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AGENDA

 Paulig Group presentation

 Hur jobbar vi med hållbarhet och arbetsmiljö/hälsa & 

säkerhet på Paulig Group?

 ISO 45001 – exempel och diskussioner om hur man kan

implementera i verksamheten

Implementering av ISO 45001 (OHSAS 18001) –
systematiskt arbetsmiljöarbete
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Vem är jag ?

2017-03-303

Privat Professionellt

 Gift med Carl-Erik
 Bor på en ö nära Göteborg -

Tjörn
 4 barn and 3 barnbarn
 Scout ledare
 Danspedagog
 Trädgård- och fjällaktiviteter
 Saltvatten akvarium och 3 

katter

Kompetenser
 Miljö- och arbetsmiljöledning
 Kvalitetsledning
 Affärsprocessutveckling
 Förbättrings metoder
 Hållbarhet
 Extern QEHS Revisionsledare
 Ledarskap

Arbetslivserfarenhet från;
 Fordonsindustrin
 Företagshälsovård
 Certifieringsorgan nationellt och

internationellt

Utbildning
 Miljö och arbetsmiljö, inklusive

lagstiftning

Implementering av ISO 45001 (OHSAS 18001) – systematiskt 
arbetsmiljöarbete
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Paulig presentation
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Paulig-koncernen 2016

2016
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37%

34 %

23 %

4 %

Norden 59 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Centraleuropa 20 % - - -

Storbritannien 9 % - -

Baltikum 6 % - - - - - - - - - - - - - - - - -

Övriga 1 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-
-

-

Paulig-koncernen i korthet

2016

905 MEUR

1876

Omsättning per division 

Omsättning Våra varumärken 

Omsättningen per marknadsområde 

Ett familjeägt bolag. Gustav Paulig grundade företaget 

Ryssland 5 % - - - - - - - - - - - -

Kaffe Världens Mat
& Kryddor

Snack Food Naturally 
Healthy
Food

7 PAULIG-KONCERNEN 2016
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Finland 18 % - - - - - - - - - - -

- - - - Sverige 28 %

Ryssland 9 % - - - - -

Estland 9 % - - - -

Storbritannien 7 % -- - -

Övriga 8 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - Belgien 21 %

 Grow 
 Together

 Stay 
 Curious

2016

1890

 Strive for 
 Excellence

Paulig-koncernen i korthet

Antalet anställda per land Personal 

Värderingar  

Mission Verksamhet i 13 länder 

58% 42%

8

-

PAULIG-KONCERNEN 2016
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Paulig-koncernens organisation

2016

Strategi och Hållbar tillväxt 

Ekonomi och IT

Företagsjuridik och Indirekta inköp & utveckling

HR

KAFFE-
DIVISION

VÄRLDENS
MAT &

KRYDDOR-
DIVISION

SNACK
FOOD-

DIVISION

NATURALLY 
HEALTHY

FOOD-
DIVISION

Paulig-koncernen

9 PAULIG-KONCERNEN 2016
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Starka varumärken 

2016

Paulig Jubileums Mocca och President 
lanserades år 1929. Idag är de Finlands 
mest kända och efterfrågade 
kaffevarumärken. 

Den lilla te- och kryddbutiken som 
grundades år 1911 i Göteborg, har vuxit 
till Nordens ledande krydd- och mat-
konceptföretaget och betydande aktör 
i hela Europa. 

Affärsiden för företaget som grundades 
år 1940 var enkel: att erbjuda god och 
hälsosam mat till alla som vill äta och 
leva hälsosamt. På 1970-talet 
lanserades Risentas gula förpackningar.  

10 PAULIG-KONCERNEN 2016
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Företagsansvar

2016 PAULIG-KONCERNEN 201611
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Etiska principer som vägledning

2016

Vi undviker 
konflikter

Vi överträffar 
konsumenternas 

förväntningar

Vi tar ansvar för 
våra inköp

Vi bryr oss om 
miljön

Vi värdesätter 
andra

Vi bygger 
förtroende

De etiska principerna hjälper oss att 
göra ansvarsfulla beslut och val. Etiska 
problem löser vi med hjälp av vårt 
samvete och sunt förnuft. 

HUR GÖR JAG RÄTT?

