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Sveriges Stärkelseproducenter verkar på en marknad där 
inställningen till hållbarhet utvecklas hela tiden och denna 
utveckling förstärker intresset för vad vi håller på med. Att 
på ett ansvarsfullt sätt använda biologiska råvaror skapade 
med hjälp av fotosyntes och utnyttja dessa så väl som möjligt 
som livsmedel eller som material är det vi kallar cirkulär 
bioekonomi.
 I vår stärkelseverksamhet fokuserar vi på vår klimatpå-
verkan då vi i de bedömningar vi gjort ser att våra mest 
betydande miljöaspekter är kopplade till utsläppen av kol-
dioxid och användandet av fossila bränslen. Under det senaste 
året har vi lagt mycket resurser på att öka förståelsen för 
vår klimatpåverkan genom beräkningar ur ett livscykelper-
spektiv för hela vår verksamhet, från odling av stärkelsepotatis 
fram till att den förädlade produkten transporteras till kund. 
Med hjälp av resultaten kan vi förstå vilka åtgärder som ger 
störst effekt och prioritera vårt arbete. En enkel samman-
fattning säger att potatisen på sin väg från fält till färdig 
produkt förbrukar energi i våra industrier, drivmedel under 
odlingen och i transporterna till kund samt insatsvaror under 

Vår VD har ordet

odling och förädling. Läs mer om vår klimatpåverkan och 
de beräkningar vi gjort på sidan 4.
 Vi arbetar nu med att ta fram nya strategier för hur vi 
skall reducera vår klimatpåverkan. När det gäller drivmedel 
tittar vi på om vi skall nöja oss med det substitutionssystem 
som succesivt ökar inblandning av förnyelsebar råvara i 
bränslet eller om vi skall förhandla fram lösningar med enbart 
förnyelsebart bränsle. I våra processanläggningar projekterar 
vi för att kunna bygga om våra ångpannor så att dessa kan 
köras på förnyelsebart bränsle eller el.
 De insatsvaror som förbrukas är kemikalier i våra processer 
samt växtskydd och handelsgödsel i odlingen. I samtliga 
dessa fall ser vi möjligheter att minska användningen genom 
att med modern växtförädling utveckla den potatis vi odlar. 
De begränsningar som EU infört när det gäller moderna tek-
niker för växtförädling är därmed ett jätteproblem som mot-
verkar vårt hållbarhetsarbete.
 I vår kryddverksamhet köper vi in ett stort antal ingredi-
enser och råvaror från hela världen och fokus för vårt håll-
barhetsarbete ligger i denna leverantörskedja. Vi auditerar 
våra leverantörer och lägger ner ett omfattande arbete för 
att säkerställa att vi använder råvaror som odlas, skördas 
och hanteras på ett uthålligt och ansvarsfullt sätt.
 Vi är medlemmar i ett europeiskt nätverk, Sustainable 
Spices Initiative, som gemensamt driver projekt och utveckling 
av hållbart odlade av kryddor. Vårt medlemskap ställer krav på 
att vi kontinuerligt ökar andelen av våra inköp som definieras 
som hållbart odlade kryddor av nätverket.
 Inom produktionen av torra och flytande kryddor och 
smaksättare arbetar vi med att minska energiförbrukningen 
sedan många år tillbaka. Från 1 januari 2019 är vår produk-
tionsenhet i Fjälkinge helt fossilfri.
 Vi närmar oss nu slutet på den strategiperiod som vi 
beslutade 2015 och arbetet med att planera mot 2025 är 
igång. I stärkelseverksamheten kommer strategin vara att 
fortsätta att växa genom att ta in nya odlare och utveckla 
befintliga. Vi strävar mot att förädla en så stor del av vår 
råvara som möjligt för att bidra till utvecklingen av framtidens 
livsmedel. Vi är en del av lösningen när det gäller hållbart 
klimat!

Hans Berggren
Koncernchef Sveriges Stärkelseproducenter



Vårt hållbarhetsår 2018/2019
Lyckeby Starch AB
Beräkning av klimatpåverkan från vår verksamhet
För att få en bättre förståelse för hur vår verksamhet påverkar 
klimatet påbörjade Lyckeby under våren 2019 en klimatpå-
verkansberäkning ur ett livscykelperspektiv för affärsområ-
denas verksamheter, från odlad potatis till nativ potatis-
stärkelse och vidare till högförädlad stärkelse anpassade 
för användning i papper respektive livsmedel.
 Beräkningarna gjordes tillsammans med extern miljö-
konsult och med beräkningsverktyget SimaPro. Med hjälp 
av resultaten arbetar vi nu fram strategier för hur vi ska 
reducera vår klimatpåverkan på kortare och längre sikt, 
samt vilka aktiviteter som är viktigast för oss att prioritera 
för att få god effektivitet i arbetet. Vi ser också att vi redan 
jobbar med åtgärder och mål inom de största områdena 
för vår klimatpåverkan.
 Då vi fortfarande befinner oss i en granskningsprocess 
av resultaten kan vi inte redovisa dem i detalj än, men de 
preliminära resultaten visar en ungefärlig fördelning av kol-
dioxidavtrycket i tre större delar enligt nedan. Nästa steg är 
att säkerställa de resultat vi fått fram i intern- och tredje-
partsgranskning.
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Fördelning av klimatpåverkan från 
vår stärkelseverksamhet

Processkemikalier, växtskyddsmedel, 
handelsgödsel
Planerade åtgärder:
• Modern växtförädling, 
 se sidan 25-26
• Reduktion av växtskyddsmedel, 
 se sidan 16-17
• Reduktion av processkemikalier, 
 se sidan 20-23 samt sidan 26

Övrigt, t.ex. förpackningar, 
avfall, datorer, personal

Drivmedel som används i potatisodling 
och transport till kund
Planerade åtgärder: 
• Klimatpåverkan transport till kund, 
 se sidan 14-15

Energiförbrukning stärkelseprocess
Planerade åtgärder:
• Energibesparingsmål, se sidan 22-23
• Projektering för att byta ut våra ångpannor, se sidan 23

• Odlat unik CRISPR-potatis för första  
 gången i världshistorien
• Minskat mängden faktiskt använt 
 växtskyddsmedel hos våra potatis-
 leverantörer med 42% sedan 2014
• Energibesparing med 5 % sedan 2015 
• Personaldag med tema hållbarhet 
 – hållbar planet, hållbart företag, 
 hållbar människa
• Byggstart ny fabrik i Nöbbelöv 
 – modern fabrik byggd med omsorg 
 för vår personal och miljön
• Stöder Livsmedelsföretagens 
 Hållbarhetsmanifest

Uppnådda resultat 
2018/2019

S v e r i g e S  S t ä r k e l S e p r o d u c e n t e r ,  f ö r e n i n g  u . p . a
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Lyckeby Culinar AB 
och Kockens AB
Medlemskap hos Sustainable Spices 
Initiatives (SSI) sedan januari 2019
För ett mindre livsmedelsföretag i Sverige är det komplicerat 
att påverka odlingen av kryddor och örter som sker på global 
nivå, både p.g.a. de geografiska avstånden och de kulturella. 
Därför har Culinar valt att gå med i branschorganisationen 
Sustainable Spices Initiatives (SSI) som arbetar för att främja 
en mer hållbar produktion av kryddor, örter och torkade 
grönsaker på global nivå. Genom att samla företag i branschen 
ökar SSI möjligheterna att påverka lagstiftningar, att ställa krav 
på olika aktörer i leverantörskedjan, samt att lära av varandra 
och samverka i projekt.
 Medlemskapet i SSI ger oss en ökad förståelse för håll-
barhetsutmaningar i olika delar av leverantörskedjan och 
ställer krav på oss som ökar vår förståelse för våra egna 
problem. Alla medlemsföretag måste åta sig att sätta mål 
som stämmer överens med SSI:s krav, samt att rapportera 
resultaten löpande till SSI. Läs mer om våra målsättningar 
på sidan 16 och sidan 19.

• Fossilfri produktion i egen fabrik 
 sedan januari 2019
• 50 % lägre energiförbrukning på 10 år
• 94 % av Kockens förpackningar 
 materialåtervinningsbara
• Hållbarhetsutbildning för våra 
 medarbetare
• Stöder Livsmedelsföretagens 
 hållbarhetsmanifest

Uppnådda resultat 
2018/2019
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Vår affärsmodell
Vår affärsmodell i Sveriges Stärkelseproducenter, förening 
u.p.a (benämns fortsättningsvis Sveriges Stärkelseprodu-
center) är att köpa in potatis från våra odlare och ägare, 
förädla och ta vara på innehållet i potatisen på bästa sätt 
och sedan sälja de produkter vi utvinner till kunder på utvalda 
marknader. En del av den stärkelse som utvinns ur potatisen 
blandas med smaksättningar och/eller andra funktionella 
ingredienser som köps in från odlare och livsmedelsprodu-
center i hela världen, innan den säljs vidare. Återstoden av 

potatisen säljer vi tillbaka till våra egna odlare som ett kon-
centrerat gödningsmedel till nästa års odling. 
 Vi har två affärsområden; stärkelse och smak, där verk-
samheten bedrivs i bolagen Lyckeby Starch AB, Lyckeby 
Culinar AB och Kockens AB. På stärkelsesidan arbetar vi 
mot livsmedels- och pappersindustrin under varumärkena 
Lyckeby respektive Solam. Inom smak arbetar vi mot livs-
medelsindustri och konsument/storhushåll under varu-
märkena Culinar och Kockens.
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Lyckeby Starch AB säljer 
förädlade stärkelser till 
pappersindustrin i de 

nordiska länderna under 
varumärket Solam.

