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Ávarp  
stjórnenda
Árið 2020 markar fyrsta árið sem Sam- 
kaup gefur út formlega samfélagsskýrslu 
en um árabil hefur fyrirtækið lagt áherslu 
á að samfélagsábyrgð sé samþætt allri 
starfsemi Samkaupa. Hugað er að þeirri 
ábyrgð á öllum stigum rekstursins,
í stefnumótun og daglegum ákvörðunum. 

Það er fyrirtækjum stór áskorun í dag að 
huga vel að sjálfbærni og samfélags-
legri ábyrgð, ekki aðeins það sem skrifað 
er í samfélagsskýrslu heldur að orðum 
fylgi raunveruleg markmið og stefna. 
Fyrirtæki í dag eru oft á tíðum að starfa 
ǥ�ɖȅǝɮƺȸˡ�ɀƺȅ�ƺǣȇƫǼǥȇǣȸ�Ɛ�ȸƺǸɀɎȸƏȸǼƺǕƏȇ�
árangur. Það hefur þó sýnt sig að með 
aukinni samfélagslegri ábyrgð og 
sjálfbærni verður samkeppnishæfni 
fyrirtækja meiri. Neytendur okkar og 
samfélagið í heild gerir sívaxandi kröfur 
um að við stöndum okkur vel í því 
verkefni. 

Árið 2020 hefur verið óvenjulegt á marga 
vegu og hægt er að draga lærdóm af 
þeim áskorunum sem upp hafa komið 
í okkar samfélagi. Á þessum fordæma-
lausu tímum höfum við hjá Samkaupum 
lagt áherslu á að styðja vel við okkar 
ȜˢɖǕɖ�ǔȸƏȅǼǥȇɖ�ȒǕ�ɮƺȸƏ�ȶƏȇȇǣǕ�ǥ�ǔȒȸɀɮƏȸǣ�

fyrir velferð starfsmanna. Við erum 
afskaplega stolt af þeim aðgerðarpakka 
sem við lögðum fram fyrir okkar starfsfólk  
auk þess að setja upp til framtíðar, víð-
tæka velferðarþjónustu Samkaupa, 
sem snýr alfarið að heilsu og vellíðan 
starfsmanna. Við teljum að stór hluti af 
okkar ábyrgð liggi í því að styrkja okkar 
starfsfólk. Hjá Samkaupum vinna um 1400 
starfsmenn og þar af eru 1350 í framlínu 
ǥ�ɮƺȸɀǼɖȇɖȅ�ȒǸǸƏȸِ �©ƺɎɎƏ�ƺȸ�ȜˢɖǕɖȸ�ǝȓȵɖȸ�
sem mikilvægt er að styðja vel við og 
ɮǣȇȇƏ�ɀɎƏɎɎ�ȒǕ�ɀɎȜƴɖǕɎ�ǥ�Əƴ�ɀɎɵȸǸǴƏ�ȒǕ�ƺˢƏ�
til framtíðar.   

Árið 2020 var viðburðaríkt hjá félaginu, 
þar sem snemma á árinu bættist við 
verslunin Krambúðin á Hólmavík. Þá 
var settur aukinn þungi í netverslun 
Nettó með tilkomu nýrrar uppsetningar 
netverslunarinnar inni í vöruhúsi. Samkaup 
hlaut Menntasprotann fyrir nýsköpun 
í menntun og fræðslu starfsmanna. 
Við erum gríðarlega þakklát fyrir þessa 
viðurkenningu sem hvetur okkur til að 
gera enn betur og halda áfram þeirri 
vegferð sem Samkaup er á, að vera 
eftirsóknarverðasti vinnustaður á Íslandi. 
Við sem stjórnendur Samkaupa, höfum 
einsett okkur að hafa áhrif til góðs og 

vinnum stöðugt í því að sýna það í verki. 
Það er í samtali við starfsfólkið okkar, 
ɮǣƴɀǸǣȵɎƏɮǣȇǣ�ȒǕ�ƫǣȸǕǴƏ�ɀƺȅ�ɮǣƴ�ˡȇȇɖȅ�
nýjar leiðir og hugmyndir vakna. Við viljum 
því að lokum þakka þeim öllum. Takk fyrir 
að vera með okkur á vegferðinni, saman 
getum við gert svo miklu meira. 

Verkefni ársins 2021 eru mörg og munu
stuðla að því að Samkaup verði áfram 
framsækið verslunarfyrirtæki sem er  
þekkt fyrir að fara alla leið í þágu vöru- 
gæða og þjónustu, samtímis því að vera
í fararbroddi í nýsköpun og skapa tækifæri 
fyrir viðskiptavini, samfélagið okkar og 
síðast en ekki síst, Samkaupaliðið
– starfsfólkið okkar.

Ómar Valdimarsson 
Forstjóri 
Gunnar Egill Sigurðsson
Framkvæmdastjóri verslunarsviðs 
Gunnur Líf Gunnarsdóttir
Framkvæmdastjóri mannauðssviðs
Stefán Ragnar Guðjónsson
Framkvæmdastjóri innkaupasviðs 
Heiður Björk Friðbjörnsdóttir
Framkvæmdastjóri fjármálasviðs  
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Samkaup



³ƏȅǸƏɖȵ�ȸƺǸƏ�ȸɗȅǼƺǕƏה��ɮƺȸɀǼƏȇǣȸ�ɮǥƴɀɮƺǕƏȸ�ɖȅ�
landið. Þær spanna allt frá lágvöruverðsverslunum til 
ǝɮƺȸˡɀɮƺȸɀǼƏȇƏِ�RƺǼɀɎɖ�ɮȜȸɖȅƺȸǸǣ�³ƏȅǸƏɖȵƏ�ƺȸɖ�zƺɎɎȓً�
kǴȜȸƫɗƴǣȇً�kȸƏȅƫɗƴǣȇ�ȒǕ�XƬƺǼƏȇƳِ

³ƏȅǸƏɖȵ�ƺȸ�ǼƺǣƴƏȇƳǣ�ǔɵȸǣȸɎƩǸǣ�ǥ�ɮǣƴɀǸǣȵɎƏǝƐɎɎɖȅً�ɮȜȸɖٮ
gæðum og þjónustu og byggir á traustum grunni kaup-
félaganna sem virkur þátttakandi í samfélaginu. Samkaup 
starfar á íslenskum dagvörumarkaði og reisir rekstur 
ɀǣȇȇ�Ɛ�ǕƩƴɖȅً�Ǖȓƴȸǣ�ȶǴȓȇɖɀɎɖ�ȒǕ�ǔǴȜǼƫȸƺɵɎɎɖ�ɮȜȸɖɮƏǼǣ�
á eins hagstæðu verði og völ er á. Grunnurinn í þjónustu 
Samkaupa er fjölbreytni og sveigjanleiki til þess að upp- 
ǔɵǼǼƏ�ǝǣȇƏȸ�ɶȅɀɖ�ȶƏȸˡȸ�ɮǣƴɀǸǣȵɎƏɮǣȇƏ�ɀƺȅ�ȒǕ�ɎƺȇǕɀǼ�ɮǣƴ�
viðskiptavini í öllum byggðum landsins. Samkaup leggja 
ƐǝƺȸɀǼɖ�Ɛ�Əƴ�ɮƺȸƏ�ƺǔɎǣȸɀȓɎɎɖȸ�ɮǣȇȇɖɀɎƏƴɖȸ�ȅƺƴ�ȜˢɖǕɎ�Ǽǣƴ�
starfsmanna sem eru um 1400 talsins.

Styrking á innviðum Samkaupa á vettvangi samfélags-
ƐƫɵȸǕƴƏȸ�ȒǕ�ɖȅǝɮƺȸˡɀ�ǝƺǔɖȸ�ɮƺȸǣƴ�ɀƻȸɀɎƏǸɎ�ƐǝƺȸɀǼɖɮƺȸǸƺǔȇǣ�
ɀǥƴɖɀɎɖ�Ɛȸِ �xǣǸǣǼǼ�ǸȸƏǔɎɖȸ�ǝƺǔɖȸ�ɮƺȸǣƴ�ɀƺɎɎɖȸ�ǥ�ȅƐǼƏˢȒǸǸǣȇȇ�
og frekari styrking hans er ein af lykiláherslum í stefnu-
mótun félagsins til framtíðar.

 

Hver er sagan

Ísafjörður

Hólmavík

Grundarfjörður

Blönduós

Skagaströnd

Siglufjörður

Ólafsfjörður

Dalvík

Akureyri

Húsavík

Reykjahlíð

Egilsstaðir
Seyðisfjörður

Neskaupstaður

Eskifjörður

Fáskrúðsfjörður

Djúpivogur

Höfn

Selfoss

Grindavík

Sandgerði

Akranes

Borgarnes

Garður
Reykjanesbær

Laugarvatn

Höfuðborgarsvæðið

Flúðir

ÞórshöfnBolungarvík
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Samfélagsábyrgð

Samkaup hafa um langt skeið lagt áherslu á að vinna að 
mikilvægum samfélagsmálum. Markmiðið er að vera stöðugt 
ȜˢɖǕȸǣ�ȶƐɎɎɎƏǸƏȇƳǣ�ǥ�ɀƏȅǔƻǼƏǕǣȇɖً�ǼƺǕǕǴƏ�Ǖȓƴɖȅ�ȅƐǼƺǔȇɖȅ�Ǽǣƴ�
og hafa jákvæð áhrif á þróun samfélagsins.

©ƏȇȇǣǕ�ǝƏǔƏ�³ƏȅǸƏɖȵً�ȅƺƴ�ƫȸƺɵɎǣȇǕɖȅ�ǣȇȇƏȇǝɗɀɀً�ƫƺǣɎɎ�ɀƻȸ�
ǔɵȸǣȸ�ȅǣȇȇǣ�ɀȓɖȇً�ƫƩɎɎɖ�ɖȅǝɮƺȸˡً�ƫƺɎȸǣ�ǝƺǣǼɀɖ�ȒǕ�ǝƺǣǼɀɖƺˢǣȇǕɖ�
en auk þess veitt ytri aðilum fjárhagsstuðning.  

�ˢɖǕɎ�ɀɎƏȸǔ�Ɛ�ɀɮǣƴǣ�ɀɎɵȸǸɎƏȸٮ�ȒǕ�ɀɎɖƴȇǣȇǕɀȅƐǼƏ�Ɛ�ǼƏȇƳɀɮǥɀɖ�
hefur einkum verið sýnilegt í gegnum vörumerki Nettó og 
Kjörbúðarinnar.
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Samfélagsstefna 
Samkaupa 

Samfélagsstefna Samkaupa er hluti af heildarstefnu fyrirtækisins og undir 
ǝƏȇƏ�ǝƺɵȸǣȸ�ƺǣȇȇǣǕ�ɖȅǝɮƺȸˡɀɀɎƺǔȇƏ�ǔƻǼƏǕɀǣȇɀِ�³ƏȅǸƏɖȵ�ǼƺǕǕǴƏ�ƐǝƺȸɀǼɖ� 
á samfélags lega ábyrgð í allri starfseminni sem endurspeglar metnað 
ǔɵȸǣȸɎƩǸǣɀǣȇɀ�ɎǣǼ�Əƴ��ɮƺȸƏ�ɎȸƏɖɀɎɖȸ�ȒǕ�ɮǣȸǸɖȸ�ȶƐɎɎɎƏǸƏȇƳǣ�ǥ�ɀƏȅǔƻǼƏǕǣȇɖِ

Samkaup virða væntingar lykilhagsmunaaðila 
til fyrirtækisins og móta áherslur í efna- 
ǝƏǕɀǼƺǕɖȅً�ɀƏȅǔƻǼƏǕɀǼƺǕɖȅ�ȒǕ�ɖȅǝɮƺȸˡɀٮ
legum þáttum með þær að leiðarljósi. 

Gildi Samkaupa; kaupmennskaً�áræðniً�
samvinna og sveigjanleikiً�ƺȸɖ�ǝȒȸȇɀɎƺǣȇƏȸ�
ǥ�ɀɎƏȸˡ�³ƏȅǸƏɖȵƏ�ȒǕ�ƺȸɖ�ǼƺǣƴƏȸǼǴȓɀ�ǥ�Əƴ�ǕƺȸƏ�
Samkaup að eftirsóknarverðum vinnustað þar 
sem jafnrétti og jafnræði allra er virt. 

