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B

etter Tomorrow 2025 er Sodexos
plan for bærekraftig utvikling. Den
er utarbeidet i samsvar med FN`s 17
bærekraftsmål og består av 9 forpliktelser som er konkrete og målbare.
Forpliktelser som er knyttet til vår rolle som arbeidsgiver og leverandør av tjenester globalt og i
lokalsamfunnene vi har virksomhet. Vår ambisjon
handler om at vi skal bidra til å gjøre hver dag til
en bedre dag for våre kunder og medarbeidere. I
en verden i endring, med utfordringer knyttet til
klima og miljø, befolkning, migrasjon, økonomisk
ustabilitet og sult, er det viktig at de store selskapene går foran. Med 427 000 medarbeidere og
100 millioner daglige brukere av våre tjenester har
Sodexo en unik mulighet til positiv innvirkning på
disse globale utfordringene.
TRE FOKUSOMRÅDER
Sodexo har valgt ut tre fokusområder; sult, kjønnsbalanse og avfall. Sult og feilernæring er et område
FN jobber for å utrydde, og her er Sodexos bidrag
viktig. Gjennom at vi tilbereder mat til flere millioner mennesker hver dag har vi stor innflytelse på
hva mange spiser. Næringsrik mat og deling av vår
kunnskap innen helse og ernæring er derfor sentralt for oss. Gjennom initiativet Stop Hunger gir vi
dessuten mat til mennesker som opplever knap-
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phet. I Norge er vi særlig stolte over samarbeidet
med Kirkens Bymisjon og hva vi gjør innenfor rammene av dette samarbeidet kan du lese mer om i
denne rapporten.
Å gi kvinner bedre muligheter er viktig både for at
selskaper skal lykkes og for samfunnsutvikling.
Sodexo signerte i 2017 på FN`s prinsipper for å
fremme kvinners posisjon. Det var viktig for oss å
forplikte oss til å jobbe for å fremme kvinners posisjon på jobb og i samfunnet.
Å håndtere avfall på en miljøvennlig måte er det
tredje fokusområdet i Sodexo. I velferdslandet Norge kaster vi i snitt 41 kg per innbygger årlig. Det er
et uakseptabelt høyt tall, og noe vi ønsker å bidra
til å redusere. I 2017 signerte Sodexo en erklæring
hvor vi forplikter oss til å halvere matavfallet innen
2030. Dette er også i tråd med FN`s bærekraftsmål.
For at vi skal nå vårt mål om en bedre fremtid for
alle er vi avhengig av å spille på lag med våre medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder. Med
denne rapporten ønsker vi å vise hvilke områder vi
engasjerer oss i lokalt i Norge og som vi mener er
viktig for å skape en bedre morgendag. Vi håper du
blir inspirert til å bidra med å gjøre en forskjell der
hvor du jobber, eller til et utvidet samarbeid med
Sodexo.

Thomas Havnegjerde
Country President
Sodexo Norge
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En bedre
morgendag
for alle

Forpliktet til FNs
bærekraftsmål
BETTER TOMORROW 2025 er utviklet i henhold
til FNs bærekraftsmål.

Vi lever i en verden hvor endringene skjer
raskere enn noen gang. Befolkningsvekst,
økende miljøproblemer og sosiale skift endrer
måten vi lever og jobber på. Selskaper må
også endre seg.

D

et er viktigere enn noen gang at
selskaper tar ansvar og bidrar på en
positiv måte overfor enkeltindivider,
miljøet og samfunnet for øvrig.

Sodexo har 427 000 medarbeidere og vår jobb er å
gjøre hverdagen enklere, bedre, tryggere og sunnere for våre kunder verden over.

FNs bærekraftsmål ble lansert i 2015 og setter
globale mål på 17 viktige områder som myndigheter, virksomheter og samfunnet som helhet må
jobbe med for å skape en mer bærekraftig, rettferdig og lik verden innen 2030. Vi har tilpasset
våre forpliktelser slik at de er i henhold til disse
målene. •

lbar og gir oss et felles fokus på vårt langsiktige
arbeid. Følger vi denne planen vil det sikre en bedre
fremtid for alle. En bedre fremtid for de menneskene vi yter service til. En bedre fremtid for våre
medarbeidere. En bedre fremtid for samfunnet. En
bedre fremtid for verden rundt oss og de ressursene
vi har på deling. •

INGEN ENKELT VIRKSOMHET
kan skape en bedre morgendag
alene. Vi må jobbe sammen for at
vi skal oppnå varige forbedringer.

Vår oppgave er å bidra til å øke livskvaliteten for de
100 millioner mennesker som vi er i kontakt med
daglig. For å klare det må vi tenke på menneskenes
behov i dag, og i fremtiden. Derfor har vi laget en
plan for vårt samfunnsansvar, en plan som er må-

427 000
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Vi jobber
sammen
for en bedre
morgendag

medarbeidere som bidrar til å
gjøre hverdagen bedre, sunnere,
tryggere og enklere for andre
mennesker.

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. •
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Ni forpliktelser for
fremtiden
INDIVIDER

SAMFUNN

MILJØET

Forbedre livskvaliteten
for våre ansatte

Sikre en mangfoldig
arbeidsstyrke og en
inkluderende kultur som
reflekterer samfunnet
vi lever i

Fremme en kultur hvor
vi tar ansvar for miljøet
på arbeidsplasser og
blant ansatte

SOM EN
SERVICETILBYDER

Tilby og oppmuntre våre
kunder til å ta sunne
livsstilsvalg

Fremme lokal utvikling,
rettferdig, inkluderende
og bærekraftig praksis

Utnytte ressursene
på en ansvarlig måte og
drive tjenester på en måte
som gir mindre CO2 utslipp

SOM EN
SAMFUNNSAKTØR

Bekjempe sult og
feilernæring

V

i har laget ni forpliktelser som skal
guide oss videre. Hver forpliktelse
er målbar slik at vi kan følge fremgangen. Og jobbe sammen for å
finne løsninger på utfordringene. •

SOM EN
ARBEIDSGIVER

Benytte mangfold og
inkludering som en faktor
for å drive endringer
i samfunnet

Fremme bærekraftig
ressursbruk
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Om Sodexo
Sodexo tilbyr et bredt utvalg av tjenester som forbedrer kvaliteten i hverdagen. Våre kunder i Norge er
offentlige og private virksomheter innenfor næringsliv
og olje- og gassnæringen.
Vi tilbyr alt fra enkelttjenester til integrerte serviceløsninger som er kostnadseffektivt for kunden og bidrar
til gode brukeropplevelser. Vi ønsker å være en strategisk partner til våre kunder gjennom å utvikle, lede og
levere Quality of Life Services.
LEDENDE I NORDEN
Sodexo i Norge har 1 330 medarbeidere fordelt på
100 lokasjoner (31.12.2017). Vårt hovedkontor ligger
i Oslo og vi har regionskontorer i Stavanger, Bergen
og Gardermoen. I Norden har Sodexo 11 000 medarbeidere.
VÅRT SAMFUNNSANSVAR
Vårt verdigrunnlag og etiske prinsipper har vært med
oss siden opprinnelsen. Selskapet har alltid vært vårt
ansvar bevisst, og i 2009 ble det for alvor satt i system da vi lanserte Better Tomorrow Plan.

2004
Vi innleder
samarbeid med
Kirkens Bymisjon

Sodexo
introduserer
Better Tomorrow
Plan verden over

2009
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2009
Sodexo
engasjerer seg i
Bjørn Dæhlie sitt
barneskirenn på
Nannestad for å
inspirere barn og
unge til å være
aktive utendørs

Sodexo blir
miljøsertifisert i
henhold til ISO 14001

2011

2012
En global kampanje,
WasteLESS week
ble iverksatt for å
øke bevisstheten
rundt reduksjon og
håndtering av avfall

Sodexo lanserer Statement
of Business Integrity samt
Human Rights Policy

2013

2014

Sodexo blir sertifisert på
ISO 9001 (kvalitet)

2016

2016

Sodexo feirer
50 år

Sodexo blir sertifisert på
OHSAS 18001 (HMS)
Sodexo introduserte Waste
Watch i Norge - et verktøy
for å jobbe med reduksjon av
matavfall

Better Tomorrow
2025 lanseres

2017
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Quality of Life –
for kunder og ansatte

Sodexo skal som leverandør av
Quality of Life Services, forenkle og
effektivisere våre kunders hverdag og
bidra til deres verdiskapning. Vi skal
bidra til økt livskvalitet, selvsagt for
våre kunder, men også for våre egne
medarbeidere.

Hva er Quality of Life
for Sodexo?
Gjennom undersøkelser og
50 års erfaring med kunder
og konsumenter har Sodexo
identifisert

Sosialt
samvær

Enkelt &
effektivt

Fysisk
miljø

6
dimensjoner av livskvalitet
som våre tjenester har en
direkte innvirkning på.

Personlig
utvikling

Anerkjennelse

Helse &
velvære
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Verdier og etiske prinsipper
Verdier

Etiske
prinsipper
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Serviceinnstilling

Lagånd

Utvikling

• Våre kunder og brukere skal stå i sentrum.

• Lagånd er nødvendig i alle ledd i vår 		
organisasjon.

• Vilje og tro på at det alltid er et potensial 		
for forbedring.

