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1 Det här 
är Willys.

Vi har alltid drivits av en och samma idé. Att bra 
mat inte ska behöva kosta mer än nödvändigt. 

Bra mat för alla. Det är inte krångli-
gare än så, vi tycker nämligen att  
alla ska kunna äta det de vill varje 
dag. Därför strävar vi alltid efter  
att erbjuda den maten våra kunder  
vill ha, till så bra priser som möjligt. 

Vi är stolta över att demokratisera 
bra och hållbar mat och att vi bidrar 
till att fler kan äta det de vill. Det 
känns bra i magen tycker vi. För oss 
går låga priser och hållbarhet hand 
i hand. När vi hushåller med våra 

resurser tar vi ansvar för miljön och 
vår omvärld, samtidigt som vi sparar 
pengar. Gröna butiker betyder röda 
priser hos oss.Goda råd  

behöver inte
vara dyra.



Ett ansvarsfullt
sortiment.2

Vi har under de senaste åren satsat stort på att 
utöka vårt sortiment med ekologiskt, miljömärkt 
och vegetariskt – till riktigt bra priser förstås. 

Hos oss är eko vardagsmat
Att kunna välja ekologiskt i mat- 
butiken är inte en självklarhet. Men 
vi försöker att göra det så enkelt det 
bara går. Hos oss hittar du ett stort 
ekologiskt sortiment till priser som 
rimmar med vår affärsidé. De senaste 
åren har vi lanserat hundratals nya 
ekovaror och vi fortsätter hela tiden 
att utmana synen på vad ekologisk 
mat ska kosta. Bland annat genom 
vårt varumärke Garant som utma-
nar välkända märkesvaror med hög 
kvalitet till ett riktigt bra pris. För att 
göra det extra enkelt att hitta fram till 
våra ekologiska alternativ är de alltid 
tydligt skyltade med en grön etikett 
på hyllkanten. 

Gott om svenskt till  
schyssta priser
På Willys finns det alltid gott om  
bra mat från svenska gårdar. Drygt 
80 procent av artiklarna i vår kött-
avdelning och majoriteten av varorna 
i vår mejeriavdelning är av svenskt 
ursprung. När det gäller vårt eget 

varumärke Garant kommer allt kött 
från Sverige. Genom att erbjuda 
varor från svenskt lantbruk främjar 
vi den svenska livsmedelsproduktio-
nen, gynnar svenska bönder, värnar 
om god djuromsorg och behåller fler 
arbetstillfällen och öppna landskap. 
Vi vill medverka till en hållbar livs-
medelsproduktion i Sverige och vill 
erbjuda priser som är vettiga både 
för våra kunder och för bonden.  
För att göra det enklare för våra 
kunder att hitta de svenska varorna 
i våra hyllor finns den blågula Från 
Sverigemärkningen tydligt utsatt. 

Tusentals röda priser men 
inte en enda rödlistad fisk
Vi ställer höga krav på varorna  
vi säljer. Vissa produkter som är  
riktigt oschyssta mot miljön väljer  
vi bort helt, till exempel fisk eller 
skaldjur som är rödlistade i WWF 
Världsnaturfondens fiskguide. Vi  
har också helt valt bort att sälja  
toalett- och hushållspapper som  
inte är miljömärkt, och det samma 

gäller till exempel maskindiskmedel 
och tvättmedel – är det inte miljö-
märkt så säljer vi det inte.

Ansvarsfulla leverantörer
Willys är en del av Axfood-koncernen 
och alla företag som levererar varor 
eller tjänster till Willys butiker ska 
följa kraven i Axfoods uppförandekod. 
Koden innehåller bland information om 
lagkrav, förhållanden på arbetsplatsen 
såsom fackföreningsfrihet, barnarbete, 
säkerhet och diskriminering, miljö- 
och djurskydd, resursanvändning 
och påverkan på lokalsamhället samt 
mutor och korruption. De frågor som 
är högst prioriterade i arbetet med 
våra leverantörer är matens ursprung 
och spårbarhet, schyssta arbets vill -
kor för leverantörernas anställda, 
djurhållning och begränsning av 
antibiotika samt av hälso- och miljö-
skadliga bekämpningsmedel inom 
jordbruket. Vi följer upp så att våra 
leverantörer följer uppförandekoden 
och vi genomför sociala revisioner  
i alla riskländer. 