Lyckeby Culinar AB 
utvecklar, producerar 

och säljer produkter för 
smak och konsistens till 

den nordiska livsmedels-
industrin under 

varumärket Culinar. 
I Lyckeby Culinars 

produktionsenheter 
produceras även 

produkter till 
Kockens AB.

Kockens AB säljer
kryddor och andra 

kolonialprodukter till 
detaljhandel och 
storhushåll i de 

nordiska länderna.

Lyckeby Starch AB 
producerar, utvecklar 

och säljer nativ potatis-
stärkelse, modifierade 
stärkelser och potatis-

fiber till den globala 
livsmedelsindustrin 
under varumärket 

Lyckeby.

Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a

S t ä r k e l S e S m a k

Lyckeby Starch AB Lyckeby 
Culinar AB Kockens AB

S v e r i g e S  S t ä r k e l S e p r o d u c e n t e r ,  f ö r e n i n g  u . p . a



Våra produktionsenheter 
Sveriges Stärkelseproducenter ägs av lantbrukare i södra 
Sverige. All potatis vi använder som råvara till våra stärkelse-
produkter odlas av våra ägare. Totalt har vi fem producerande 
enheter i Sverige, lokaliserade med närhet till våra odlare.

Nöbbelöv, Kristianstad
Utanför Kristianstad ligger vårt huvudkontor för affärsom-
rådet stärkelse och bolaget Lyckeby Starch AB. Här tar vi 
emot potatis från våra odlare, som processas till nativ potatis-
stärkelse och fiber. Stärkelsen förädlas vidare till modifierad 
livsmedelsstärkelse. På anläggningen finns vårt forsknings- 
och utvecklingscenter med fokus på utveckling och applikation 
av stärkelse till livsmedels- och pappersapplikationer.

Antal anställda: 99 stycken tillsvidareanställda*

Fjälkinge, Kristianstad
Huvudkontoret för affärsområdet smak och bolagen Lyckeby 
Culinar AB och Kockens AB ligger i Fjälkinge utanför Kristianstad. 
I fabriken blandas inköpta råvaror med ingredienser från 
Nöbbelöv till torra och blöta livsmedelsprodukter. I Fjälkinge 
finns även vårt utvecklingskök anpassat för smakinnovationer 
i olika livsmedelsapplikationer.

Antal anställda: 168 stycken tillsvidareanställda

Bäckaskog, Kristianstad
I Bäckaskog hanterar vi utsädespotatis som säljs till våra 
odlare. Här paketeras också vissa av våra produkter, bl.a. 
Kockens potatismjöl. 

Antal anställda: 5 stycken tillsvidareanställda*

Mjällby, Sölvesborg
Mjällby är produktionsanläggningen för tekniska stärkelse-
produkter i bolaget Lyckeby Starch AB. Här tar vi emot potatis 
från våra odlare och producerar nativ potatisstärkelse. En 
liten del transporteras till Nöbbelöv, men det mesta vidare-
förädlas på plats till teknisk stärkelse till pappersindustrin.

Antal anställda: 18 stycken tillsvidareanställda*

Jämjö, Karlskrona
I Jämjö produceras nativ potatisstärkelse i bolaget Lyckeby 
Starch AB. Stärkelsen transporteras direkt till kund eller till 
Nöbbelöv och Mjällby för vidare förädling.

Antal anställda: 4 stycken tillsvidareanställda*

*Utöver de tillsvidareanställda anställs varje år ett antal kampanjarbetare i 
vår stärkelseverksamhet som vanligtvis arbetar under september till januari.
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Vårt hållbarhets-
program 
På Sveriges Stärkelseproducenter har vi valt att dela upp vårt 
hållbarhetsarbete i fem fokusområden. Fokusområdena är 
gemensamma för våra affärsområden och följer vår värde-
kedja där förädling av odlade råvaror är det centrala. För att 
säkerställa att våra fokusområden ligger i linje med nationella 
och globala riktlinjer för hållbar utveckling kopplar vi vårt 
arbete inom respektive fokusområde till ett eller flera del-
mål i FN:s Agenda 2030. 
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S v e r i g e S  S t ä r k e l S e p r o d u c e n t e r S 
f o k u S o m r å d e n  i n o m  H å l l b a r H e t

d e l m å l  a g e n d a  2 0 3 0

Ansvarstagande arbetsgivare och 
engagerade medarbetare

Ansvarsfull affärspartner

Uthållig odling

Produktion med optimerat 
resursutnyttjande

Utveckling av hållbara produkt- 
och förpackningslösningar

S v e r i g e S  S t ä r k e l S e p r o d u c e n t e r ,  f ö r e n i n g  u . p . a



De 17 globala målen för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030.

Inom de fem fokusområdena har vi gjort riskbedömningar 
och tagit fram mål och aktiviteter för att förebygga och 
motverka dessa risker. Riskbedömningarna gjorde vi genom 
förarbete i mindre grupper av medarbetare med relevanta 
kompetenser och därefter fattades beslut av affärsområdenas 
ledningsgrupper.
 Det finns många beröringspunkter mellan våra affärs-
områden då vi har en gemensam grund i odlade råvaror och 
förädlingen som delvis görs i samma fabriker. Samtidigt 
skiljer sig affärsområdenas verksamheter åt genom att 
odlingen sker i olika delar av världen och försäljningen på olika 

marknader. Därför finns både gemensamma målsättningar 
för hela Sveriges Stärkelseproducenter, samt olika målsätt-
ningar för våra olika produktionsenheter, våra olika affärs-
områden samt våra olika varumärken.
 På Sveriges Stärkelseproducenter för vi en kontinuerlig 
dialog med våra intressentgrupper. Dessa dialoger skapar 
förståelse för de förväntningar och krav som våra intressenter 
har på vår verksamhet, vilket har gett en viktig vägledning i 
processen att prioritera och besluta om risker och målsätt-
ningar inom våra fokusområden för hållbarhet.
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i n t r e S S e g r u p p k o m m u n i k a t i o n S k a n a l

Styrelse

Ägare

Ledningsgrupper

Medarbetare

Kunder

Leverantörer

Myndigheter

Styrelsemöten

Kretsrådsmöten, stämma, medlemstidning, odlarträffar, ERFA-grupper, veckobrev

Ledningsgruppsmöten

Medarbetarundersökning, medarbetarsamtal, intranät

Kundbesök, kundenkät, kundaudits

Leverantörsbesök, leverantörsenkät, leverantörsaudits

Miljörapport, tillståndsbesök, tillståndsärenden

H å l l b a r H e t S r e d o v i S n i n g  2 0 1 8 / 2 0 1 9



Ansvarstagande arbetsgivare 
och engagerade medarbetare  
Vårt sätt att betrakta och agera i relation till våra medarbetare 
har sin bas i svensk lagstiftning, svensk praxis och centrala 
kollektivavtal. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv samt 
arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen och säker-
ställer genom dessa medlemskap information om vad som 
sker på svensk arbetsmarknad och att vi agerar i enlighet 

med branschen. Utöver denna bas, förekommer lokala avtal 
kring villkor, samt lokala policys för regelverk, rutiner och 
förmåner. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, för både nya och 
befintliga anställda. Vår företagskultur präglas av engagemang, 
stolthet och lojalitet. 
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r i S k o m r å d e

Arbetsplatsolyckor

Arbetsmiljö, hälsa 
och trivsel

Mångfald och 
jämlikhet

Kränkande 
särbehandling

Medvetenhet  
hållbar utveckling

Tillbudsrapportering
Skyddsrond
Skyddskommitté
Visselblåsarfunktion

Närvarande ledarskap
Medarbetarundersökning
Medarbetarsamtal
Företagshälsovård
Roterande arbete i produktionen
Gemensamma aktiviteter
Löpande information
Visselblåsarfunktion

Jämställdhetspolicy
Lönekartläggning
SMETA audit
Medarbetarundersökning
Medarbetarsamtal
Visselblåsarfunktion

Medarbetarundersökning
Medarbetarsamtal
Företagshälsovård
Visselblåsarfunktion

Hållbarhetsutbildning
Information på intranät

f ö r e b y g g a n d e m ä t e t a l m å l / a k t i v i t e t

Antal olycksfall
Antal tillbud

Sjukfrånvaro 
Personalomsättning

Procentuell skillnad i 
månadslön mellan kvinnor och 
män i likvärdig befattning

Antal personer som upplevt 
kränkande särbehandling

Saknas i nuläget

 Nollvision arbetsplatsolyckor

 Behålla sjukfrånvaron på 
 nuvarande nivå

  Vara en attraktiv arbetsgivare

 Förhindra osakliga 
 löneskillnader mellan män 
 och kvinnor

 Nolltolerans kränkande 
 särbehandling

 Utveckla nytt effektivare 
 verktyg för mätning under 
 2020

 Införa hållbarhetsinformation 
 i programmet för nyanställda

 Löpande information om 
 vårt hållbarhetsarbete 
 tillgänglig för alla medarbetare  