Markmið Samkaupa er að vinna markvisst 
Əƴ�ȶɮǥ�Əƴ�ƫƩɎƏ�ɀƏȅǔƻǼƏǕǣƴً�ǝɮȒȸɎ��ɀƺȅ�ɖȅ�
ƺȸ�Əƴ�ȸƩƴƏ�ȇƩȸɀƏȅǔƻǼƏǕǣƴً�ǼƏȇƳǣƴ�ƏǼǼɎ�ƺƴƏ�Ɛ�
heimsvísu. Til þess kappkostar Samkaup að 
ɮƺȸƏ�ȅƺƴ�ɀǸɶȸƏ�ɀƏȅǔƻǼƏǕɀɀɎƺǔȇɖً�ɀǣƴƏȸƺǕǼɖȸ�
um hegðun fyrirtækisins og metnaðarfull 

markmið í takt við þau heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna sem samræmast 
starfsemi fyrirtækisins.  

Samfélagsverkefni Samkaupa beinast aðal- 
lega að því sem tengist starfsemi fyrirtækisins 
ƫƺǣȇɎ�ȒǕ�ɮƏȸƴƏȸ�ƺǣȇǸɖȅ�ɀɎƏȸǔɀǔȓǼǸً�ɮǣƴɀǸǣȵɎƏٮ
ɮǣȇǣً�ƫǣȸǕǴƏ�ȒǕ�ɀƏȅɀɎƏȸǔɀƏƴǣǼƏً�ɮȜȸɖȸ�ȒǕ�
þjónustu. Þá er einnig stuðningur við verkefni 
sem stuðla að betra samfélagi án þess að þau 
tengist starfseminni. 
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Samfélagsmarkmið 2020
Meðfram samfélagsverkefnunum vann Samkaup markvisst að 
ɀƺɎɎɖȅ�ɀƏȅǔƻǼƏǕɀȅƏȸǸȅǣƴɖȅ�ɀƺȅ�ǼȜǕƴ�ɮȒȸɖ�ǔɵȸǣȸ�Ɛȸǣƴِאא��

³ɎɖƴǼƏ�Əƴ�ƏɖǸǣȇȇǣ�ǝƺǣǼɀɖ�ȒǕ�ǝƺǣǼɀɖƺˢǣȇǕɖ�
ɖȇǕȅƺȇȇƏِ
  
Bæta forvarnir í næringu barna  
ȒǕ�ɖȇǕȅƺȇȇƏِ
  
�ɖǸƏ�ɀɶȇǣǼƺǣǸƏ�Ɛ�ǝƺǣǼɀɖɮȜȸɖȅِ��

Stuðla að aukinni vellíðan starfsmanna  
Ɛ�ȜǼǼɖȅ�ɀɎƏȸǔɀɀɎȜƴɮɖȅِ
  
Skrá Samkaup sem aðila að  
hƏǔȇȸƻɎɎǣɀɮȒǕǣȇȇǣِ
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Ein af aðalhugsjónum Samkaupa er að vinna markvisst 
að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Eftir ítarlega 
skoðun hefur Samkaup tekið ákvörðun um að einblína 
á eftirfarandi 8 af 17 heimsmarkmiðum:

Markmið 3: Heilsa og vellíðan

Markmið 4: Menntun fyrir alla

Markmið 5: Jafnrétti kynjanna

Markmið 8: Góð atvinna og hagvöxtur

Markmið 9: Nýsköpun og uppbygging

Markmið 12: Ábyrg neysla og framleiðsla

Markmið 13: Aðgerðir í loftlagsmálum

Markmið 17: Samvinna um markmiðin

Heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna og Samkaupa
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Samfélagsstyrkir  

Nám og menntun fyrir starfsfólk 

Samfélagsskýrsla

Loftslagssáttmáli 

Ráðning starfsmanna m/ fötlun 

Jafnréttisáætlun 

Fagnám verslunar og þjónustu

Rafrænn fræðsluvettvangur 
starfsfólks 

Kolefnisjöfnun - Kolviður

Jafnlaunavottun 

Verkefni/markmið

Heimsmarkmið  
Sameinuðu þjóðanna 0ǔɎǣȸǔƏȸƏȇƳǣ�ɎȜˢɖȸ�ɀɶȇƏ�ɎƺȇǕǣȇǕɖ�ǝƺǼɀɎɖ�ɮƺȸǸƺǔȇƏ�

við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna
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Minni matarsóun

Verkefni/markmið

Niðurbrjótanlegir burðarpokar

Burðarpokar  
ɖȅǝɮƺȸˡɀɮƩȇǣȸ�ǥ�ȇƺɎɮƺȸɀǼɖȇ

Auka vægi fjölnotapoka

ÉɎȸɶȅƏ�ȵǼƏɀɎǣ�ǥ�ƐɮȜɴɎɖȅٖǕȸƩȇȅِ

Minna umbúðaplast

zǣƴɖȸƫȸǴȓɎƏȇǼƺǕǣȸ�ƐɮƏɴɎƏȵȒǸƏȸ

Útskipting kælimiðla

Fækka útsendum reikningum

Heimsmarkmið  
Sameinuðu þjóðanna 0ǔɎǣȸǔƏȸƏȇƳǣ�ɎȜˢɖȸ�ɀɶȇƏ�ɎƺȇǕǣȇǕɖ�ǝƺǼɀɎɖ�ɮƺȸǸƺǔȇƏ�

við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna
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3

Samkaupaliðið



Starfsfólk Samkaupa er ein helsta auðlind fyrirtækisins 
og lykilþáttur í að ná góðum árangri. Meginmarkmið Sam-
kaupa er að vera eftirsóknarverður vinnustaður þar sem lögð 
ƺȸ�ƐǝƺȸɀǼƏ�Ɛ�ǴƐǸɮƩƴƏ�ȒǕ�ǝƺǣǼƫȸǣǕƴƏ�ȅƺȇȇǣȇǕɖً�ǴƏǔȇȸƻɎɎǣ�ȒǕ�
Ȓȵǣȇ�ɀƏȅɀǸǣȵɎǣً�ɀɎƺȸǸƏ�ǼǣƴɀǝƺǣǼƳ�ȶɮƺȸɎ�Ɛ�ɮȜȸɖȅƺȸǸǣ� 
ǔƻǼƏǕɀǣȇɀً�ɎƩǸǣǔƩȸǣ�ɀɎƏȸǔɀǔȓǼǸɀ�ɎǣǼ�ƏɖǸǣȇȇƏȸ�ȅƺȇȇɎɖȇƏȸً �
fræðslu og starfsþróunar og góðri upplýsingamiðlun. Fyrir-
tækjamenning Samkaupa stuðlar að því að allir starfsmenn 
ǔƐ�ɎƩǸǣǔƩȸǣ�ɎǣǼ�Əƴ�ȶȸȒɀǸƏɀɎً�ƫƩƴǣ�ȵƺȸɀȓȇɖǼƺǕƏ�ȒǕ�ǥ�ɀɎƏȸˡِ��

Samkaupaliðið
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Jafnrétti

Jafnrétti á vinnustaðnum og jafnrétti í samfélaginu hefur 
verið sérstakt áhersluverkefni hjá Samkaupum síðustu 
ár. Samkaup hefur sett sér skýra stefnu í jafnréttismálum 
sem er órjúfanlegur hluti af heildarstefnu félagsins. 
Framkvæmdastjórn Samkaupa hefur skuldbundið sig í allri 
stefnumótun að stuðla að auknu jafnrétti og samþykkt 
ǴƏǔȇȸƻɎɎǣɀƐƩɎǼɖȇ�ɀƺȅ�ƺȸ�ǥ�ɀƏȅȸƩȅǣ�ɮǣƴ�ǼȜǕ�ȇȸِ  �ًזאٖ�
ȇȸِ �ȇȸًِזאٖהז� ��ɀƺȅ�ȒǕ�Ȝȇȇɖȸ�ǼȜǕً�ȸƺǕǼɖȸ�ȒǕ�ǸȸȜǔɖȸחאٖז�
er snerta jafnréttismál og gilda á hverjum tíma.  
Hjá Samkaupum er lögð áhersla á að allt starfsfólk sé metið 
að verðleikum og njóti jafnra tækifæra á vinnustaðnum. 
³ɎƏȸǔɀǔȓǼǸǣ�ƺȸ�ƺǸǸǣ�ȅǣɀȅɖȇƏƴ�Ɛ�ǕȸɖȇƳɮƺǼǼǣ�Ǹɵȇɀً�ǸɵȇȶƐɎɎƏȸ�
ƺƴƏ�ȶǴȓƴƺȸȇǣɀً�ǸɵȇǝȇƺǣǕƴƏȸً �ƏǼƳɖȸɀً�ɎȸɗƏȸً �ǔȜɎǼɖȇƏȸً �ɀǸȒƴƏȇƏ�
eða annarra þátta. Árlega rýna stjórnendur stefnuna 
ƐɀƏȅɎ�ǴƏǔȇȸƻɎɎǣɀƐƩɎǼɖȇً�ǴƏǔȇȸƻɎɎǣɀȅƏȸǸȅǣƴɖȅ�ȒǕ�ɮǣȇȇƏ�
að stöðugum umbótum. Framkvæmdastjórn ákvað 
þátttöku Samkaupa í Jafnvægisvog FKA 2020 og hlutu þar 
viðurkenninguna Jafnvægisvogin 2020.
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Markmið Samkaupa  
ǥ�ǴƏǔȇȸƻɎɎǣɀȅƐǼɖȅ

• Samkaup greiðir konum og körlum jöfn laun 
og býður sömu kjör fyrir sömu eða jafnverð-
ȅƩɎ�ɀɎȜȸǔِ 
 

• Samkaup býður jafnan aðgang að störfum 
ásamt jöfnum tækifærum til framgangs 
ǥ�ɀɎƏȸˡً�ȓǝƐƴ�Ǹɵȇǣِ 
  

• Samkaup býður starfsfólki sömu tækifæri til 
Əƴ�ȶȸȓƏɀɎ�ǥ�ɀɎƏȸˡ�ȅƺƴ�ɀɎƏȸǔɀȶǴƐǼǔɖȇً�ȅƺȇȇɎɖȇ�
ȒǕ�ǔȸƩƴɀǼɖً�ȓǝƐƴ�Ǹɵȇǣِ 

• Samkaup leggur áherslu á að vera fjölskyldu-
vænn vinnustaður þar sem hægt er að sam-
ȸƩȅƏ�ɀǸɵǼƳɖȸ�ǔǴȜǼɀǸɵǼƳɖ�ȒǕ�ƏɎɮǣȇȇɖǼǥǔɀِ 
  

• ³ƏȅǸƏɖȵ�Ǽǥƴɖȸ�ƺǸǸǣ�ǸɵȇƫɖȇƳȇƏً�ȇƻ�Ǹɵȇǔƺȸƴǣɀٮ 
ǼƺǕƏ�ƐȸƺǣɎȇǣً�ƺǣȇƺǼɎǣ�ƺƴƏ�ȒǔƫƺǼƳǣ�Ɛ�ȇȒǸǸɖȸȇ�
ǝƐɎɎِ
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Þegar heildarfjöldi stjórnenda er skoðaður út frá 
ǸɵȇǴƏǝǼɖɎǔȜǼǼɖȅ�ƺȸ�ǴƏǔȇɮƩǕǣ�Ɛ�ȅǣǼǼǣ�ǸɵȇǴƏ�ȅǴȜǕ�ǕȒɎɎً�
48% karlar og 52% konur. Stærsti hópur stjórnenda 
ǔƻǼƏǕɀǣȇɀ�ƺȸɖ�ɮƺȸɀǼɖȇƏȸɀɎǴȓȸƏȸ�ɀƺȅ�ƺȸɖאה��ɎƏǼɀǣȇɀِ�
Þegar litið er á kynjaskiptingu er jafnvægi gott með 
47% karla og 53% konur. Þá hefur verið lögð áhersla 
á að fjölga sérstaklega konum í efsta stjórnendalagi 
félagsins og er í dag helmingur framkvæmdastjóra 
kvenkyns en til samanburðar var enginn kvenkyns 
stjórnandi í framkvæmdastjórn árið 2018. 