En av  
fem. Ingen  

rödlistad fisk.
Vår fiskpolicy innebär att vi inte säljer fisk  
eller skaldjur som är rödlistade i WWF  
Världsnatur fondens fiskguide. Vi har  
gott om MSC-, ASC- och KRAV-märkta  
alternativ i våra fiskdiskar.

Intresset för att äta vege tariskt har skjutit i höjden. 
De senaste åren har vi utökat vårt sortiment med 
kyld och fryst vegetarisk mat ordentligt. 

Mindre  
palmolja.
Vi har minskat användningen av palmolja  
i våra egna märkesvaror kraftigt och den  
palmolja som fortfarande används är certi-
fierad exempelvis med RSPO. Det innebär 
att odlingen sker på ett mer hållbart sätt 
gällande miljöhänsyn och sociala villkor. 

KRAV-märkt.
Vi har mer än 1000 varor som är ekologiskt 
prod ucerade och märkta antingen med KRAV eller 
EU-ekologiskt. KRAV har hårdare regler för djur-
omsorg än andra eko-märkningar och därför är  
allt färskt ekologiskt kött som vi säljer KRAV-märkt. 

Var femte vara i våra butiker 
har någon typ av hållbar-
hetscertifiering, t ex KRAV, 
Svanen, Fairtrade eller MSC. 

Inga burägg.
Alla ägg som säljs i våra butiker kommer från  
frigående höns och alla ägg från vårt eget  
varumärke Garant är värpta av svenska höns  
på svenska gårdar.

Svenskt  
ursprung. 
Hos oss finns det alltid gott om bra mat från 
svenska gårdar. Cirka 80 procent av artiklarna  
i vår kött avdelning och den absoluta majoriteten 
av varorna i vår mejeriavdelning är av svenskt 
ursprung. Genom att erbjuda varor från svenskt 
lantbruk främjar vi den svenska livsmedelspro-
duktionen, gynnar svenska bönder 
och behåller fler arbetstillfällen  
och öppna landskap. Färskt kött 
med vårt eget varumärke Garant 
kommer alltid från Sverige. 

100Eko  
för  
alla.  
Vår satsning på ekologiska varor till bra priser  
är en viktig del i arbetet för att ge fler möjlighet  
att äta bra och hållbar mat. Idag har vi mer  
än 1000 ekologiska varor i sortimentet, i alla  
avdelningar i butiken.  

På vissa hyllor är samtliga  
varor miljömärkta. Det gäller  
till exempel maskindiskmedel,  
tvättmedel och toalett- och 
hushållspapper. 

Vego  
för  
alla.



Gröna butiker, 
röda priser.3

När vi jobbar med energieffektivitet, käll sortering 
och smartare transporter så är det inte bara bra  
för miljön. Vi sparar också pengar som vi kan  
investera i lägre priser. 

Minskad energi användning
I en matbutik går det åt en hel del 
energi, för att värma eller kyla bu-
tiken och för att driva alla kylar och 
frysar. Vi har i många år jobbat för 
att minska vår energianvändning 
och har under årens lopp tagit stora 
kliv. Till exempel har vi satt lock och 
dörrar på kylar och frysar och vi har 
investerat i bra och moderna kyl- och 
fryssystem. I många av våra butiker 
har vi möjlighet att återvinna värmen 
som alstras för att driva kyl- och 
frysanläggningar och använda till 
uppvärmning av butiken. I vissa buti-
ker innebär det att vi inte behöver 
tillföra någon energi alls för att värma 
upp butiken under stora delar av året, 
hela butikens uppvärmningsbehov 
tillgodoses genom de egna systemen. 