• Individuelle ferdigheter i kombinasjon
med andre kollegers kunnskap skal 		
bidra til suksess.

• Bidra til andres utvikling, men også 		
utfordre seg selv og kolleger til å bli 		
bedre.

• Lagarbeid avhenger av følgende
faktorer: evne til å lytte, åpenhet,
respekt for kolleger, lojalitet til
beslutninger, mangfold, respekt for 		
prosesser og gjensidig støtte, spesielt
i vanskelige tider. •

• Være optimistiske og tro på at for 		
alle problemer finnes det en løsning, 		
en innovasjon eller en mulighet som 		
bidrar til fremskritt. •

• Vi skal lytte til våre kunder og gi rask
respons, forutse våre kunders behov og
med stolthet levere den kvalitet de 		
forventer.
• Sodexo er et globalt selskap, med lokalt
fokus og nærhet til marked og kunde. •

Lojalitet

Åpenhet

Vi skal være lojale overfor kolleger, kunder, samarbeidspartnere
og andre interessenter av selskapet. •

Vi skal kommunisere på en åpen og ærlig måte internt og
eksternt. •

Respekt

Integritet

Vi skal respektere andres måte å være på og gjøre ting på,
og behandle alle mennesker likt, uavhengig av rase, kjønn,
opprinnelse, alder, religion, tro eller andre livsstilsvalg. •

Vi skal med tydelighet ta avstand fra praksis som bryter med
ærlighet, integritet og rettferdighet. Vi skal kommunisere våre
holdninger i forhold til dette overfor kolleger, kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig, og tilkjennegi våre forventninger
om at de skal innta samme holdning mot korrupsjon og urettferdig
praksis. •
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Som en
ARBEIDSGIVER
INDIVIDER

SAMFUNN

09-19
MILJØET

SOM EN
ARBEIDSGIVER

Forbedre livskvaliteten
for våre ansatte

Sikre en mangfoldig
arbeidsstyrke og en
inkluderende kultur som
reflekterer samfunnet
vi lever i

SOM EN
SERVICETILBYDER

Tilby og oppmuntre våre
kunder til å ta sunne
livsstilsvalg

Fremme lokal utvikling,
rettferdig, inkluderende
og bærekraftig praksis

Utnytte ressursene
på en ansvarlig måte og
drive tjenester på en måte
som gir mindre CO2 utslipp

Bekjempe sult og
feilernæring

Benytte mangfold og
inkludering som en faktor
for å drive endringer
i samfunnet

Fremme bærekraftig
ressursbruk

SOM EN
SAMFUNNSAKTØR

Fremme en kultur hvor
vi tar ansvar for miljøet
på arbeidsplasser og
blant ansatte

S

om verdens 19. største arbeidsgiver har vi et ansvar for å ivareta 427
000 medarbeidere med ulik bakgrunn. Vi skal sørge for deres trivsel og utvikling, samt bidra i lokalsamfunnene hvor de lever og jobber.
I Sodexo anser 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 faglig
og personlig utvikling av medarbeiderne. Vi tror
at ved å gi mennesker de riktige verktøyene vil
de være en drivkraft som kan gjøre dagens utfordringer om til fremtidens muligheter. •

SODEXO Samfunnsansvarsrapport 2017
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Vi etablerer Zero
accident kulturen
sammen
Helse og sikkerhet skal være våre ansattes høyeste prioritet
hver dag. Mens vi jobber for å forbedre livskvaliteten for våre
kunder, må vi også sørge for at vi beskytter vår egen helse,
sikkerhet og trivsel på jobben.

I

Hvis vi fremhever hva våre ansatte trenger
å vite for å kunne jobbe på en trygg måte, vil
det være mulig for oss å skape et miljø uten
skader og redusere risikoen for ulykker.

I 2017 tok vi det neste steg mot et ”Zero
accident tankesett” i Sodexo over hele verden, ved
å lansere den interne helse- og sikkerhetskampanjen 3-2-1 Zero. Kampanjen ble gjennomført i vår- og sommerperioden, og den fokuserte på
våre 3 mest hyppige ulykkestyper og hvordan våre
ansatte skal unngå dem:

1. Fallulykker
2. Belastningsskader
3. Kutt og brannskader

SODEXO Samfunnsansvarsrapport 2017

Kampanjen engasjerte og involverte alle våre lokasjoner og alle medarbeidere. Gjennom praktiske øvelser var målet at de skulle identifisere og løse sine egne sikkerhetsspørsmål, samt
styrke fokus på helse og sikkerhet på deres arbeidsplass. Under kampanjen ble medarbeiderne også oppfordret til å identifisere de risikoene de møter i sitt
daglige arbeid, og komme med forslag til hvordan
disse risikoene kan unngås eller styres på en bedre
måte •

I mange tilfeller er det mulig
å forbedre sikkerheten ved å
endre måten vi organiserer
vårt arbeid på, for eksempel
ved å gjøre små tilpasninger
som unngår en ulykke.

Vi har et mål om
nullulykker og 3-2-1
Zero-kampanjen er
viktig i vårt HMSarbeid.

95

%

av alle 32 000
siter i Sodexo
hadde ingen
fraværsdager i
forbindelse med
hendelser i 2016.
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Helse, miljø og sikkerhet

Rapporteringer av
avvik og ulykker
Noe av det viktigste vi gjør for å redusere antall
ulykker er å melde fra om nesten-ulykker,
observasjoner av farlige situasjoner og komme
med forbedringsforslag.

I

Sodexo jobber vi kontinuerlig med å gjøre våre
ansatte bevisst på hvordan de kan lære av nesten-ulykker og farlige situasjoner, slik at ulykker ikke skjer.

FRAVÆR FORDELT PÅ TYPE ARBEIDSSKADE

• Skadestatistikk, rapporterte nesten-ulykker, observasjoner og forbedringsforslag presenteres
på månedsmøter
• Skadestatistikk er fast punkt på agendaen i kvartalsmøter i HAMU og AMU
• I etterkant av en ulykke gjennomføres en granskning der vi blant annet har samtale med den
skadede og nærmeste leder. Det gjør vi for å
finne årsaken til hvorfor ulykken skjedde og
iverksette tiltak for å hindre at det skjer igjen. •

33 % Skli, falle, snuble
56 % Støt og klemskade
11 % Kuttskade

SODEXO Samfunnsansvarsrapport 2017
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Tar HMS-ansvaret
på alvor
Sodexo har et mål om at ingen skal skade
seg på jobb. Doris Fleischer er avdelingsleder
i kantinen hos GE Healthcare, og for henne
er det viktig at alle trives på arbeidsplassen
og at HMS-reglene blir fulgt. Hun har valgt å
gjøre litt ekstra ut av 3-2-1 Zero-kampanjen.

M

ålet med kampanjen er å forebygge
og hindre at ulykker oppstår på arbeidsplassen. Det er viktig å huske på
at dette er alles ansvar, derfor er også
kampanjen obligatorisk for alle å delta på. Sodexos
visjon er at alle skal komme hjem hver dag, sunne
og med en følelse av velvære. Målet er at det skal
være 0 ulykker på arbeidsplassene, noe vi mener
er mulig. I fjor hadde 95 prosent av enhetene våre
0 ulykker. Avdelingsleder Doris er fornøyd med
HMS-kampanjen.
– Når man får slike oppgaver, blir det mer fokus på sikkerhet på arbeidsplassen og man blir mer
skjerpet. Jeg har valgt å ta bilder for å bevisstgjøre
eventuelle farer, og vi på kjøkkenet har sammen
funnet tiltak som kan forebygge eventuelle skader
og ulykker. Det er lettere for alle å bli minnet på
disse farene dersom de ser de ulike scenariene på
bilder, forteller Doris.
Hun har blant annet fotografert hvordan skarpe
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kniver skal oppbevares riktig, området rundt nødutgangen som skal være fri for søppel og andre
gjenstander og hyllene på kjøkkenet hvor hun viser
at tunge ting ikke skal plasseres øverst i hylla.
ER BEVISST PÅ SINE OPPGAVER
– Vi er et team her på arbeidsplassen og alle de ansatte har kommet fram til risikofaktorer som vi kan
bli enda bedre på for å unngå skader eller ulykker,
sier Doris.
I forbindelse med 3-2-1 Zero-kampanjen har lederne fått tilsendt kampanjemateriell, men det
er viktig at man har dialog med de ansatte slik at
alle på arbeidsplassen er involvert i kampanjen.
På den måten er alle med og bidrar til en sikrere
arbeidsplass. De vanligste typer ulykker i Sodexo
er forbundet med disse tre risikoområdene: fallulykker, belastningsskader og kutt og brannskader. Derfor er kampanjen delt inn i disse tre
risikoområdene.