Árið 2018 hlaut félagið jafnlaunavottun án athuga-
semda og fór félagið í gegnum þriðju úttektina 
Ɛ�ǴƏǔȇǼƏɖȇƏǸƺȸˡȇɖ�ǥ�ȇȓɮƺȅƫƺȸِאא��RƩǕɎ�ƺȸ�Əƴ�
skoða heildarárangur af markvissum aðgerðum 
ɀǥƴɖɀɎɖ�ƐȸƏً�ƺȇ�ɮǣƴ�ǼƏɖȇƏǕȸƺǣȇǣȇǕɖזא��ɮƏȸ�ǼƏɖȇƏٮ
ȅɖȇɖȸ�ǥ�ǔƻǼƏǕǣȇɖِۏًב���ȸǣƴחא��ɮƏȸ�ǝƏȇȇۏחًא��ƺȇ� 
ǥ�ƳƏǕً�Ɛȸǣƴًאא��ƺȸ�ǼƏɖȇƏȅɖȇɖȸ�ɮƏȸɎ�ȅƩǼƏȇǼƺǕɖȸ� 
ƺƴƏِۏגً����

Jafnlaunavottun

„Þá hefur verið lögð áhersla á að fjölga sérstak-
lega konum í efsta stjórnendalagi félagsins og  
er í dag helmingur framkvæmdastjóra kvenkyns“
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Velferðarþjónustan 

Velferðarþjónustu Samkaupa er ætlað að 
stuðla að auknum lífsgæðum starfsmanna 
og að Samkaup bjóði upp á þjónustu til 
Əƴ�ɎƏǸƏɀɎ�Ɛ�ɮǣƴ�ȓɮƩȇɎ�ƐǔȜǼǼ�ȒǕ�ƺȸˡƴǼƺǣǸƏً�
ásamt því að auka ánægju og öryggi allra 
ɀɎƏȸǔɀȅƏȇȇƏِ�àƺǼǔƺȸƴƏȸȶǴȓȇɖɀɎƏȇ�ɎȸɵǕǕǣȸ�
að starfsmenn og nánustu ættingjar 
þeirra geta leitað aðstoðar hjá breiðum 
hópi fagaðila vegna persónulegra mála 
sér að kostnaðarlausu og án milligöngu 
ɀɎǴȓȸȇƺȇƳƏ�ǔɵȸǣȸɎƩǸǣɀǣȇɀِ�RƺǣǼɀɖɮƺȸȇƳ�
heldur utan um velferðarþjónustuna  
ǔɵȸǣȸ�³ƏȅǸƏɖȵِ

Starfsmönnum bjóðast að meðaltali  
3 klukkustundir í þjónustu á ári sem  
þeir geta ráðstafað en hámarksaðstoð  
til einstaks starfsmanns getur numið  
ƏǼǼɎ�Əƴה��ǸǼɖǸǸɖɀɎɖȇƳɖȅ�Ɛ�Ɛȸǣِ

Eftirfarandi þjónustuþættir standa 
starfsmönnum Samkaupa til boða: 

۠ nǥǔɀɀɎǥǼɀȸƐƴǕǴȜǔي�xƏɎƏȸƩƴǣً�ɀɮƺǔȇ�ȒǕ�ǝȸƺɵˡȇǕً�

ȶɵȇǕƳƏȸɀɎǴȓȸȇɖȇً�ȸƺɵǸǣȇǕƏȸً �ǝƐȸ�ƫǼȓƴȶȸɶɀɎǣȇǕɖȸً �

ǝƐ�ƫǼȓƴˡɎƏً�ȒǔˡɎƏ�ȒǕ�Ɛɖȇȇǣȇ�ɀɵǸɖȸɀɶǸǣ�ƺƴƏ�

hætta á slíkum lífsstílssjúkdómum – fyrir þá 

sem þurfa á stuðningi við breyttan lífsstíl að 

halda til frambúðar.

۠ Hjónabands- og fjölskylduráðgjöf. Tekur  

mið af áhrifamætti fjölskylduheildarinnar  

og velferð hennar höfð að leiðarljósi:  

³ƏȅɀȵǣǼ�ƏɎɮǣȇȇɖٮ�ȒǕ�ǔǴȜǼɀǸɵǼƳɖǼǥǔɀً�ȒǔƫƺǼƳǣ�

Ɛ�ǝƺǣȅǣǼɖȅً�ɮƏȇƳƏȅƐǼ�ȅƺƴ�ƫȜȸȇ�ȒǕٖƺƴƏ�

ɖȇǕǼǣȇǕƏً�ǝǴɗɀǸƏȵƏȸƺȸˡƴǼƺǣǸƏȸِ

۠ àƏȇƳƏȅƐǼ�ɎƺȇǕƳ�ǔǥǸȇِ��ǔƺȇǕǣɀًٮ�ɮǥȅɖƺǔȇƏٮ�

ȒǕ�ɀȵǣǼƏǔǥǸȇِ�xƺƴǔƺȸƴً�ǔȒȸɮƏȸȇǣȸ�ȒǕ�ȸƐƴǕǴȜǔِ

۠ IǴƐȸȅƐǼƏȸƐƴǕǴȜǔي�JǴƏǼƳȶȸȒɎً�ǕȸƺǣƴɀǼɖɀɎȜƴɮƏȇǣȸً �

ráðgjöf til einstaklinga og fjölskyldna sem 

ƺǣǕƏ�ǥ�ǕȸƺǣƴɀǼɖƺȸˡƴǼƺǣǸɖȅً�ƏƴɀɎȒƴ�ɮǣƴ�Əƴ�ȜƴǼƏɀɎ�

ǝƺǣǼƳƏȸɵˡȸɀɶȇ�ɵˡȸ�ǔǴƐȸȅƐǼǣȇ�ȒǕ�ǼƺǣɎɖȇ�ǼƺǣƴƏ�ɎǣǼ�

lausnar. Einnig greina ástæður greiðsluvanda 

og gera tillögur til úrbóta.

۠ ³ɎȸƺǣɎɖٮ�ȒǕ�ɎǣǼˡȇȇǣȇǕƏɀɎǴȓȸȇɖȇِ�àǣƴƫȸȜǕƴ� 

við streitu- og álagstengdri vanlíðan. Á við 

bæði á vinnustað og eins heima fyrir og 

ǕƺǕȇǣȸ�ȶƺǣȅ�ɎǣǼǕƏȇǕǣ�Əƴ�ƏɖǸƏ�ɮƺǼǼǥƴƏȇ�ǥ�ɀɎƏȸˡِ

۠ Ráðgjafarþjónusta geðlæknis eða geð-

ǝǴɗǸȸɖȇƏȸǔȸƩƴǣȇǕɀِ�JƺƴɀǸȒƴɖȇً�ȅƏɎ�ȒǕ�

ráðleggingar vegna geðraskana. Sérstök 

áhersla á einstaklinga sem hafa einkenni 

þunglyndis og kvíða.

۠ Sálfræðiráðgjöf. Viðtöl vegna ýmiss konar 

ƺȸˡƴǼƺǣǸƏِ�«ƐƴǕǴȜǔ�ɎǣǼ�ɖȇǕǼǣȇǕƏ�ȒǕ�ǔȒȸƺǼƳȸƏِ�

Persónugerð: Samskiptavandamál í vinnu  

ȒǕ�ǝƺǣȅƏ�ǔɵȸǣȸً �ǔƩȸȇǣ�ȒǕ�ǔȸƏȅǣِ

۠ nȜǕǔȸƩƴǣȸƐƴǕǴȜǔ�³يƏȅƫɗƴƏȸɀǼǣɎً�ɀǸǣǼȇƏƴƏȸٮ�

ȒǕ�ǔȒȸȸƩƴǣɀȅƐǼً�ǕǴƏǼƳȶȸȒɎً�ɀƏȅȇǣȇǕƏȸ�ƺƴƏ�

úrlausnarúrræði. Veita upplýsingar um 

réttarstöðu viðkomandi.

۠ Áfallahjálp. Sálræn skyndihjálp. Stuðningur 

ɮǣƴ�ȶȒǼƺȇƳɖȸ�ƐǔƏǼǼƏِ�ÁǣǼˡȇȇǣȇǕƏǼƺǕ�ɗȸɮǣȇȇɀǼƏ�

ǔɵȸǣȸ�ƺǣȇɀɎƏǸǼǣȇǕƏً�ǔǴȜǼɀǸɵǼƳɖȸ�ȒǕ�ǝȓȵƏِ�IȸƩƴɀǼƏ�

og upplýsingar um algeng sálræn og líkamleg 

viðbrögð sem komið geta fram við þessar 

aðstæður og úrræði við þeim. Mat á áhættu-

þáttum og þörf fyrir eftirfylgd.

۠ ³ɎƏȸǔɀƺȇƳɖȸǝƩˡȇǕِ��ƴɀɎȒƴ�ɮƺǕȇƏ�ȓɮǣȇȇɖٮ

færni með það að markmiði að starfsmaður 

nái sem fyrst hæfni til að takast á við athafnir 

daglegs lífs.

۠ Aðstoð við að greina og meta úrræði vegna 

langvarandi heilsubrests í nánustu fjölskyldu 

٢ǔȒȸƺǼƳȸƏȸً �ȅƏǸƏȸ�ȒǕ�ƫȜȸȇ٣ِ��ƴɀɎȒƴ�ɮǣƴ�Əƴ�ȅƺɎƏ�

og greina úrræði vegna langvarandi veikinda 

í nánustu fjölskyldu starfsmanns.

۠ Svefnmeðferð.
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Menntun og fræðsla • Að bæta hæfni og færni starfsfólks  
ǥ�ǸƏɖȵȅƺȇȇɀǸɖً�ȶǴȓȇɖɀɎɖ�ȒǕ�ɮƺȸɀǼɖȇƏȸ-
ȸƺǸɀɎȸǣِ 

• �ƴ�ƺˢƏ�ǔȸƏȅǸȒȅɖ�ȒǕ�ȶǴȓȇɖɀɎɖǼɖȇƳ�
ɀɎƏȸǔɀǔȓǼǸɀ�ɮǣƴ�ɮǣƴɀǸǣȵɎƏɮǣȇǣ�³ƏȅǸƏɖȵƏِ 

• Að fyrirtækið styrki einstaklinginn til 
ɀɎƏȸǔɀȶȸȓɖȇƏȸِ 

• Að auka starfsánægju og jákvætt 
ɮǣƴǝȒȸǔ�ɀɎƏȸǔɀǔȓǼǸɀِ 

• �ƴ�ƺˢƏ�ȅƺȇȇɎɖȇƏȸɀɎǣǕ�ɀɎƏȸǔɀǔȓǼǸɀ� 
³ƏȅǸƏɖȵƏ�ɎǣǼ�ǔȸƏȅɎǥƴƏȸِ 

• Að gera Samkaup að eftirsóttum vinnu-
ɀɎƏƴ�ɀƺȅ�ɀɎɵƴɖȸ�ǔȓǼǸ�ƐǔȸƏȅ�ɎǣǼ�ǔȸƏȅɎǥƴƏȸِ

Samkaup hefur sett aukinn þunga í menntun og 
ǔȸƩƴɀǼɖ�ȅƺƴ�ɀɎƏƴƫɖȇƳȇɖȅ�ǔȸƩƴɀǼɖɀǸȒɎɖȅً�ȸƏǔȸƩȇɖȅ�
fræðsluvettvangi og með því að leggja aukna áherslu 
á formlegar menntaleiðir innan verslunar og þjónustu.  

Samkaup leggur ríka áherslu á að styðja starfsfólk sitt 
áfram til starfsþróunar og er eitt af meginmarkmiðum 
fyrirtækisins að starfsmenn Samkaupa fái tækifæri til 
að stunda nám samhliða vinnu sem opnar á mögu-
leika til frekari starfsþróunar innan fyrirtækisins og 
utan þess.