PAULIG-KONCERNEN 201612
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Vårt ansvar gäller hela kedjan

Odling Förädling Transport Tillverkning Distribution Konsumtion

Odling 

(plantering, 

skötsel och 

skördearbete)

Vidareförädling

till mat-och 

dryckesråvaror

Transport av 

råvaror för 

produktion

Inköp 

Produktutveckling 

Produktion 

Förpackning

Marknadsföring och 

försäljning av 

produkter till kunder 

och konsumenter

Njutbara 

smakupplevelser

Sustainable business – good for people, planet and profit 
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Att befrämja 
socialt 
ansvar

Att ha 
omsorg om 
miljön

Att stöda 
konsumenternas 
hälsa och 
välbefinnande

Att agera som 
en konstruktiv
partner i 
samhället

2015 PAULIG GROUP

Våra mål 2020

Vi deltar i byggandet 
av ett rättvist samhälle 
i hela leveranskedjan

Vi har minskat vår 
miljöpåverkan genom 

hela värdekedjan

Vi erbjuder 
produkter och tjänster 
som stöder en hållbar 

livsstil för 
konsumenterna

Vi har förbättrat 
arbetsförhållanden och 

stärkt de mänskliga 
rättigheterna i 

leveranskedjan och i vår 
verksamhet
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Vi är en del av samhället

 Koncernen stöder byggandet av det nya barnsjukhuset

med en donation på 1,5 miljoner euro. 

 Som partner till företaget Mitt Liv har Santa Maria 

sedan 2010 hjälpt invandrare genom att öppna dörrar

till det svenska samhället och arbetslivet. 

 Paulig deltar i det Samhälleliga åtagandet för hållbar

utveckling, för att skapa välbefinnande i Finland och världen. 

2016 PAULIG-KONCERNEN 2016

” Vi äro alla länkar i ett samarbete till förmån 

icke blott för oss själva och vårt företag, utan 
även för hela vårt moderna samhälle med 
dess mångahanda olika funktioner.”

Eduard Paulig 1948

15
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Vi tar ansvar för våra inköp

För att trygga att våra inköp är socialt och 

miljömässigt hållbara

 samarbetar vi långsiktigt med leverantörerna

 genomför vi auditeringar i ursprungsländerna

 stöder vi odlarsamhällena

 använder certifierade råvaror

2016 PAULIG-KONCERNEN 2016

Till slutet av år 2018 rostas Pauligs kaffe av certifierade eller 
verifierade råvaror. 

Våra experter
orienterar sig i 

kaffeproduktion 
i Etiopien

Santa Maria
Sweet Hot Chili 

sauce
produktion i 

fabriken i
Thailand

16
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Vi minskar vår miljöpåverkan
– efter möjlighet i hela värdekedjan

Förnybar energi används i Finland och Sverige. 

 I rosteriet i Nordsjö rostar Paulig kaffet med biogas och använder 

vindkraftsproducerad el. 

 I Sverige använder Världens Mat & Kryddor-divisionen och 

Risenta förnybar el. 

Santa Maria erbjuder konsumenterna hållbara alternativ. 

Till och med 2020

Andelen ekologiskt producerade produkter 10% av försäljningen .

Andelen vegetariska recept 20% av alla recept på våra webbsidor. 

 Vi arbetar för att minska matsvinnet både 

i vår egen produktion och på konsumenternas bord.

2016 PAULIG-KONCERNEN 2016

I Nordsjö är 
andelen 
förnybar 

energi redan 

92%

17
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Produkter som stöder 
välbefinnande och hälsa

2016

Hälsa och hållbar produktion i fokus då 

Santa Maria utvecklar sina produkter.

 Mindre salt och socker, utan att pruta på smaken 

 Så lite tillsats- och konserveringsämnen som 

möjligt 

 Bilderna på förpackningarna visar goda matval.

Snack Foods och Santa Marias tacos är  

glutenfria.

Risenta vill hjälpa konsumenterna att njuta av 

välsmakande hälsosam mat 

och en aktiv livsstil. 

PAULIG-KONCERNEN 2016

Risentas ekologiska 
och hälsosamma 

bönpasta valdes till 
årets 

livsmedelsprodukt i 
Sverige!

Santa Maria
tacos, nachos och 
tortillor steks i en 

oljeblandning 
med goda fetter. 

18
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Vi vill skapa en bra arbetsplats
– välbefinnande, säkerhet, lika möjligheter och bra ledarskap

Goda resultat i TellUs-personalenkäten 2015

 Resultaten i Paulig-koncernen förbättrades och låg 

fortsättningsvis över det europeiska medelvärdet.

