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VÅRA VD HAR ORDET

Våra VDs
har ordet
Klimatförändringar innebär nya krav och
utmaningar för vår bransch, inte minst ur
ett hållbarhetsperspektiv. Behovet av att
bidra till att minska på brukandet av vår
jord är enormt och kräver samarbete och
initiativtagande längs hela värdekedjan
– från plantering och odling till plockning
och skörd, försäljning, leverans och
slutkonsumtion. Oavsett om frukten eller
grönsaken har vuxit i Sydamerika, Asien,
Afrika eller Europa.
Under 2020 trädde en helt ny form av global utmaning
fram. Pandemin orsakad av viruset Covid-19 har inte
lämnat någon oberörd, och har ställt stora krav inte minst
utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. På TPN har vi
tagit vårt samhällsansvar, anpassat oss efter de rådande
förutsättningarna, utfört stora insatser och implementerat
kreativa lösningar för att säkerställa våra kollegors
välmående.
För oss sträcker sig hållbarhetsarbetet ända in på kontoret
och lagerlokalen. En trygg och trivsam arbetsmiljö är a
och o för långsiktigt hållbart företagande. Detta är också
en av grundbultarna i vår hållbarhetsplan E-plan. Vi vill
med dessa ord även tacka partners, kunder och personal
för det hårda och envisa arbete som visats upp under
det gångna året då många av oss fått ställa om till att
arbeta tillsammans på distans. Det är tack vare er som
vi även under 2020 lyckats upprätthålla våra varuflöden
och fortsatt leverera naturlig, hållbar och nyttig mat till
matbordet.
Vår E-plan lanserades för övrigt som en femårsplan 2014.
Planen grundade sig i att göra så mycket vi bara kunde
för att minska vårt eget avtryck och främja en hållbar
utveckling. Arbetet har utgått från tre fokusområden –
ekonomi, etik och miljö.

Jakob Skanning
VD TPN Danmark
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Genom vår E-plan ville vi på ett tydligt sätt formulera det
ansvar vi anser vi ska ta i varje steg av värdekedjan som
vi är en del av - från odling till slutkund. Vi har därefter
fortsatt att aktivt arbeta för att optimera försörjningskedjan
och minska vår direkta klimatpåverkan vad gäller
primärproduktion, processindustri, val av emballage,
transport, lagerhantering och minimering av svinn. Arbetet
sker transparent och tillsammans med kunder och
leverantörer för maximal effekt.

Under 2021 går vi in i ett mycket viktigt analysarbete av
utfallet av vår femårsplan. Utifrån analysen kommer en
ny hållbarhetsstrategi med tillhörande plan formges och
lanseras. Samtidigt är vårt hållbarhetsarbete ett mindset,
inte ett projekt. Vi har påbörjat ett fundamentalt arbete,
men arbetet har också just bara påbörjats och det finns
mycket kvar att göra. 2020 toppade 2019 som det andra
varmaste året som någonsin uppmätts. En dyster trend
som TPN ser som en självklarhet att bidra till att vända på.

Desto större du är,
desto större ansvar
måste du ta.
Desto större du är, desto större ansvar måste du ta.
Genom vår storlek och kunskap har vi till-sammans med
många av våra kunder tagit flera steg mot en mer hållbar
odling, men vi nöjer oss inte och ser hela tiden över
potentiella förbättringsmöjligheter. Genom samarbeten
med andra i kedjan vet vi dock att vi kan göra världen
lite friskare och grönare. Det är också därför samar-betet
med vår partner sedan 2018, Dole Food Company, har
tagit nästa kliv under 2021. Under augusti gick Total
Produce plc och Dole ihop för att gemensamt bilda Dole
plc, en milstolpe i koncernens utveckling.
På hemmaplan kommer vi vidareutveckla samarbetet
med våra många odlare utifrån gemensamma
satsningar och projekt. Vi är övertygade om att
ett socialt, ekonomiskt, biologiskt och ekologiskt
hållbarhetsåtagande på lokal och global nivå är en
ständig process vars arbetsinsatser kortsiktigt som
långsiktigt påverkas av nya yttre omständigheter som
innebär nya krav och nya svar. Det har inte minst året
2020 visat oss. Därför ser vi fram emot de närmsta åren
med ödmjukhet och tillförsikt, men desto fler vi är som
arbetar tillsammans mot gemensamma mål desto enklare
är det att vara förberedd på nya kriser. Samtidigt kan vi
också arbeta balanserat och metodiskt för en mer stabil
och grön planet.
Mycket mer om de insatser vi gjort och de insatser vi
ämnar göra hittar ni på följande sidor. Trevlig läsning!