Markmið Samkaupa þegar kemur að 
fræðslu og menntun starfsfólks er:
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Menntasprotinn 2020

³ƏȅǸƏɖȵ�ǝǔِ�ǝǼɖɎɖ�xƺȇȇɎƏɀȵȸȒɎƏ�ƏɎɮǣȇȇɖٮ 
lífsins en verðlaunin voru veitt í Hörpu febrúar 
�ǥ�ɎǣǼƺǔȇǣ�Əǔ�xƺȇȇɎƏƳƺǕǣ�ƏɎɮǣȇȇɖǼǥǔɀǣȇɀِאא

Í rökstuðningi dómnefndar kemur fram að 
Samkaup séu til fyrirmyndar og að stjórnendur 
ǔɵȸǣȸɎƩǸǣɀǣȇɀ�ǝƏˡ�ɎƺǸǣƴ�ȅƏȸǸɮǣɀɀƏ�ƐǸɮȜȸƴɖȇ�
um nýtt upphaf í fræðslu- og þekkingarmálum 
innan fyrirtækisins. Dómnefnd hafði einnig 
trú á því að skuldbinding fyrirtækisins í þessum 
efnum sé komin til að vera. Samkaup hefur 
sett fram skýr markmið með átaki sínu 
og sérstök áhersla lögð á hæfni og færni 
starfsfólks á öllum sviðum rekstursins 
samkvæmt dómnefndinni. Jákvætt viðhorf 
ɀɎǴȓȸȇƺȇƳƏً�ȅǣǸǣǼ�ɀɎƏȸǔɀƐȇƩǕǴƏً�ǕȒɎɎ�ƏǼȅƺȇȇɎ�
viðhorf og góðum möguleikum fyrir nýtt 
starfsfólk og viðskiptavini félagsins er einnig 
hrósað. Samkaup hafa verið leiðandi í þróun og 
mótun á Fagnámi fyrir verslun og þjónustuً�
ƐɀƏȅɎ�ȶɮǥ�Əƴ�ǔƏȸƏ�ȇɶǴƏȸ�Ǽƺǣƴǣȸ�ǥ�ƺˢǣȇǕɖ�ǔȸƩƴɀǼɖ�
innan fyrirtækisins.

Starfsfólki Samkaupa stendur til boða að fara 
ǥ�ȸƏɖȇǔƩȸȇǣȅƏɎً�ȶƏȸ�ɀƺȅ�ȶƏƴ�ǔƩȸ�ɎƩǸǣǔƩȸǣ�
ɎǣǼ�Əƴ�ǔƐ�ȸƺɵȇɀǼɖ�ɀǥȇƏ�ȒǕ�ȶƺǸǸǣȇǕɖً�ɀƺȅ�ȶƏƴ�
ǝƺǔɖȸ�ƏˢƏƴ�ɀƻȸ�ǥ�ǕƺǕȇɖȅ�ɀɎƏȸǔ�ɀǣɎɎً�ȅƺɎȇƏ�
til framhaldsskólaeininga. Að því loknu 
eru þrír valkostir í boði; ljúka 30 eininga 
ɮǣȇȇɖɀɎƏƴƏȶƩɎɎǣً�ǼǴɗǸƏח��ƺǣȇǣȇǕɖȅ�ǥ�Fagnámi 
verslunar og þjónustuً�ɀƺȅ�ǕǣǼƳƏ�ƺǣȇȇǣǕ�
ɀƺȅ�ƺǣȇǣȇǕƏȸ�ɖȵȵ�ǥ�ɀɎɗƳƺȇɎɀȵȸȓǔً�ƺƴƏ�ǼƐɎƏ�
staðar numið. Þegar starfsfólk hefur lokið 
ɀɎɗƳƺȇɎɀȵȸȓˡ�ǝƺǔɖȸ�ȶƏƴ�ɎƩǸǣǔƩȸǣ�Ɛ�Əƴ�ǝƏǼƳƏ�
ƐǔȸƏȅ�ǥ�ǝƐɀǸȓǼƏȇƐȅǣً�ƏǼǼɎ�ȅƺƴ�ɀɎɖƴȇǣȇǕǣ�
Samkaupa.
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Starfsfólk Samkaupa 
og Covid-19

Framlína Samkaupa hefur staðið sig 
með einstökum hætti og verið í fremstu 
víglínu þegar kemur að Covid-19. Það hefur 
staðið vaktina og unnið mikið þrekvirki 
allt síðasta ár. Stjórn Samkaupa ákvað 
árið 2020 að veita starfsfólki í framlínu 
ƏɖǸƏȶȓǸȇɖȇً�Əƴ�ɮƺȸƴȅƩɎǣ�ɖِȶِƫِד��
ȅǣǼǼǴȓȇǣȸ�ǸȸȓȇƏِ�çˡȸɀǸȸǣǔɎ�ȶȓǸȇɖȇƏȸǣȇȇƏȸ�ɮƏȸي�

„Takk fyrir að standa vaktina“ 

„Það hefur verið gríðarlegt álag á starfsfólki 
³ƏȅǸƏɖȵƏ�Ɛȸǣƴًאא��ɀƻȸɀɎƏǸǼƺǕƏ�ǥ�ȶɮǥ�
ƐɀɎƏȇƳǣ�ɀƺȅ�ǝƺǔɖȸ�ȸǥǸɎ�ǥ�ǸǴȜǼǔƏȸ�!ȒɮǣƳً�ȒǕ�
því mikilvægt að við hlúum vel að því. 
Starfsfólkið okkar hefur unnið kraftaverk 
og ég get ekki hrósað því nógu mikið. 
Það hefur sýnt ótrúlega þrautseigju og 
baráttuanda. Það minnsta sem við getum 
ǕƺȸɎ�ƺȸ�Əƴ�ǕƺǔƏ�ɎǣǼ�ƫƏǸƏًٹ�ɀƺǕǣȸ�Jɖȇȇɖȸ�
nǥǔ�JɖȇȇƏȸɀƳȓɎɎǣȸً �ǔȸƏȅǸɮƩȅƳƏɀɎǴȓȸǣ�
mannauðssviðs Samkaupa.

Aukaþóknuninni var skipt og deilt út  
í tveimur hlutum. Í fyrri hlutanum fengu 
ɀɎƏȸǔɀȅƺȇȇ�ƐǼƏǕɀǕȸƺǣƴɀǼɖȸً �ƏɖǸǣȇȇ�ƏǔɀǼƐɎɎ�
Əǔ�ȅƏɎɮȜȸɖً�ɀǴȓȇɮƏȸȵɀƐɀǸȸǣǔɎً�ƏȇƳǼƺǕƏ�
upplyftingu og auka frítíma. Seinni 
hlutinn tók þá mið af því að gefa fólki gott 
ɎƩǸǣǔƩȸǣ�Ɛ�Əƴ�ȇǴȓɎƏ�Ǽǥǔɀǣȇɀ�ǥ�ɀɖȅƏȸǔȸǥǣȇɖً�
þar sem unnið var með samstarfsaðilum 
³ƏȅǸƏɖȵƏ�ɀِɀِ�ǝȓɎƺǼɖȅً�ɮƺǣɎǣȇǕƏɀɎȜƴɖȅً�
bílaleigum og kvikmyndahúsum svo 
fátt eitt sé nefnt. Fengu allir starfsmenn 
veglegan gjafabréfapakka sem nýttist vel 
öllum starfsmönnum félagsins.  
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ÈȅǝɮƺȸˡɀɀɎƺǔȇƏ



-³ƏȅǸƏɖȵ�ǼƺǕǕǴƏ�ƐǝƺȸɀǼɖ�Ɛ�Əƴ�ǼƐǕȅƏȸǸƏ�ȇƺǣǸɮƩƴ�ɖȅǝɮƺȸˡɀڙٸ
Ɛǝȸǣǔ�Əǔ�ɀɎƏȸǔɀƺȅǣȇȇǣ�ȒǕ�ȇɶɎƏ�ƏɖƴǼǣȇƳǣȸ�ƺǣȇɀ�ȒǕ�ǸȒɀɎɖȸ�ƺȸٹڙ

³Ǹɶȸ�ɖȅǝɮƺȸˡɀɀɎƺǔȇƏ

³ƏȅǸƏɖȵ�ƩɎǼƏ�Əƴ�ɮƺȸƏ�ǼƺǣƴƏȇƳǣ�ǥ�ɖȅǝɮƺȸˡɀٮ
málum á smásölumarkaði þar sem félagið 
ætlar að eiga frumkvæði að þróun og inn-
leiðingu á leiðum sem stuðla að sjálfbærni  
í dagvöruverslunum. 

Samkaup leggja áherslu á að lágmarka 
ȇƺǣǸɮƩƴ�ɖȅǝɮƺȸˡɀƐǝȸǣǔ�Əǔ�ɀɎƏȸǔɀƺȅǣȇȇǣ� 
og nýta auðlindir eins og kostur er.  

ÈȅǝɮƺȸˡɀɀɎƺǔȇƏȇ�ȇƩȸ�ɎǣǼ�ƏǼǼȸƏȸ�ɀɎƏȸǔɀƺȅǣȇȇƏȸِ  
³ƏȅǸƏɖȵ�ǼƺǕǕǴƏ�ƐǝƺȸɀǼɖ�Ɛ�Əƴ�ƺˢƏ�ɮǣɎɖȇƳ�
starfsmanna og áherslu á mikilvægi þess  
Əƴ�ɀɎƏȸǔɀȅƺȇȇ�ǝɖǕɀǣ�ɖȅ�ɖȅǝɮƺȸˡƴ�ǥ�ƳƏǕٮ 
ǼƺǕɖȅ�ɀɎȜȸǔɖȅ�ȒǕ�ǔɵǼǕǣ�ɖȅǝɮƺȸˡɀɀɎƺǔȇٮɖȇȇǣ�
Ɛȇ�ɖȇƳƏȇɎƺǸȇǣȇǕƏِ�nȜǕ�ȒǕ�ȸƺǕǼɖȸ�ǥ�ɖȅǝɮƺȸˡɀٮ
málum eru uppfylltar á öllum starfsstöðvum.  

Við kaup á vöruog þjónustu er tekið mið af 
ɖȅǝɮƺȸˡɀɀɎƺǔȇɖȇȇǣ�ȒǕ�ǕƺȸƴƏȸ�ɀǸɶȸƏȸ�ǸȸȜǔɖȸ�ɎǣǼ�
birgja og undirverktaka um að þeir fylgi henni. 
Á það einnig við birgja þeirra og undirverktaka.  

��ǕȸɖȇƳɮƺǼǼǣ�ɖȅǝɮƺȸˡɀɀɎƺǔȇɖȇȇƏȸ�ƺȸ�ɖȇȇǣƴ�Əƴ�
stöðugum umbótum til að bæta markvisst 
ƐȸƏȇǕɖȸ�ȒǕ�ɀƺɎɎ�ƺȸɖ�ɀǸɶȸ�ɖȅǝɮƺȸˡɀȅƏȸǸȅǣƴ�
fyrir hvert starfsár.  

�ƴǕƺȸƴǣȸ�ǥ�ǼȒǔɎǼƏǕɀȅƐǼɖȅ

³ƏȅǸƏɖȵ�ɀǸȸǣǔƏƴǣ�ɖȇƳǣȸ�ɵˡȸǼɶɀǣȇǕɖ�ɀƺȅ�ƏǔǝƺȇɎ�
var á loftlagsráðstefnunni í París árið 2015 um 
aðgerðir í loftlagsmálum og hafa fylgt henni 
síðan. Helstu markmið eru: 

۠ Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og 
minnka myndun úrgangs.

۠ Nota minna af óendurvinnanlegu hráefni 
ȒǕ�ɖȅƫɗƴɖȅً�ƺȇƳɖȸɮǣȇȇƏ�ȒǕ�ƺȇƳɖȸȇɶɎƏِ�

۠ Mæla árangurinn og gefa reglulega út 
upplýsingar um stöðu ofangreindra þátta. 
 

