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NÅGRA ORD PÅ VÄGEN
Arbetet med hållbarhetsfrågor fortsätter för oss och denna redovisning är en viktig grund  
för att kunna följa upp och visa det arbete vi gör. Hållbarhetsfrågorna börjar engagera allt  
fler företagare inom kedjan, som driver flera fantastiska initiativ runt om i hela landet.

Utöver att många av våra franchisetagare driver projekt för att stötta sina lokalsamhällen,  
måste vi som kedja också ta ett övergripande och gemensamt ansvar. Ett exempel på detta  
är vår utveckling av menyn. Genom att variera menyn med nya sorters proteinkällor kan vi  
minska matens klimatpåverkan. Vi kan presentera glädjande besked gällande försäljningen  
av vegetariska alternativ som fördubblats, och det utgör också en allt större andel av vår 
försäljning. Vi kommer fortsätta göra det enklare och godare att välja gröna alternativ under 
kommande år.

Ett annat viktigt område som vi börjat se över är plastförbrukningen inom kedjan. Vi kommer  
nu kontinuerligt byta ut plastartiklar såsom sugrör, lock, bestick och små bägare mot artiklar 
gjorda i olika typer av förnybart material. Detta kommer definitivt att märkas i våra restauranger 
det närmaste året. Stora insatser görs på det här området globalt och jag är övertygad om att 
denna omställning kommer gå snabbare än vi anar.

I dagsläget omfattar Sibylla 158 restauranger med vitt skilda förutsättningar. Vårt arbete  
fortgår med att identifiera relevanta och genomförbara mätetal som fungerar gemensamt. 
Under föregående hållbarhetsredovisningar har vi satt ribban högt. Vi har varit mycket  
ambitiösa med antalet mål vi satt upp. I år har vi valt att smalna av arbetet med färre, men  
viktigare områden. På så vis tror jag att vi får ett mer effektivt arbete som fokuserar på de  
mest brådskande. 

Vi står inför allt större utmaningar när det gäller att skapa en hållbar framtid för oss och  
kommande generationer. Tillsammans med våra franchisetagare, medarbetare, gäster och 
leverantörer så ska vi göra vårt bästa för att bidra.

Joakim Carlsson 
VD, Nordic Fast Food
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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
• 1978 Hamburgarklassikern Super Star lanseras
• 1997 Sibyllakedjan bildas med drygt 170 franchisetagare/restauranger
• 2004 Sibylla-varumärket utses till ett Superbrand
• 2016 Sibylla vinner pris som Årets Franchise
• 2017 Första hållbarhetsrapporten släpps
• 2018 Nordic Fast Food blir till 100 % ägt av FIAB

VD OCH LEDNINGSGRUPP

NFF

RIKSRÅD

FRANCHISETAGARE

ANSTÄLLDA

LOJALA/STAMKUNDER

POTENTIELLA KUNDER

Nordic Fast Food AB, NFF, är ett servicekontor som ägs av Franchisetagarnas Intresse- 
organisation AB (FIAB). På så vis äger franchisetagarna sitt eget varumärke. 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. För att kommunicera hållbar-
hetsarbetet utåt har vi också gjort redovisningen tillgänglig på Sibyllas hemsida.

De senaste åren har vi fokuserat på att vårda Sibyllas varumärke, sätta medarbetaren i fokus, 
att växa genom nyetableringar och att utveckla konceptet och framtidsanpassa verksam- 
heten. Detta syns bland annat i att vi 2018 etablerade en ny varumärkesplattform där också 
hållbarhetsarbetet har ett tydligare fokus. Allt för att bli en enad och stärkt kedja med stolta 
medarbetare och ökad konkurrenskraft.
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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 säkerställa 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 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 162 etablerade snabbmatsrestauranger runt om i Sverige. Som en stor aktör på 
marknaden 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 miljövisionen:

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

Sibyllakedjan ska minska sin totala klimatbelastning och  
stärka hållbarhetsarbetet inom temana Människan, Maten  
och Miljön. Sibyllas gäster och medarbetare ska Ha det gott 
både i restaurangerna, magen och hjärtat.

HÅLLBARHETSPOLICY
 Nordic Fast Food AB, Sibyllakedjan.