S v e r i g e S  S t ä r k e l S e p r o d u c e n t e r ,  f ö r e n i n g  u . p . a



Arbetsplatsolyckor
Vi arbetar för att alla våra anställda ska känna sig trygga på 
sin arbetsplats, därför är vår målsättning att inga olyckor 
ska inträffa. Genom löpande arbete för ökad inrapportering 
av tillbud ökar vi också vår möjlighet att förhindra arbets-
platsolyckor. Det systematiska arbetsmiljöarbetet med rutiner 

Arbetsmilö, hälsa och trivsel
Vi är angelägna om att fånga upp signaler på sjukdom och 
ohälsa i ett tidigt skede så att vi kan ge stöd och sätta in rätt 
åtgärder för att minimera problemet. Varje individ som 
drabbas av ohälsa ska hanteras på ett respektfullt sätt i 
enlighet med våra policys.
 Vi mäter sjukfrånvaro och analyserar typ av frånvaro 
genom att dela upp resultaten på tjänstemän respektive 
produktion. Sjukfrånvaron inom våra affärsområden är låg 
och vi har i många år haft en jämn kurva. Då en lägre sjuk-
frånvaro kan leda till ökad sjuknärvaro är det inte vår mål-
sättning att sänka sjukfrånvaron ytterligare utan vårt fokus 
är istället att arbeta med hälsofrämjande åtgärder.
 Vi uppmuntrar våra medarbetare att upprätthålla en 
hälsosam fysisk och mental livsstil. Bland våra personal-
aktiviteter finns hälsobingo, sociala träffar med tipsprome-
nader och korvgrillning, afterwork mm.
 Den genomsnittliga anställningstiden hos Sveriges Stär-
kelseproducenter är lång och vår personalomsättning därmed 
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kring skyddsronder, handlingsplaner och uppföljning är väl 
implementerat och en självklar del i vårt arbete. Risk- och 
konsekvensbedömningar genomförs vid alla förändringar 
och ett tätt samarbete med de fackliga parterna borgar för 
att risker ska upptäckas tidigt.

r a p p o r t e r a d e  t i l l b u d 
( a n t a l )

Lyckeby Starch AB

Lyckeby Culinar AB + Kockens AB

 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019

 18 33 12 7

 33 34 17 12

r a p p o r t e r a d e  o l y c k o r 
( a n t a l )

låg. Vi är stolta över att många anställda väljer att utvecklas 
med oss, förflytta sig internt och stanna kvar.
 Vi analyserar vår personalomsättning för internt bruk och 
ser att den är låg. Därmed bedömer vi att vi uppnår vårt mål 
att vara en attraktiv arbetsgivare för våra anställda. Detta 
uppdrag är dock aldrig slutfört utan vi driver ett kontinuerligt 
arbete för att säkerställa ett fortsatt hållbart arbetsliv för 
våra anställda.
 Tidigare har vi använt begreppet ”stolthet” för att mäta 
trivsel hos våra medarbetare, vilket har lett till flera intressanta 
diskussioner kring begreppet och vad vi menar med stolthet. 
Detta har gjort att vi insett att begreppet inte är tillräckligt 
inarbetat för att vara ett fungerande mätetal och vi har därför 
valt att frångå detta sätt att mäta trivsel. Mätningar av hur våra 
anställda upplever sin arbetssituation och trivsel sker istället 
regelbundet genom medarbetarundersökning, samt samtal 
mellan chef och medarbetare.

S j u k f r å n v a r o 
t o t a l t  ( % )

Lyckeby Starch AB

Lyckeby Culinar AB  
+ Kockens AB

 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019

 2,9 2,5 3,2 2,5 2,6 2,4

 3,8 3,3 3,9 2,4 3,8 4,3

S j u k f r å n v a r o 
t j ä n S t e m ä n  ( % )

S j u k f r å n v a r o 
p r o d u k t i o n  ( % )
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Mångfald och jämlikhet
Mångfald och jämlikhet ska vara ett självklart och naturligt 
inslag i vår verksamhet och innebär att alla har samma rättig-
heter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden oavsett 
kön, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, funktionsvariation 
eller sexuell läggning. Alla medarbetare har rätt att be-
handlas med respekt och med rätt till var och ens rättmätiga 
krav på integritet, oavsett våra olikheter. Vi reglerar detta 
i vår policy.
 Som en följd av detta ska alla behandlas lika både vid 
intern- och externrekryteringar, vid personalutveckling och 
lönesättning. Vi tillämpar i stor utsträckning individuell löne-
sättning, men all bedömning i sammanhanget ska enbart ske 
utifrån sakliga skäl som har med kompetens och lämplighet 
att göra. 
 Sedan 2017 gör vi en årlig dokumentation av allt arbete/
åtgärder kring likabehandling, där lönekartläggning är en 
del. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 
löneskillnader mellan män och kvinnor. Detta är ett samarbete 
mellan företaget och de lokala fackliga klubbarna. Vi väljer att 
inte redovisa resultatet då detta kan vara känslig information, 
men tillsammans med facket har vi konstaterat att vi är inom 
ramen för vad som anses rimligt.

Kränkande särbehandling
Vår arbetsplats ska präglas av respekt. Kränkande särbe-
handling och sexuella trakasserier tolereras inte och vi reglerar 
detta i vår policy. Alla former av diskriminering och trakasserier 

är förbjudna på arbetsplatsen. Med trakasserier menas alla 
typer av särbehandling, ovälkommet beteende och ned-
sättande kommentarer t.ex. vad gäller en persons kön, ålder, 
funktionsvariation, sexuella läggning, politiska åsikter, etnisk 
eller kulturell bakgrund, hudfärg, utseende eller religion. 
Det är alltid den som utsatts som avgör vilket beteende 
som inte är acceptabelt.
 I vår medarbetarundersökning följer vi upp om någon 
av våra medarbetare har upplevt eller bevittnat kränkningar 
eller trakasserier. Den senaste medarbetarundersökningen 
på Lyckeby Starch AB gjordes hösten 2017 och en ny är 
planerad under hösten 2019. På Lyckeby Culinar AB och 
Kockens AB gjordes en medarbetarundersökning våren 2019.
 Medarbetarundersökningarna görs av interna skäl och 
resultaten redovisas därför inte i detalj, men de senaste 
resultaten visar att det finns fall av personer som upplever 
sig utsatta för både kränkande särbehandling och sexuella 
trakasserier på vår arbetsplats. Detta ser vi mycket allvarligt på 
och vi har därför vidtagit åtgärder för att hantera situationen. 
T.ex. har diskussioner förts i våra chefsgrupper samt avdel-
ningsvis för att medvetandegöra problematiken. 
 Under våren 2019 införde vi en visselblåsarfunktion som 
innebär att en medarbetare som upplever missförhållanden 
kan kommunicera med ledningsgruppen via brev genom 
att lägga en anonym redogörelse i någon på HR-avdelningens 
postfack.
 På Lyckeby Culinar AB och Kockens AB kommer vi även 
att ersätta vår medarbetarundersökning med en mer frekvent 
pulsmätare för mätning av våra medarbetares mående på 
arbetsplatsen. Vi hoppas att denna ska ge oss möjlighet att 
fånga upp eventuella problem snabbare. Detta nya mät-
verktyg kommer att utvecklas under 2020. På Lyckeby Starch 
AB kommer vi att fortsätta använda den nuvarande med-
arbetarundersökningen då vi ser ett värde i att kunna jämföra 
värden från år till år för att säkerställa att de åtgärder vi 
arbetar med ger effekt. 

Medvetenhet hållbar utveckling
För att säkerställa ett hållbart arbetssätt och skapa effektivitet 
i detta genom hela vår värdekedja ser vi att det är viktigt att 
samtliga medarbetare på vårt företag har en grundläggande 
kunskap kring hållbar utveckling. Vi ser med stor ödmjukhet 
på att vi ständigt kan bli bättre på att öka denna medvetenhet 
och detta arbete sker stegvis. Framöver har vi målsättningarna 
att införa hållbarhetsinformation som en del av vårt intro-
duktionsprogram för nyanställda samt att förbättra till-
gängligheten för löpande information om vårt hållbarhets-
program för våra medarbetare.
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Lyckaby Starch AB
3% Cykel

4% Etanol-/
biogas-/elbil

40% Bensinbil

53% Dieselbil

Lyckaby Culinar AB + Kockens AB

1% Etanol-/
biogas-/elbil

17% Cykel

19,8% Till fots

30% Bensinbil

32% Dieselbil
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Hållbar planet, hållbart 
företag, hållbara människor
På Sveriges Stärkelseproducenter är vi övertygade om att vi 
skapar hållbarhet tillsammans. Med ökade kunskaper vill vi 
bidra till förståelse och engagemang för hållbar utveckling 
hos våra medarbetare.
 Under våren 2019 hade vi tema ”Hållbar planet, hållbart 
företag, hållbar människa” på den årliga Lyckebydagen – 
vår personaldag för alla anställda på Lyckeby Starch AB. 
Medarbetarna på Lyckeby Culinar AB och Kockens AB blev 
inbjudna till motsvarande utbildning även i Fjälkinge, fast i 
mindre grupper och vid ett flertal tillfällen för att så många 
som möjligt skulle kunna vara med. Deltagarantalet var 
högt från alla bolagen; 60 % från Lyckeby Starch AB, 78 % 
från Lyckeby Culinar AB och 80 % från Kockens AB.
 Utbildningen började från grunden med att sätta ord 
på hållbarhet, informera om globala hållbarhetsutmaningar, 
Agenda 2030 och vårt eget hållbarhetsprogram. Ämnet en-
gagerade och vi hade många diskussioner i grupperna, som 
hållbarhetsansvarig var det verkligen lärorikt för mig att ta 
del av mina kollegors perspektiv och tankar kring hållbarhet.
 Det mest värdefulla med hållbarhetsutbildningen var 
insamlande av medarbetarnas kommentarer kring vårt 
hållbarhetsprogram och idéer på hur våra företag kan bli 
mer hållbara, totalt mer än 300 kommentarer. Som underlag 
till vår klimatpåverkansberäkning svarade vi också på frågan 
hur stor andel av sträckan vi tillsammans färdas till jobbet 
som görs med olika transportmedel.