13

En annerledes dag på jobb
– Noe av det vi har fokus på hos oss i denne
kampanjen er å merke med skilt om at gulvet kan
være glatt dersom det har blitt sølt på gulvet. Vi
løfter ikke oppvasken, men bruker traller for å unngå belastningsskader, i tillegg har vi sklimatter på
gulvet. Vi er bevisste på at tunge ting ikke skal stå
øverst på en hylle, og at det ikke står ting ut av
hyllene som vi kan snuble i. Vi passer også på at
vi ikke har for mye innhold i kjelene slik at det kan
koke over, og er bevisste på at vi ikke skal åpne ovnen for raskt slik at vi kan få damp i øynene, for å
nevne noe, sier Doris.
NY OVN OG ARBEIDSBENK
Doris er opptatt av at alle skal ha det bra på arbeidsplassen, og melder derfra raskt i fra til GE
Healthcare dersom hun oppdager feil, mangler eller
ting som går på de ansattes sikkerhet, miljø eller
trivsel. Nylig har hun fått ordnet en ny ovn på kjøkkenet da den de hadde fra før stekte dårlig.
– En ovn som steker dårlig kan gå på arbeidsmotivasjonen løs. Man skal ha de riktige redskapene man trenger for å gjøre jobben sin, mener hun.
Hun har også fått en ny arbeidsbenk på kjøkkenet.
– Kokken vår Audun er ganske lang, og vi så at han
stod bøyd med nakken når han jobbet ved arbeidsbenken. Derfor har jeg bestilt en hev-senk benk slik
at han kan tilpasse den til den høyden han trenger.
En ny arbeidsbenk er kostbar, men det er også å få
sykemeldte ansatte. Det handler om å finne løsninger før det blir et problem, sier hun. •

I løpet av en uke i april var ansatte fra Sodexos hovedkontor ute og jobbet en dag i
personalrestauranter og på renhold- og FM-kontrakter. Med denne utplasseringen
ønsket vi at de ansatte som til daglig sitter mye på kontoret, langt vekk fra våre
kunder, skulle få en opplevelse av hverdagen til de som daglig er i kontakt med
kundene våre.
Alle jobbet en full dag og oppgavene de fikk var veldig varierte, fra å kutte grønnsaker, bake cookies og stå i oppvasken til å vaske kontorer og toaletter. •

Morten Lunde, IT-sjef.
Utplassert på KLP i Bjørvika.
Det var fint å oppleve deres hverdag. Det er en forskjell på å gjøre
den jobben de gjør og kjenne på
kroppen hvordan det er, kontra å
bli fortalt hva de gjør. Jeg ble tatt
i mot på en god måte og planen
var klar for hva jeg skulle gjøre.
Jeg begynte dagen i oppvasken.
Så bakte jeg cookies med nøtter
og sjokolade som skulle brukes
til møteservering. Jeg var med å
klargjøre møterom, dekke på og
kutte frukt til fruktfat. Etter lunsj fikk jeg opplæring av Nomeda
som er renholdsleder på KLP og
resten av dagen vasket jeg toaletter. •

Bjørn Bjørnsson, HR-direktør.
Utplassert på DNB i Bjørvika.
Det var en veldig positiv dag. Jeg fikk et veldig positivt
inntrykk av alle som jobber for Sodexo på kontrakten.
Det er en stor lokasjon med en enorm logistikk, høyt
tempo og mye forskjellig som skjer. Jeg ble imponert
over hvor profesjonelt de håndterer det, hvor gode de
er til å planlegge, systemene de har og hvor strukturert de jobber. Jeg fikk treffe mange medarbeidere og
det var veldig hyggelig å se hvor godt samarbeidet er. •
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Nettverk for
kvinnelige ledere
I Sodexo jobber vi for likestilling og inkludering.
Cathrine Menayas og Kristine Espevoll er stolte
over å være med i Swift, et nettverk for kvinnelige
ledere i Sodexo.
- Det er en ære å bli plukket ut til å være med i
Swift. I regi av Swift deltok jeg på WIN-konferansen
i september i Oslo. WIN-konferansen er en internasjonal kvinnekonferanse som samler over 600
kvinnelige ledere fra hele verden. Jeg synes det er
kjempeviktig at vi fremmer kvinner og deres arbeid
På konferansen fikk jeg møte og høre historien til
mange fantastiske kvinnelige ledere. Det er mange
flinke og «powerfulle» kvinner dere ute, og det er
veldig inspirerende å høre hva de får til, sier regnskapssjef Cathrine Menayas (50) i Sodexo.
Hun er en av kvinnene som er med i Swift. Swift
står for The Sodexo Women’s International Forum
for talent, og skal være et rådgivende organ for å
sikre en bedre kjønnsbalanse på alle nivåer i virksomheten, spesielt i ledende stillinger. Swift ble
startet opp i Frankrike i 2009 av Sodexos direktør
(CEO) Michel Landel.
Sodexo er spesielt opptatt av inkludering, likestilling og å fremme balanse mellom kjønnene. Det
er også viktig for oss å vise fram kvinnelige rollemodeller. Swift består av 35 kvinnelige ledere fra
15 forskjellige nasjonaliteter. I september møttes
Swift-kvinnene på WIN-konferansen i Oslo, en konSODEXO Samfunnsansvarsrapport 2017

feranse rettet mot kvinnelige ledere.
– MER FØLELSER
Globalt er 54 prosent av Sodexos ansatte kvinner. I
styret utgjør kvinneandelen 50 prosent og 30 prosent av medlemmene i konsernledelsen er kvinner.
Målet er å øke antall kvinner i ledende stillinger til
40 prosent innen 2025.
– Jeg tror kvinnelige ledere har mer følelser enn
menn i samme posisjon, uten at det trenger å være
noe galt i det. Kvinner er nok ikke alltid så flinke til
å stole på seg selv og at de gjør en god jobb. Det
er fortsatt en vei å gå når det gjelder likestilling i
arbeidslivet. Derfor er det så viktig med slike konferanser som WIN, sier Menayas.
Hun har jobbet i Sodexo i overkant av seks år.
– ET LØFT I HVERDAGEN
Kristine Espevoll (53) er District Manager innen
renhold i Sodexo. Hun er også plukket ut til å være
med i Swift. I likhet med Menayas synes hun det er
flott å kunne være med i nettverk hvor man møter
andre kvinnelige ledere.
– Dette er et løft i hverdagen. Det å få treffe an-

Sodexo Group CEO var en av talerne på
WIN-konferansen i Oslo. Her fikk han blant
annet møte engasjerte kvinnelige ledere
fra Sodexo i Norden.
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dre kvinnelige ledere og utveksle erfaringer og ideer
er kjempepositivt, sier Espevoll.
Hun var også med på WIN-konferansen og hun er
fasinert over alle de flotte kvinnene som talte på
konferansen og hvilket pågangsmot mange av dem
har.
– Det er viktig å ha et forum hvor vi kvinner kan
møtes å dele erfaringer. Jeg ble veldig inspirert da
jeg hørte kvinnene på konferansen. For min del er
det absolutt interessant å komme meg videre på
sikt. Hvis min kompetanse innen renhold og ledelse kan komme til nytte utenfor Norden, hadde det
vært veldig spennende å jobbe enten i Sør-Amerika
eller Sør-Afrika, forteller hun.
LIK LØNN FOR LIKT ARBEID
Espevoll mener det er forskjell på kvinnelige ledere
og mannlige ledere.
– Menn er mye mer direkte enn kvinner. Vi
kvinner legger mer omsorg i arbeidet vårt. Jeg tror
også at kvinner lettere brenner seg ut, fordi de ofte
har familien å ta seg av hjemme, samtidig som de
har et stort ansvar på jobb, sier hun.
Selv beskriver hun seg som en leder som har omsorg for sine medarbeidere.
– Jeg er opptatt av at de skal ha det bra på
jobb. Jeg er i en posisjon hvor jeg også må stå i de
tøffe valgene, men jeg har et profesjonelt forhold til
det, forteller hun videre.
Hun mener at man har kommet langt innenfor likestilling i arbeidslivet i Norge, men at det fortsatt
er en del som kan gjøres.
– Det er viktig at man får lik lønn for likt arbeid,
og der har vi fortsatt en vei igjen å gå. Jeg mener
også at vi kan ha flere kvinnelige toppledere i
Sodexo, sier hun. •

MANGFOLD SOM ET KONKURRANSEFORTRINN
Mangfold og inkludering er en viktig del av vår
bedriftskultur og en drivkraft for vekst og innovasjon. Vi mener at et bredt mangfold er et konkurransefortrinn. Og det skal bidra til at Sodexo er en
foretrukken samarbeidspartner og en attraktiv arbeidsgiver.

Vi har et stort mangfold i Sodexo. Vi finnes i 80
land og bare i Sodexo Norge har vi 65 nasjonaliteter representert.
Våre felles verdier samler oss, men det er vårt
mangfold som beriker selskapet og som gjør oss
sterkere i alle ledd. Vårt arbeid med mangfold er i

hovedsak knyttet til 5 dimensjoner:
• Kjønnsbalanse
• Alder
• Kultur og opphav
• Funksjonsnedsettelse
• Kjønnsidentitet og seksuell orientering.