Högsta ledningen har upprättat, infört och ska underhålla denna hållbarhetspolicy som är anpassad  
till organisationens syfte och förutsättningar. NFFs hållbarhetspolicy 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 
påverkan verksamheten har. Målet med miljöpolicyn är, utöver 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. Policyn skall vägleda hållbarhets 
arbetet och ligga till grund för målsättningar. Den skall finnas tillgänglig för personal på intranät och  
servicekontoret samt på Sibyllas hemsida för utomstående intressenter.

Upprättad av:  Pauline Ström Gunnér, CSR 
Reviderad av:  Viktor Eriksson, CSR 
Godkänd av:   Joakim Carlsson, VD 
Senast reviderad: April 2019

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 ständigt utvärdera våra väsentliga 
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 före- 
tagande. Det systematiska arbetet som tagit 
form ska följas upp, utvecklas och förbättras 
för att vi tillsammans ska bedriva en verk-
samhet som är ekonomiskt lönsam, socialt 
hållbar och mer miljö- och klimatvänlig.

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 organisatorisk  
och social arbetsmiljö AFS 2015:4 följs  
är minimikrav.

GÄSTER OCH ANDRA INTRESSENTER
Vi ska vara tydliga och ärliga i vår  
kommunikation kring miljö och hållbarhet 
och garantera god matsäkerhet.
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VÄSENTLIGHETSANALYSVÅRT ANSVAR FÖR  
DE GLOBALA MÅLEN

Nordic Fast Foods verksamhet påverkar flera områden ur hållbarhetssynpunkt. 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 mars 2019. Hållbarhetsarbetet och hållbarhetsrapporten bygger 
på dessa identifierade områden.

De intressenter som främst berörs av vår verksamhet är: gäster, franchisetagare, medarbetare 
och leverantörer. Vår intressentdialog sker genom konstant dialog mellan NFF och franchise- 
tagare, samt genom kund- och leverantörsundersökningar. Vi har också en ständig kunddialog. 
Sammantaget har vår intressentdialog bidragit till att identifiera följande väsentliga områden:

FN tog 2015 fram 17 globala mål som samlar de främst prioriterade målområdena för att nå 
hållbar utveckling till år 2030. Flera av dessa mål anknyter till livsmedelskedjan och Sibylla 
erhåller därför en viktig position i att ställa om till hållbar livsmedelsförsörjning. Sibyllakedjans 
franchisetagare viktiga arbetsgivare som anställer många människor runt om i hela Sverige.  
Att människor ges möjlighet till ett bra arbete även på mindre orter är något vi på Sibylla är 
mycket stolta över att bidra till. 

Men i takt med en större och mer köpstark befolkning samt ett förändrat klimat förväntas 
matpriserna i världen förväntas bli allt högre och allt mer oförutsägbara. Genom att sträva efter 
livsmedel som tar mindre resurser som jordbruksmark i anspråk kan livsmedelspriserna ges 
möjlighet att minska vilket i förlängningen kan bidra till att minska hungern hos de fattigaste.  
En sådan strategi har också möjlighet att minska klimatpåverkan, som i livsmedelsproduktion 
till stor del kommer från djurhållning och hur marken används. Pressen på att öka mängden 
mark för resurskrävande jordbruksproduktion kan också leda till minskad biologisk mångfald. 

LEVERANTÖRSKONTROLLER
Som enskilt företag är NFFs interna hållbarhetspåverkan är relativt liten. Desto större påverkan 
sker ute i restauranger och i deras leverantörskedja. NFFs stora ansvar är att kontrollera denna 
leverantörskedjan och utveckla bra och schyssta avtal.

ARBETSVILLKOR OCH ARBETSMILJÖ
Relationen mellan medarbetare och arbetsgivare finns såväl på huvudkontoret, hos franchise-
tagare samt hos våra leverantörer. Det är viktigt för Sibylla att samtliga franchisetagare följer 
kollektivavtal.

AVFALL
Verksamheten genererar avfall så som kartong, plast, frigolit, papper, bioavfall som matrester, 
samt en del farligt avfall som kemikalier, batterier och kontorsmaterial. Till detta hör också de 
engångsprodukter och förpackningen som verksamheten kräver och som gäster kan ta med  
sig ifrån restaurangerna. 

ENERGI
Sibyllas restauranger använder mycket energi för att värma och kyla mat. I vissa kök är  
energiförbrukningen högre än genomsnittet på grund av hög omsättning av gäster. 