TEXT: Mia Henrysson, Hållbarhetsansvarig, Lyckeby Starch AB
Mats Nordström på Lyckeby Starch ABs medlemsav-
delning blev en av våra vinnare i hållbarhetsquizzet. 

FOTO: Anders Nilsson
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Vi bedriver affärsverksamhet mot leverantörer och kunder 
på både global och nationell nivå. Våra gemensamma 
grundvärderingar finns i vår affärskultur, en kultur som har 
utvecklats i samarbete med kunder och affärspartners under 
många år i branschen och genom att vi har varit aktiva i 
våra branschorganisationer.

Affärsetik
Vår affärskultur innebär att det är vårt ansvar att säkerställa 
att vi följer gällande lagstiftning såväl vad gäller produkt-
säkerhet som ekonomiska lagar och krav. Vår ambition 
kring bedrivandet av ett hållbart, ansvarsfullt företagande 
omfattar vårt agerande kring allt som gäller affärsetik, 
mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor.
 Vi skall verka för att våra produkter inte bidrar till korrup-
tion i något led. Under verksamhetsåret har vi inte haft något 
känt fall av korruption i något av våra bolag Lyckeby Stach 
AB, Lyckeby Culinar AB och Kockens AB. Risk för mutor och 
bestickning förebyggs genom vår representationspolicy. 
Att policyn efterlevs kontrolleras dels av närmsta chef som 
äger ansvaret och dels av personalavdelning som kontrollerar 
de obligatoriska verifikationer som lämnas in.
 Lyckeby Culinar AB och Kockens AB har ett stort antal 

globala leverantörer som godkänns i enlighet med vår etiska 
policy (Code of Conduct) som innehåller våra krav på 
mänskliga rättigheter, anställdas arbetsvillkor, diskriminering, 
tvångsarbete och barnarbete. Vi utför även audits av våra 
leverantörer.
 Vi ser ett behov av att kontinuerligt uppdatera vår etiska 
policy för Lyckeby Culinar AB och Kockens AB och att även 
införa en skriftlig policy för Lyckeby Starch AB. Vi har påbörjat 
detta arbete med att genomföra ett antal work-shops inom 
våra affärsområden med syfte att fånga in olika perspektiv 
på innehållet i vår etiska policy, där våra kunders förvänt-
ningar givetvis är en viktig del. Vi kommer att fortsätta arbetet 
med avsikt att slutföra vår nya etiska policy under 2019.
 Alla medarbetare som gör affärer inom våra affärsom-
råden genomgår introduktion för att förstå hur vi agerar 
mot kund, vikten av att bygga långsiktiga affärsrelationer 
och att värdesätta och följa vår affärsetik. Vi strävar mot att 
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Ansvarsfull 
affärspartner 

r i S k o m r å d e

Affärsetik

Klimatpåverkan 
transport till kund

Klimatpåverkan 
tjänsteresor

Vår affärskultur
Representationspolicy
Introduktionsutbildning
Långsiktiga kundrelationer

Kunskapsuppbyggnad
Klimatpåverkansberäkning 
transport till kund

Kunskapsuppbyggnad
Klimatpåverkansberäkning 
tjänsteresor

f ö r e b y g g a n d e m ä t e t a l m å l / a k t i v i t e t

Antal kända fall av korruption 

Saknas i nuläget

Saknas i nuläget

 Uppdatering av etisk policy
 (Code of Conduct) under
 2019

 Under 2019/2020 påbörja 
 utredning av våra 
 möjligheter för miljövänligare 
 transporter till kund

 Under 2019/2020 investera 
 i teknik som underlättar 
 videokonferenser 
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kontinuerligt kompetensutveckla oss inom affärsetik. Detta ger 
oss goda förutsättningar att fortsätta bedriva ett ansvarsfullt 
säljarbete som leder till att våra kunder känner sig trygga 
med oss som leverantör och även att vår personal känner 
sig trygga i mötet med våra kunder.
 Vi prioriterar långa och starka relationer med våra kunder. 
Genom att erbjuda hög nivå av support inom försäljning, 
logistik och produktutveckling skapar vi ytterligare trygghet 
hos både kunden och våra egna medarbetare som borgar 
för goda affärer och gemensamt förtroende. Vi ser oss 
gärna som en partner till våra kunder och genom samarbeten 
skapar vi förståelse för kundens och marknadens önske-
mål och behov.
 Vi bjuder gärna in våra kunder till oss och visar vår till-
verkningsprocess så att de får möjlighet att själva avgöra 
hur produkten de köper tillverkas. Detta gäller den fysiska 
processen men även vilken kompetens vi har inom livs-
medelssäkerhet, lagstiftning, arbetsmiljö, miljö, produkt-
kunskap, hållbarhet etc. Genom att bjuda in kunden och 
vara transparanta så säkerställer vi att vi lever upp till kundens 
krav och vi ger dem möjlighet att påverka och utveckla oss 
till ett hållbart företag.

Klimatpåverkan transporter 
till kund
I den klimatavtrycksberäkning som vi tagit fram för Lyckeby 
Starch AB under 2019 har vi identifierat transporter till 
kund som ett område som står för en betydande del av vår 
totala klimatpåverkan för potatisstärkelse. Enligt de preli-
minära resultaten utgör transporter till kund ungefär 20 % 
av verksamhetens totala klimatpåverkan. Under 2019/2020 
kommer vi att påbörja ett arbete för att utreda vilka möjlig-
heter vi har att minska denna klimatpåverkan.

Klimatpåverkan tjänsteresor
Våra tjänsteresor har ett stort värde för att upprätthålla 
goda och nära relationer med våra kunder, genomföra audits 
och bygga förtroende för våra leverantörer, samt att fortbilda 
oss och delta i samarbetsprojekt med branschkollegor och 
andra partners.
 Vår klimatpåverkansberäkning visar att våra tjänsteresor 
står för en relativt liten del av den totala klimatpåverkan av 
våra stärkelseprodukter och det är därmed inte det område 
vi prioriterar högst i vårt program för att reducera vår klimat-
påverkan. Trots detta ser vi att det har ett stort symboliskt 
värde både internt för våra medarbetare och externt för våra 
kunder och andra intressenter att arbeta för en reducerad 
klimatpåverkan även från våra tjänsteresor. Därför kommer 
vi att investera i ny teknik för att förbättra möjligheterna för 
effektiva videokonferenser, samt utvärdera hur detta på-
verkar vårt resande.
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Sveriges Stärkelseproducenters huvudråvaror är inom båda 
våra affärsområden odlade grödor, därmed är uthållig odling 
ett centralt begrepp för hela gruppens verksamhet. Vi möter 
skilda utmaningar inom detta område för de olika affärs-
områdena.
 Vår odling för stärkelseframställning och -förädling 
inom Lyckeby Starch AB sker på lokal nivå av våra ägare, 
vilket innebär att vi har goda möjligheter att kontrollera och 
påverka att odlingen sker på ett uthålligt sätt.
 Lyckeby Culinar AB och Kockens AB köper in råvaror från 
hela världen, vilket innebär en stor utmaning att kontrollera 
matsäkerhet, odlingsförhållanden och de anställdas arbets-
villkor. Vårt största hållbarhetsfokus på Lyckeby Culinar AB 
och Kockens AB är att arbeta för att säkerställa spårbarheten 
hos våra nära 1000 olika råvaror och garantera goda sociala 
villkor för odlaren och dennes anställda.
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Uthållig odling

r i S k o m r å d e

Användning av 
växtskyddsmedel 
inom potatisodling

Klimatpåverkan av 
potatisodling

Odlings- och arbets-
förhållanden hos 
globala leverantörer

Odlingsrådgivning
Odlarbrev 
Odlingsförsök 
ERFA-möten

Kunskapsuppbyggnad
Klimatpåverkans-
beräkning

Etisk policy
Leverantörsaudits
Medlemskap SSI

f ö r e b y g g a n d e m ä t e t a l m å l / a k t i v i t e t

Mängd använd aktiv substans 
per ton producerad handels-
stärkelse

Koldioxidavtryck per ton 
stärkelsepotatis

Andel hållbart producerade 
kryddor enligt SSI:s definition

 50 % reduktion av mängd 
 använt växtskyddsmedel 
 med bibehållen produktion 
 av stärkelse till 2020