Listan över åtgärder för att spara 
energi kan göras lång. Små föränd-
ringar gör stor skillnad i längden när 
man som vi har mer än 200 butiker. 
Därför är ingen åtgärd för liten. Som 
till exempel att byta belysningen till 
energisnål LED-belysning, stänga  
dörrar och lastingångar eller att 
stänga av vissa dryckeskylar nattetid.
  Arbetet har gett resultat. Mellan  
2009 och 2015 minskade vår energi-
använd ning per kvadratmeter butiks-
yta med 15 procent. Nu är vi på god 
väg mot vårt nästa mål: Att minska 
energi användningen med ytterligare 
10 procent. 

Förnyelsebara energikällor. 
All el som vi köper till våra butiker 
är märkt med Bra Miljöval, vilket 

innebär att den är baserad på sol-, 
vind-, vattenkraft, eller biobränslen. 
Många butikstak har stor yta och god 
potential för att installera solcellsan-
läggningar. Idag har vi anläggningar 
igång på taken till några av våra 
butiker. Vi har också genomfört en 
stor kartläggning över var det mer 
kan passa att installera solcellsan-
läggningar, och vi räknar med att fler 
anläggningar kommer att tas i bruk 
under kommande år. Målet är att 
vi år 2025 ska ha solceller på minst 
25 procent av de lämpliga taken.

Spara 

 energi.

Vi minskar vår energi- 

användning genom att t e
x  

investera i bra och moderna  

kyl- och fryssystem.



Hemleverans bilen

Mål: Klimatneutrala.
Vi vill göra så lite avtryck på klimatet som möjligt
och har som mål att vår egen verksamhet ska vara 
klimatneutral. Mellan år 2009 och 2016 minskade  
vi klimatpåverkan med mer än 75 procent.

Mindre plast
Vi vill bidra till att minska den nega-
tiva miljöpåverkan av plast. Därför 
har vi satt upp ett mål om att minska 
plastanvändningen inom vår verk-
samhet med 25 procent till år 2025. 
Vi strävar efter att ha miljöanpassade 
förpackningar för alla våra egna mär-
kesvaror och senast år 2022 ska alla 
förpackningar gå att materialåtervinna. 
Våra vanliga Willys-plastpåsar är  
tillverkade av 80 procent returplast. 
  Att återvinna plast är mer klimat- 
smart än att producera ny. Att införa 
pant på plastflaskor är ett bra sätt 
att öka andelen förpackningar som 
återvinns. 2015 var vi första aktör att 
införa pant på saftflaskor med vårt 
eget varumärke Garant. Efter det har 
vi också infört pant på Garants färska 
juicer och smoothies. 

Källsortering
Vårt mål är att så lite som möjligt av 
det avfall som skapas i våra butiker
ska gå till förbränning. Istället käll- 
sorterar vi och återvinner allt som 
går, vilket som minst innebär well-

papp, mjukplast, hårdplast, glas, me-
tall och miljöfarligt avfall. När det är 
möjligt i kommunen skickar vi också 
matavfall till utvinning av biogas.
  För att kunna sortera så effektivt 
det bara går har vi tänkt ut flera 
smarta lösningar. Som ett exempel 
undviker vi onödiga transporter 
genom att vårt logistikbolag Dagab 
hämtar returplast samtidigt som de 
lämnar varor i butikerna. Dessutom 
har vi utvecklat ett eget system som 
gör det möjligt att se hur mycket varje 
butik slänger av olika typer av mate-
rial. På det sättet får vi koll på vart vi 
kan förbättra oss, möjlighet att sätta 
mål och följa hur vi lever upp till dem. 