³ƏȅǸƏɖȵ�ǝƺǼƳɖȸ�ȇƐǸɮƩȅɎ�ɖȅǝɮƺȸˡɀƫȓǸǝƏǼƳ�
um starfsemina. Bókhaldið skal nota til að 
ákvarða umfang og upphæðir til kolefnisjöfn-
unar rekstursins sem og gögn í samfélags- 
ɀǸɶȸɀǼɖ�ɀƺȅ�Ǖƺˡȇ�ɀǸƏǼ�ɗɎ�ƐȸǼƺǕƏِ�
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àȜǸɎɖȇ�ɖȅǝɮƺȸˡɀȶƐɎɎƏ
Til að vinna markvisst að bættum árangri  
ǝƺǔɖȸ�ɮƺȸǣƴ�ǣȇȇǼƺǣƳƳɖȸ�ɖȅǝɮƺȸˡɀɀɎǴȓȸȇɖȇƏȸٮ 
hugbúnaður frá Klöppum.  

Með hugbúnaðinum er unnt að vakta og  
ǕȸƺǣȇƏ�ƏǼǼƏ�ǝƺǼɀɎɖ�ɖȅǝɮƺȸˡɀȶƩɎɎǣ�ǥ�ɀɎƏȸǔٮ 
ɀƺȅǣȇȇǣ�ȒǕ�ɮǣȇȇƏ�Əƴ�ǼƐǕȅȜȸǸɖȇ�ɖȅǝɮƺȸˡɀٮ 
áhrifa. Vöktunin nær til allra verslana og 
starfsstöðva Samkaupa.  

Einn af kostum þess að nýta hugbúnaðinn 
frá Klöppum er að auðvelt er að mæla og 
fylgjast með kolefnisspori fyrirtækisins en 
eitt stærsta verkefnið er að lágmarka losun 
gróðurhúsalofttegunda.  

Árið 2019 var fyrsta heila árið sem skráð var  
ǥ�ɖȅǝɮƺȸˡɀƫȓǸǝƏǼƳ�ƺȇ�ȅƩǼǣȇǕƏȸ�Ɛ�ǔɵȸȸǣ�ǝǼɖɎƏ�
ársins 2020 sýna að árangur er áfram að 
batna. Sem dæmi má nefna að kolefnisspor 
fyrirtækisins hefur lækkað um 11% á fyrri hluta 
2020 samanborið við sama tímabil 2019.  

xƩǼǣȇǕƏȸ�Ɛ�ɖȅǝɮƺȸˡɀȶƐɎɎɖȅ�ƺȸɖ�ȅƏȸǸɮǣɀɀƏȸǣ�
og áreiðanlegri en áður og þannig hefur 
innleiðing hugbúnaðarlausnarinnar styrkt 
ɀɎǴȓȸȇɖȇ�ɖȅǝɮƺȸˡɀȅƐǼƏ�ȅǣǸǣƴِ�

ÁȜǸɖȅ�ɖȅǝɮƺȸˡɀȅƐǼǣȇ�ƏǼǼƏ�Ǽƺǣƴ
��ǝɮƺȸǴɖ�ǝƏɖɀɎǣ�ɗɎǼǣɀɎɖȅ�ɮǣƴ�ɖȅǝɮƺȸˡɀ-
ȅƏȸǸȅǣƴ�ȇƩɀɎƏ�Ɛȸɀً�ƫƩƴǣ�ɀɎȓȸ�ȒǕ�ɀȅƐً�ȒǕ�
setjum mælanleg markmið fyrir hvert og 
eitt. Við tilkynnum markmið okkar opin-
berlega en starfsfólk okkar setur fyrirtæk-
inu markmið á árlegum stjórnendadegi. 
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Minni sóun

Allt frá árinu 2007 hefur starfsfólk Samkaupa stöðugt 
ɀɎǣǕǣƴ�ȇɶ�ɀǸȸƺǔ�ǥ�ɖȅǝɮƺȸˡɀȅƐǼɖȅِ��ǼǼɎ�ǔȸƐ�ɀȒȸȵˢȒǸǸɖȇ�
og almennri endurnýtingu til orkusparnaðar og endur-
nýtingar orku. Um mitt ár 2015 tók Samkaup upp átak-
ið „Minni sóun - allt nýtt“ en átakinu er ætlað að kynna 
fyrir viðskiptavinum og starfsfólki hvað unnt sé að gera 
til að stuðla að minni sóun matvæla.

Allar verslanir Samkaupa bjóða nú stigvaxandi afslátt 
af vörum sem nálgast síðasta söludag. Vöruverð lækk-
ar eftir því sem líftími vöru styttist og stuðlar þetta 
að minni sóun matvöru. Allt þetta undir slagorðinu 
Keyptu í dag – notaðu í dag! Átakið hefur stigvaxið  
ɀǥƴɖɀɎɖ�Ɛȸً �ȒǕ�ȇƐƴǣ�ǝƐȅƏȸǸǣ�Ɛȸǣƴِאא���ǔɀǼƩɎɎǣȸ�ǥ�ǕƺǕȇ-
um átakið „Minni sóun - allt nýtt“ námu árið 2020  
tæplega 300 milljónum króna.
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©ȸȓɖȇ�Ɛ�ȅƏǕȇǣ�ǝƺǼɀɎɖ�ɗȸǕƏȇǕɀˢȒǸǸƏ

©ȸȓɖȇ�Ɛ�ȅƏǕȇǣ�ǝƺǼɀɎɖ�ɗȸǕƏȇǕɀˢȒǸǸƏ�³ƏȅǸƏɖȵƏ�ǔȸƐِוא�

³ǸǣȵɎǣȇǕ�ˢȒǸǸƏ�Ɛ�ȅǣǼǼǣ�ƐȸƏ

RǼɖɎǔƏǼǼ�ǝƺǼɀɎɖ�ɗȸǕƏȇǕɀˢȒǸǸƏ�ȅƏɎɮȜȸɖɮƺȸɀǼƏȇƏ�³ƏȅǸƏɖȵƏ�ǔȸƐِוא�

xƏȸǸȅǣƴ�³ƏȅǸƏɖȵƏ�ǥ�ɀȒȸȵˢȒǸǸɖȇ�ƺȸي 
۠�50% almennt sorp 
 �ǼǥǔȸƩȇ�ˢȒǸǸɖȇۏ�۠
۠�40% pappi og plast til endurvinnslu

Flokkun á sorpi er einn mikilvægur hlekkur í að ná fram 
ƏɖǸȇɖȅ�ǕƩƴɖȅ�ǥ�ɖȅǝɮƺȸˡȇɖِ�³ƏȅǸƏɖȵ�ǝƺǔɖȸ�ȅƏȸǸɮǣɀɀɎ�
ɖȇȇǣƴ�Əƴ�ȶɮǥ�Əƴ�ˢȒǸǸƏ�ɀȒȸȵ�ǥ�ȜǼǼɖȅ�ɮƺȸɀǼɖȇɖȅِ�IǼȒǸǸɖȇ�
Ɛ�ɀȒȸȵǣ�ƺȸ�ɀǸȸƐƴ�ǥ�ɖȅǝɮƺȸˡɀƫȓǸǝƏǼƳ�kǼƏȵȵƏِ��ȸǣƴאא��
ˢȒǸǸɖƴɖ�ɮƺȸɀǼƏȇǣȸ�³ƏȅǸƏɖȵƏ�ɎƩȵǼƺǕƏאח��ȶɗɀɖȇƳ�ǸǥǼȓ� 
Əǔ�ƏǼȅƺȇȇɖ�ɀȒȸȵǣً��ȅǣǼǼǴȓȇ�ǸǥǼȓƏ�Əǔ�ƫɵǼǕǴɖȵƏȵȵƏ�ȒǕ� 
220 þúsund kíló af lífrænu sorpi.

Flokkun á sorpi

10% 40%50%
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Umbúðir breytast

Árið 2017 voru sett markmið um að minnka plastpokanotkun um  
1 milljón poka. Því markmiði var náð árið 2019 og hefur verið  
stöðugt fylgt eftir á árinu 2020. 

Árið 2020 hætti Samkaup með niðurbrjótanlega burðarpoka  
í netverslun og tók upp pappapoka ásamt fjölnota plastboxum.  
Þá var einnig boðið upp á að skipta út fjölnotapokum eða kaupa 
nýja fjölnotapoka. 
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۠�Sala á burðarpokum dróst saman um 500.000 milli ára.

۠�¨ȒǸǣ�ȵȸِ �ƏǔǕȸƺǣƴɀǼɖ�ǝƺǔɖȸ�ǔƏȸǣƴ�ɗȸחבً��ȇǣƴɖȸ�ǥזאً��Ɛז��Ɛȸɖȅِ

Alls fóru 9000 fjölnotapokar út úr verslunum Samkaupa  
í september árið 2020 meðan á átaki gegn plastpokum stóð. 

Allt árið lagði Samkaup áherslu á að minnka notkun 
plastpoka í verslunum. Öllum burðarpokum hefur nú-verið 
skipt út fyrir lífniðurbrjótanlega poka í stað plastpoka ásamt 
því að fjölnotapokar hafa verið gerðir meira áberandi og 
viðskiptavinir hvattir til að nýta þá. 

³ƏǼƏ�Ɛ�ƫɖȸƴƏȸȵȒǸɖȅ�ǝƺǔɖȸ�ƳȸƺǕǣɀɎ�ɀƏȅƏȇ�ɀǥƴɖɀɎɖ�Ɛȸً � 
ȶȓאא��ǝƏˡ�Ȓȸƴǣƴ�ɖȇƳƏȇɎƺǸȇǣȇǕ�Ɛ�ȶƺǣȸȸǣ�ɮƺǕǔƺȸƴِ

Plastpokanum
útrýmt

¨ȒǸƏȸ�ȵȸِ�ƏǔǕȸƺǣƴɀǼɖ

Sparaðir burðarpokar
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 ۠�n0(ٮǼɶɀǣȇǕɖ�ǝƺǔɖȸ�ɮƺȸǣƴ�ǸȒȅǣƴ�Ɛً� 
í hluta verslana árið 2020.

۠�Allir frystar sem hafa verið keyptir nýir 

ƺȸɖ�ȅƺƴ�ǼȒǸɖȅً�ɎǣǼ�Əƴ�ɀȵƏȸƏ�ȒȸǸɖِ�

۠�Öllum frystum í verslunum hefur  

ɮƺȸǣƴ�ǼȒǸƏƴً�ɀƺȅ�ǼƺǣɎɎ�ǝƺǔɖȸ�ɎǣǼۏג��ȅǣȇȇǣ�

orkunotkunar. 

۠�Tilraunaverkefni er hafið í lokuðum 

kælum verslana sem leitt hefur til 20% 

minni orkunotkunar. 

۠�Orka sem kemur frá kælivélum er 

nýtt til húshitunar ef kostur er.

۠�Burðarpokar verslana eru úr 

lífniðurbrjótanlegu efni í stað plasts.  

۠�0ȇǕǣȸ�ًًǝȇɗɎƏȵȒǸƏȸٹ�ƺȸɖ�ǥ�ɮƺȸɀǼɖȇɖȅ�
heldur pappa eða niðurbrjótanlegir. 

۠�Fjölnotapokar hafa verið í notkun  

í mörg ár. 

 

۠�Árleg þjálfun í umhverfismálum  

á sér stað í verslunum í samvinnu við 

þjónustuaðila Samkaupa. 

۠�Rafræn samskipti í bókhalds- og 

reikningshaldi.

۠�Allir bílar í heimkeyrslu fyrir 

netverslun eru rafmagnsbílar.  

 

En „litlu“ atriðin 
ɀǸǣȵɎƏ�ǼǥǸƏ�ȅƐǼǣ
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zȒɎǸɖȇ�Ɛ�ȒȸǸɖǕǴȜǔɖȅ�ƺǣȇɀ�ȒǕ�ȸƏǔȅƏǕȇǣً�ǝƺǣɎɖ�ȒǕ�ǸȜǼƳɖ�ɮƏɎȇǣ�
er mæld mánaðarlega niður á hverja verslun. Með þessu  
eftirliti er hægt að koma í veg fyrir óþarfa orkunotkun strax 
og gera viðeigandi ráðstafanir til að nýta þessa auðlind  
ƫƺɎɖȸِ ��ȸǣƴאא��ɮƏȸ�ȒȸǸɖȇȒɎǸɖȇזِגחבِה��ǸáɀɎِ�

Raforka – Heitt 
og kalt vatn
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Hvað gerðum  
við árið 2020?

