
Corporate Social Responsibility
– En hållbar affärsverksamhet



En affärsmässig och hållbar CSR-insats

Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det inne-
bär att när du möter Royal Greenland, oavsett om det är som internationell kund 
eller lokal leverantör, så är vi Grönlands ansikte utåt.

Royal Greenlands policy för samhällsansvar gäller för alla affärsenheter över hela 
världen, men är speciellt viktig på Grönland där den största delen av fiskeriet och 
produktionen sker. Bolaget ägs av Grönlands självstyre och är Grönlands största 
arbetsplats, vilket gör att samhällets intressen och den affärsmässiga driften går 
hand i hand.

På Royal Greenland ser vi vårt CSR-arbete i samband med verksamhetens all-
männa utvecklingen, utifrån tre sammanhängande och inbördes beroende delar: 
ekonomisk, miljömässig och social utveckling. Det är vår uppfattning att vi för att 
uppnå ekonomisk tillväxt också måste ta hänsyn till miljö och sociala strukturer i 
de samhällen vi verkar i och på så sätt uppnå en hållbar utveckling.
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Royal Greenlands CSR-policy bygger på FN:s tio Global Compact-principer för an-
svarstagande företagsdrift och med utgångspunkt i värdekedjan – från fiskeri till 
försäljning – har vi fastställt fem teman, med tillhörande fokusområden, som vi 
kontinuerligt bedömer och mäter:

 1. Hållbart fiske

 2. Miljö

 3. Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter

 4. Lokalt engagemang med fokus på Grönland

 5. God affärsetik
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Hållbart fiske

För Royal Greenland har hållbart fiske en avgörande betydelse, eftersom affärsun-
derlaget bygger på detta. Ett hållbart nyttjande av fiskeresurser är en långsiktig 
och effektiv investering. 

Med hållbart fiske avses ett sunt bestånd som fiskas enligt principen "Maximum 
Sustainable Yield" och som förvaltas med hänsyn till miljömässiga, ekonomiska 
och sociala aspekter.

2013 erhöll det västgrönländska räkfisket MSC-certifiering som ett hållbart fis-
ke. Certifieringsprocessen styrdes av Sustainable Fisheries Greenland, som är en 
sammanslutning av grönländska fiskeriföretag, däribland Royal Greenland.

Vi vill:
 •  Arbeta för en hållbar utveckling i vårt eget fiskeri samt för inköpta  

råvaror.
 •  Starta förbättringsprojekt för viktiga bestånd med kritiska  

beståndsprofiler och för bestånd med bristande data. 
 •  Arbeta för certifiering av fiskbestånd där detta kan skydda resursen och 

förvaltningen ytterligare.
 •  Utnyttja fisk- och skaldjursresurserna på bästa sätt genom optimering av 

våra produktionsprocesser och utnyttjande av restprodukter.
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MILJÖ

Miljö

Ett effektivt utnyttjande av energi- och vattenresurser och avfallshantering medför 
större fokus på förbrukning och kan bidra till minskade kostnader. För omgiv-
ningarna innebär en lägre energiförbrukning att koldioxidutsläppen och de lokala 
föroreningarna minskar.

Royal Greenland minskar miljöbelastningen bland annat genom att återanvända 
spillvärmen från räkkokning och byta från olje- till el-kompressorer. Det sistnämnda 
är en fördel eftersom man har direkt tillgång till lokalproducerad el från vattenkraft.

Vi vill:
 •  Arbeta med optimering av energi- och vattenförbrukningen i produktionsen-

heter och på fiskefartyg. 
 •  Ta med miljömässiga faktorer som en viktig parameter vid nyanskaffning och 

reparationer av utrustning. 
 • Engagera medarbetare i det dagliga miljöarbetet. 
 • Leda ut spillvatten och hantera avfall på ett miljömässigt försvarbart sätt. 
 •  Arbeta aktivt där det finns ett lokalt behov av förbättring, gärna tillsammans 

med andra aktörer.











Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter

Royal Greenland strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats, som sätter med-
arbetarna i centrum för att säkra arbetsglädje och trivsel i alla delar av verksam-
heten. Vi lägger stor vikt på bra arbetsförhållanden och respektfullt umgänge med 
varandra. Kompetens och motivation hos den enskilde är avgörande och stärks 
genom träning och utbildning, såväl internt som externt.