Klimatpåverkan
Vårt direkta klimatavtryck kommer 
från köldmedia – som används i kylar 
och frysar – egna transporter från  
lager till butik, elanvändning och resor 
i tjänsten. År 2009 började vi ställa 
om till mer miljövänliga köldmedier  
i våra kyl- och frysanläggningar. 
  Varutransporterna är en viktig 
nyckel till minskad klimatpåverkan. 

Inom vår koncern arbetar vi för fossil-
fria transporter och för användning av 
hållbara drivmedel. Vårt logistikbolag, 
Dagab, var först ut med lastbilar som 
körs på flytande biogas, gas som i 
första hand tillverkas av sopor, t ex 
matavfall. Flytande biogas kan ersätta 
diesel som drivmedel och därmed 
bidra till en renare miljö. 
  Jämfört med 2009 har klimatpå-
verkan från vår egen verksamhet  
på koncernnivå minskat med mer  
än 75 procent fram till och med 2016. 
Målet är att koncernens verksamhet 
ska vara klimatneutral. 

100%
MILJÖMÄRKT EL 
All el vi köper själva är märkt med Bra Miljöval  
och kommer därmed från förnybara källor som  
t ex vind-, sol- och vattenkraft.

Klimatkompenserade 
hemleveranser.
När våra kunder handlar på willys.se och väljer att 
få maten hemlevererad, klimatkompenserar vi för 
utsläppen som sker vid leveransen.

Plastbantning
Vårt mål är att minska plast    an vänd- 
ningen inom vår verksamhet  
med 25 % till år 2025.  
Till exempel kommer  
engångsartiklar av plast  
att fasas ut ur sortimentet.

Källsortering.
Vi källsorterar avfallet i alla butiker – det är bra 
både för miljön och plånboken. Istället för att 
betala för att bli av med avfall får vi betalt för 
råvaror som vi kan lämna till återvinning. 

År 2025 
vill vi ha sol-
celler på 25 
procent av 

lämpliga tak. 

Minskad energi-
användning.
Vi arbetar aktivt för att minska energi-
användningen i våra butiker. Genom 
att t ex sätta lock på kylar och frysar, 
investera i moderna kyl- och frys-
system och noga övervaka och 
optimera energianvändningen 
i butik erna, har vi kommit 
en god bit på vägen. 

Klimatsmarta 
förpackningar
Materialet i plastförpack-
ningarna för våra egna 
märkesvaror byts löpande 
ut från fossil råvara till  
förnybar. Senast 2022  
ska alla förpackningar  
gå att materialåtervinna.



Matsvinn.4
Varje dag slängs stora mängder mat i svenska 
matbutiker. Även i våra. Vi har i alla år jobbat 
för att hålla matsvinnet nere på ett minimum. 
Men nu vill vi ta nästa steg. Målet är att  
halvera vårt matsvinn till år 2025. 

Svenska matbutiker slänger 60 000 
ton ätbar mat varje år. Och i hemmen 
slängs ytterligare 260 000 ton. Det 
är mat som helt i onödan har krävt 
stora resurser att framställa. Varje rå-
vara som produceras, transporteras, 
förädlas, lagras och tillagas påverkar 
miljön och om vi sedan kastar den 
i soporna har denna miljöpåverkan 
skett helt i onödan. Totalt går en 
tredjedel av all mat som produceras 
i världen förlorad varje år. Det är inte 
särskilt snällt vare sig mot miljön eller 
mot plån boken.
 Att slänga bra mat känns inte bra, 
det tror vi att de flesta håller med oss 
om. På Willys bryr vi oss om både 
miljön och våra låga priser och ingen 
av dem funkar särskilt bra ihop med 
matsvinn. Därför har vi bestämt oss 
för att ta upp kampen mot det onö-
diga matsvinnet. Vi har länge jobbat 
för att minska vårt matsvinn. Men vi 
vet att vi kan ännu bättre!