KEMIKALIER
Kemikalieanvändning krävs för att säkerställa hygienen i Sibyllakedjan. Dock sker livsmedelshan- 
tering och städning i lokalerna, varför kemikalierna som används måste vara miljö- och hälsoriktiga.

TRANSPORTER OCH KLIMATPÅVERKAN
Sibylla är en snabbmatskedja med menyer bestående av både animaliska och växtbaserade 
produkter. Animaliska produkter har oftast en högre belastning på klimatet jämfört med  
vegetabiliska produkter. Klimatpåverkan sker också genom transporter av varor och avfall  
till och från 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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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 grund-
pelarna 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.

BÄTTRE VILLKOR INOM SIBYLLAKEDJAN
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. 
Vi genomförde också en mångfaldsundersökning för att bättre förstå våra franchisetagares 
bakgrunder i kedjan. 

För att säkerställa att Sibylla har schyssta avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare har 2018 
fokuserat på att få samtliga franchisetagare att ansluta sig till arbetsgivarorganisationen VISITA. 
I och med anslutningen till VISITA omfattas restaurangen automatiskt av kollektivavtal vilket 
gör hela Sibylla till en rättvisare arbetsplats. Under 2018 har antalet anslutna restauranger ökat 
från 96 till 139 stycken. Det betyder att 17 restauranger fortfarande inte har anslutit sig, men 
av dessa kommer flera att lämna kedjan eller byta ägare inom kort. Vi strävar mot att samtliga 
restauranger skall vara anslutna till VISITA. För att motivera fler franchisetagare att ansluta sig 
har VISITA-medlemskapet blivit ett av flera villkor för att motta ekonomisk bonus.

SIBYLLA GÖR GOTT!
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 att bidra till positiv 
ekonomisk utveckling och stötta lokala initiativ. 

Det uppmuntras att restaurangerna på egna initiativ ska stötta lokala organisationer som exempel-
vis ungdomsföreningar eller idrottsförbund eller på annat sätt bidra till social hållbarhet och lokal 
utveckling. Dessa projekt kallar vi ”Sibylla gör gott!” och det är exempelvis flera restauranger  
som stöttar lokal idrott och röda korset eller hjälper hemlösa. För att vidare stärka det arbetet 
etablerade vi under 2018 en pott för att uppmuntra ännu fler franchisetagare att engagera sig  
i lokalsamhället med liknande engagemang. Det är en långsiktig satsning där vi hoppas underlätta 
för fler företagare att ta steget och leda initiativ i de samhällen som Sibylla verkar.

VÅR LEVERANTÖRSKONTROLL
I vår inköpspolicy finns vår uppförandekod som syftar att säkerställa att samtliga leverantörer 
följer lagar och regler gällande arbetsrätt och arbetsmiljö och miljö. De får också svara på en enkät 
om deras CSR- och miljöarbete för att kontrollera detta och andra parametrar. Vår kontroll innebär 
att leverantörer betygsätts enligt ett poängsystem. På så vis kan vi enkelt identifiera leverantörer 
som saknar ett systematiskt hållbarhetsarbete och därför avgöra lämpliga åtgärder, som i värsta 
fall innebär att en leverantör byts ut.

MÄNNISKAN
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Hej Payam! Vad har ni gjort för särskilt i 
lokalsamhället kring Sibyllarestaurangen  
i Hammarby Sjöstad? 
– Inför världsmiljödagen den 5 juni  anordnade 
vi en ”plogging-dag” i Hammarby sjöstad – 
alltså att man plockar skräp och motionerar 
samtidigt. Vi lyckades få dit Sibylla- 
korvvagnen och delar av Sickla IFs pojklag 
som vi sponsrat tidigare. Kommunen hjälpte 
till med soppåsar och upphämtning av sopor.  
I slutändan blev vi ett femtiotal personer,  
i alla åldrar.

Vad kul! Hur fick du den idén? 
– Idén fick jag på Sibylla United under en CSR- 
workshop. I Sjöstadens Facebookgrupp var 
det många som reagerat på nedskräpningen 
så jag tänkte ’här kan ju jag kliva in’. Så jag 
frågade i gruppen hur jag kunde bidra och fick 
bra gensvar. 

Var det svårt att genomföra detta?  
– Det var lite mer arbete än vad jag först 
trodde, men samtidigt fick vi ju väldigt mycket 
hjälp. Dels av eldsjälar i området men också av 
kommunen som försåg oss med soppåsar och 
hjälpte till att hämta upp allt skräp vi plockade.