 Saknas i nuläget

 Uppdatering av etisk policy
 (Code of Conduct) under 
 2019 

 Ta fram hållbarhetsformulär 
 som ska skickas till 
 leverantörer 

 Till 2021 öka andelen 
 inköpta hållbart producerade 
 kryddor till:
 - 25 % för gurkmeja
 - 15 % för peppar
 - 13 % för chili 
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Användning av växtskydds-
medel inom potatisodling
Inom odling av stärkelsepotatis används växtskyddsmedel 
för att bekämpa ogräs och sjukdomar som angriper växten, 
framförallt bladmögel och svampsjukdomen Alternaria. 
Genom den forskning som bedrivs inom området, samt 
våra egna odlingsförsök ser vi att mängden växtskydd ofta 
kan minskas betänkligt med ingen eller liten påverkan på 
odlingsutfallet. Grundat på detta har vi på Lyckeby Starch 
AB en målsättning att mängden använt växtskyddsmedel 
hos våra potatisleverantörer ska reduceras med hälften per 
ton producerad handelsstärkelse till 2020, med utgångs-
punkt från värdet 2014.
 För att säkerställa att vi når detta mål bedriver vi rådgiv-
ning till våra potatisodlare genom veckovis utskick av odlar-
brev med rekommendationer kring dosering av växt-
skyddsmedel. Grunden till rekommendationerna kommer från 
existerande prognosmodeller för bladmögel och Alternaria. 
Vi driver också själva ett intensivt arbete för att utveckla nya 
prognosmodeller bl.a. genom odlingsförsök där vi utvärderar 
effekten av växtskyddsmedel vid olika odlingsbetingelser. 
Våra odlare träffas på våra ERFA-möten där de delar infor-
mation och erfarenheter med varandra och oss.

Tittar vi på utfallet av vårt mätetal mängd aktiv substans per 
producerad ton handelsstärkelse så ser vi att det såg myck-
et bra ut de första tre åren, efter två år hade vi redan 2016 
nått halvvägs till målet. Under 2017 fick vi ett bakslag som 
berodde på den höga mängden nederbörd under somma-
ren, vilket ledde till ökad känslighet för bladmögel och ut-
spädning av växtskyddsmedel som gjorde att mängderna 
ökade. Under sommaren 2018 fick vi ett nytt bakslag, också 
det berodde på vädret då den extrema torkan bidrog till att 
skörden av stärkelse blev 30 % längre än normalt. En lägre 
skörd ger direkt ett högre utfall på mätetalet som står i re-
lation till mängd producerad stärkelse.

Sett till ett annat mätetal, gram använd aktiv substans per 
hektar, ser resultatet dock mycket bra ut, användningen av 
växtskyddsmedel har minskat med 42 % sedan 2014. Detta 
resultat visar att vårt arbete med prognosmodeller lett till 
en ökad medvetenhet hos våra odlare och att den faktiska 
mängden växtskyddsmedel som använts är lägre. På så 
sätt är detta ett bättre mätetal eftersom vi inte kan påverka 
de väderfaktorer som lett till att resultatet ser sämre ut för 
2017 och 2018 när vi mäter per producerad mängd stärkelse.
 Resultatet visar också att det är möjligt att reducera 
mängden växtskyddsmedel till exempel vid torka då risk för 
bladmögelsangrepp är mycket liten. Det är inte den mins-
kade användningen av växtskyddsmedel som lett till den 
dåliga skörden 2018 utan istället den extrema torkan. Våra 
odlare hade inga problem med bladmögel, som är den 
sjukdom som står för ca 75 % av all växtskyddsanvändning, 
trots en lägre användning av växtskyddsmedel.
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Lyckeby Organic 
tillbaka till bonden
Lyckeby Organic är ett koncentrerat gödningsmedel som 
framställs genom indunstning av den fruktsaft som blir över 
från potatisen under tillverkningen av nativ potatisstärkelse. 
Produkten erbjuds till våra odlare och även andra bönder i 
närområdet.
 Fördelarna med Lyckeby Organic är att produkten har 
ett högt innehåll av kalium, vilket gör att den är effektiv som 
gödningsmedel till kaliumkrävande grödor som exempelvis 
morötter, potatis och vall. Genom att blanda Lyckeby Organic 
med svin- eller nötflyt i en uträknad dosering kan närings-
innehållet av kväve och kalium anpassas till vilken gröda 
du vill använda produkten till.
 En annan fördel med Lyckeby Organic är att den är luktar 
betydligt mindre än konventionellt gödningsmedel vars 
doft inte är helt angenäm. Lyckeby Organic har en svagt söt 
sirapsdoft, vilket gör att den passar bra att använda i områden 
nära bostäder.
 Namnet på Lyckeby Organic kommer från att produkten 
är godkänd för användning som gödningsmedel även i eko-
logisk odling och vi ser ett stort intresse för produkten hos 
ekologiska odlare av exempelvis ekologiska morötter och 
matpotatis.
 Användning av Lyckeby Organic leder till fördelar för 
bonden, samtidigt som det är väldigt positivt för oss att ta till 
vara och skapa mervärde av spillet från stärkelseproduktionen.

TEXT: Gabriella Malm, Odlingsrådgivare, Lyckeby Starch AB
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Spridning av Lyckeby Organic på jordbruksmark.
FOTO: Elin Laxmar



Klimatpåverkan av potatisodling
Den klimatpåverkansberäkning vi arbetat med på Lyckeby 
Starch AB visar att användandet av drivmedel under potatis-
odlingen har större påverkan än vi varit medvetna om. Klimat-
påverkansberäkningen kommer att slutföras under 2019 
och fungera som underlag för vilka aktiviteter vi ska prioritera 
framöver för att sänka vår klimatpåverkan av själva odlings-
steget.

Odlings- och arbetsförhållanden 
hos globala leverantörer
Lyckeby Culinar AB och Kockens AB importerar varje år 
stora mängder kryddor och örter från hela världen. Krydd-
handel är en komplex verksamhet då den största andelen 
kryddor huvudsakligen produceras av småbönder. Många 
av dessa lever fattigt, vilket leder till dåliga arbetsförhållanden 
för jordbrukaren, dennes familj och eventuella anställda. I 
många fall har familjerna inte råd eller möjlighet att låta 
barnen gå i skola utan dessa stannar hemma och arbetar 
med jordbruket.
 Då kryddor används i de flesta livsmedelsprodukter och 
konsumeras globalt förväntas efterfrågan öka för att möta 
den globalt växande befolkningen. En säker leverans av 
kryddor till en växande befolkning är endast möjlig om pro-
duktionen av kryddor ger en ekonomiskt attraktiv och hållbar 
försörjning för odlaren, då dessa i allt högre grad lämnar 
jordbruket för säkrare inkomstkällor. Därför är en uthållig 
odling hos leverantören också kopplad till vår verksamhets 
långsiktiga överlevnad.
 Lyckeby Culinar AB och Kockens AB hanterar dessa 
hållbarhetsrisker genom vår etiska policy och våra leverantörs-
audits med check-listor som tydliggör våra krav på leveran-
törer. Vi håller i nuläget på med en större uppdatering av 
vår etiska policy (se även sid 14), ett arbete som kommer 
att slutföras under 2019. Utöver detta håller vi på att sätta 
samman ett frågeformulär för hållbarhetsfrågor som kommer 
att skickas till våra leverantörer för att ytterligare under-
stryka vikten av dessa och säkerställa spårbarheten hela vägen 
tillbaka till odlaren av våra råvaror.
 Komplexiteten med de hållbarhetsrisker kopplade till 
de sociala förhållandena hos våra leverantörer på smaksidan 
gör att det finns stora fördelar med att samarbeta med andra 
aktörer och gemensamt ställa krav och arbeta för hållbara 
leverantörskedjor. Därför valde Lyckeby Culinar AB att under 
våren 2019 ansluta sig till Sustainable Spices Inititive (fort-
sättningsvis benämnt som SSI). SSI är en global plattform 
som samlar aktörer inom livsmedelsindustrin som handlar 
med kryddor, örter och torkade grönsaker och som är villiga 
att samarbeta.
 SSI stöder Sustainable Agriculture Initiative’s definition 
av hållbart jordbruk som lyder (översatt från engelska) 