Bra rutiner och system
Vi vill ge våra kunder mesta möjliga 
valuta för pengarna och därför är 
den ständiga jakten på kostnader 
en del i vårt DNA. Därför har vi i 
alla tider jobbat hårt för att ta bort 
onödiga kostnader, vilket förstås 
även gäller matsvinn. Det absolut 
bästa sättet att minska vårt svinn är 
att göra ett noggrannt och gediget 
arbete när vi beställer varor, så att 
så få varor som möjligt passerar bäst 
före-datum. Vi har under årens lopp 
utvecklat smarta system som hjälper 
oss att beställa rätt mängd vid rätt 
tillfälle. Vi utbildar vår personal i hur 
man beställer på bästa sätt och följer 
upp butikernas resultat för att hela 
tiden bli lite bättre.

Prissänkningar  
minskar svinnet
Med våra svinnsmarta erbjudanden 
gör vi det enkelt för våra kunder att 

göra en insats för miljön. Vi säljer till 
exempel ut varor med kort datum 
och dagsfärskt bröd på kvällen.  
Dessutom har vi gjort varorna enkla 
att hitta med hjälp av skyltar, etiket-
ter och genom att exponera dem  
i våra svinnsmart-lådor som man  
kan hitta på flera ställen i butiken. 
 Vi är inte rädda för att tänka i nya 
banor för att sänka matsvinnet. För 
att undvika svinn sänker vi till ex-
empel priset på frukt och grönt och 
bröd som bakas i butiken – något 
som de flesta matbutiker inte gör. 
Vi säljer också ”fyndlådor” – 2 kilo 
blandad frukt eller grönsaker med 
smärre skönhetsfläckar, som man till 
exempel kan använda till smooties 
eller grytor. 

Mindre 
svinn blir
win-win!



Vårt mål är att halvera 
matsvinnet i butik erna 
till år 2025.

Vi skänker mat som annars skulle slängts 
till ett hundratal välgörenhetsorganisatio-
ner över hela landet

Vårt initiativ Svinnsmart 
vann utmärkelsen  
”Årets hållbarhetsinitiativ” 
på Dagligvarugalan

Fyndad frukt
Vi räddar hundratals kilo frukt och 
grönsaker genom att sälja ut varor 
med smärre fel till nedsatt pris 

Räddade  
råvaror
Bara för att något är kantstött och lite 
fult behöver man inte kasta det. I våra 
butiker har vi sålt juice som gjorts  
på svinnad frukt, öl som bryggts på 
överblivet bröd och soppmixer som 
innehåller delar av grönsaker som  
tidigare valts bort. 

Mindre 
morötter, 
mindre 
svinn
Genom att ändra reg-
lerna för hur stora mo-
rötterna måste vara i 
påsarna, kan vi nu ta 
tillvara på de lite min-
dre morötterna i skör-
darna, istället för att 
kasta dem.  

För att minska svinnet och hjälpa våra kunder 
spara både pengar och miljön, säljer vi ut varor 
som till exemplen har kort datum, kantstötta  
förpackningar eller är utgående ut sortimentet.

Idéer för minskat svinn
Ibland finns den billigaste matkassen i kylen där hemma! Vi vill inspirera våra kunder till att slänga mindre 
mat. Bland annat har vi tagit reda på vilken mat som slängs mest i hemmen. Till dessa stumpar och slattar  
tog vi fram enkla och härliga recept och annan inspiration.

Tio i topp mest slängda  
matvarorna (%).
Mjukt bröd 45,7

Gurka 29,7

Banan 27

Clementin 24,4

Tomater 22,9

Mjölk 21,6

Crème fraiche 21,1

Morot 19,9

Lök 18,1

Grädde 18

-40% 

Under en två-årsperiod minskade svinnet på bröd 
med mer än 40 procent. Bakom minskningen  
ligger bland annat nya rutiner för prissänkningar 
på bröd – både bröd med datummärkning och 
färskt bröd som bakats i butiken.



