt med:

G4-25 Process för identifiering och urval av intressenter:
G4-26 Metod för intressedialoger, typ av dialog och frekvens:

G4-27 Viktiga områden och frågor som lyfts i kommunikation 
med intressenter:

IDENTIFIERADE VÄSENTLIGA ASPEKTER  
OCH VAR PÅVERKAN SKER 

INTRESSENTENGAGEMANG

Nordic Fast Food AB, Sibyllakedjan i Sverige.

CSR- och hållbarhetsansvarig har tillsammans med VD arbetat
fram väsentliga aspekter som ligger till grund för hållbarhetsredovisningen.

Se Väsentliga aspekter sidan 11.
Inga väsentliga förändringar

Ägare, medarbetare, leverantörer, myndigheter, kunder, media, studenter, samarbetspartners.

Intern analys gjord av NFF.  
Undersökningar: Handelsattityder, årligen - Leverantörers efterlevnadskontroll, treårsperiod samt vid ny leverantör.
Marknadsundersökningar, exempelvis Nöjd kund-index görs kontinuerligt.
Medarbetarundersökning görs med jämna mellanrum.
Konsumentkontakt sker kontinuerligt, bland annat via sociala medier..

I dagsläget lyfts enbart produkter samt kampanjer.
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G4-28 Redovisningsperiod:
G4-29 Datum för förra redovisningens publicering:
G4-30 Redovisningscykel:
G4-31 Kontaktperson för redovisningen och dess innehåll:
G4-32 Val rapporteringsnivå, GRI-index samt referens till
extern granskning:

G4-33 Policy och rutiner för extern granskning:

G4-34 Bolagsstyrning, inkl. kommittéer samt styrelse-
ansvar för ekonomisk, miljömässig och social påverkan.

G4-56 Värderingar, principer, standarder och uppförandekoder.

REDOVISNINGSPROFIL 

STYRNING,

ETIK OCH INTEGRITET 

2017
2018-05-12
Årsvis.
Joakim Carlsson VD,  Anna Norrman CSR.
Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt GRI G4 nivå Core.

Ingen granskning av extern part.

Nordic Fast Food har en styrelse bestående av fyra representanter från FIAB, två externa rådgivare samt VD och arbetsta-
garrepresentant. Utöver detta finns ett riksråd som består av styrelsen från FIAB samt ledningsgruppen från NFF, detta är ett 
rådgivande organ för operativa frågor. Nordic Fast Food har en ledningsgrupp som är ansvariga för de operativa  
besluten tillsammans med VD.

Inköpspolicy från 2018, Efterlevnadskontroll, start 2015.
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HA DET GOTT!