Fremmer kvinners posisjon
SODEXO SIGNERTE FN`S PRINSIPPER
Den nordiske ledelsen i Sodexo signerte på kvinnedagen i 2017 FN´s retningslinjer for styrke kvinners posisjon. Dette er retningslinjer som er ment
å styrke kvinner på arbeidsplassen, i forretningslivet og i samfunnet for øvrig.
WEBINAR FOR KVINNELIGE LEDERE
I forbindelse med kvinnedagen 2017 arrangerte
Sodexo globalt en rekke webinarer hvor alle ledere
ble invitert til å delta sammen med kollegaer fra
hele verden. I Norge inviterte vi våre kvinnelige ledere
til felles visning og påfølgende diskusjon på hovedkontoret.
Tema for webinarene var områder som er viktig
for alle moderne arbeidstakere, men som kvinner
fremhever som særlig viktig i valg av arbeidsgiver.
•
Individuelt tilpasset fleksibilitet
•
Hvordan bygge meg selv som merkevare
•
Hvordan skape innflytelse
•
Se forbi fordommer
•
Hvordan overkomme ubevisst diskriminering

En håndfull kvinnelige ledere var i
anledning kvinnedagen samlet til
å diskutere temaer som er spesielt
viktig for kvinner.

SODEXO Samfunnsansvarsrapport 2017
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Vi lar medarbeiderne
skinne
Alle mennesker har behov for anerkjennelse,
både på arbeidsplassen og hjemme

A

nerkjennelse er en viktig faktor for engasjement og trivsel
på arbeidsplassen. Anerkjennelse er noe vi jobber mye med i
Sodexo. Vi oppfordrer og lærer opp våre ledere til å gi konkrete
tilbakemeldinger på det som er bra for å fremme positiv atferd.

Anerkjennelse har enda større virkning når den deles med flere. Det setter den
som blir anerkjent i et godt lys, og det viser andre hva slags atferd vi verdsetter.

JANUAR
MARTIN
GRÖNDAHL HVEEN

FEBRUAR
MEI MEI QIAN

MARS
ALBERTO PIETRO
GANGEMI

APRIL
BAYARTSETSEG
DUURENJARGAL

MAI
MURI INGER
MBONIKA

AUGUST
SILJE
ALEXANDERSEN

SEPTEMBER
ALEXANDRA
ENGER

OKTOBER
BJARTE NYHEIM

NOVEMBER
LINDA MARIE
LOMBNESS NILSEN

DESEMBER
NASER LUSNJANI

MÅNEDENS MEDARBEIDER
Hver måned kårer vi en månedens medarbeider i Sodexo. Det er en person som
etterlever våre verdier og etiske prinsipper på en god måte, er engasjert i arbeidsplassen sin og et forbilde for kollegaer, kunder og gjester.
RENHOLDERNES DAG
Renholdernes dag ble markert den 4. desember 2017. Sodexo ønsket å markere
renholderne og det viktige arbeidet de gjør. Renholderne sørger for å øke trivselen
på arbeidsplasser og andre steder vi ferdes. Renhold er kvalitet i hverdagen!
ÅRETS TEAM
De aller fleste av våre ansatte jobber i et team. Som en av våre kjerneverdier
står lagånd sterkt i Sodexo og mange av oss er avhengige av nettopp «laget»
vårt for at vi skal lykkes og nå målene våre og for at vi skal trives på jobb.
Sodexo kårer derfor «årets team» i hvert segment: Energy & Resources og
Corporate Services. Teamene blir vurdert etter kriterier som resultat, etterlevelse
av verdier og etiske prinsipper, kunde og medarbeidertilfredshet.
SODEXO Samfunnsansvarsrapport 2017
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Rosa sløyfe zumba
I anledning rosa sløyfe-aksjonen i oktober arrangerte vi zumba på
Sodexos hovedkontor. 15 sporty medarbeidere stilte opp og vrikket seg
til latinske danserytmer til inntekt for brystkreftsaken.
Det ble samlet inn 1850 kr til rosa sløyfe-aksjonen i forbindelse med
zumba-timen.

Årets team i Energy & Resouces: Gyda

Holmenkollstafetten 2017
Sodexo deltok med lag under Holmenkollstafetten i Oslo i 2017. Holmenkollstafetten er Norges

Årets team Corporate Services: Indekshuset

største friidrettsarrangement i antall påmeldte, og går av stabelen i begynnelsen av mai hvert
år. Sodexo stilte et lag bestående av 15 deltagere med veldig ulikt utgangspunkt. Alle gjorde en
fantastisk innsats og engasjementet blant deltakerne var stort.

SODEXO Samfunnsansvarsrapport 2017
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Klatrer på
karrierestigen
På litt over ett år har Ruta Saineryte (28)
lært seg norsk og jobbet seg opp i Sodexo fra
å være renholder til å bli servicekoordinator.
Drømmen hennes er å jobbe på Sodexos
hovedkontor.

J

eg er hele tiden åpen for å lære noe nytt
slik at jeg kan utvikle meg. Man må hele
tiden sette seg mål slik at man har noe å
strekke seg etter, sier Ruta Saineryte.

Hun er fra Litauen og har en bachelorgrad i publisering, kommunikasjon og markedsføring, og en
mastergrad som informasjon- og samfunnskontakt (Public Relation) fra Universitetet i Vilnius. I
Litauen hadde hun en ganske høytstående stilling
som prosjektleder i et firma hvor hun hadde personalansvar for 80 ansatte. Men så traff hun sin store kjærlighet. Han er også fra Litauen, men jobber i
Sodexo i Norge. Hun sa opp stillingen sin i Litauen
og flyttet til Oslo. Nå har hun bodd i Norge i ett år
og fire måneder.
– I begynnelsen var det litt vanskelig fordi jeg
ikke kunne språket. Men jeg var fast bestemt på å
lære meg det raskt. Jeg tror at språk læres best ved
å kommunisere med andre, sier hun.
– MÅ STARTE PÅ NYTT
Hun synes at Sodexo er et solid og spennende internasjonalt firma hvor hun ser muligheter til å
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Ruta er glad for stilingen som
servicekoordinator, men hun
har ambisjoner om en jobb
på hovedkontoret.

utvikle seg.
– Samboeren min ordnet et møte med hans
sjef i Sodexo. Jeg snakket med han og viste min
interesse. Jeg startet som renholder og den første
kontrakten min var på to timer per uke, men bare
etter tre dager fikk jeg økt det til fire timer i uka. Jeg
kunne veldig lite norsk i starten, men jeg deltok på
mange arrangementer på fritiden hvor jeg måtte
snakke norsk, og i tillegg prøvde jeg hele tiden å
lære meg språket via jobben min, sier hun.
Saineryte innrømmer at hun synes det var tøft å gå
fra en såpass høy stilling som hun hadde i Litauen
til å starte som renholder.
– Jeg vil ikke klage, for jeg er veldig takknemlig
for at Sodexo har gitt meg en sjanse. Men samtidig
vil jeg jobbe meg oppover. Når man kommer til et
nytt land slik jeg gjorde, må man glemme at man
var suksessrik og starte helt på nytt, forteller hun.
Siden Saineryte jobbet så lite i uka som renholder,
så synliggjorde hun for alle ledere hun møtte at
hun var interessert i å ta på seg vikariater, ekstra
vakter etc. for å få jobbe så mye som mulig. Hun
gikk også på norskkurs ved siden av. Etter hvert

fikk hun litt ekstra jobb som renholder, og så rykket
hun opp til å bli teamleder for renholderne.
UTFØRER JOBBEN PÅ NORSK
– Jeg ville gjerne ha en jobb der jeg kunne få
bruk for min kompetanse, så jeg fulgte med på
Sodexos intranett for å se om det dukket opp noen
nye spennende stillinger, sier hun.
Hun søkte på en stilling som servicekoordinator på
en annen kontrakt og fikk jobben.
Der jobber hun i dag 80 prosent og har en rekke
arbeidsoppgaver i stillingen sin. Hun har ansvar
for bedriftens lokale, kommuniserer med underleverandører, tar imot og sender post, jobber med
kundebehandling og fakturabehandling og bestiller
kontorrekvisita og mat til kontoret etc.
– Jeg er veldig glad for at jeg har fått denne stillingen, i denne jobben har jeg mulighet til å utvikle
språket enda mer, uttaler hun.
I jobben er norsk arbeidsspråk, men hun snakker
også engelsk med internasjonale kunder.

VIL BLI PROSJEKTLEDER
Vil du klatre videre på karrierestigen?
– Ja, selvfølgelig! Jeg liker å få nye utfordringer
hele tiden.
Hva er drømmene dine?
– Først håper jeg at jeg kan få fylt opp de 20
prosentene jeg mangler for å få full stilling. Deretter er drømmen å jobbe på hovedkontoret til
Sodexo. Det hadde vært gøy å jobbe med noe innen
markedsføring eller være prosjektleder, drømmen
er å gjøre dette innen fem år. Jeg tror det hadde
vært spennende å være prosjektleder for et nyoppstartet prosjekt slik at jeg kan følge det tett helt fra
starten, mener hun.
Hun påpeker at for å nå de målene man har satt
seg, så må man hele tiden vise interesse og ha en
god del egeninnsats.
– Jeg ønsker å stå på og hele tiden gi litt ekstra
for å nå dit jeg vil, sier hun. •
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Forebygging av trakassering på
arbeidsplassen
I Sodexo skal alle ansatte ses på som likeverdige og behandles med
respekt. Det betyr at vi aksepterer ingen form for trakassering. I 2017
kunne vi lese mange historier i norske og utenlandske medier om seksuell trakassering som en følge av #metoo-bevegelsen som startet i
USA. I Sodexo benyttet vi muligheten til å minne om våre interne varslingsrutiner og kurse våre ledere i hvordan vi skaper et arbeidsmiljø der
alle føler seg inkludert.
I Sodexo jobber vi systematisk med mangfold og inkludering. Vi mener
at alle enkeltindivider skal respekteres, uansett kjønn, alder eller bakgrunn. Våre ansatte skal føle at de blir respektert på arbeidsplassen. I
2015-2016 deltok ledere og administrativt ansatte på et heldagskurs
som het «Spirit of Inclusion». Som en videreføring av dette ble det i
2017 gjennomført et kurs i inkluderende arbeidsmiljø og hvordan man
som leder skal opptre for å forhindre seksuell trakassering på arbeidsplassen. Kurset var en pilot på vår største kontrakt, og vi skal videreutvikle dette i 2018 og gjennomføre for øvrige ledere i selskapet.
Tema på kurset var blant annet:
• Hvordan skape et inkluderende arbeidsmiljø
• Hva er trakassering
• Hva skal du som leder gjøre dersom du skulle avdekke trakassering
på arbeidsplassen
• Sodexos varslingsrutiner