Vi genomför kontinuerligt arbetsplatsbedömningar på både kontor och i produk-
tionen med fokus på både fysisk och psykisk arbetsmiljö.

Vi vill:
 • Prioritera insatsen kring psykisk och fysisk arbetsmiljö. 
 •  Ta ansvar för träning och utbildning av medarbetarna med utgångspunkt i 

den enskildes behov och motivation.
 • Bygga ut Royal Greenlands stora mångfald.
 •  Informera och stärka medarbetarnas motivation när det gäller motion och 

kost-, alkohol- och rökvanor.
 •  På koncernnivå ska den interna kommunikationen ske på grönländska,  

danska och engelska.
 •  Respektera ILO-konventioner och mänskliga rättigheter som nedtecknats av 

FN och beskrivs i Royal Greenlands Code of Conduct.

ARBETS-
FÖRHÅLLANDEN 

OCH
MÄNSKLIGA  
RÄTTIGHETER



Lokalt engagemang med fokus på Grönland

Royal Greenland har ett särskilt ansvar på Grönland i form av inköp av fisk och 
skaldjur och som jobbskapande i anläggningar och fabriker samt på fartyg. Genom 
en öppen kommunikation och ett aktivt engagemang strävar vi efter att vara en 
bidragande partner för att lösa sociala utmaningar, och ser framför allt kompetens-
lyft som ett viktigt och väsentligt bidrag till samhället. 

Kursen "Sju goda vanor", där både chefer och fiskare deltog, ger deltagarna per-
sonliga verktyg som kan användas både i hemmet och på arbetsplatsen. Detta 
har bland annat bidragit till att medarbetare har blivit bättre på att lösa problem 
och att man fått bättre sammanhållning på arbetsplatsen.

Vi vill:
 •  Bidra till grönländska ungdomars utbildning genom lärlings- och  

praktikplatser, samt erbjuda studerande kurser på fabriker och kontor  
på och utanför Grönland.

 •  Yrkesmässigt och personligt utbilda och utveckla medarbetare på Grönland 
genom Royal Greenland Academy. 

 •  Sysselsätta medarbetare så länge som möjligt vid periodiska driftstopp och 
utnyttja lediga perioder till kursaktiviteter eller liknande.

 •  Göra inköp på Grönland när priset är konkurrenskraftigt och när det är logiskt 
i förhållande till produktens ursprung.

 •  Bidra med engagemang till samhällets utveckling samtidigt som hänsyn tas 
till bolagets affärsverksamhet.

 •  Bidra med sponsring till enskilda personer och grupper inom barn- och  
ungdomsutbildning och sportaktiviteter i enlighet med Royal Greenlands 
sponsorpolicy.
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God affärsetik

En sund affärsverksamhet uppnås genom en rättvis och konkurrenskraftig han-
del, där möjligheter ofta uppstår som ett resultat av samarbete med kunder och 
partner. Som en verksamhet ägd av Grönlands självstyre är det viktigt att Royal 
Greenland är ett legitimt företag för att säkra ett bra rykte och vara en attraktiv, 
välrenommerad arbetsplats och samarbetspartner.

Alla leverantörer ska skriva under Royal Greenlands Code of Conduct för leveran-
törer som rör mänskliga och arbetstagares rättigheter, miljö och korruption. De 
enskilda leverantörerna kontrolleras slumpvis beroende på riskbedömning.

Vi vill:
 • Prioritera produkters livsmedelssäkerhet genom krav på råvaror och hygien.
 •  Säkra produkters spårbarhet i egna anläggningar, fabriker och fartyg genom 

hela livsmedelskedjan.
 • Öppet kommunicera produkters ursprung och egenskaper.
 • Säkra en rättvis handel. 
 •  Riskbedöma och kontrollera leverantörer när det gäller produkttyp,  

ursprung och inköpets omfattning.
 •  Kräva att våra leverantörer lever upp till Royal Greenlands Supplier  

Code of Conduct.
 •  Ta avstånd från korruption i alla dess former, till exempel utpressning  

och mutor.
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