”Hållbart jordbruk innebär effektiv produktion av säkra 
jordbruksprodukter av hög kvalitet, på ett sätt som skyddar 
och förbättrar den naturliga miljön, sociala och ekonomiska 
förhållanden för lantbrukaren, de anställda och det lokala 
samhället”. För att bedöma hållbarheten hos råvarorna an-
vänder SSI en portfölj av olika standarder och certifieringar 
inom både social och miljömässig hållbarhet, om leveran-
tören följer utvalda standarder definieras råvaran som hållbar. 
Utöver detta arbetar SSI också med specifika projekt kopplade 
till en viss krydda eller ett visst geografiskt område, det kan 
t.ex. handla om att öka kunskapen hos bönderna om hur 
man odlar hållbart.
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SSI:s långsiktiga vision är att nå 100 % hållbara inköp inom 
kryddor, örter och torkade grönsaker hos sina medlemmar, 
vilket ska ske genom stegvis upptrappning av andelen hållbara 
inköp. Det första steget är minst 10 % absolut tillväxt i de tre 
största kryddkategorierna från 2016 till 2021. För Lyckeby 
Culinar AB handlar det om kryddkategorierna gurkmeja, 
peppar och chili. Utgångsvärdena från 2016 ligger för alla tre 
kategorierna på mellan 3 och 4 % och vår målsättning är att öka 
till 25 % för gurkmeja, 15 % för peppar och 13 % för chili till 2021.
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Följ med på kryddresa
För att följa kryddans färd från fält till bord och på så sätt skapa 
förståelse för våra utmaningar och risker i leverantörskedjan, 
reste representanter från Lyckeby Culinar AB och Kockens AB 
tillsammans med en kund till några av våra kryddleverantörer 
i mars 2019. Resan gick till Sri Lanka och Indien och flera 
kryddodlingar och produktionsanläggningar besöktes, bl.a. 
för peppar, kanel, kryddnejlika, chili och gurkmeja.
 På Sri Lanka besökte vi en pepparodling samt en an-
läggning för pepparproduktion som samlar in peppar från 
odlingar runtom i landet. Pepparproduktionen ägs av ett 
pepparkooperativ som bönderna är anslutna till. Genom 
kooperativet får bonden hjälp av utbildade skördeexperter 
som gör kontinuerliga besök på odlingarna och stöttar 
bönderna med att ta hand om plantorna på bästa sätt för 
få ut så mycket som möjligt av skörden. Från pepparväxten 
kommer både grön-, vit- och svartpeppar. Vid vårt besök 
hanterades vitpeppar. I pepparproduktionen satt 52 kvinnor 
i ett rum och sorterade bort missfärgade vitpepparkorn. 
De arbetade under tystnad eftersom arbetet kräver stor 
koncentration. Det var varmt i anläggningen och fläktar 
svalkade arbetarna.
 I Indien besökte vi ett stort företag som exporterar bl.a. 
chili till hela världen. Här finns ett utarbetat hållbarhets-
tänk, t.ex. drivs fabriken av solceller. Företaget är också 
medlemmar i ett projekt som heter ”No Child Labour” och 
har startat en form av dagisverksamhet som sysselsätter 
mindre barn och hindrar dem från att arbeta på odlingarna. 
Vi träffar en bonde som säljer ungefär 80 % av sin skörd till 

det stora kryddföretaget, resten på den lokala marknaden. 
Priset ser han i tidningen varje dag, det är beroende av hur 
stor den totala skörden av grödan är. I år påverkas priserna 
av översvämningarna i Kerala.
 Runt om i Kerala torkas gurkmeja på klipphällar enligt 
traditionella metoder. Först kokas gurkmejan i stora vedeldade 
grytor, här var det männen som skötte elden och rörde i 
grytorna. Kvinnorna bar de kokade rötterna på huvudet 
uppför berghällarna och spred ut gurkmejan på klipphällarna 
i solen. Båda arbetsuppgifterna såg varma och tunga ut. 
Det var stor skillnad på de traditionella metoderna jämfört 
med de mer moderna som används i ett projekt som drivs 
av ett Holländsk företag i närheten. Projektet har öppnat 
ett torkningsställe där rötterna ska torkas mer kontrollerat. 
Gurkmejan kokas i ångkokare som ger en mer kontrollerad 
process, jämnare kvalitet och stora hygieniska förbättringar. 
Bönder anslutna till projektet får besök av agronomer 3 
gånger i månaden som rådger bönderna i hållbar odling. 
Rådgivningen handlar om gödning/pesticidanvändning och 
hur marken ska ge så mycket avkastning som möjligt, men 
även vattenfrågan och barnarbete involveras.
 Att besöka kryddodlingar, skaka hand med bönder och 
med egna ögon se vilka arbetsförhållanden som gäller i ur-
sprungslandet skapar en unik förståelse för våra råvaror 
som är väldigt värdefull i vårt arbete och i kontakten med 
kunder till Kockens AB.

TEXT: Maria Alricsson, affärsområdeschef EMV, Kockens AB
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Samlade bilder från kryddresa till Sri Lanka och Indien.
FOTO: Maria Alricsson 



Produktion med optimerat 
resursutnyttjande
Vår grundläggande strategi för stärkelseverksamheten genom 
Lyckeby Starch AB är att optimera förädlingsgraden och 
betalningsförmågan till odlarna. Genom hög förädlingsgrad 
och genom att ta till vara på sidoströmmar skapar vi en hållbar 
produktion med hög cirkularitet.
 Potatisen som odlarna levererar till stärkelsefabriken 
fraktioneras till stärkelse, fiber och protein. Stärkelse och 
fiber renas till kvalitetssäkrade produkter som sedan används 
som råvara för fortsatt förädling till livsmedelsingredienser 
eller ingredienser till pappersindustrin, alternativt säljs som 
livsmedelsprodukter utan vidareförädling. Proteinet kon-
centreras och kvalitetssäkras till ett högkvalitativt foderprotein. 

Resterande del av potatisen består av potatispulpa, som 
säljs som djurfoder till lokala lantbrukare, samt fruktsaft 
som koncentreras och lagras över vintern för att sedan 
återföras till jordbruksmark som ett gödselämne. Restvattnet 
som blir kvar efter produktionen återförs som bevattning 
till jordbruksmark. Det avfall vi får i form av jord och sten 
används som fyllnadsmaterial vid vägbyggnationer.
 Förädlingen av de odlade potatisarna är således ett bra 
exempel på ett cirkulärt system där det allra mesta tas tillvara på 
ett resurseffektivt sätt. I våra fabriker jobbar vi också kontinu-
erligt för att fraktionering, upprening och vidareförädling skall 
ske med minsta möjliga insats i form av energi och kemi.

Beskrivning av vårt cirkulära 
flöde i stärkelseproduktionen.
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På Lyckeby Culinar AB blandas delar av potatisstärkelsen 
med kryddor och andra funktionella ingredienser till färdiga 
smak- och texturingredienser som levereras till livsmedels-
industrier. Lyckeby Culinar ABs roll i värdekedjan är att förenkla 
och effektivisera logistiken och blandningen i slutprocessen 
hos våra kunder. Lyckeby Culinar AB förädlar även produkter 
som säljs till konsument och storkök av Kockens AB.

 Förädlingsprocessen på smaksidan är betydligt mindre 
energikrävande än stärkelseprocessen. Vi ser dock att det 
är viktigt att minska energianvändningen även här. Alla pro-
ducerande enheter inom Sveriges Stärkelseproducenter är 
certifierade enligt ISO 50001 och har som målsättning att 
minska sin energianvändning genom ständiga förbättringar 
och effektiviseringar.
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Mottagning och vägning av inkommande 
stärkelsepotatis till produktionsenhet Nöbbelöv. 
Foto:Mårten Svensson



Klimatpåverkan stärkelse-
produktion
Enligt vårt energiledningsprogram är målsättningen att 
Lyckeby Starch ABs produktionsenheter ska genomföra 
energibesparande åtgärder på totalt 3 GWh till och med 
2020/2021, en besparing som motsvarar ca 5 % av årsför-
brukningen år 2015. Denna målsättning nådde vi under 
verksamhetsåret 2018/2019. Ett nytt mål är satt till 5 GWh 
mätt per rullande femårsperiod, vilket innebär ungefär en 
fördubbling av energibesparingen enligt det gamla målet.
 De preliminära resultaten av vår klimatpåverkansberäk-
ning visar att en stor del av vår klimatpåverkan beror av 
energiförbrukningen i vår stärkelseproduktion och främst 
p.g.a. den ångpanna som används i fabriken i Nöbbelöv. Vi 
utvärderar i nuläget våra investeringsmöjligheter för att 
byta ut denna till förmån för förnybart bränsle eller el.

Kemikalieanvändning 
stärkelseproduktion
När vi räknar på klimatpåverkan från våra tekniska stärkelser 
ser vi att cirka 30 % kommer från de kemikalier som används 
vid tillverkningen. Därför är det av stor vikt att minska denna 
förbrukning. Lyckeby Starch AB har som målsättning att minska 
mängden doserad kemikalie vid tillverkningsprocessen av 
tekniska stärkelseprodukter med 1,5 % under 2019/2020 
jämfört med 2018/2019.
 När det gäller kemikalieanvändning vid tillverkning av 
Lyckebys produkter, arbetar vi på utvecklingsnivå med att 

minska mängden. Läs mer om detta under fokusområde 
Hållbar produkt- och förpackningsutveckling på sidan 25-26.