En dag i slutten av sommerferien inviterte vi barn av ansatte til
å komme på hovedkontoret. Det er alltid stas å være med mor
eller far på jobb, men ekstra stas når man får møte andre, leke
og ha det gøy. Som en del av opplegget denne dagen var vi på
besøk på Coca-Cola-fabrikken og fikk en omvisning og godt
med smaksprøver.
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Som en
SERVICETILBYDER
20

INDIVIDER

SAMFUNN

20–25
MILJØET

SOM EN
ARBEIDSGIVER

Forbedre livskvaliteten
for våre ansatte

Sikre en mangfoldig
arbeidsstyrke og en
inkluderende kultur som
reflekterer samfunnet
vi lever i

SOM EN
SERVICETILBYDER

Tilby og oppmuntre våre
kunder til å ta sunne
livsstilsvalg

Fremme lokal utvikling,
rettferdig, inkluderende
og bærekraftig praksis

Utnytte ressursene
på en ansvarlig måte og
drive tjenester på en måte
som gir mindre CO2 utslipp

SOM EN
SAMFUNNSAKTØR

Bekjempe sult og
feilernæring

Benytte mangfold og
inkludering som en faktor
for å drive endringer
i samfunnet

Fremme bærekraftig
ressursbruk
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Fremme en kultur hvor
vi tar ansvar for miljøet
på arbeidsplasser og
blant ansatte

S

om en servicetilbyder med 100
millioner mennesker som tar del av
vår service hver dag, har vi en plikt
til å forstå og imøtekomme deres
ulike behov og langsiktige mål.

Hver enkelt forpliktelse innen Better Tomorrow
2025 er eiet av et globalt team som har et
overordnet ansvar for de respektive områdene,
enten det er innkjøp, HR eller HMS. For at vi
skal nå våre mål lokalt har vi også et team i
Norge som har til oppgave å sikre at planen
etterleves, og fylle forpliktelsene med innhold
og aktiviteter. Teamet sin oppgave er å koordinere og implementere aktiviteter knyttet til
Better Tomorrow 2025, samt sørge for å informere kunder, ansatte, leverandører og andre
interessenter om dette arbeidet. •
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Digitalisering i energistyring – på riktig vei
for en bedre morgendag
Sodexo har forpliktet seg til å kutte CO2-utslippet med 34 % mellom
2011 og 2025. En måte å nå det målet på er å forbedre energieffektiviteten. Vi har snakket med Michael Ulander som er Energy Strategist
for Sodexo i Norden.

Sodexo-konsernet jobber for å redusere CO2 -utslippene i virksomheten. Gjennom et partnerskap med World Wildlife Fund (WWF)
har Sodexo beregnet det potensielle CO2 -utslippet fra vår drift og
forsyningskjede. Ved hjelp av denne informasjonen har Sodexo satt
et mål om å redusere CO2-utslippet med 34 % fra drift og forsyningskjede i perioden 2011-2025.

G

DIGITALISERTE PROSESSER
jennom de siste 20 årene har Sodexo utviklet god kompetanse
innen facilities management i ulike sektorer, og vi ser nå betydelige forbedringer innen energiledelse. Ved å ta i bruk digitale
løsninger for å optimalisere energibruken har vi redusert energiforbruket betraktelig, noe som bidrar til å redusere klimagassutslipp og til at vi når målet om en bedre morgendag.
Siden Michael begynte arbeidet sitt i Sodexo har nye partnerskap blitt dannet
og Sodexo har gjort store fremskritt innen energiledelse. Vi har ulike verktøy
som hjelper oss til å bli en grønnere organisasjon. Et av disse er Metry som
fremskynder datainnsamlingsprosessen betydelig. Teknikere trenger ikke lenger lese data manuelt, notere det på papir, skanne det og sende det til Michael
for analyse. Prosedyren er nå digitalisert ved hjelp av Metry som samler og
leverer data som energistatistikk og forbruk fra alle bygninger. Dette verktøyet
sparer ikke bare tid, men det eliminerer også drivstofforbruk og CO2-utslippet.
“Vi er på rett vei”, sier Michael når han snakker om tiltakene som er innført for å
overvåke energiforbruket. Han forklarer at det har vært betydelige forbedringer
i hvordan man overvåker etter at de har tatt i bruk digitale verktøy. Et partnerskap med firmaet Nordomatic har sørget for at vi har tatt i bruk en skybasert
løsning kalt «Styrportalen», som er en plattform som muliggjør ekstern overvåking og kontroll av systemer i bygningene. •
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Frister med kjøttfri lunsj
Nordmenns kosthold har blitt bedre de siste årene og vi spiser mindre sukker
og mer grønnsaker og frukt enn tidligere. På den annen side spiser vi ikke
så mye fisk som helsemyndighetene anbefaler og kjøttforbruket i Norge øker.

«Meatless Monday»
er fin anledning til å bringe
inn nye og spennende
krydder og grønnsaker,
gjerne etnisk.

Å

spise mindre kjøtt er godt for både
kroppen og miljøet, men på tross av
dette øker kjøttforbruket i Norge i
følge Helsedirektoratet. I Sodexo har
vi innført Meatless Monday i flere av
våre personalrestauranter, med et håp om at det
skal inspirere folk til å spise mindre kjøtt.
VEGETAR PÅ MENYEN
I personalrestauranten som Britt Harkestad driver
i Nydalen lokker hun med spennende og fargerike
vegetarretter hver mandag. Hun har satset mye på
«Meatless Monday».
− Vi har hatt «Meatless Monday» i cirka 1 ½
år nå. Jeg har alltid hatt fokus på grønn, sunn og
ubehandlet mat. Retter uten kjøtt er godt både for
miljøet og for folks helse, mener Britt Harkestad.
Hun synes det er viktig å friste kundene med en
gang de kommer i personalrestauranten, derfor har
hun gjerne bugnende fat med fargerike grønnsaker
i salatbaren sin. Hun bruker også fargerike duker,
og grønnsaker som pynt. Gresskar, epler, paprika
og søtpotet er noe av det hun har dandert pent på
disken.

SODEXO Samfunnsansvarsrapport 2017

23

96

%

av fisk og sjømat servert i våre
kantiner og personalrestauranter
i 2017, var bærekraftig.

54

%

av fisk og sjømat servert i 2017
var sertifisert

Bærekraftig sjømat
− Jeg har troen på at slik pynting skaper en lun
og varm kantine, samtidig som jeg tror det er med
på å gi mersalg og økt trivsel, sier Harkestad.
ETNISK-INSPIRERT
Daglig er det rundt 150-160 kunder i personalrestauranten, men på huset er det ofte kurs som
bidrar til å øke kundemassen. Hver dag serveres
det én varmrett til lunsj, i tillegg til salatbar og
påsmurt. Det er alltid vegetarmat som står på
menyen på mandager, og Harkestad lager ofte en
ny og spennende rett. Inspirasjon til rettene finner
hun på nettet eller i innvandrerforretninger, reiser
og restaurantbesøk, men også av kollegaer som er
fra ulike land
− «Meatless Monday» er fin anledning til å
bringe inn nye og spennende krydder og grønnsaker, gjerne etnisk. Både Asia, Nord-Afrika og SørAmerika og Mellom-Amerika er flinke til å bruke
gode og spennende vegetarretter, sier hun.
SULTNE GJESTER
Elvira Soni og Juna Stensrud kommer til personalrestauranten. De er på kurs, og er sultne.

− Oi, se den lekre salatbaren her! Ååå, nå ble
jeg sulten, sier Soni til Stensrud.
Det er egentlig en halv time til personalerestauranten åpner, men de får lov til å kjøpe seg mat
likevel.
− Denne maten ser helt fantastisk ut. Det er
tiltrekkende og fresht med så mye farger, mener
Soni og Stensrud og fyller opp plastboksen med
deilige grønnsaker fra salatbaren.
Harkestad og hennes assistenter Viohit
Foofueang og Jihan Amin gjør ferdig de siste forberedelsene før personalrestauranten kan åpne, og
sultne kunder strømmer til. Mange av dem steller
seg i kø for å kjøpe den vegetariske tortillaretten.
En av dem er Elisabeth Hellzén som er fast kunde i
personalrestauranten.
− Jeg spiser her hver dag. Jeg er veldig fornøyd med kantina her. Det er variert mat og veldig
fresht. Jeg foretrekker helst retter uten kjøtt, så jeg
synes det er helt supert at de har «Meatless Monday» på mandagene, sier hun. •

Mange av verdens fiskebestander er utsatt for intens fiske
eller truet av overfiske. Sodexo har forpliktet seg til å velge
fisk og skalldyr som er fanget på en bærekraftig måte. Globalt
samarbeider vi med WWF for å bidra til det viktige arbeidet
med å beskytte bestanden av fisk og skalldyr.