Välgörenhet istället  
för matsvinn
En del av maten som slängs i en mat-
butik går fortfarande alldeles utmärkt 
att äta. Det kan till exempel handla 
om varor som närmar sig eller nyligen 
har passerat bäst före-datum, frukter 
och grönsaker med skönhetsfläckar 
eller kantstötta förpackningar. För  
att bidra till att maten istället går 
till ett gott ändamål har vi star-
tat upp samarbeten med lokala 
välgörenhets organisationer, dit  
den överblivna maten skänks.  

Maten går som några exempel till 
soppkök och utdelning av matkassar 
till behövande. I dags läget har nästan 
hälften av alla butiker samarbete med 
en lokal välgörenhetsorganisation,  
till exempel Frälsningsarmén, Stads-
missionen eller Svenska Kyrkan.  
Varje år skänks mer än 300 ton  
mat till dessa organisationer.

Matavfall blir till biogas  
och drivmedel
Den mat vi trots alla våra ansträng-
ningar blir tvungna att slänga vill vi 

ändå att det ska bli någonting bra av. 
På alla orter där det är möjligt skickar 
vi matavfallet till utvinning av biogas. 
Ett 20-tal av våra butiker skickar bröd 
som annars skulle kastats till produk-
tion av E85 Etanol, som används som 
drivmedel i bilar och andra fordon.

300 ton.
Varje år skänker vi  

hundratals ton mat till 
hjälporganisationer som 
t ex Stadsmissionen och 

Frälsningsarmén

2 kg blandade frukter eller grönsaker som i vanliga fall skulle ha rensats bort och slängts. De svinnsmarta fyndlådorna minskar svinnet.



Brödöl
Ett mörkt öl bryggt av överblivet bröd som 
annars skulle ha slängts. Ett väldigt gott initi-
ativ om vi får säga det själva.



Bra Miljöval.5
Märkta med Bra Miljöval
Vi är stolta över att alla våra butiker 
lever upp till kraven för Bra Miljöval 
för livsmedelsbutiker. Det är Natur-
skyddsföreningens tuffa miljömärk-
ning för butiker som har ett genuint 
engagemang i miljöfrågor och som 
gör ett eget gediget miljöarbete. 
  En butik som är märkt med  
Bra Miljöval måste uppfylla en rad 
kriterier som rör allt från sortimentet  
i hyllorna till hur man arbetar för att 
minimera och ta hand om butikens 
avfall och minskar energiförbruk-
ningen så mycket som möjligt. För att 
säkerställa att butiken verkligen lever 
upp till kriterierna genomför Bra 
Miljöval regelbundet kontroller där 
butikens miljöarbete sätts under lupp. 

En tuff miljömärkning
Bra Miljöval för livsmedelsbutiker 
ställer krav både på butikens sorti-
ment och på driften av butiken.  
Ett av målen med Bra Miljöval är  
att göra det så enkelt som möjligt  
för konsumenten att göra hållbara 
val. Därför avstår butiker som är 
märkta med Bra Miljöval från att  
sälja en del varor som är dåliga ur 
miljösynpunkt, t ex hotad fisk och 
skaldjur. Av samma anledning är  
de ekologiska och miljömärkta  
varorna tydligt utmärkta med  
gröna hyllkants etiketter, så att  
kunden lätt kan hitta dem.
  I märkningen finns det också  
krav på att butiken ska bidra till  
att fasa ut miljöskadliga kemikalier, 

dels genom sortimentet – på en del 
hyllor, t ex tvättmedelshyllan, finns 
enbart miljömärkta alternativ – och 
dels genom att endast miljömärkta 
städprodukter används i butiken. 
 Ett annat område i märkningen 
är att butiken ska bidra till mindre 
påverkan på miljö och klimat  
bland annat genom att minska 
energianvändningen och mängden 
osorterat avfall.