 Arbestgivarimagen är stark och arbetstagarna 

engagerade.

 Målet är att genomföra mål- och utvecklingssamtalen 

med alla anställda.

Arbetshälsa- och arbetarskydd på god nivå 

– noll olycksfall som mål

 Koncernens enheter har inlett program för att 

förbättra arbetssäkerheten.

De etiska principerna som del av inskolningen

2016 PAULIG-KONCERNEN 2016

TellUs-personalenkät 2015

Löytyisikö
teiltä tähän 

koulutuskuva tmv?

Förtroendestigen

19
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Arbetsmiljö/Hälsa & Säkerhet -
Paulig Group Health & Safety Program

2016-03-3120
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“Sustainable organization” 
that contributes to our targets with engaged, 

motivated and healthy employees”

Implementering av ISO 45001 (OHSAS 18001) – systematiskt 
arbetsmiljöarbete
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Fysisk

Social

Organisatorisk

Implementering av ISO 45001 (OHSAS 18001) – systematiskt 
arbetsmiljöarbete
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Implementering av ISO 45001 (OHSAS 18001) – systematiskt 
arbetsmiljöarbete
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Systematiskt hälsa & 
säkerhetsarbete

Förebygga skador och
ohälsa

Hälsofrämjande arbete

Etablera en stark
säkerhets kultur

Implementering av ISO 45001 (OHSAS 18001) – systematiskt 
arbetsmiljöarbete
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Implementering av ISO 45001 (OHSAS 18001) – systematiskt 
arbetsmiljöarbete
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Månadsrapportering
KPI reporting on plant, division and PG level

Nuvarande KPI´s;

 Minska Frequency rate – Lost Time Accidents; Mål 0
 Minska Severity rate – Lost Time Days; Mål 0
 Minska antal Tillbud (övervakning, inget mål)
 Öka antalet Risk observationer; Mål att öka med 30% 

jämfört med utfall 2016

Nya KPI´s för 2017;

 Skador utan frånvaro (Övervakning under 2017)
 Frisknärvaro 95% (Övervakning under 2017)

Implementering av ISO 45001 (OHSAS 18001) – systematiskt 
arbetsmiljöarbete
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ISO 45001 implementering

27 2017-02-13
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Vänd dig om till din granne och diskutera under  
10 minuter;

Vad är det som gör att man lyckas med att
implementera arbetsmiljö/hälsa & säkerhetsarbetet i
verksamheten?

Välj ut topp 3 och dela med resten av gruppen

Implementering av ISO 45001 – systematiskt arbetsmiljöarbete
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Integrering i 
verksamheten  

Kompetens/
resurs inom 
arbetsmiljö

Ägarskap 
hos högsta 
ledningen

Implementering av ISO 45001 – systematiskt arbetsmiljöarbete
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Ägarskap Integrering Kompetens/resurs

Höjd medvetenhet och
förståelse;

Få ett commitment att; Resurs för att driva
implementering och ge
support till organisationen
efter implementering

• Förklara och visa på
vinster och risker - “Sälj
in” 

• integrera arbetsmiljö/ 
hälsa&säkerhet i alla processer 
– hela vårt arbetssät

• Intern kompetens
• Extern kompetens

• Planera
implementeringen och få
ett engagemang från
ledningen

• Återkoppla regelbundet

• arbetsmiljö/hälsa&säkerhet är
en del av verksamhetens
strategiprocess

• Utse implementeringsgrupp
• Vem skall delta? (linjechefer, 

skyddsombud, medarbetare
etc.)

• Del av ett hållbart
affärstagande

• Arbetsmiljö/hälsa&säkerhet
blir en del av målstyrning, 
resultatplaner, samt
bonussystem

• Få förståelse från samtliga
medarbetar – what´s in it for 
me?

Implementering av ISO 45001 – systematiskt arbetsmiljöarbete
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Establish 
Roadmap

Identify 
processes and 
activities to 
complement

Identify 
resources needed

Communication 
material

Internal audits 

Obligations 
compliance 
follow up 
completed

January - 18

2017 –
Implementation 

Phase

2018 –
Execution Phase

2016 –
Preparation Phase

Management 
review 
completed

February -18

Define processes 
and procedures 
to develop & 
implement EHS 
requirements

Documentation  
WoW in IMS

Internal audits

Management 
review

Certification ISO 
14001:2015 
whole division

March - 18

Our business strategies, 
decision and performance 

leaves a better TASTE 
behind in regards to; 

 Peoples well-being 
and safe work 

conditions

 Improved way of 
working

 Reduced 
environmental 

impactProcess context, 
obligations etc.