Jakob Skanning 		
VD TPN Danmark

Niels Klem Thomsen,
CEO TPN Sverige

Niels Klem Thomsen,
CEO TPN Sverige
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VI VILL GÖRA VÄRLDEN FRISKARE OCH GRÖNARE

Vi vill göra världen
friskare och grönare

Inom Total Produce Nordic (TPN) vill
vi göra naturlig, god, hälsosam och
hållbart producerad mat tillgänglig för
alla. Tillsammans med våra partners
utvecklar vi konsumtionen av frukt och
grönsaker genom att bidra med kunskap,
inspiration, koncept, varumärken och
produkter.

Vårt intresse är att öka konsumtionen
av frukt och grönsaker – för alla.
Som företag har vi naturligtvis ett
egenintresse i att fler människor
har mer frukt och grönt på tallriken.
Men som en marknadsledande
aktör anser vi också att vi har ett
bredare samhällsansvar i att bidra
till ett friskare och mer hållbart liv för
människan och planeten – vilket blir
resultatet av grönare matvanor.
Vi är övertygade om att vi måste
börja med oss själva. 2020 lade
vi därför mycket fokus på att
utveckla den företagskultur och
de värderingar som ska ta oss
framåt. Vi vill att våra värderingar
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ska genomsyra hela verksamheten;
PASSION för våra kunders och
konsumenters behov, för smak och
kvalitet och för jobbet och affären.
Vi tar ANSVAR för affärsidén, för
den gemensamma helheten, för
hållbarhet, utbud, kvalitet och
kostnader. Vi strävar alltid efter att
vara NYSKAPANDE i tanke och
handling, i jakten på nya lösningar
och i vår affär. Vi försöker att alltid se
möjligheterna i problemen.

och långsiktigt hållbara affärer
genom det bästa erbjudandet av
frukt, grönsaker och bär för alla
smaker, situationer och plånböcker.
Vårt fokus har ända sedan den
nordiska gruppen bildades varit
att ifrågasätta, förändra och
förenkla värdekedjan från odling till
konsument. Med rakare logistik och
effektivare lösningar vill vi bidra till
att skapa värden för våra kunder och
lägre priser för konsumenterna.

Total Produce Nordic ingår i Dole
plc, världens ledande frukt- och
gröntföretag. Vår storlek är vår fördel.
Vi vill ge våra kunder och partners
möjlighet till ökad konkurrenskraft
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HÖJDPUNKTER

Höjdpunkter
Interbanan skippar plasten!
Varje klase med Fairtradebananer som Interbanan levererat
till butik levereras numer utan
plasthölje. Klimatsmart!

Nordic Fruit med i
hållbarhetsprojekt
i Uganda
Tillsammans med DCA
och Lishe har Nordic Fruit
ingått i hållbarhetsprojekt
i Uganda, med fokus
på ekologisk odling,
vilket inneburit 2 000
arbetstillfällen till flyktingar
från Sydsudan.

TPN har tagit fram ett nytt
system för granskning av
leverantörer
Målet är att förbättra insamlingen
av due diligence-data och
uppföljningen av leverantörernas
efterlevnad, framför allt när det
gäller etiska standarder.

Kostministeriet och Resterkocken
för minskat matsvinn
Tillsammans med Resterkocken tog vi fram
utbildningsmaterial för fritidspedagoger att
använda under loven samt kampanj och
infomaterial. Genom att ta hand om de slattar
och rester som gärna samlar sig i kylen
kan vi enkelt minska matsvinnet.

Total Produce och
Dole tar nästa steg
tillsammans
I juli 2021 meddelade Total Produce
plc och Dole att företagen tar nästa
kliv i samarbetet för att skapa
en ny kraft inom marknaden för
färskproducerade varor, Dole plc.
På så vis har vi inte bara skapat ett
större företag, vi har även skapat
ett bättre företag som är vertikalt
integrerat och positionerat för
att garantera bästa praxis inom
agronomi och hållbarhet genom
hela värdekedjan av färskvaror,
från ax till limpa.

KULTUR & VÄRDERINGSARBETE INOM TPN
För att säkerställa TPN som en
socialt hållbar plats för personal
att arbeta på inledde vi under
2020 ett omfattande kultur &
värderingsarbete, som fortsätter
även över 2021.