Samtliga butiker märkta
Alla Willys-butiker har varit märkta 
sedan 2010 och 2017 märktes även  
de sista, minsta Willys Hemma- 
butikerna. Willys är den enda kedjan  
i Sverige där samtliga butiker har  
Bra Miljöval-märkningen. 

Våra butiker är märkta med Bra Miljöval. Det  
innebär att bland annat att de driver ett gediget  
miljöarbete och att det finns ett brett utbud av  
ekologiska och miljömärkta produkter i butiken.

Miljö- 
märkta.
Samtliga Willys- och  

Willys Hemma-butiker är  
märkta med Naturskydds- 

föreningens märkning  
Bra Miljöval för  

livsmedelsbutiker.



Samhälls-
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Vi vill vara en positiv kraft i dagens samhälle. Bland  
annat samarbetar vi med Rädda Barnen och stöttar  
lokala hjälporganisationer i deras arbete för att hjälpa 
människor som lever i social och ekonomisk utsatthet.

Vi lever för allas rätt till bra mat och 
tycker att det är självklart att den 
rätten borde innefatta alla. Tyvärr är 
det inte så idag. Såväl inom som ut-
anför Sveriges gränser är det många 
som saknar basala rättigheter som 
mat, trygghet och arbete. Genom 
våra samarbeten med olika organi-
sationer vill vi medverka till att så 
många som möjligt kan duka fram bra 
mat på middagsbordet varje kväll. 

Samarbete med  
Rädda Barnen
Som en av Rädda Barnens huvud-
partners vill vi bidra till att stärka 
barns rättigheter och möjligheter i 
Sverige och övriga världen. Sedan 
vårt samarbete inleddes 2010 har 
våra kunder skänkt över 20 miljoner 
kronor till Rädda Barnen via gåvo-
knappen på våra pantmaskiner. Vi 
på Willys har dessutom, bland annat 
genom ”dubbla upp”-kampanjer un-
der vissa månader, bidragit med mer 
stöd under kriser då behovet av hjälp 
varit extra stort. Pengarna som vi och 

våra kunder skänker har bland annat 
bidragit till att Rädda Barnen nått 
fler barn i krig och katastrofer, såsom 
de som drabbat Syrien, Jemen och 
Bangladesh. En stor del av pengarna 
går till Rädda Barnens verksamhet i 
Sverige, dels till arbetet med att skapa 
en trygg och inkluderande idrott  
fri från övergrepp, kränkningar och 
diskriminering, och till satsningen På 
Lika Villkor som syftar till att stärka 
engagemang, delaktighet och infly-
tande bland barn och unga i soci-
oekonomiskt utsatta områden.

Lokala organisationer
Många av våra butiker har idag sam-
arbeten med lokala organisationer 
som Frälsningsarmén, Stadsmissio-
nen eller Svenska Kyrkan. Butikerna 
skänker överbliven mat som inte 
längre går att sälja, men som fort-
farande håller fullgod kvalitet, t ex 
varor som närmar sig bäst före-datum 
eller förpackningar som har fått sig 
en törn. Maten går till exempel till 
soppkök och utdelning av matkassar 

till människor som lever i social eller 
ekonomisk utsatthet. 
 Julen är en högtid där utsattheten 
är extra svår. För att bidra till att fler 
ska få en godare jul skänker många 
av butikerna ett stort julbord med all 
god mat som hör julen till sina lokala 
samarbetsorganisationer. 

Ett första steg på  
arbetsmarknaden
Att komma in på arbetsmarknaden 
kan vara svårt, om man inte har någon 
tidigare erfarenhet, om man inte pra-
tar perfekt svenska eller om man har 
särskilda behov. Genom att erbjuda 
praktikplatser eller anställning ger vi 
många en chans att få erfarenheter 
och kunskaper som gör att man kan 
ta sig vidare i yrkeslivet och karriären. 
Hos oss har tusentals killar och tjejer 
tagit sina första steg på arbetsmark-
naden. Vi samarbetar nära och gärna 
med arbetsförmedlingen, men också 
med andra organisationer. 