Environmental 
aspects 

EHS risks &  
opportunities

Define objectives 
on relevant levels

Plan & prioritize 
processes to  
develop (with BP 
development)

Establish 
methods and 
templates

Divisional 
context, 
obligations etc.

Project planning 
on process level

Training 
program

T1 2017

T2 2017

T3 2017

T1 2018

T1 2018

T2 2018

T3 2016

WFFD Implementation of ISO 14001:2015 & ISO 45001

Common EHS values & objectives

Change management (involvement & realization)

Management system defined, established and implemented

Process EHS awareness, monitoring and improvement

Process EHS knowledge and compliance

EHS performance improvement
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4. Context of the organization

Understanding the organization and its context

Understanding the needs and expectations of 
interested parties (incl. expectations of workers) 
Determining the scope of the OHS 

Health & Safety management system

5. Leadership

Top Management shall demonstrate leadership & 
commitment with respect to the OHS

H&S policy

Organizational roles, responsibilities and authorities

Participation and consultation

2017-02-13

Implementering av ISO 45001 – systematiskt arbetsmiljöarbete
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Implementering av ISO 45001 – systematiskt arbetsmiljöarbete
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Exempel på metoder/arbetssätt för att identifiera “Verksamhetens sammanhang” 
Context of the organization

Strategi process möjligheter

Intressentanalys kartläggning

SWOT analys möjligheter, risker, hot, svagheter

Enterprice Risk Management affärsrisker

Implementering av ISO 45001 – systematiskt arbetsmiljöarbete
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Exempel på mall för att dokumentera/summera Context of the organization

Context of the organization - Analyze

Yes NoIssues

Internal/

External

Relevant to business

Interested parties Criterias to monitorNeeds & Expectations

Possibilities for 

negative effect

Possibilities for 

positive effect

Implementering av ISO 45001 – systematiskt arbetsmiljöarbete
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6. Planning

Actions to address risks and opportunities

Consider the effective participation of workers

Hazard identification and assessment of OH&S risks

Compliance obligations 

Planning action (preventative actions)

H&S objectives and planning to achieve them

2017-02-13

Implementering av ISO 45001 – systematiskt arbetsmiljöarbete
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Exempel på mall för att identifier faror och risker, samt bedöma risker 

Implementering av ISO 45001 – systematiskt arbetsmiljöarbete
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Exempel på arbetsätt med 
lagefterlevnad där man 
använder systemstöd

Implementering av ISO 45001 – systematiskt arbetsmiljöarbete
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Exempel på arbetsätt med 
lagefterlevnad där man 
använder internrevision

Implementering av ISO 45001 – systematiskt arbetsmiljöarbete
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7. Support

Resources

Competence

Awareness

Information and communication

Internal

External

Documented information

2017-02-13

Implementering av ISO 45001 – systematiskt arbetsmiljöarbete



PAULIG GROUP41

8. Operation

Operational planning and control

Resources

Emergency preparedness and response

Hierarchy of controls

Management of change

Outsourcing

Procurement

Contractors

2017-02-13

Implementering av ISO 45001 – systematiskt arbetsmiljöarbete
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Implementering av ISO 45001 – systematiskt arbetsmiljöarbete
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9. Performance evaluation

Monitoring, measurement, analysis and evaluation

Internal audit

Management review

10. Improvement 

Incident, nonconformity and corrective action

Continual improvement

2017-02-13

Implementering av ISO 45001 – systematiskt arbetsmiljöarbete
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Implementering av ISO 45001 – systematiskt arbetsmiljöarbete
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Implementering av ISO 45001 – systematiskt arbetsmiljöarbete
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Implementering av ISO 45001 – systematiskt arbetsmiljöarbete

Rapportering av incidenter som leder till 
skada, ohälsa, tillbud m.m

För att öka tillgänglighet och transparens –
använd enkelt systemstöd (via mobil, 
surfplatta, dator)

Använd med fördel ett systemstöd med 
inbyggt alert system 
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THANK YOU FOR YOUR PARTICIPATION !

2016-03-3147