Högt engagemang i våra
medarbetarundersökningar,
utförda varje vecka i
samarbete med Eletive

CHEF’S CUT RETAIL LANSERAS

KOSTMINISTERIET
PÅ SWEDEN FOODTECH
BIG MEET
Kostministeriet deltog för att
öka medvetenhet om frukt
och grönt och hur vi ökar
konsumtionen!
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Fruity-line
samarbetar med
Pantamera och
inför pant på
alla flaskor
25 cl och 75 cl,
som återvinns!
Vi samarbetar
även med Dansk
returpack,
Palpa i Finland
och Infinitum
i Norge.

I samband med Chef’s Cuts 10 års-jubileum lanserades
ett produktsortiment riktat mot butik. Chef’s Cuts
retailprodukter bidrar till att minska matsvinnet.
CHEF’S CUT
FÖRPACKNINGAR
OCH LEVERANS BLIR
KLIMATSMARTARE

Innovationsprojekt tillsammans
med Lunds Universitet,
Vinnova och Sony Networks för
optimering av leveranskedjan
TPN deltog i innovationsprojekt genom
att testa trackinglösningen Visilion. Målet
var att bättre förstå de utmaningar som
TPN och våra kunder står inför inom
leveranskedjan.

Från 2020 är Chef’s Cuts
plastförpackningar gjorda på
vitt tryck istället för svart tryck,
vilket är betydligt vänligare
mot miljön. Samtidigt går alla
leveranser ut i returemballage,
SRS-backar från Svenska
Retursystem. På så vis bidrar
Chef’s Cut till minskning av
koldioxidutsläpp.
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ePLAN UNDER 5 ÅR

Vår hållbarhetsresa
Allt fler företag, oavsett storlek, inser vikten av att ha en företagsstrategi som inbegriper
hållbar innovation, tillväxt för alla samt uppföljning på företagets sociala och miljömässiga
påverkan. År 2014 insåg vi att vårt hållbarhetsarbete kommer att spela en viktig roll i vår
utveckling på lång sikt och lanserade en hållbarhetsplan som vi kallar ePlan. Planen bygger
på de tre pelarna ekonomi, etik och miljö.
Ekonomi
Ekonomi handlar om att hitta det
smidigaste och mest resurseffektiva
arbetssättet genom att köpa
direkt från odlare, och genom att
kontinuerligt förbättra vår egen och
våra producenters verksamhet.
Miljö
Vårt miljöarbete handlar om att säkra
kontinuerliga miljöförbättringar i vår
egen organisation, och att tillsammans
med våra producenter minska
miljöeffekterna av deras verksamhet.
Ett annat fokusområde är att utveckla
utbudet av ekologiska produkter och
att hjälpa konsumenterna att hitta de
bästa ekologiskt odlade och hållbara
frukt- och grönsaksprodukterna.
Etik
Genom fokus på etik och socialt
ansvarstagande strävar vi efter att
göra verklig skillnad. Målet är att kunna
erbjuda en säker och inspirerande
arbetsmiljö för våra anställda, men vi
gör även vårt yttersta för att förbättra
arbetsförhållandena hos våra odlare.
Genom ambitiöst uppsatta mål,
projekt och samhällsengagemang
driver vi vår hållbarhetsagenda framåt.
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År 2016 fastställde vi en 5-årsplan
som innehåller 39 utmaningar och mål.
När man talar om hållbarhet används
ofta ordet ”resa”, vilket är passande
eftersom man aldrig kan förutse allt
som kan hända under en resa – det
vill säga vilka risker, utmaningar och
förändringar man kommer att möta.
Under dessa fem år har vi fått uppleva
en förändring av klimatet och de lokala
väderförhållandena, med bland annat en
otroligt varm och torr sommar i Sverige
och Danmark 2018. Naturligtvis kunde
ingen heller förutse vilken förödande
inverkan som coronapandemin skulle
komma att få på våra dagliga liv.
Det finns dock ingen poäng med att
ha en plan om den inte syftar till att
åstadkomma förändring. Under den
resa som vi påbörjade 2016 har vi
uppnått flera mål vi bedömt viktiga.
Men när ett mål uppnås ser vi det bara
som ytterligare ett steg i rätt riktning
eftersom den globala ekonomin, miljön
och de etiska förhållandena ständigt
förändras. Med andra ord finns det
alltid nya lärdomar att dra och nya
åtgärder som måste vidtas. Följaktligen
har vår hållbarhetsplan förändrats och
vi försöker hela tiden förbättra planen