Energianvändning Fjälkingefabrik
I vårt energieffektiviseringsprogram för Lyckeby Culinar ABs 
produktionsanläggning i Fjälkinge har vi två målsättningar. 
All energi vi använder för egen produktion ska vara fossilfri 
senast 2019 och energiförbrukningen per ton producerad vara 
vid motsvarande produktionsvolym som 2017 ska vara 380 
kWh år 2020. Båda dessa målsättningar har vi uppnått under 
verksamhetsår 2018/2019. 
 I nuläget arbetar vi för att ta fram nya mål i vårt energi-
effektiviseringsprogram som ska vara klara 2020. Under 
2020 har vi också som målsättning att investera i ny värme-
pumpsteknik för vårt varmvatten, vilket innebär att vi byter 
ut vår nuvarande direktverkande beredare. Detta har en 
beräknad besparingspotential på 3000 m3 vatten per år, 
vilket också ger en energibesparing. 
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Fossilfri produktion i Fjälkinge
Lyckeby Culinar AB har under många år arbetat med energi-
effektivisering och en del av detta har varit att minimera 
användningen av fossila bränslen, till slut blev det naturligt 
att ta det sista steget för en helt fossilfri produktionsan-
läggning. I januari 2019 nådde vi detta mål.
 Vi har arbetat systematiskt för att ersätta det fossila 
bränslet, t.ex. har vi ersatt uppvärmning med olja med 
grundvattenvärme och ångproduktion med gas har ersatts 
med el – grön då såklart! Arbetet har letts av vår energi-
ledningsgrupp, men det är många på företaget som varit 
inblandade, inte minst ledningsgruppen som har godkänt 

idéer och investeringar.
 Även om vi nått vårt mål att bli en fossilfri produktions-
anläggning slutar inte vårt ständiga förbättringsarbete här. 
Vi fortsätter framåt med siktet inställt på att hitta nya för-
bättringar för att minska vår elförbrukning. Vi har spännande 
möjligheter kvar, men det kräver en del investeringar. Vi 
jobbar just nu exempelvis med lösningar för att använda 
värmeväxlarteknik och att stänga av maskiner vid raster för 
att minska elförbrukningen ytterligare.

TEXT: Peter Åkesson, Produktionschef, Lyckeby Culinar AB 
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Fossilfri produktion av flytande livsmedelsprodukter på Lyckeby Culinar AB.



Utveckling av hållbara produkt- 
och förpackningslösningar
Hos Lyckeby Starch AB pågår ett kontinuerligt arbete med 
nya tekniker och processer samt nya användningsområden 
för våra huvudprodukter och sidoströmmar som gör oss 
världsledande inom hållbar utveckling av stärkelseprodukter.
 På både Lyckeby Starch AB och Lyckeby Culinar AB arbetar 
vi ofta och gärna tillsammans med våra kunder. Genom support 
till våra industrikunder gör vi ett gemensamt arbete för att 
ta fram framtidens hållbara livsmedelsprodukter.
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Potatisstärkelsens  
klimatpåverkan
Utvecklingsarbetet på Lyckeby Starch AB har ett övergri-
pande fokus att utveckla produkter, processer och koncept 
som ska bidra till vår hållbara utveckling. Det handlar om 
att skapa nya stärkelseprodukter som kräver lägre energi 
och kemi vid tillverkningen, nya tekniker som skapar en 
mer resurssnål tillverkning, produktlösningar som bidrar till 
att skapa klimatsmarta, hälsosamma och säkra livsmedel 
när våra kunder använder våra produkter som råvaror. 
Den långsiktiga visionen för vårt utvecklingsarbete är att skapa 
”den gröna stärkelsefabriken” och vi har ett antal långsiktiga 
forsknings- och utvecklingsprojekt som leder mot denna 
vision.
 En stor utmaning är att skapa stärkelser som klarar livs-
medelsindustrins krav på process- och lagringsstabilitet 
och samtidigt svarar upp mot en allt mer medveten konsu-
ments krav på produkterna. Vi vill skapa miljö-, kvalitets- 
och hälsovänliga produkter som motsvarar våra kunders 
och i slutändan konsumenternas behov. Idag används kemisk 
modifiering för att göra våra produkter stabila, en energi- 
och kemikalieintensiv process som ger stärkelseprodukter 
som deklareras med E-nummer i den slutgiltiga ingrediens-
förteckningen.
 I vår strävan att lösa problemen med stabilitet har vi 
utvecklat en produktportfölj vid namn Lyckeby Careful. Pro-
dukterna i denna portfölj är förädlade med en ny, av Lyckeby 
Starch AB patenterad, produktionsteknik som reducerar 
produkternas klimatpåverkan genom att minska både 
mängden energi och kemikalier som behövs vid tillverk-
ningsprocessen. Produkterna i Lyckeby Careful-portföljen är 
så kallade clean label-stärkelser, vilket innebär att de deklareras 
utan E-nummer i ingrediensförteckningen på livsmedel de 
används i.
 Som nästa steg på vår väg mot den gröna stärkelsefabri-
ken har vi valt att satsa på ekodesign och moden växtföräd-
ling. I samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i 
Alnarp arbetar vi med att ta fram nya stärkelsepotatissorter 
med förändrade stärkelseegenskaper. Detta har varit möjligt 
genom att använda riktad mutationsteknik CRISPR-Cas9. 
Projektet har trots många motgångar i inledningsfasen resul-
terat i nya potatisar innehållande stärkelse som är naturligt 
mer stabil, vilket innebär att det krävs mindre mängd kemi-
kalier och energi för att producera de stärkelser kunderna 
efterfrågar. Med de nya potatisarna kan vi reducera klimat-
påverkan för våra produkter avsevärt.
 Vi följer med stort intresse utvecklingen av regelverket 
för moderna växtförädlingstekniker inom EU. I den så kallade 
ECJ-domen från den 25 juli 2018 beslutade EU-domstolen att 
reglera moderna tekniker för växtförädling som CRIRPR-Cas9 
enligt GMO-direktivet. Detta trots att de moderna teknikerna 
kan användas säkrare och mer effektivt än traditionella 

modifieringstekniker som strålning och kemikalietillsats som 
undantas från lagstiftningen. Beslutet har mötts av kritik från 
myndigheter, forskare och näringsliv inom EU. Lyckeby Starch 
AB arbetar aktivt, med vårt projekt om klimatsmarta livs-
medelsstärkelser som exempel, för att informera om behovet 
och nyttan med de moderna teknikerna på regional och 
EU-nivå. Vi förväntar oss att lagstiftningen kommer att för-
ändras inom kort så att vi kan använda moderna växtföräd-
lingstekniker på lika villkor som länder utanför EU.
 Det aktuella projektet är ett lysande exempel på hur 
värdefulla resultat som kan erhållas när industrin interagerar 
med svensk universitetsforskning, i det här fallet SLU i Alnarp 
vars kompetens och samarbetsförmåga varit helt avgörande 
för att nå målen. Vi ser ett stort värde i att delta i samverkans-
projekt med aktörer från universitet, näringsliv och organi-
sationer. Ett annat exempel på ett projekt där Lyckeby Starch 
AB deltar aktivt är ”Grogrund”, ett centrum för växtförädling 
inom regeringens livsmedelsstrategi och cirkulär bioekonomi 
vid SLU. Projektet finansieras av regeringen och syftet är att 
utveckla nya hållbara grödor som ska utgöra en grund för 
svensk livsmedelsutveckling.
 Lyckeby Starch AB deltar också i projektet ”Give peas a 
chance”, ett projekt finansierat av Jordbruksverket med 
syfte att ta fram nya produkter och marknader för den 
svenska ärtan. Lyckeby Starch AB bistår med kompetens 
och erfarenhet inom extraktion av olika ingredienser från 
ärtan. 
 Då våra klimatpåverkansberäkningar visar att ingående 
kemikalier är en av de större delarna i våra existerande produk-
ters klimatpåverkan arbetar vi även med utvecklingsprojekt 
på kortare sikt för att minska vår kemikalieanvändning. Just 
nu pågår ett projekt för att optimera kemikalieanvändning-
en i recepten, ett projekt som kommer att vara klart från 
utvecklingsavdelningens sida under 2020 för att tas i drift i 
den nya, moderna delen av vår fabrik som är under upp-
byggnad.
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Påverkan i applikation
En stor del av både Lyckeby Starch ABs och Lyckeby Culinar 
ABs utvecklingsarbete består i att ge teknisk support till 
våra kunder. Hos oss kan våra kunder få hjälp med sina 
produktutvecklingsprojekt för att hitta rätt stärkelser för 
önskad textur och munkänsla eller rätt ingrediensblandning 
för önskad smak. Experterna på våra utvecklingsavdelningar 
har lång erfarenhet av att arbeta med olika applikationer 
och vet vilka råvaror som krävs för att klara olika produktions-
processer i livsmedelsindustrin. Vi erbjuder stöd för ut-