20 000 000 kr
Sedan starten 2010 har våra kunder skänkt  
mer än 20 miljoner kronor till Rädda Barnen  
via pantknapparna i våra butiker. 

Bild på pantautomaten.



Julmat  
för alla.
Varje jul sedan 2016 har Willys 
skänkt julmat till organisationer 
som Frälsningsarmén, Stads-

missionen och Svenska kyrkan – 
så att fler får möjligheten att ta 
del av värme, gemenskap och 
god julmat under julhelgerna.
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Ungefär 8000 medarbetare jobbar på Willys,  
i våra butiker och på vårt supportkontor i  
Göteborg. Varje dag bidrar de alla till en bättre 
upplevelse för våra kunder, och till att fler kan 
handla bra och hållbar mat. 

Våra medarbetare är vår viktigaste 
tillgång. Att våra medarbetare trivs, är 
engagerade och stolta över att jobba 
på Willys är en förutsättning för vår 
framgång. Vi vill vara en bra arbets- 
givare, både för våra nuvarande och 
för framtida medarbetare.

En stark kultur
När man jobbar hos oss är man del av 
en tydlig kultur. Vi känner en stolthet 
över att vi, genom att erbjuda Sveri-
ges billigaste matkasse med bra mat 
för alla, bidrar till att fler kan handla 
bra och hållbar mat. Vi har ett gemen-

samt synsätt på hur vi ska vara mot 
varandra och mot våra kunder och vi 
har ett tydligt koncept och tydliga, 
definierade arbetssätt och rutiner. Det 
frigör tid för våra ledare till att utöva 
ett värderingsstyrt ledarskap, där alla 
får ta ansvar och har möjlighet att 
växa och utvecklas. 

Vi välkomnar alla 
Vi vill att alla ska känna sig lika 
välkomna hos oss, såväl kunder 
som medarbetare. Vi vill spegla det 
samhälle som vi är en del av, och 
precis som att våra kunder har olika 

bakgrund och ursprung så har våra 
medarbetare också det. Vi tror fast  
på att en bra blandning av kompe-
tenser och perspektiv ger ett bättre 
resultat. Vi har tydliga mångfaldsmål: 
Balansen mellan kvinnor och män på 
ledande positioner ska ligga inom 
intervallet 60–40 procent och 20 
procent av alla ledare ska ha inter- 
nationell bakgrund. 

 Mål:
•  Minst 95%  

frisknärvaro. 

•  Minst 60/40%  
könsfördelning på  
ledande positioner.

• Minst  75% ledare
 som rek ryteras internt. 

•  Minst 20% ledare 
 med inter nationell 
 bak grund.

Vi är 
alla olika. 
Och det är 

härligt.



LÄRLINGS-
PROGRAM
Nyanländ i Axfood är ett 

avlönat lärlingsprogram med 
målsättningen att hjälpa 

nyanlända in på den svenska 
arbetsmarknaden.

Många utvecklings möjligheter
Det går bra för Willys, och vi har växt mycket de senas-
te åren. Det innebär att det finns många möjligheter att 
utvecklas i sitt arbete. Willys ingår i Axfood, som är ett 
av Nordens ledande dagligvaruföretag. Förutom Willys 
och Willys Hemma ingår bolag som Hemköp, Mat.se och 
Dagab i koncernen. Axfood är en stor arbetsgivare som 

uppmuntrar medarbetarna att prova på olika befattningar 
och roller inom koncernen. Axfoodakademien, med både 
interna och externa lärare, är koncernens centrum för 
vidareutbildning och kompetensutveckling. Här erbjuds 
utbildningar, som är riktade till olika roller inom butik, 
lager och kontor.

Det finns gott om utvecklingsmöjligheter. Till exempel 
erbjuder Axfoodakademien utbildningar riktade till 
olika roller inom butik, lager och kontor. 