PLOGGING I HAMMMARBY SJÖSTAD
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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 innebära att ’Ha det gott!’. Vi strävar alltid efter att, utöver den goda smaken, 
hitta alternativ som är lite bättre för miljön. Det innebär att vi värderar ursprung och miljöpå-
verkan såväl som pris. Genom granskning av samtliga leverantörer strävar vi efter att erbjuda 
produkter som kommer från hållbar produktion, gällande allt från RSPO-certifierad palmolja 
till potatisen och köttet i våra burgare. Vi arbetar också aktivt med att ställa om delar av vårt 
sortiment till ett mer klimatvänligt utbud där vegetabilier spelar en allt större roll.

KONTROLL 
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, att dom 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. Vi har 
också en omfattande intern utbildning och uppföljning gällande hygien och rutiner inom Sibyllas 
restauranger för att alltid garantera fräsch och säker mat.

GRÖNARE MENY
Vilka livsmedel vi väljer att konsumera har stor effekt för klimatet. Sibyllakedjan har som mål att 
minska sin klimatpåverkan genom att erbjuda och sälja fler vegetariska alternativ. Under 2017 
började vi erbjuda halloumiburgare som alternativ i två av våra kampanjsatsningar vilket var en 
succé, då ungefär hälften av alla dessa burgare såldes som vegetariska. Vi har även lanserat tre 
kampanjer där gästen fått välja mellan olika proteinkällor – halloumi, kyckling eller nötkött. I de 
kampanjerna har försäljning sammantaget bestått av 39 % halloumi som proteinkälla, medan 
16 % varit kyckling. 

Det är tydligt att det finns en stor efterfrågan på hamburgare med mindre klimatpåverkan. Under 
2018 tog Sibylla vara på den lärdomen från 2017 och lanserade flera tre ständiga vegetariska 
alternativ under parollen ’Gott utan kött’. Genom menyutveckling har Sibylla kunnat locka  
fler till att köpa grönare alternativ vilket resulterade att omsättningen från grönare måltider 
fördubblades, dock från relativt låga nivåer. 

Under 2019 kommer Sibyllakedjan förbättra den vegetariska menyn med ännu godare vegetariska 
alternativ, något vi hoppas kommer få fler att vilja testa klimatvänligare hamburgare. Vi hoppas 
att en ännu större del av vår omsättning kommer bestå av gröna alternativ.

VÅR UTÖKADE GRÖNA MENY HAR DUBBLAT OMSÄTTNINGEN FRÅN GRÖNA ALTERNATIV! 
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VATTEN
Sedan 2017 har vattenbesparande åtgärder genomförts ute på restaurangerna. Detta har  
resulterat i att vattenförbrukningen bland de restauranger som rapporterar in VAKET har  
minskat med ca 4 % jämfört med förbrukningen under 2016. Under 2018 låg den genom 
snittliga vattenförbrukningen på ca 27 565 liter vatten per restaurang och månad, vilket  
är liten minskning jämfört med 28 765 året innan. Arbetet fortsätter att kartlägga vatten- 
användningen och stödja franchisetagare i att minska sin användning. Detta blir allt viktigare 
med senaste årens torka och låga grundvattennivåer i åtanke.

AVFALL
Genom utbildning försöker vi minska matsvinnet i restaurangerna och vi sänder allt vårt använda 
matfett till återvinning. Mängden matsvinn är svår att uppskatta men förväntas vara mycket 
låg eftersom nästan allt lagas på beställning. Till avfallet räknas också det gästen har möjlighet 
att slänga. Vi strävar därför efter att våra förpackningar skall vara klimatbesparande om de 
energiåtervinns, och nedbrytbara om de hamnar i naturen. Under 2018 har vi bytt ut några av 
våra vanligaste plastförpackningar till papper istället och planerar fortsätta denna utveckling 
under 2019.

KEMIKALIER
Många rengöringskemikalier påverkar fortfarande hälsa och miljö negativt. Sedan några år har 
Sibylla verkat för en mer skonsam kemikalieranvändning. Tidigare har vi bett restaurangerna 
rapportera hur många och vilka typer av kemikalier de använder för disk och rengöring. Under 
2018 har Sibylla utvecklat ett samarbete med vår leverantör som syftar att minska miljöpå- 
verkan från kemikalieanvändning, genom att begränsa vilka produkter som får köpas in till 
Sibyllas restauranger.