S

odexo har utarbeidet en egen guide
for bærekraftig sjømat; Sodexos
Sustainable Seafood Sourcing Guide som gjelder for alle land Sodexo
opererer i. Guiden er utarbeidet i samarbeid med WWF.

å øke andelen sertifisert fisk sammen med våre leverandører.
I 2017 var 96 % av fisk og sjømat servert
i våre kantiner og personalrestauranter bærekraftig, og mer enn 54 % var sertifisert. •

I Norge vektlegger vi i tillegg WWF Norges Sjømatguide som forteller hvilke arter vi bør styre unna,
og hvilke arter som er bærekraftig i vårt område
av verden.
Sodexo følger meget strenge krav da vårt sortiment innen fisk og sjømat er regulert både av Sodexos egen guide for bærekraftig sjømat og WWFs
lokale anbefalinger. Vi følger det strengeste krav
fra nevnte guider. Samtidig arbeider vi aktivt med
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Nye miljøvennlige
metoder for rengjøring
Sodexo har tatt i bruk nye metoder for rengjøring som
bidrar til bedre innemiljø og reduserer bruken av kjemikalier.

V

i har tatt i bruk rengjøringsmidler hvor en såkalt ”smartdose” er
integrert. Alle konsentratbeholderne er utstyrt med en kork som
gjør det enkelt for renholderen
å dosere riktig mengde kjemikalier. Det er viktig
å bruke korrekt mengde kjemikalier fordi det er
mer miljøvennlig og man får et renere resultat.
Når man bruker for mye kjemikalier vil det virke
mot sin hensikt da det vil dannes et belegg på gulvet som også vil trekke til seg mer skitt.
På de største renholdskontraktene har vi innført automatisk doseringsanlegg på vegg.

Det gjør doseringen enda sikrere ved at riktig
mengde vann og kjemikaliekonsentrat doseres
og fylles på beholdere.
Vi har også implementert bruk av en dynkeflaske på mange av våre renholdskontrakter.
Når man bruker sprayflaske spres det kjemikaliegasser som kan være ubehagelig å puste inn i store
mengder. Med den nye dynkeflasken unngår man
dette ved at man i stedet konsentrerer en liten mengde med konsentrat og vann i flytende form der man
tidligere ville sprayet en væske. •

Valg av leverandører
er viktige for Sodexo
og for vårt miljøog risikofokus
i verdikjeden.

Miljøtiltak i hver personalrestaurant
Hvert år gjennomfører vi en omfattende spørreundersøkelse blant alle våre personalrestauranter. Her setter vi fokus på miljø (organisk og uorganisk avfall, energi, vann,
kjemikalier, helse og ernæring). Resultatene fra undersøkelsen kommer ut i en rapport
som blir presentert for våre ansatte og kunder. Tanken med presentasjonen er at man
sammen kan se på forbedringsmuligheter og i fellesskap komme fram til gode miljøtiltak på arbeidsplassen.

Strenge krav til leverandører
Sodexo har et krav om at alle leverandører av produkter og tjenester til Sodexo skal
registrere seg i vår leverandørportal. I portalen må leverandørene oppgi informasjon
knyttet til områder som helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Leverandørene må også
laste opp dokumentasjon. Ved valg av leverandører er dette viktige punkter for Sodexo
og for vårt miljø- og risikofokus i verdikjeden. Dersom en leverandør ikke klarer å oppfylle
våre krav blir de ikke godkjent som en leverandør til Sodexo.
Sodexo har i tillegg til ovennevnte krav, egne globale retningslinjer for leverandører som
de må akseptere og godkjenne. Dette er retningslinjer som:
• Etiske retningslinjer for leverandører
• Helse- og sikkerhetspraksis for leverandører og underleverandører
• Globale helse- og sikkerhetsretningslinjer
• Vilkår for underleverandører
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Nordiske smaker
i fokus
Tre uker i oktober serverte Sodexo det aller beste
fra det nordiske kjøkken i temaaktiviteten Nordic
Flavours. Fire av våre beste nordiske kjøkkensjefer
hadde valgt ut sine favorittoppskrifter som ble
servert under temaet Nordic Flavours.

D

e fire kjøkkensjefene har alle deltatt
i utvekslingsprogrammet Sodexo
Global Chef. I fire uker har de vært i
et annet land og tilberedt og servert
mat fra hjemlandet i Sodexos personalrestauranter.
– Vi trenger ikke reise langt avgårde for fantastiske matopplevelser og overraskelser basert på
lokal mat. De nordiske landene har mye god mat
og råvarer å by på, sier Food service design coordinator i Sodexo Katri Saraste.
LOKALE HØYDEPUNKT
Under temaaktiviteten Nordic Flavours fikk hver
kjøkkensjef tildelt en uke hvor de var ansvarlig for
menyen.
– Jeg går aldri lei sesongens grønnsaker. Det
er lett å forvandle grønnsakene til nydelige lunsjretter. Uten nykvernet svart pepper hadde jeg
heller ikke klart å lage god mat, forteller André
Wels som var Norges utsendte kjøkkensjef til
Global chef i USA. I løpet av den norske uken
ble det servert retter som jeg fikk gode tilbakemeldinger på da jeg presenterte de for amerikanere
under Global Chefs turné i USA.

Edis «Eddie» Dautovic er kjøkkensjef fra Sodexo
i Sverige og hans favoritturt er dill. Urten minner
han om svaberg og nordisk hav. – Dill passer veldig
godt sammen med f.eks. lammekjøtt og fisk. I de
svenske rettene kombinerte jeg forskjellige råvarer
og smaksnyanser fra den svenske matkulturen på
en ny måte, forteller Eddie Dautovic.
I den danske uken ble det servert danske favoritter
som også er lette å tilberede. - En av mine absolutte favoritter er løpstikke. Løpstikke egner seg både i
vegetar- og kjøttretter og desserter. Den har en helt
unik smak, forteller kjøkkensjef Réne Stegmann fra
Danmark.
– Jeg for min del foretrekker finske råvarer, spesielt finske fiskearter, sopp og bær. Jeg setter pris
på de unike smaksnyansene i mat vi finner i finske
innsjøer og skoger. I den finske uken ble det servert
velsmakende finske lunsjretter, forteller kjøkkenmester Tommi Hedman fra Helsinki. Hedman. •

Kjøkkensjefene fikk sette sitt
personlige preg på menyene. Tommi
sine retter var basert på råvarer man
finner i den finske naturen som fisk,
bær og sopp.
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INDIVIDER

SAMFUNN

26–34
MILJØET

SOM EN
ARBEIDSGIVER

Forbedre livskvaliteten
for våre ansatte

Sikre en mangfoldig
arbeidsstyrke og en
inkluderende kultur som
reflekterer samfunnet
vi lever i

SOM EN
SERVICETILBYDER

Tilby og oppmuntre våre
kunder til å ta sunne
livsstilsvalg

Fremme lokal utvikling,
rettferdig, inkluderende
og bærekraftig praksis

Utnytte ressursene
på en ansvarlig måte og
drive tjenester på en måte
som gir mindre CO2 utslipp

SOM EN
SAMFUNNSAKTØR

Bekjempe sult og
feilernæring

Benytte mangfold og
inkludering som en faktor
for å drive endringer
i samfunnet

Fremme bærekraftig
ressursbruk
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Fremme en kultur hvor
vi tar ansvar for miljøet
på arbeidsplasser og
blant ansatte

S

om en samfunnsaktør med virksomhet i 80 land har vi et ansvar
for å drive selskapet på en måte
som bidrar til bærekraftig utvikling
og utnyttelse av ressurser.

Better Tomorrow 2025 gir klare målsetninger
og ambisiøse forpliktelser som har en direkte
tilknytning til selskapets strategi. Det vil hjelpe
oss i å oppfylle våre kunders forventninger til
oss, engasjere våre medarbeidere, gjester og
andre vi er i kontakt med. Oppnåelse av disse
forpliktelsene vil også sikre at vi ivaretar krav
og regelverk som vi ser iverksettes i økende
grad verden over. •
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Stop hunger

I

Sodexo er vi opptatt av alle de faktorene som
bidrar til livskvalitet for mennesker og det er
noen grunnleggende behov som må dekkes for
at vi skal oppnå dette. Derfor opprettet Sodexoansatte i USA Stop Hunger i 1996. Amerikanske kollegaer i Boston-området så at når skolekantinen var stengt i sommerferien medførte det at mange barn ikke fikk i seg tilstrekkelig næringsrik mat.