veckling av nya hållbara livsmedelsprodukter exempelvis 
klimatsmart, clean-label, glutenfritt, lågfetts- och veganpro-
dukter genom att hjälpa våra kunder att välja hållbara råvaror 
som fungerar i den typen av applikationer.
 Just nu jobbar vi med att kartlägga och beräkna hur an-
vändning av stärkelse påverkar slutapplikationen ur klimat-, 
miljö- och hälsoperspektiv för att kunna erbjuda våra kunder 
ytterligare stöttning i utvecklingsprocessen av hållbara livs-
medel. På Lyckeby Starch AB har vi målsättningen att ge-
nomlysa våra viktigaste applikationsområden under 2020.
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Hållbar Clean label-stärkelse
Under det gånga året har vi fortsatt att fokusera på att utveckla 
vår Careful-teknik för att funktionalisera livsmedelsstärkelser, 
en miljövänlig teknik som kan ersätta traditionella kemiskt 
modifierade stärkelser. Tekniken har patenterats under 2015 
men vi har vidareutvecklat tekniken och de nya uppfinningarna 
har patenterats under 2018/2019. Uppfinningarna lägger 
grunden till framtida affärer och vidare tillväxt av klimatsmarta 
stärkelseprodukter.
 En mycket viktig förutsättning för att kunna använda 
potatisstärkelse som råvara till clean label-stärkelser är att 
stärkelsen är lagringsstabil i det färdiga livsmedlet. För att 
lyckas med detta har vi valt att satsa på modern växtförädling, 
CRISPR-Cas9 tekniken möjliggör att odla en potatis med 
lagringsstabil stärkelse. Under 2018/2019 har vi tagit ett stort 
steg i att påbörja utsädesproduktion av världens första 
CRISPR-potatis. Under året har vår nya stärkelsepotatis odlats 
storskaligt i fält för första gången i världshistorien. Om projektet 
fortsätter i positiv riktning estimerar vi ha storskalig pro-
duktion av nya klimatsmarta stärkelseprodukter år 2023.
 Att driva vår utveckling i en riktning som leder till mer 
hållbar odling och produktion är inte bara en spännande 
utmaning ur ett tekniskt perspektiv, det skapar också en 
stark motivation ur ett klimat- och miljöperspektiv och 
framförallt ur ett kommersiellt perspektiv eftersom det svarar 
upp på våra kunders efterfrågan och stärker vår långsiktiga 
konkurrenskraft.
 Att arbeta med mål som uppfyller samtliga dessa kriterier 
är en stor förmån.

TEXT: Mathias Samuelsson, 
Sälj- och Utvecklingschef, Lyckeby Starch AB

Mariette Andersson, forskare SLU och Mats Nordström, medlemsavdelningen, 
Lyckeby Starch AB skördar världens första CRISPR-potatis som odlats ute i fält.

FOTO: Mathias Samuelsson



Förpackningslösningar
Vid all förpackningsdesign utgår vi från höga krav på att 
produkten ska hålla länge genom att skydda mot kontami-
nering av fukt och smuts, samt stötar under transport och 
hantering. Det är också viktigt att förpackningen är funktionell 
utifrån ett användarperspektiv, den ska vara lätt att öppna 
och dosera ifrån.
 Vår målsättning när det gäller förpackningar till varu-
märket Kockens är att steg för steg sträva mot en minskad 
klimatpåverkan. Här jobbar vi med punktvisa åtgärder i de 
fall där vi ser att vi utan att kompromissa med våra krav på 
att förpackningen i första hand ska skydda innehållet, kan 
minska mängden förpackningsmaterial alternativt övergå till 
fossilfria materialalternativ. Vi har i nuläget inget mätvärde 
som visar den totala minskningen för klimatpåverkan för 
de åtgärder vi gjort.
 Varumärket Kockens är också anslutet till DLF:s bransch-
initiativ ”Plastinitiativet 2022”. Detta innebär att vi tillsammans 
med kollegor inom dagligvarubranschen åtar oss att verka 
för att driva på utvecklingen mot cirkulär ekonomi i enlighet 
med EU-kommissionens lansering av ”En europeisk strategi 
för plast i en cirkulär ekonomi” i januari 2018. Målsättningen 
med initiativet är att de plastförpackningar som medlem-
marna sätter på marknaden, och som omfattas av Produ-
centansvarsförordningen, senast år 2022 ska gå att materia-
låtervinna. Som medlemmar av initiativet åtar vi oss att 
göra en nulägesanalys för att uppskatta hur stor andel av 
Kockens plastförpackningar som går att materialåtervinna, 

samt att följa upp och informera DLF om resultatet årligen. 
I nuläget är det knappt 6 % av vårt förpackningsmaterial 
som består av icke materialåtervinningsbar plast.
 Under 2019 gjorde vi en genomlysning av varumärket 
Kockens samtliga förpackningar tillsammans med en extern 
specialist på design av återvinningsbara förpackningar. 
Genomlysningen visade att våra förpackningar har en hög 
materialåtervinningsgrad. För att öka återvinningsbarheten 
ytterligare rekommenderades vi att följa utvecklingen av 
materialåtervinningsbara laminat som består av mer än ett 
material, samt att se över etiketter och klister.
 Även på Lyckeby Starch AB ser vi över våra förpackningar. 
I vår klimatpåverkansberäkning ser vi att förpackningarna 
för vår stärkelseverksamhet står för en mycket liten del av 
vår totala klimatpåverkan, men i vårt kontinuerliga förpack-
ningsutvecklingsarbete väger vi ändå in hållbarhetsfaktorer.
 Stärkelseprodukterna packas i småsäckar i papper eller 
storsäck i polypropen, vi har nu pågående projekt med 
syfte att utvärdera om det är möjligt att minska material-
mängden i dessa typer av förpackningar. För småsäckar, 
där vi kommit längst, ska vi utvärdera om det är möjligt att 
gå över från 3 till 2 skikt papper i säckarna, en förändring 
som skulle minska materialmängden med 20 %.
 I nuläget begränsas vår utveckling av hållbara förpack-
ningslösningar av att vi saknar analyser av den totala klimat-
påverkan för våra förpackningar, men vi har börjat titta på 
vilken relevant metod vi kan använda för en korrekt och 
effektiv bedömning av detta i framtiden.

Diagrammet visar mängd plast av den totala mängden förpackningsmaterial 
för produkter med varumärket Kockens. Här visas också hur stor del av plasten 

som är materialåtervinningsbar.
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Fördelning förpackningsmaterial för 
varumärket Kockens (%)

Icke materialåtervinningsbar plast Materialåtervinningsbar plast Övrigt förpackningsmaterial
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Redning i ny hållbar förpackning
Kockens Redning är en produkt som säljs av Kockens AB till 
svenska storhushållskunder. Redningen är en modifierad 
potatisstärkelse, anpassad för de behov som finns i ett 
storkök, med funktionella egenskaper för kokning, varm-
hållning, kyl- och fryslagring. Produkten har funnits länge 
på marknaden under namnet Toppredning, men efter önske-
mål från kunder har vi nu anpassat förpackningen och 
relanserade den under det förtydligade namnet Redning i 
augusti 2019.
 Vårt förpackningsprojekt för Toppredning startade efter 
önskemål från en kund som hade synpunkter på valet av 
material i den tidigare förpackningen, produkten packades 
då i plasthink. Efter grundlig research även hos andra kunder 
och gott samarbete med designers på vår reklambyrå har 
vi tagit fram en ny, mer hållbar och användarvänlig förpackning 
i FSC-märkt kartong. Den nya förpackningen är justerad till 

ett praktiskt format på 2,5 kg, är lättare att öppna/försluta, 
enklare att förvara och enkel att återvinna.
 Framöver kommer vi även se över materialet till inner-
påsen i kartongen, som fortfarande är av plast, samt påsens 
öppning/förslutning för att kundanpassa förpackningen 
ytterligare. Kanske kan påsen tillverkas av papper? Här 
måste vi tänka på att produkten inte ska påverkas av material-
förändringen och att materialet ska gå att återvinna.
 För oss på Kockens AB är det viktigt att hänga med i 
debatten om förpackningar/plast och hållbar framtid och 
att lyssna på våra kunders behov och krav. Förpacknings-
projektet för Toppredning är ett exempel på ett lyckat projekt 
där vi med ett metodiskt arbetssätt skapar värde både för 
kunden, oss själva och vår planet.

Text: Kristina Glantz, Produktchef Food Service, Kockens AB
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Sveriges Stärkelseproducenter har för avsikt att årligen 
avlägga en hållbarhetsredovisning baserat på vårt brutna 
räkenskapsår som löper från september till augusti. Denna 
redovisning är den andra i ordningen presenterat på detta 
sätt. Vi redovisar i nuläget inte enligt GRI:s standard, men 

har för avsikt att utvärdera detta för framtiden. 
 Redovisningen omfattar våra affärsområden i den svenska 
delen av vår verksamhet.
 Denna hållbarhetsredovisning är granskad och godkänd 
av KPMG enligt gällande lagstiftning.

Vår hållbarhetsredovisning
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Mia Henrysson
Hållbarhetsansvarig 
Lyckeby Starch AB

mia.henrysson@lyckeby.com
0709 – 60 34 48

Khirim Fager
Hållbarhetsansvarig 

Lyckeby Culinar AB & Kockens AB
khirim.fager@culinar.com

0733 – 28 78 00

Undrar du något? Kontakta oss gärna.
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Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a
Degebergavägen 60-20
291 91 Kristianstad

www.lyckeby.com
www.solam.com
www.culinar.se
www.kockens.se