Í lok september 2019 komu allir stjórnendur Samkaupa
ɀƏȅƏȇ�ɎǣǼ�Əƴ�ɵˡȸǔƏȸƏ�ɀɎƺǔȇɖȅȓɎɖȇ�ɮƺȸɀǼƏȇƏ�ȒǕ�ȅȓɎƏ�ǼɵǸǣǼ-
ɮƺȸǸƺǔȇǣ�Ɛȸɀǣȇɀِאא��Èȅۏב��ɮƺȸǸƺǔȇƏ�ɎƺȇǕǴƏɀɎ�ɖȅǝɮƺȸˡɀ-
málum á einn eða annan hátt.
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 Minnka sorp frá verslunum um  
50 tonn.

 Útrýma sóun í kjötdeildum.

 Kolefnisjafna Samkaup hf.

 Innleiða plastkassa í netverslun 
og minnka selda burðarpoka  
um 50%.

 Útrýma einnota plasti úr öllum 
ɮƺȸɀǼɖȇɖȅ�٢ƫȒǼǼƏȸً �ȸȜȸ�Ȓِˢِ٣ِ

 Útrýma plasti utan um grillaðan 
kjúkling.

 Útrýma plasti í Bakað á staðnum.

Virkur þátttakandi í plastlausum 
september 2020.

Minna á rafmagnsbíla sem sjá um 
heimsendingar.

Innleiða plastkassa í netverslun og 
hætta að bjóða upp á burðarpoka.

50 tonn sparast með minni  
matarsóun.

Útrýma plasti á ávaxta- og 
grænmetistorgum.

Lista upp fyrir viðskiptavini 
sparnaðinn af því að nota 
fjölnotapoka.

Skoða hleðslustöðvar við verslanir.

Flokka sorp frá öllum verslunum.

Flokka sorp í öllum verslunum  
– þ.e. starfsfólks og viðskiptavina.

Útrýma einnota plasti úr öllum 
ɮƺȸɀǼɖȇɖȅ�٢ƫȒǼǼƏȸً �ȸȜȸ�Ȓِˢِ٣ِ

Gefa 50% afslátt úr Bakað á staðnum 
síðustu 2 klukkutímana á dag.

Setja upp áætlun um útskiptingu 
ǸƩǼǣȅǣƴǼƏ�٫�ǔƏȸƏ�ɗȸ�ǔȸƺȒȇ�ɵˡȸ�ǥ�!�2.

Draga úr plasti á ávaxta- og 
grænmetistorgum eins og hægt er.

Lykilverkefni og markmið 
ǥ�ǔȸƏȅǸɮƩȅƳ�Ɛȸǣƴאא�

 Útrýma prentuðum kvittunum 
úr verslunum.

 Minnka útsenda reikninga um 
50%.

� kȒȅƏ�ɖȵȵ�ɀȒȸȵˢȒǸǸɖȇ�Ɛ�ȜǼǼɖȅ�
starfsstöðvum.

ÈȅǝɮƺȸˡɀȅƏȸǸȅǣƴ�
2020
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Innkaupasvið Samkaupa leggur metnað í að velja inn 
ɮȜȸɖȸ�ɀƺȅ�ɀɎɖƴǼƏ�Əƴ�ɖȅǝɮƺȸˡɀɮƩȇȇǣ�ɮƺȸɀǼɖȇ�ȒǕ�ȅǣƴƏ�
að breyttu neyslumynstri viðskiptavina. Dæmi um þetta 
ƺȸ��ȇǕǼƏȅƏȸǸ�ɮȜȸɖȅƺȸǸǣƴً�ɀƺȅ�ɀɎƺȇƳɖȸ�ǔɵȸǣȸ�ɀǴƐǼǔƫƩȸȇǣِ�
Vörurnar eru framleiddar úr bestu fáanlegu gæða- 
ǝȸƐƺǔȇɖȅِ�©Ʃȸ�ƺȸɖ�ǼǥǔȸƩȇƏȸً �ɖȅǝɮƺȸˡɀɮƩȇƏȸ�ȒǕ�Ɛȇ�
ofnæmisvaldandi efna.

Änglamark hefur sterka stöðu á Norðurlöndunum og 
hefur hlotið mikið lof. Í Danmörku hefur merkið náð 
sjöunda sæti á topp tíu lista YouGov Brand index (most 
ȅƺȇɎǣȒȇƺƳ�ƫȸƏȇƳɀ٣�ȒǕ�ˡȅȅɎƏ�ɀƩɎǣȇɖ�Ɛ�áȒȅƺȇٻɀ�ǔƏɮȒȸǣɎƺ�
brand list. Í Noregi hefur Änglamark hlotið nafnbótina 
Grænasta vörumerki Noregs og sömu viðurkenningu  
í Svíþjóð átta ár í röð.

Með Änglamark náum við að mæta þörfum markaðarins 
og erum stolt að geta boðið upp á margverðlaunað 
gæðamerki líkt og Änglamark. 

Kaupum rétt
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„Stefna Samkaupa er að viðhalda þessu góða sambandi  
ȒǕ�ǴƏǔȇǔȸƏȅɎ�ƺˢƏ�ȶƏƴِ�©Əƴ�ƺȸ�ɮǣǼǴǣ�ȒǸǸƏȸ�Əƴ�ƏɖǸƏ�ǔȸƏȅƫȒƴ� 
og sölu íslenskra afurða og við styðjum við okkar bændur  
með fjölþættum hætti til þess að ná því markmiði“ 

Stefán Guðjónsson 
Framkvæmdastjóri innkaupasviðs

Innlend grænmetis- 
ȒǕ�ƐɮƏɴɎƏȸƩǸɎɖȇ

Samkaup hefur á undanförnum árum unnið markvisst 
að því að auka sölu á íslenskum afurðum. Með góðu 
ɀƏȅɀɎƏȸˡ�ɮǣƴ�ƫƩȇƳɖȸ�ȒǕ�ɀȅƐǔȸƏȅǼƺǣƴƺȇƳɖȸ�ǔƩȸɖȅɀɎ�
ɮǣƴ�ȇƩȸ�ȅƏȸǸȅǣƴɖȅ�ȒǸǸƏȸً �ɎȸɵǕǕǴɖȅ�ǔȸƏȅƫȒƴ�ȒǕ�ǔǴȜǼٮ
ƫȸƺɵɎǣǼƺǣǸƏ�ɎƺǕɖȇƳƏً�ǼƐǕȅȜȸǸɖȅ�ɀȓɖȇ�ȒǕ�ɀɎɵƴǴɖȅ�ɖȇƳǣȸ�
sölu á þeim eftirsóttu vörum sem íslenska framleiðslan er.

Með þéttu neti framleiðenda í öllum landsfjórðungum 
lágmörkum við kolefnissporin með beinum afgreiðslum  
í verslanir á nærsvæði hvers framleiðanda. 

Nokkur framþróun hefur orðið í afbrigðum margra 
ɎƺǕɖȇƳƏً�ǔȸƏȅǼƺǣƴɀǼɖǝƐɎɎɖȅً�ǝɗɀƏǸȒɀɎɖȅ�ȒǕ�ǕƺɵȅɀǼɖٮ
skilyrðum sem nú gera okkur kleift að bjóða margar 
hverjar íslensku afurðirnar allt árið um kring. Með þessari 
ǔȸƏȅȶȸȓɖȇ�ȇƐɖȅ�ɮǣƴ�Əƴ�ǼƐǕȅƏȸǸƏ�ǣȇȇˢɖɎȇǣȇǕ�Ɛ�ȶƺǣȅ�
ɀȜȅɖ�ɎƺǕɖȇƳɖȅ�ȒǕ�ǔȸƏȅǼƺǣƳƳƏȸ�ƺȸɖ�ǝƻȸǼƺȇƳǣɀً�ƺȇƳƏ�ǝƺǔɖȸ�
það sýnt sig að neytendur kjósa íslenskt sé þess kostur.
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³ƏȅǸƏɖȵ�ǝƏǔƏ�ǣȇȇǼƺǣɎɎ�ɖȅǝɮƺȸˡɀƫȓǸǝƏǼƳ�ɀƺȅ�ǝƺǼƳɖȸ�ɖɎƏȇ�ɖȅ�
losun á CO2ِ�kƺȸˡƴ�ƺȸ�ǔȸƐ�ȇɶɀǸȜȵɖȇƏȸǔɵȸǣȸɎƩǸǣȇɖ�kǼȜȵȵɖȅ� 
og safnar það saman upplýsingum frá öllum þjónustuaðilum  
Samkaupa sem snýr að: 

Við áttum okkur á því að starfsemi okkar hefur neikvæð áhrif 
Ɛ�ɖȅǝɮƺȸˡƴ�ƫƺǣȇɎ�ȒǕ�ȓƫƺǣȇɎِ��ƴǕƺȸƴǣȸ�ȒǸǸƏȸ�ȅǣƴƏ�Əƴ�ȶɮǥ�Əƴ�
lágmarka þessi áhrif og fara í mótvægisaðgerðir. Heildarlosun 
³ƏȅǸƏɖȵƏ�Ɛȸǣƴאא��ƺȸהחًאהח��!�2 ígildi í tonnum.

Kolefnisjöfnun 
Samkaupa  

„Samkaup hefur sett sér orkuskiptaáætlun 
til næstu ára þar sem freoni sem orkugjafa 
í kæli- og frystitækjum verður skipt út fyrir 
CO2“

۠ Losun CO2 í tonnum. 

۠ Eldsneytisnotkun. 

۠ Rafmagnsnotkun. 

۠ Sorpi. 

۠ Notkun á heitu vatni. 

۠�zȒɎǸɖȇ�Ɛ�ǸȜǼƳɖ�ɮƏɎȇǣ�

Kolviður
Samkaup undirritaði samning við Kolvið árið 
�ɎǣǼ�Əƴ�ǸȒǼƺǔȇǣɀǴƏǔȇƏ�ǔƻǼƏǕǣƴ�ǝɮƺȸɎ�Ɛȸًِאא �xƏȸǸ-
mið samningsins er að binda kolefni – CO2 
sem til fellur vegna starfsemi Samkaupa hf. 
Kolefnisbindingin á sér stað í gróðri og jarðvegi 
með landgræðslu og skógrækt sem Kolviður 
hefur umsjón með. 

Samkaup tryggja rekstur Opinna 
skóga
Samkaup gerði tveggja ára samkomulag 
við Skógræktarfélag Íslands og markmiðið 
ȅƺƴ�ɀƏȅɀɎƏȸˡȇɖ�ƺȸ�Əƴ�ƫƩɎƏ�ƏƴɀɎȜƴɖ�ȒǕ�
auka aðgengi á opnum skógræktarsvæðum 
í alfaraleið og miðla upplýsingum og fræðslu 
ɖȅ�ǼǥǔȸǥǸǣً�ȇƐɎɎɗȸɖ�ȒǕ�ɀȜǕɖ�ɀɮȒ�ƏǼȅƺȇȇǣȇǕɖȸ�
ǕƺɎǣ�ȇɶɎɎ�ɀƻȸ�ɀǸȓǕƏȇƏ�ɎǣǼ�ƐȇǣȇǕƏȸً �ɗɎǣɮǣɀɎƏȸ�ȒǕ�
heilsubótar.  

�ȵȇǣȸ�ɀǸȓǕƏȸ�ƺȸɖ�ȇɗ�ɀƏɖɎǴƐȇ�ɎƏǼɀǣȇɀً�ɀɎƏƴɀƺɎɎǣȸ�
víðs vegar um landið þar sem er boðið upp  
á góða útivistaraðstöðu. Unnið verður áfram 
að þróun og bættu aðgengi þannig að sem 
ˢƺɀɎǣȸ�ǼƏȇƳɀȅƺȇȇ�ǕƺɎǣ�ȇȒɎǣƴ�ȶƺǣȸȸƏ�ȅǣǸǼɖ�ǕƩƴƏ�
sem felast í skógunum sem eru öllum opnir. 
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Samkaup hefur sett sér orkuskiptaáætlun til næstu ára þar 
sem freoni sem orkugjafa í kæli- og frystitækjum verður 
skipt út fyrir CO2. Fyrsta verslunin var að fullu innleidd 
ǝƏɖɀɎǣƴאא��ȒǕ�ƺȸ�ƐȸǼƺǕɖȸ�ɀȵƏȸȇƏƴɖȸ�ǥ�ȸƏǔȒȸǸɖאאِדוא��ǸáɀɎ�
og vatni áætlaður 4.027 m3.