Sodexos ansatte bestemte seg derfor for å dele ut gratis mat i de fattigste områdene. Dette var starten på
historien til Stop Hunger.
I dag er Stop Hunger et globalt nettverk av ideelle
organisasjoner som arbeider for at alle i verden skal ha
nok og næringsrik mat. Ansatte, kunder, gjester, leverandører og samarbeidspartnere bidrar til aktiviteter i
alle de 80 landene hvor Sodexo har virksomhet. •

2017
82,000

WHO?

SODEXO EMPLOYEES, THEIR FAMILIES AND FRIENDS, CUSTOMERS,
CONSUMERS AND SUPPLIERS

volunteers

3
6.
million U.S. dollars collected

6

41

www.stop-hunger.org

countries

HERE, THERE AND WAY
OVER THERE!

FROM THE UNITED STATES TO COLOMBIA,
CAMBODIA, ROMANIA, GHANA AND TUNISIA

1,200

TO SUPPORT PROJECTS CARRIED OUT WITH

partner nonprofits and NGOs

INCLUDING THE WORLD FOOD PROGRAMME, THE LEADING
HUMANITARIAN ORGANIZATION FIGHTING HUNGER WORLDWIDE

BUZZ

55% OF THE PROGRESS MADE AGAINST HUNGER
IN THE LAST 25 YEARS COMES FROM IMPROVING
THE SOCIAL STATUS OF WOMEN

Empowering
women is a priority

HEADLINE

THAT ADDS UP
TO THREE MEALS
A DAY FOR 1,370
FAMILIES OF FOUR
FOR ONE YEAR

million meals or the equivalent distributed

SHARING
EXPERTISE
NUTRITION, QUALITY, HYGIENE, FOOD SAFETY, PROCUREMENT, ETC.

all our volunteers,
thank you todonors
and partners
A big
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Samarbeid med
Kirkens Bymisjon

Her er noen av de aktivitetene
vi gjennomførte sammen med
Kirkens Bymisjon i 2017:

Vårt samarbeid med Kirkens Bymisjon har pågått siden
2004 og er langt mer enn at vi gir økonomisk støtte.

D

et som gjør dette samarbeidet spesielt er at våre medarbeidere deltar
aktivt på mange ulike måter. Vi treffer mange mennesker og opplever
mange reaksjoner på hvilken stor
forskjell vårt bidrag gjør. Det å bli sett er et grunnleggende behov vi mennesker har, og det er nettopp
det å se mennesker og snakke med de, vi får muligheten til å gjøre.
Vi kommer i kontakt med mennesker på en
helt annen måte enn det vi gjør ellers. Og dette
er noe Sodexos medarbeidere setter stor pris på.
EN AV ILDSJELENE
André Erni er Key Account Manager i Sodexo og
han er involvert i alle aktivitetene vi gjør med
Kirkens Bymisjon i Oslo hvor det er mat involvert.
Han sørger for mat, utstyr og personale og sørger
for at gjennomføringen av arrangementene går
som planlagt.
André ønsker også å være et godt forbilde for
barna og engasjerer også resten av familien til å
stille opp for andre mennesker.
– «Det var ett år som jeg og familien var med
på julaftenfeiring i domkirken i Oslo. Det var fint å
kunne være med på dette og gi noe til samfunnet.
Barna mine lærer også av dette,» sier han •
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André sier: «Det er
fint å kunne være
med å hjelpe andre
på denne måten.»

20 ORANSJE SKJERF TIL
KIRKENS BYMISJON
Hvert år farger Kirkens Bymisjon hele Norge oransje. De oransje skjerfene er resultatet av en stor
strikkedugnad hvor 20 Sodexo-ansatte deltok
sammen med tusenvis av andre som ønsket å
bidra til Kirkens Bymisjon sin juleaksjon.
Strikkedugnaden pågikk i september og
oktober og ble avsluttet med «årets varmeste dag» den 1. november. Dagen innledet også
Kirkens Bymisjon sin juleaksjon «Gled en som
gruer seg til jul». Da ble over 10 000 skjerf delt
ut, hengt opp og brukt. •
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GRILLFEST I BØRSPARKEN OG
PÅ ENGA
I nydelig sommervær i juni grillet og serverte vi mat
på en sommerfest for beboere med familie og ansatte ved Enga behandlingssenter.
I august var 20 Sodexo-ansatte med å lage
mat, organisere og servere gjestene under årets
store grillfest i Børsparken. Det er en unik grillfest når Oslo Børs åpner portene til parken
for rusavhengige og folk i gatemiljøet i Oslo.
Grillfesten har blitt en årlig tradisjon og det var 9.
året Sodexo deltok på dette arrangementet. •

DUGNAD I BJØRVIKA
1. juni var det dugnad i Bjørvika i samarbeid med
Lønn som fortjent og bedrifter i området. Sodexo
bidro med frivillige som ryddet gatene og med grilling av pølser på Salt som en hyggelig avslutning
på dugnaden. •

PÅSKEEGG PÅ ENGA
I påsken var ansatte fra Sodexos hovedkontor på
besøk på Enga som er en bo, omsorg og rehabiliteringsinstitusjon for rusmisbrukere i Oslo. Her deltok vi ved en fellessamling, snakket med beboerne
og delte ut påskeegg. •

SUPPESERVERING PÅ
JERNBANETORGET
Sodexo deltok i en markering for julekampanjen
«Gled en som gruer seg til jul» med utdeling av
suppe på en kald ettermiddag i desember. •

MIDDAGER I FØRJULSTIDEN
Sodexo bidrar med mat og servering ved flere
julebord og arrangementer i førsjulstiden både
i Oslo og Stavanger. •

ÅRETS JULEGAVE TIL
INKLUDERINGSARBEID
Det har blitt en tradisjon i Sodexo at vi i stedet for
gaver til ansatte og kunder gir en pengegave til
Kirkens Bymisjon. I 2017 har medarbeiderne bestemt at disse pengene skal gå til Kirkens Bymisjon
sitt arbeid med inkludering og integrering.
Kirkens Bymisjon har egne tiltak for å fremme
inkludering og integrering i det norske samfunnet.
Et av disse tiltakene er et samarbeidsprosjekt i
Groruddalen for flyktninger som skal bosettes i de
fire bydelene. Sodexo hadde i 2017 to personer fra
dette prosjektet i arbeidspraksis hvorav en har blitt
tilbudt kontrakt som tilkallingshjelp. Vi har en ambisjon om å tilby arbeidspraksis til flere etter hvert.
Prosjektet er et samarbeid og felles løft fra
Kirkens Bymisjon, fagpersoner, nettverk, lokalsamfunnet, frivillige og bedrifter for bedre å
inkludere bosatte flyktninger i arbeidsliv og lokalsamfunn. Dette er et spennende arbeid som favner
vidt og inkluderer mange. Dette prosjektet trenger
økonomiske midler for å kunne sikre videre drift, og
Sodexos bidrag kommer godt med i denne sammenhengen. •
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WasteLESS Week
– En global
forpliktelse
WasteLESS Week en global, fem-dagers kampanje
som Sodexo gjennomfører i oktober hvert år.
I løpet av uken oppfordrer Sodexo ansatte, kunder og
brukere til å være sparsomme når det gjelder forbruk
av vann, energi og papir.

W

asteLESS week ble gjennomført siste uken i oktober og
fokus var ulike tiltak for å
effektivisere og forbedre
avfallshåndteringen. Betydningen av å redusere matavfall ble også fremhevet i løpet av uken. For eksempel oppfordret vi våre
gjester til ikke å ta mer mat på tallerkenen enn det
de spiser opp og ikke ta mer enn en serviett om
gangen.
- Våre medarbeidere arbeider for å redusere
mengden avfall og forbruk av naturressurser sammen med våre kunder. WasteLESS week er vår måte
å takke våre kunder for et godt samarbeid, og samtidig er det en fin mulighet til å markere vårt engasjement for miljøet og de aktivitetene vi utfører, sier
Per Liljedahl, direktør QHSE Sodexo Norden.
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Sodexo har i samarbeid med WWF (Word
Wildlife Fund) utarbeidet en oversikt over karbonutslipp forårsaket av Sodexo Group. Vi har jobbet
aktivt for å redusere mengden utslipp i mange år,
og vårt globale mål er å redusere Sodexos karbonutslipp med 34 % innen 2025, sier Liljedahl. •

Reduksjon av avfall over
en femdagers periode
inspirerer til innsats hele
året, noe som er vårt
endelige mål.

OM

WasteLESS Week
HVA ER DET?
WasteLESS Week er en fem-dagers kampanje som
Sodexo gjennomfører hos våre kunder rundt om i
verden hvert år. Det gir forbrukere, kunder og Sodexo-ansatte mulighet til å sette fokus på fordelene ved å kaste mindre mat og redusere bruken
av energi, papir og råvarer.
HVORFOR GJØR SODEXO DETTE?
Våre kunder og ansatte er engasjert i ting som
bidrar til å redusere avfall. WasteLESS Week er
en mulighet til å takke dem og vise dem de positive fordelene ved deres handlinger. Vi vet at den
beste måten å oppmuntre til nye vaner er ved å
gjøre det enkelt og meningsfylt.