ENERGI
Under 2018 förbrukades i genomsnitt 12 246 kWh per restaurang och månad, jämfört med 
13 744 kWh för 2017. Arbete med att få bättre överblick 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. Sibyllakedjan hade som 
miljömål att under 2018 gå över till 100 % förnyelsebar el, vilket inte varit möjligt – men målet 
om 100 % förnybar el kvarstår.

TRANSPORTER OCH KLIMAT
Vi har valt att sammanställa vår koldioxidpåverkan från transporter genom vår logistik- 
partner Martin&Servera. Denna beräkning gäller för varuleveranser, men ännu saknas siffror för 
tjänsteresor och avfallshämtning. För att minska miljö- och klimatpåverkan från transporter 
försöker Sibylla vara effektiva i sina ordar och minska behovet av transporter. Transporter 
inom kedjan kommer främst från avfallshämtning och inköp. Enligt Martin&Serveras data har 
Sibyllas franchisetagare lyckats minska sina varutransporter med 6,1 % sedan vårt arbete  
med att minska transporterna började 2015. På längre sikt hoppas vi också kunna få en nog-
grann, omfattande och mer jämförbar uppskattning av koldioxidutsläpp från transporter.  
Våra varuleveranser inom Sibylla uppskattades leda till ca 215 ton koldioxidutsläpp förra året. 
Sibylla hoppas i förlängningen ta fram en pålitlig siffra på hela kedjans klimatpåverkan för att 
bättre identifiera områden för förbättring. I dagsläget arbetar vi i huvudsak med att minska 
mängden transporter, samt genom att öka andelen vegetarisk försäljning för att minska  
matens klimatpåverkan.

VARUTRANSPORTER
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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. 
2016 påbörjade vi ett arbete där samtliga restauranger ska rapportera in olika tal för vatten, 
avfall, kemikalier, energi och transporter. Under 2018 har systemet förbättrats och förenklats 
och utformats så att de bättre kan anpassas med GRI-standarden för hållbarhetsredovisning. 
En utmaning för Sibylla som franchisekedja har varit att hitta en balans mellan likriktning  
och autonomi i relationen till franchisetagarna. Många avtal förhandlas individuellt mellan 
franchisetagare och andra företag. Det innebär att det finns svårigheter i att få siffror som är 
jämförbara och pålitliga. Vi vill få en smalare men mer noggrann rapportering för att kunna 
stärka hållbarhetsarbetet.
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GRI-INDEX

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-14

102-16

102-18

102-12

102-13

sid 6

sid 6

sid 8–9

sid 5

sid 5

sid 6

Organisationens namn:

De viktigaste varumärkena, produkterna och eller tjänsterna:

Lokalisering av organisationens huvudkontor:

Lokalisering av organisationens verksamhet/ er:

Ägarstruktur och företagsform:

Marknader som organisationen är verksam på:

Den redovisande organisationens storlek:

Beskrivning av personalstyrkan:

Beskrivning av organisationens leverantörskedja:

Väsentliga förändringar för organisationen och dess  
leverantörskedja under redovisningsperioden:

Beskrivning av om och hur organisationen följer  
försiktighetsprincipen:

Uttalande från VD.

Beskrivning av organisationens värdegrund, etiska principer och 
regler för uppförande.

Organisationsstruktur.

Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala 
deklarationer, principer eller andra initiativ som organisationen 
anslutit sig till eller stödjer:

Huvudsakliga medlemskap i organisationer och/eller  
nationella/internationella lobbyorganisationer:

GRI-SRS

STRATEGI

ETIK OCH INTEGRITET

STYRNING

Nordic Fast Food AB

Sibylla, Grillköket (Grillköket är exkluderat ur denna redovisning).

Sundbybergstorg 1J, 172 67 Sundbyberg.

Sverige

NFF ägs av FIAB (Franchisetagarnas Intresseorganisation AB) till 100 %.

Sverige

NFF omsatte 103 mkr från 158 Sibylla-restauranger. 7 mkr av NFFs omsättning kommer  
från Grillköket.

NFF har 19 anställda. Antal medarbetare i kedjans restauranger är okänt.