Nettó Krossmói – fyrsta græna verslunin. Nettó verslunar-
keðjan er á þeirri vegferð að allar verslanir keðjunnar verði 
vottaðar grænar verslanir. Í nóvember 2020 var Nettó 
kȸȒɀɀȅȓǣ�ɮȒɎɎɖƴ�ɀƺȅ�ǔɵȸɀɎƏ�ǕȸƩȇƏ�ɮƺȸɀǼɖȇ�³ƏȅǸƏɖȵƏً�ȶƏȸ�
ɀƺȅ�ȇɶɎɎ�ɮƻǼƏǸƺȸˡ�ǔɵȸǣȸ�ǸƩǼƏ�ȒǕ�ǔȸɵɀɎƏ�Ǹƺȅɖȸ�ɎǣǼ�ȅƺƴ�Əƴ�
spara 40.000 tonn af köldu vatni og lækka kolefnisspor 
ǸƩǼƏ�ɮƺȸɀǼɖȇƏȸǣȇȇƏȸ�ɖȅۏווחًחח��ȅǣǼǼǣ�ƐȸƏِ�©ƺɀɀɖȅ�ȓɎȸɗǼƺǕƏ�
ƐȸƏȇǕȸǣ�ƺȸ�ȇƐƴ�ȅƺƴ�ȶɮǥ�Əƴ�ɀǸǣȵɎƏ�ɗɎ�ǸƩǼɖȅ�ȒǕ�ǔȸɵɀɎɖȅً�ɀƺȅ�
ǕƏȇǕƏ�ǔɵȸǣȸ�ǔȸƺȒȇǣً�ǔɵȸǣȸ�ɎƩǸǣ�ɀƺȅ�ǕƏȇǕƏ�ǔɵȸǣȸ�ǸȒǼɎɮǥɀɶȸǣȇǕǣِ�
Á sama tíma má gera ráð fyrir að rafmagnsnotkun tengd 
kælitækjum í Nettó Krossmóum muni minnka um allt að 
�ȅǣǼǼǣ�ƐȸƏِۏה

Nettó Krossmói 
Fyrsta græna verslunin 

39

Samkaup Samfélagsskýrsla 2020ÈȅǝɮƺȸˡɀɀɎƺǔȇƏ



5

Samfélagsleg  
ábyrgð



Styrktarstefna Samkaupa endurspeglar markmið og gildi 
fyrirtækisins um samfélagslega ábyrgð á landsvísu. 

Samkaup styrkir samfélög og félagasamtök nær og fjær 
eftir þeim farvegum sem við eiga hverju sinni. Ýmist með 
ɀǴƐǼǔɀɎƩƴɖ�ǔȸƏȅɎƏǸǣ�ǥ�ɮƺȸɀǼɖȇɖȅً�ǔȸɖȅǸɮƩƴǣ�ǔȸƐ�ǝɮƺȸǴɖ�
ɮȜȸɖȅƺȸǸǣ�ǔɵȸǣȸ�ɀǣǕ�٫�ǥ�zƺɎɎȓً�ǥ�kǴȜȸƫɗƴǣȇȇǣً�ǥ�kȸƏȅƫɗƴǣȇȇǣ�
ȒǕ�ǥ�XƬƺǼƏȇƳ�٫�ƺƴƏ�ƫƺǣȇɎ�ɖȇƳǣȸ�ȅƺȸǸǴɖȅ�³ƏȅǸƏɖȵƏِ�©ƏȇȇǣǕ�
veitum við samfélögum aukinn styrk í gegnum traust og 
persónulegt samband við alla hagsmunaðila.

Samfélagssjóður 
Samkaupa 
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RȒǼǼɖȸ�ȅƏɎɖȸً�ȇƩȸǣȇǕً�
ǝƺǣǼɀɖƺǔǼƏȇƳǣ�ǔȒȸɮƏȸȇǣȸً�
ǝȸƺɵǔǣȇǕ�ȒǕ�ǥȶȸȓɎɎǣȸِ�

Heilbrigður 
ǼǥǔɀɀɎǥǼǼ���

Hvers kyns æskulýðs- og félagsstarf 
ƫƏȸȇƏ�ȒǕ�ɖȇǕȅƺȇȇƏً�ǔȒȸɮƏȸȇǣȸ�ɀƺȅ�
snúa að börnum og ungmennum 
ȒǕ�ǥȶȸȓɎɎǣȸ�ƫƏȸȇƏ�ȒǕ�ɖȇǕȅƺȇȇƏِ�

Æskulýðs- og  
forvarnarstarf   

xƺȇȇɎƏȅƐǼ�ɀƺȅ�ɀȇɗƏ�Əƴ�ɮƺȸɀǼɖȇً�
ȅƏȇȇɗƴƏȸȅƐǼً�ǕȓƴǕƺȸƴƏȸٮ�ȒǕ�ǝǴƐǼȵƏȸɀɎƏȸǔً�
ǼǣɀɎǣȸ�ȒǕ�ȅƺȇȇǣȇǕƏȸȅƐǼِ�

Mennta-, menningar- 
og góðgerðarmál  

xǣȇȇǣ�ɀȓɖȇً�ƺȇƳɖȸɮǣȇȇɀǼƏً�ǝƏǕǸɮƩȅ�ȇɶɎǣȇǕ�
ƏɖƴǼǣȇƳƏً�ɀǴƐǼǔƫƩȸȇǣً�ɮǣɀɎɮƩȇ�ȶȸȓɖȇ�ȒǕ�
ǼȒǔɎǼƏǕɀȅƐǼِ

ÈȅǝɮƺȸˡɀȅƐǼ��

ÈȵȵǝƩƴǣȸ�ɀɎɵȸǸǴƏ�ȸƐƴƏɀɎ�Əǔ�ƐǝƺȸɀǼɖȅً�ɮƺȸǸƺǔȇɖȅ�ȒǕ�ǔǴȜǼƳƏ�ɖȅɀȓǸȇƏ�ǝɮƺȸǴɖ�ɀǣȇȇǣِ��

Styrkirnir endurspegla áherslur fyrirtækisins um þátttöku  
í samfélaginu og snúa að eftirfarandi flokkum: 

Styrktarmál 
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³ɎɵȸǸǣȸ�٫�ɵˡȸǼǣɎ�ȒǕ�ȶȸȓɖȇ
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Samkaup er einn helsti bakhjarl þáttaraðarinnar „Hvað 
getum við gert“ sem er framhald af þáttaröðinni „Hvað 
ǝȜǔɖȅ�ɮǣƴ�ǕƺȸɎ�³ِٹǴȓȇɖȅ�ɮƏȸ�ƫƺǣȇɎ�Əƴ�ǼƏɖɀȇɖȅً�ȶȸȓɖȇ�
ȒǕ�ȇɶɀǸȜȵɖȇ�ǥ�ǼȒǔɎǼƏǕɀȅƐǼɖȅِ��ǝƺȸɀǼƏȇ�ɮƏȸ�Ɛ�ɮƏǼƳƺˢǣȇǕɖ�
ƺǣȇɀɎƏǸǼǣȇǕƏ�ȒǕ�ǔɵȸǣȸɎƩǸǴƏ�ǥ�ǔȒȸȅǣ�ȅǣƴǼɖȇƏȸ�ɖȵȵǼɶɀǣȇǕƏً�
ƏƴǔƺȸƴƏ�ȒǕ�ǼƺǣƴƫƺǣȇǣȇǕƏ�ɖȅ�ɎǣǼ�ǝɮƏƴƏ�ȸƐƴƏ�ƺǣȇɀɎƏǸǼǣȇǕƏȸً �
atvinnulíf og stjórnvöld geta gripið í baráttunni gegn 
loftlagsvánni.

Bakhjarl verkefnisins 
„Hvað getum við gert?“  
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Nettó ýtti úr vör sértækri Covid-styrktaraðgerð undir nafninu „Notum 
netið til góðra verka“ og óskaði  eftir tillögum frá viðskiptavinum um 
hvaða góðgerðarsamtök eigi að styðja við. Verkefnið felur í sér að 200 
krónur af hverri sendingu úr netverslun Nettó munu renna til góðra 
málefna. Í ljósi þess að netverslunin er sú langstærsta á landinu gæti 
upphæðin numið milljónum. 

„Eftir að hafa velt fyrir okkur mörgum góðum og verðugum 
samtökum tókum við ákvörðun um að óska eftir hugmyndum frá 
viðskiptavinum okkar. Þannig getum við tekið þetta allt saman 
ȒǕ�ɀƻƴ�ǝɮƏȸ�ȶȜȸˡȇ�ƺȸ�ȅƺɀɎ�ƺƴƏ�ǝɮƏƴƏ�ȅƐǼƺǔȇǣ�ƺǣǕƏ�ƫƺɀɎ�ɮǣƴ�
ɀƏȅǔƻǼƏǕɀɀɎƺǔȇɖ�ȒǸǸƏȸِ ��ǸǸƏȸ�ɮȒȇ�ƺȸ�Əƴ�ɀƺȅ�ˢƺɀɎƏȸ�ƐƫƺȇƳǣȇǕƏȸ�
berist því þetta er hvorki fyrsta né síðasta verkefnið af þessu tagi 
ɀƺȅ�zƺɎɎȓ�ȸƩƴɀɎ����ǥًٹ�ɀƺǕǣȸ�JɖȇȇƏȸ�0ǕǣǼǼ�³ǣǕɖȸƴɀɀȒȇً�ǔȸƏȅǸɮƩȅƳƏɀɎǴȓȸǣ�
verslunarsviðs Samkaupa.  

Nettó veitir milljónum til 
góðgerðarmála – óskað eftir 
tillögum frá viðskiptavinum
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• Fjölskylduhjálp Íslands.

• Hjálparstarf kirkjunnar.

• Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur.

• Mæðrastyrksnefnd Akraness.

• Mæðrastyrksnefnd Kópavogs.

• Mæðrastyrksnefnd Akureyrar.

• Mæðrastyrksnefnd 
Hafnarfjarðar.

• Píeta samtökin.

• Kraftur – félag ungs fólks sem  
greinst hefur með krabbamein  
og aðstandendur.

• àƺǼǔƺȸƴƏȸɀǴȓƴɖȸ�³ɖƴɖȸȇƺɀǴƏً� 
Grindavík og Njarðvík.

• Rauði Krossinn á Egilsstöðum.

• Barnaheill – Save the Children  
á Íslandi.

• nǴȓɀǣƴ�٫�ƺȇƳɖȸǝƩˡȇǕ�ǔɵȸǣȸ� 
Krabbameinsgreinda.

• Geðhjálp barna.

• Samfélagssjóðurinn á Höfn.

• xƏɎƏȸǕǴƏˡȸ�Ɛ�³ƺǼǔȒɀɀǣِ

• xƏɎƏȸǕǴƏˡȸ�Ɛ�ZɀƏˡȸƴǣِ

• Það er von.