HVORDAN VIRKER DET?
Gjennom plakater, video og aktiviteter viser vi
de konkrete fordelene ved å kaste mindre. Kampanjemateriell kan tilpasses hvert enkelt sted for
å vise hvordan handlinger har lokale og globale
fordeler.
HVOR LENGE HAR SODEXO GJORT DETTE
OG HVA ER RESULTATENE?
Vi startet med WasteLESS Day i 2012 og utvidet
til en uke i 2013. Reduksjon av avfall over en femdagers periode inspirerer til innsats hele året, noe
som er vårt endelige mål. •
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Redusert matsvinnet
med 27 % fra 2014

Målet er å halvere
matsvinnet innen
2030.

Sodexo har et eget program «Wastewatch»
for håndtering av matsvinn. Siden 2014 har
Sodexo målt matsvinn fra lager, produksjon,
servering og tallerken.

I

denne forbindelse har vi innført en rekke
tiltak for å redusere matsvinnet. Vi har
redusert matsvinnet med 27 % fra vi startet
opp og fram til i dag. Ut fra resultatene ser vi
at det er mulig å redusere matsvinnet ytterligere. Noen personalrestauranter kaster mye mat
mens andre kaster lite.

MEST AVFALL FRA PRODUKSJON
Våre undersøkelser viser at den største andelen
av matavfall er fra produksjon og servering,
totalt utgjør det 75 % av matsvinnet. I personalrestauranter med buffet ser vi at matsvinnet øker
sammenlignet med personalrestauranter der man
betaler etter prisliste.•
Klima- og miljøminister
Vidar Helgesen og
Nora Kværnes som
undertegnet erklæringen
på vegne av Sodexo.

FORDELING AV MATAVFALL I SODEXO 2017

2 % Lager
41 % Produksjon
34 % Servering
23 % Tallerken

I

september var Sodexo hos klima- og miljødepartementet og signerte tilslutningserklæringen om reduksjon av matsvinn sammen med andre bedrifter fra matindustrien,
serveringsbransjen, primærnæringen og
dagligvare. Bedriftene skal gjennomføre tiltak
for å redusere matsvinn i egen bedrift og samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden. Dette er
en forlengelse av avtalen som ble signert i juni

av 5 departementer og 12 bransjeorganisasjoner
om reduksjon av matsvinn. Målet er å halvere matsvinnet innen 2030.
– Dette er verdens mest ambisiøse avtale mot
matsvinn. Å kaste mat er sløsing med ressurser
og gode produkter. Ved å forplikte seg til å redusere matsvinn, viser de store dagligvarekjedene og
matindustribedriftene at de mener alvor, sa daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen. •
SODEXO Samfunnsansvarsrapport 2017
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Salg av overskuddsmat reduserer
matavfallet med
1 tonn i året
I Sodexos personalrestaurant på hovedkontoret til DNB har
de jobbet systematisk med å redusere matsvinnet i flere år.
Våren 2017 startet de et prosjekt som har redusert matavfallet
med over 800 kg på 9 måneder. Det som blir igjen av mat
etter lunsjen, selges som overskuddsmat til en billig penge
til DNB-ansatte.

V

i lanserte overskuddsmat i slutten
av april, og det har blitt en kjempesuksess! Den første måneden produserte vi 566 porsjoner og vi solgte
415 av dem. Totalt i 2017 solgte vi
1800 porsjoner med overskuddsmat. Dette reduserte matavfallet med over 800 kilo i 2017, sier
Erica Engstrøm, assisterende Site Manager
Sodexo, DNB Bjørvika.

gingen, vil det alltid være litt mat til overs i en så
stor personalrestaurant. Sodexo tok derfor i samarbeid med DNB initiativet til å starte opp med
overskuddsmat. Når kantina stenger halv to, går
de ansatte over hvor mye mat som er til overs, og
lager matbokser med overskuddsmaten i. Denne
maten kan de ansatte i DNB kjøpe til 29 kroner.
Dette er billig mat for kunden, og er et miljøvennlig
tiltak, forteller Engstrøm.

Sodexo har siden oppstarten av personalrestauranten i 2012 hatt fokus på matsvinn og jobbet målbevisst for å redusere matavfallet. Matavfallet er
allerede redusert med ti tonn i året, og i samarbeid
med DNB tar de nå ytterligere grep for å minske
matsvinnet.
– Hver dag serveres det en varm kjøttrett og
en varm fiskerett til lunsj i kjøtt- og fiskeavdelingen vår. Selv om vi er veldig nøye med planleg-

OVERTIDSMAT ELLER TA-MED-HJEM
Overskuddsmaten selges i kiosken i forseglede
plastbokser på ettermiddagen. Maten er pakket i
en emballasje som tåler oppvarming i mikrobølgeovn.
Engstrøm forteller at det varierer fra dag til dag
hva som er igjen av mat.
– Noen ganger er det igjen lite mat, andre
ganger noe mer. Det er store variasjoner på hvor
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Erica Engstrøm som er
assisterende Site Manager
og soussjef Fabio Fabietti
er fornøyd med salget av
overskuddsmat.
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Beate som er ansatt i DNB
kjøper ofte overskuddsmat
med seg hjem til familien.

mange porsjoner med overskuddsmat som er
igjen etter at lunsjen er ferdig. Den første tiden
var det mellom 35-45 porsjoner om dagen.
Men utover året har de blitt enda flinkere til å beregne mat så da ble det solgt 10-20 bokser om
dagen. Vi prøver å lage matboksene mer som en
middag enn det som serveres til lunsj. Boksene består enten av fisk eller kjøtt og litt tilbehør, sier hun.
Mange velger å ta med seg overskuddsmatboksene hjem, men det er også en del som spiser dette
som overtidsmat.
– Her i DNB er det folk på jobb døgnet rundt, og
mange setter derfor pris på å ha muligheten til å
kjøpe seg sunn overskuddsmat til en billig penge,
forklarer Engstrøm.

OFTE FISK TIL OVERS
Engstrøm synes dette er en god og miljøvennlig
løsning som sørger for at man kaster mindre mat.
Og fornøyde kunder er en bonus.
– Jeg håper at andre personalrestauranter kan
se og lære av dette. Kanskje ønsker de å kopiere vårt
prosjekt, eventuelt lage sin egen versjon av det. Det
viktigste er at man kan finne løsninger som bidrar
til at matsvinnet blir mindre, forteller hun.
Renholdsansvarlig Beate Voetmann i DNB er en
av dem som synes ordningen med overskuddsmat
er nyttig, og hun benytter seg av den stadig vekk.
– Jeg kjøper overskuddsmat hvertfall én gang
i uka. Jeg lager mat, men er ikke noe særlig glad i
det. Derfor pleier jeg å kjøpe med en overskudds-

matboks til både meg, datteren min og mannen
min som vi kan spise til middag hjemme, sier hun.
Voetmann forteller at det som oftest er fiskeretter som er igjen i overskuddsboksene.
– Det synes jeg er helt genialt, fordi fisk er det
vanskeligste å lage selv hjemme på en spennende
måte. Her i personalrestauranten lages det mye
god mat og det er mye variasjon. I tillegg er det
både miljøvennlig og billig, sier hun fornøyd. •

Flaskeinnsamling
til kreftsyke barn

S

odexo avdeling Trafikk Gardermoen har en ordning med innsamling av gjenvinnbar drikkeemballasje i stål, aluminium og
PET (plast) fra fly. Sodexo sørger for at
materialet går til gjenvinning og dette
brukes hovedsakelig til å lage nye bokser og flasker. I 2017 samlet Sodexo inn
flasker til en verdi av 127 114 kroner.
Dette beløpet er overført til Barnekreftforeningen. •
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Skiglede på
barneskirenn
I overkant av 700 barn deltok på SodexoDæhlieløpet på Maura søndag 12.mars 2017.
Det er 9. året Sodexo er med som sponsor og
samarbeidspartner til barneskirennet som i
2017 feiret 20-årsjubileum.

S

odexo og våre samarbeidspartnere bidrar til at arrangementet har
et solid økonomisk fundament og overskuddet går i sin helhet til
ski- og idrettsarbeid i lokalsamfunnet. Midlene har de siste årene
bidratt til utbedring av løypenettet i store deler av Nannestad kommune. Snøsikre forhold og lang sesong gjør at området er populært
og mye brukt av skientusiaster fra store deler av Romerike.
Tusen takk til våre samarbeidspartnere:
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Vi engasjerer oss

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.

F

or 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.

UTMERKELSER
I flere år har Sodexo fått utmerkelser og anerkjennelse for vårt arbeid for bærekraftig utvikling. Dow Jones Sustainability Index (DJSI) er en global indeks for oppfølging av økonomiske resultater hvor de selskapene i verden som er ledende på bærekraft blir vurdert.
Indeksen bygger på analyser av økonomiske, miljømessige og sosiale faktorer og Sodexo er
nå rangert på topp som «Industry Leader» for tolvte året på rad. En annen stor utmerkelse
Sodexo har fått det siste året er i RobecoSAM sustainability yearbook hvor vi beholder vår Gold
Class-plassering.

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. Alle avdelinger og deler av virksomheten
er representert. Teamets oppgave er å koordinere og implementere aktiviteter
knyttet til Better Tomorrow.
VI JOBBER SAMMEN
Ingen virksomhet kan skape en bedre morgendag alene. Men vi kan gjøre
meningsfulle ting ved å samarbeide tett i partnerskap 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.
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Sodexo AS
Eikenga 11
0579 Oslo
info.no@sodexo.no
www.sodexo.no
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