I leverantörskedjan innefattas både leverantörer och franchisetagare. NFF förhandlar inköpsavtal 
med leverantörer och säljer konceptet Sibylla till enskilda restaurangföretagare.

Nytt ägarskap; NFF ägs till 100% av franchisetagarna (FIAB).

Sibyllas arbete med att minska risk sker genom skapande av regler gentemot våra franchisetagare 
samt genom kontinuerlig revision av leverantörer i enlighet med inköpspolicy.

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

VISITA, Svensk Servicehandel, Svensk Franchise.  
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102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

102-45

102-46

102-47

102-48

sid 11

sid 13

sid 11

sid 11

sid 11

sid 11

sid 11

sid 18–19

Lista över intressenter.

Kollektivavtal:

Tillvägagångssätt vid identifiering av intressenter.

Tillvägagångssätt vid intressentdialog.

Väsentliga aspekter.

Enheter som inkluderas i organisationens finansiella rapporter:

Beskrivning av processen för att definiera redovisningens 
innehåll och avgränsningar:

Redogörelse för samtliga väsentliga ämnesområden 
som identifierats. 

Förklaring till effekten av förändringar av information som 
lämnats i tidigare redovisningar och skälen för sådana 
förändringar:

INTRESSENTDIALOG

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR REDOVISNING

Samtliga NFFs medarbetare går under kollektivavtal.

NFFs finansiella rapporter täcker varumärkena Sibylla och Grillköket. I denna 
hållbarhetsredovisning är Grillköket exkluderat.

Hållbarhetsansvarig har tillsammans med VD analyserat de väsentliga aspekter som ligger till 
grund för hållbarhetsredovisningen.

En rad mindre förändringar har gjorts för att bättre anpassa rapporten till GRI-Standards.

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående 
redovisningsperiod.

Redovisningsperiod:

Datum för publicering av den senaste redovisningen:

Redovisningscykel:

Kontaktpunkt för frågor angående redovisningen och dess 
innehåll:

Redogörelse för rapportering i enlighet med GRI Standards 
redovisningsnivåer:

GRI-index.

2018

2018-05-12

Årsvis.

VD Joakim Carlsson, CSR-ansvarig Viktor Eriksson.

Denna redovisning har genomförts i enlighet med GRI SRS Core-nivå.

sid 11

se denna sida
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103-1

103-2

103-1

103-2

308-1

103-1

103-2

414-1

103-1

103-2

103-1

103-2

305-3

sid 11

sid 18–19

sid 19

sid 11

sid 18–19

sid 18–19

sid 13

sid 11

sid 13

sid 11

sid 16–19

sid 11

sid 16, 19

sid 19

302 Energi

Förklaring av den väsentliga aspekten och dess begränsning.

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter.

Energi konsumerat utanför organisationen:

308 Leverantörskontroll, miljö

Förklaring av den väsentliga aspekten och dess begränsning.

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter.

Andel nya leverantörer som screenats enligt miljömässiga 
kriterier:

314 Leverantörskontroll, sociala aspekter

Förklaring av den väsentliga aspekten och dess begränsning

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

Andel nya leverantörer som screenats enligt sociala kriterier:

Kemikalier

Förklaring av den väsentliga aspekten och dess begränsning.

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter.

305 Klimatpåverkan

Förklaring av den väsentliga aspekten och dess begränsning.

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter.

Andra indirekta utsläpp (Scope 3):

Andel omsättning från vegetariska livsmedel:

Antal varuleveranser:

VÄSENTLIGA OMRÅDEN

Cirka 12 246 kWh i Sibyllaköken.

Innefattar även vår kontroll neråt i leverantörsledet, till franchisetagare.

100 %

Innefattar även vår kontroll neråt i leverantörsledet, till franchisetagare.

100 %

 

215 ton koldioxid (endast räknat för varuleveranser)

3,60%

16 996 stycken
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103-1

103-2

103-1

103-2

sid 11

sid 19

sid 19

sid 11

sid 19

303 Vatten

Förklaring av den väsentliga aspekten och dess begränsning.

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter.

Vattenanvändning per restaurang och månad:

Avfall

Förklaring av den väsentliga aspekten och dess begränsning.

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter.

Ingen GRI-indikator är tillämplig med hänvisning till Sibyllas franchisestruktur. Antal m3 vatten  
som kedjan förbrukat uppskattas till 27 565 per restaurang och månad.
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