Verkefni 
sem hlutu styrk

Notum netið  
til góðra verka
«ɗȅǼƺǕƏِِ��Ǹȸِ�ɀȜǔȇɖƴɖɀɎ�ǥ�ǕƺǕȇɖȅ� 
netverslun Nettó og styrkir voru veittir  
Ɛ�zƺɎɎȓƳƺǕǣȇɖȅِב��Ƴƺɀƺȅƫƺȸِאא��
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Heilsu- og lífsstílsdagar Nettó hafa verið 
haldnir hátíðlegir tvisvar sinnum á ári 
ƫƩƴǣ�ǥ�ǴƏȇɗƏȸ�ȒǕ�ɀɮȒ�ƏǔɎɖȸ�ǥ�ɀƺȵɎƺȅƫƺȸِ�
Fyrstu Heilsudagarnir voru haldnir 2011  
og hafa vinsældir Heilsudagana aukist  
ǔȸƐ�Ɛȸǣ�ɎǣǼ�Ɛȸɀِ�

Það er ávallt margt og mikið í boði  
á Heilsudögum Nettó; verslanir pakk-
ǔɖǼǼƏȸ�Əǔ�ɀȵƺȇȇƏȇƳǣ�ɎǣǼƫȒƴɖȅً�ǼƺǣǸǣȸ�Ɛ�ɀƏȅٮ
ǔƻǼƏǕɀȅǣƴǼɖȅً�ǸɵȇȇǣȇǕƏȸ�ƐɀƏȅɎ�ǔȸȓƴǼƺǣǸ�
og ráðgjöf í verslunum. Í tilefni Heilsudaga 
ƺȸ�ɀƏȅǝǼǣƴƏ��Ǖƺˡƴ�ɗɎ�ɮƏȇƳƏƴזא��ƫǼƏƴɀǥƴȇƏ�
Heilsublað þar sem hægt er að nálgast 
ɖȵȵǼɶɀǣȇǕƏȸ�ɖȅ�ɮȜȸɖɎǣǼƫȒƴً��ǕǣȸȇǣǼƺǕƏȸ�
ȒǕ�ǝȒǼǼƏȸ�ɖȵȵɀǸȸǣǔɎǣȸً �ɀȵƺȇȇƏȇƳǣ�ɮǣƴɎȜǼ�ȒǕ�
fróðleiksmola varðandi heilnæman og 
góðan lífsstíl. 

Á Heilsudögum Nettó er boðinn 25% 
afsláttur af lífsstíls- og heilsuvörum á 3.000 
vörunúmerum. Þetta eru t.a.m. vörur sem 
ˢȒǸǸƏɀɎ�ɖȇƳǣȸ�ǼǥǔȸƩȇƏȸ�ɮȜȸɖȸً �ǝȒǼǼɖɀɎɖɮȜȸɖȸً �
ɮƺǕƏȇً�ǸƺɎȓً�ƫƩɎǣƺǔȇǣ�ȒǕ�ȅƏȸǕɎ�ˢƺǣȸƏِ�

Heilsu- og  
ǼǥǔɀɀɎǥǼɀƳƏǕƏȸ�zƺɎɎȓ

Úrvalið eykst frá ári til árs og hefur 
aldrei verið meira og geta allir fundið 
eitthvað sem hentar þeirra heilsu- og 
lífsstíl hvort sem markmiðið er að 
ȅǣȇȇǸƏ�ɀɵǸɖȸƐɎً�ǼƺǕǕǴƏ�ȸǥǸƏȸǣ�ƐǝƺȸɀǼɖ�
Ɛ�ǼǥǔȸƩȇɎ�ǔƩƴǣ�ƺƴƏ�ɀɶȇƏ�ɖȅǝɮƺȸˡȇɖ�
meiri umhyggju. Hollusta og heilbrigði 
eru í brennidepli hjá landsmönnum í 
síauknum mæli. 

Við erum afar þakklát okkar viðskipta-
vinum fyrir að gera Heilsudaga að 
ȶƺǣȅ�ɀɎȓȸɮǣƴƫɖȸƴǣ�ɀƺȅ�ȶƺǣȸ�ƺȸɖً�ȶɮǥ�
áhugi og endurgjöf frá viðskiptavinum 
okkar veita okkur klárlega hvatningu 
til að stækka og bæta stöðugt úrvalið 
af hollum og lífrænum valkostum  
í verslunum Nettó.
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6

Tækni og 
nýsköpun



IȸƏȅɎǥƴƏȸɀɶȇ�³ƏȅǸƏɖȵƏ�
er að vera tæknilega fremst 
ǥ�ɮƺȸɀǼɖȇƏȸǝƐɎɎɖȅ�
ȒǕ�ƐǔȸƏȅ�ǼƺǣƴƏȇƳǣ�ǥ�ȇƺɎɮƺȸɀǼɖȇ  

Minni raðir

��Əǔ�ȜǼǼɖȅ�ƏǔǕȸƺǣƴɀǼɖȅ�ǔƏȸƏ�ǥ�ǕƺǕȇɖȅ�ɀǴƐǼǔɀƏǔǕȸƺǣƴɀǼɖǸƏɀɀƏۏגًחא
í verslunum Samkaupa. Nettóverslanir hafa gengið lengst í inn-
ǼƺǣƴǣȇǕɖ�ƺȇ�ɮǣƴɀǸǣȵɎƏɮǣȇǣȸ�zƺɎɎȓ�ȶǴȓȇɖɀɎƏ�ɀǣǕ�ɀǴƐǼˡȸ�ǥۏדًזג��ɎǣǼǔƺǼǼƏِ

nƺǣƴƏȇƳǣ�ǥ�ȇƺɎɮƺȸɀǼɖȇ

Nettó rekur 17 verslanir um land allt og er hægt að panta matvöru 
af netinu í 15 þeirra. Nettó var fyrsta lágvöruverslunin til að opna 
netverslun fyrir matvörur á Íslandi í september 2017 og er sama 
verð í versluninni og í netversluninni. Sala í netverslun Nettó hefur 
margfaldast árið 2020.

Í netverslun Nettó er bæði hægt að fá heimsent og sækja vörur 
í verslanir þar sem er búið að taka þær saman. Aukin sala hefur 
einnig verið á landsbyggðinni og var ákveðið að opna á netverslun 
og heimsendingu í öllum landshlutum til að mæta þörfum við-
skiptavina.  

Allar heimsendingar Nettó á höfuðborgarsvæðinu eru keyrðar út  
Ɛ�ȸƏǔȅƏǕȇɀƫǥǼɖȅ�ȒǕ�ƺȸ�ȶɮǥ�ƏǼȅƺȇȇɎ�ɖȅǝɮƺȸˡɀɮƩȇȇƏ�Əƴ�ȵƏȇɎƏ�
vörur heim auk þess sem það sparar viðskiptavinum tíma.  
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Netverslun Nettó er langstærsta netverslun 
landsins með matvöru og hlutfall verslunar  
á netinu er komið þangað sem við bjuggust  
við árið 2023: 
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„Að taka þátt í nýsköpun og vöruþróun fyrir hinn síbreyti-
ǼƺǕƏ�ǥɀǼƺȇɀǸƏ�ȅƏȸǸƏƴ�ƺȸ�ƏǼǼɎƏǔ�ɀȵƺȇȇƏȇƳǣِ�1Ǖ�ƺȸ�ɀɎȒǼɎɖȸ�Əƴ 
fá að taka þátt í þessu verkefni sem rímar líka einkar vel  
ɮǣƴ�ɖȅǝɮƺȸˡɀɀɎƺǔȇɖ�ȒǸǸƏȸ�ɀƺȅ�ȒǕ�ƐǝƺȸɀǼɖȸ�ǸƺƴǴɖȇȇƏȸ� 
á mikilvægi innlendrar framleiðslu“ 

Gunnar Egill Sigurðsson 
Framkvæmdarstjóri verslunarsviðs

Nýsköpun 
ǥ�ɮƺȸǸǣ�

³ƏȅǸƏɖȵ�ƺȸ�ɀɎȒǼɎɖȸ�ƫƏǸǝǴƏȸǼ�ɮǣƴɀǸǣȵɎƏǝȸƏƴƏǼɀǣȇɀ�ًًÁǣǼ�ɀǴƐɮƏȸ�
og sveita – frá hugmynd í hillu“ og lítur á sitt framlag sem 
brú milli nýsköpunar og viðskiptavina. Viðskiptahraðallinn 
Til sjávar og sveita býður upp á metnaðarfullan vettvang 
til vöruþróunar fyrir verkefni sem snúa að hátækni í mat-
ɮƩǼƏǣƴȇƏƴǣً�ȇɶǴɖȅ�ǼƏɖɀȇɖȅ�ǥ�ǼƏȇƳƫɗȇƏƴǣ�ȒǕ�ǝƏǔɎƺȇǕƳٮ
um iðnaði og betri nýtingu hráefna þar sem sjálfbærni 
og nýsköpun eru höfð að leiðarljósi. Hraðallinn er einnig 
tilvalinn vettvangur fyrir þróun tæknilausna ætluðum 
ɮƺȸɀǼɖȇ�ȒǕ�ȶǴȓȇɖɀɎɖً�ɎِƳِ�ǕȸƺǣƴɀǼɖȅǣƴǼɖȇً�ƫǣȸǕƴƏɀɎɶȸǣȇǕɖً�
ˢɖɎȇǣȇǕǣ�ȒǕ�ȶƺɀɀ�ɀƺȅ�ɀȇɶȸ�Əƴ�ȶɮǥ�Əƴ�ǸȒȅƏ�ɮȜȸɖȅ�ǥ�ǝƺȇƳɖȸ�
viðskiptavina. 

Hraðlinum er ætlað að hraða ferlinu frá því að hugmynd 
kviknar þar til vara er komin á markað. 

Árlega eru allt að tíu fyrirtæki valin til þátttöku í tíu vikna 
viðskiptahraðli. Þátttakendur fá aðgang að sameiginlegri 
vinnuaðstöðu og njóta leiðsagnar fjölda reyndra 
ǔȸɖȅǸɮȜƴǼƏً�ǔǴƐȸǔƺɀɎƏ�ȒǕ�ƏȇȇƏȸȸƏ�ɀƻȸǔȸƩƴǣȇǕƏ�ƏɖǸ�ǔȸƩƴɀǼɖ�
og þjálfunar. Þátttakendur fá jafnframt fjölda tækifæra 
ɎǣǼ�Əƴ�ǸȒȅƏ�ǝɖǕȅɵȇƳɖȅ�ɀǥȇɖȅ�Ɛ�ǔȸƏȅǔƩȸǣ�ȒǕ�ƺˢƏ�
tengslanetið. 
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7

Lokaorð



Þegar faraldrinum linnir munu samfélögin rísa á ný. Að 
einhverju marki verða þau áfram sambærileg þeim sem 
ɮǣƴ�ǝȜǔɖȅ�Ɛƴɖȸ�ȶƺǸǸɎً�ƺȇ�ǥ�Ȝƴȸɖȅ�ƺǔȇɖȅ�ȅɖȇɖ�ȇɶ�ɮǣƴǝȒȸǔ�
og aðferðir gerbreyta framtíðinni. Samkaup mun halda 
áfram að vera þátttakandi og leiðandi inn í nýja tíma. Þar 
ǸɖȇȇƏ�ɎƩǸǣǔƩȸǣȇ�ȒǕ�ɮǣƴǔƏȇǕɀƺǔȇǣȇ�Əƴ�ɮƺȸƴƏ�ȇɶɀɎƐȸǼƺǕً�ƺȇ�
það verður áskorun og ábyrgð fyrirtækisins að láta til sín 
taka á vettvangi samfélagsábyrgðar.

IȸƏȅɎǥƴƏȸɀɶȇ

Samkaup er þekkt fyrir að fara alla leið í þágu vörugæða 
og þjónustu ásamt því að vera í fararbroddi í nýsköpun og  
ɖȅ�Ǽƺǣƴ�ǥ�ȶɮǥ�Əƴ�ɀǸƏȵƏ�ɎƩǸǣǔƩȸǣ�ǔɵȸǣȸ�ɮǣƴɀǸǣȵɎƏɮǣȇǣً�ɀƏȅǔƻǼƏǕ�
og starfsfólk. 

Höldum  
áfram veginn

 ۠ Við einbeitum okkur að ferskum matvælum.

 ۠ Við hugsum aðallega um fólk. 

 ۠ Við erum alls staðar nálæg á Íslandi. 

 ۠ Rætur okkar liggja í samvinnuhugsun. 

 ۠ Við leggjum okkur fram um að vera ábyrg. 

 ۠ Í öllum okkar verkum leggjum við áherslu 

á hagkvæmni og góða meðferð fjármuna 

sem endurspeglast í traustri fjárhagsstöðu 

og ásættanlegri arðsemi eigendum og 

samfélaginu til hagsbóta. 

Leiðarljós í heildarstefnu Samkaupa móta 
megináherslur og markmið í starfseminni: 

Stefnuáherslur Samkaupa
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