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Sammanfattning 
I och med dagens ökade fokus på miljöfrågor har fler och fler kunder som krav att deras leverantörer 

ska ta sitt miljöarbete på allvar. 

Sodexo är en av Sveriges största service management-företag, och hela organisationen är idag 

miljöcertifierad enligt ISO 14001. Däremot saknade Sodexo en systematik för att hitta och värdera 

sina miljöaspekter och behövde därför en miljöutredning. Huvudmålet med detta examensarbete var 

att identifiera de betydande miljöaspekterna för företaget och därigenom säkerställa att Sodexo är 

fortsatt certifierade med ISO 14001. 

I detta examensarbete utvecklades och användes en ny modell för att värdera miljöaspekter. 

Miljöaspekterna delades in i fem olika kategorier: mat & dryck, fastighet (inkl. energianvändning), 

hjälpmedel, städtjänster och transporter. Miljöaspekter värderades mot andra miljöaspekter inom 

samma kategori. Detta resulterade i tolv betydande miljöaspekter för mat & dryck-kategorin, fem för 

hjälpmedel, tre för städtjänster och fyra betydande miljöaspekter för transportkategorin. Alla de 

betydande miljöaspekterna gavs rekommendationer för förbättringar.  

En enkel materialflödesanalys utfördes på en anläggning för att hitta avfallsflöden och nyckeltal som 

kan användas som basvärden för framtida förbättringar. 

Mer fokus lades på matdelen av företget, eftersom det är den största affärsdelen för Sodexo och 

matkategorin fick flest betydande miljöaspekter. För mat och dryck inkluderades klimatavtryck i 

värderingsmodellen för miljöaspekterna. Ett beräkningsverktyg för att uppskatta klimatavtryck från 

maträtter skapades för att Sodexo ska kunna minska sitt klimatavtryck från mat. Detta tillsammans 

med arbetet för minskade mängder matavfall kommer att minska Sodexos totala miljöpåverkan från 

mat.  
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Abstract 
With today’s increased focus on environmental issues, more and more clients are demanding that 

corporations and organizations take their environmental responsibilities seriously.  

Sodexo is currently one of Sweden’s largest service management companies, and their entire 

organisation is certified with the environmental management system ISO 14001. However, Sodexo 

lacked the systematics for finding and evaluating their environmental aspects and therefore required an 

initial environmental review. The main objective of this thesis was to identify the significant 

environmental aspects and thus insuring that the corporation will continue being certified with ISO 

14001. 

In this thesis a new method for evaluation of environmental aspects was created and used. The 

environmental aspects were sorted into five different categories: food & beverages, real estate (incl. 

energy use), logistics services, cleaning services, and transportation. The environmental aspects were 

then evaluated and compared with other aspects in the same category. This resulted in twelve 

significant environmental aspects for the food & beverages category, five for logistics services, three 

for cleaning services, and four for the transportation category.  The newly found significant 

environmental aspects were given recommendations for improvement. 

A simple material flow analysis was conducted on one facility in order to find waste flows and key 

ratios that the facility can use as a baseline for improvement.  

A deeper focus was put on the food section of the company, since it is not only the largest section for 

Sodexo but also got the most significant environmental aspects. For the food articles carbon footprint 

was included in the evaluation model and a Carbon footprint tool was created in order for Sodexo to 

reduce their climate impact from food. This together with working for reduced food waste will 

decrease Sodexo’s overall environmental impact from food. 
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