utifrån nya kunskaper och insikter som
kommit med våra medgångar och
motgångar.
När vi utvärderar de senaste fem årens
hållbarhetsarbete är det intressant att
se hur stor nytta vi haft av våra tidigare
projekt, som att utveckla en egen
bikoloni, återvinna kontorsavfall och
anordna kurser i allt från regelefterlevnad
till modernt slaveri. Dessa projekt har
fungerat som inspiration och hjälpt
oss att lyckas inom andra viktiga
områden, som att minska utsläppen
av växthusgaser, genomföra årliga
hållbarhetsredovisningar, kartlägga
risker, definiera nyckeltal på en rad olika
områden och genomföra oberoende
etiska granskningar på platser med hög
risk. Det vi åstadkommit hittills måste
ses som en framgång för vår nordiska
verksamhet. Engagemanget har ökat,
förståelsen och kunskapen internt är
större och det råder ingen tvekan om
att vårt hållbarhetsarbete är värdefullt
även ur affärssynpunkt. Men vi har
fortfarande mycket arbete framför oss.
Den allmänna inställningen till hållbarhet
skiljer sig mycket från när vi startade
vår resa och det finns nu många fler

konsumenter, kunder, leverantörer,
myndigheter, företag och regeringar som
skapar mervärden genom att fokusera
på hållbarhetsfrågorna. Vi är en del av
något större, en del av ett globalt och
kontinuerligt pågående hållbarhetsarbete
inom miljö, etik och socialt ansvar.
Hållbarhetsplanen förändras snabbt och
vår nya strategi kommer att innehålla allt
från horizon scanning (framtidsspaningar)
och livscykelanalyser, till cirkularitet och
vetenskapsbaserade mål. Planen kommer

också att vara nära kopplad till
Dole plcs hållbarhetsram.
Vår plan har gett resultat och tillsammans
ska vi nu ta nästa steg i arbetet mot
en cirkulär ekonomi där vi bevarar,
återanvänder och återvinner naturens
resurser. Integrerade slutna leveranskedjor
är inte bara mer miljöeffektiva, de kan
även öka den ekonomiska avkastningen
genom övervakning och rapportering mot
fastställda mål. Den nya hållbarhetsplanen
kommer att vara kreativ och inriktad

mot att tillgodose konsumenternas
och odlarnas behov. Vi ska öka
samarbetet i våra nätverk och ta
ytterligare socialt och miljömässigt
ansvar. Vi ska gå i spetsen för
innovation och följa upp den positiva
inverkan vi har på människors
arbetsvillkor, avfallsmängderna, vårt
klimat och våra kollegors hälsa.
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ePLAN UNDER 5 ÅR

ePlan 2016 till 2020
ePlan pelare

Område

Vad vi uppnått

Nya utmaningar

Miljö

Energi

Årlig redovisning av växthusgasutsläpp, scope 1 och 2.

Förnybar energi i alla verksamheter i Norden.

Projekt för minskad energianvändning genomförda på viktiga platser.

Vetenskapligt baserade mål.
Göra en plan för vattenhantering.

Avfall

Alla verksamheter mäter och redovisar avfallet. KPI:er fastställda.

Förnyat fokus på matsvinn och återvinning. Justera målen enligt lagstiftning, lokal och EU.

Återvinningsprojekt hos Everfresh.

Minska avfallet genom användning av ny teknik, bättre planering och informationskampanjer på butiksnivå.

Projekt för återvinning av mat genom välgörenhet hos Everfresh / TPN.
Transport och logistik

Miljövänliga tjänstebilar.

Skapa matris som visar antalet förpackningar som sparats genom användning av returlådor.

Nowaste har minskat koldioxidutsläppen från fordonsflottan.

Utveckla distansarbetet.

TPN:s egen fordonsflotta har uppgraderats till Euro 6.
Paketering

Natur

Ekologi

Hållbara inköp

Paketeringspolicy framtagen och kommunicerad.

Förnyat fokus på cirkularitet, återvinning och återanvändning av material.

Betydande ökning av återanvändbara returlådor (SRS-lådor).

Fortsätt matcha förpackningar med återvinningskapaciteten i respektive land.

Projekt i Indien för att sluta använda herbicider i odling av druvor.

Förbättra hanteringen av bekämpningsmedel ytterligare, samt växtskydd och IPM.

Projekt i Turkiet för att förbättra och minska användningen av kemiska bekämpningsmedel.

Arbeta med odlare för att kartlägga gårdarnas livsmiljöer och bevara naturen.

Ökad försäljning av ekologiska frukter och grönsaker.

Identifiera och undersöka möjligheter till kolbindning (carbon sink).

Samtliga Chef’s Cut-produkter kommer från granskade leverantörer.

Konsolidera leverantörskedjan för att säkerställa högre efterlevnad av hållbarhetskraven.

Alla ekologiska produkter är certifierade enligt IP Sigill eller Global GAP.
Biologisk mångfald

Everfresh biodlings- och pollineringsprojekt.

Identifiera möjligheter att tillämpa serieodling och regenerativt jordbruk.

Olika hållbarhetsprojekt tillsammans med våra tredjepartsodlare.
Information om neonikotinoider (växtskyddsmedel som är skadligt för bin) skickat till leverantörer
via lista över kemikalier.
Etik

Hälsa och välbefinnande

Medarbetarnöjdhet kartlagd.

Kurs om psykisk hälsa.

Medarbetarportal.

Workshops om vår företagskultur – hållbarhet ska vara en del av kulturen.

Kurs om våra värden.

Företagets samhällsansvar –
CSR

Kurs om modernt slaveri.

Större fokus på högriskkällor och framtagande av planer för att minska risker.

Medlem i Stronger together och Sedex.

Förbättra efterlevnaden av Sedex rekommendationer och genomföra självbedömning.

Utvecklat verktyg som medvetandegör digitala risker.
Alla viktiga riskkällor granskade av tredje part – ny rutin för uppföljning av etiska avvikelser.
GRASP, kurser genomförda internt och lokala branschföreträdare.
Ekonomi

Resor

Antalet affärsresor har minskat betydligt.

Insamling, övervakning och rapportering av mängden minskade utsläpp från resor.

Resorna till den årliga fackmässan för frukt och grönt i Berlin är nu koldioxidneutrala.
Alla möten kan nu som alternativ hållas digitalt (videokonferens).
Anlitande av agronomer och lokala konsulter för att minska behovet av resor.
Utbildning

Hållbarhet
Rapportering
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ePlan och hållbarhet ingår i personalutbildningen.

Vidareutveckla det kontinuerliga förbättringsarbetet genom KPI:er och datainsamling.

Kurs om efterlevnad i leverantörskedjan.

Utöka utbildningen till fler TPN/TPNE-företag.

Årlig teknisk plan och plan för företagsbesiktning.

Vidareutveckla alla affärsområdens kapacitet att samla in och rapportera hållbarhetsinformation så att den blir
integrerad i affärsbeslut.

Publicering av årlig hållbarhetsrapport.
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VÅR STRATEGI

Hållbarhetsarbete är en resa, inte ett 100-meterslopp
Främja näringsrik kost och hälsa
Stärka konsumenterna / främja välbefinnande

Energi

Mät och hantera

MILJÖ

Minskning och förnybart

Vatten

EKONOMI

ETISKT OCH SOCIALT

Avfall

Marknad

Produktion

Mät och hantera
Minska, återvinna och förbättra

Mät och hantera
Eliminera, minska och återvinna

Samhällen, konsumtion,
Marknadsföring, sponsring, investeringar

Livsmedelssäkerhet, bästa praxis
Investeringar, support, samarbete
Skydda kollegor och skapa engagemang

Våra medarbetare Vårda och utveckla potential
Främja mångfald

Vår strategi
Under bara de senaste åren har innebörden av hållbarhetsarbete utvecklats och gått framåt på
bred front i snabb takt över hela världen. Bland annat har FN:s globala mål för hållbar utveckling
har varit en drivkraft för förändring. Regeringar fattar beslut om viktiga mål som nettonollutsläpp
och företag som Total Produce har definierat tydliga hållbarhetsramar som inkluderas i vår
koncernövergripande strategi.
2019 genomförde Total Produce en
omfattande översyn av energianvändningen i hela koncernen med fokus på
våra koldioxidutsläpp i scope 1 och 2.
Scope 1 består av utsläpp från verksamheter vi själva ansvarar för driften av.
Scope 2 består av alla energi vi förvärvar
(som hel, uppvärmning och nedkylning).
Samtidigt meddelade koncernen att man
åtar sig att bidra till att FN:s 17 hållbarhetsmål nås. För att maximera effekten
valde vi att prioritera vissa områden och
mål.
Mål 3, att främja god hälsa och välbefinnande, valdes ut som koncernens
permanenta område eftersom det berör
själva kärnan i vår verksamhet. Att det är
viktigt för hälsan att äta frukt och grönsaker
är väl känt, och vi arbetar outtröttligt för att
främja goda kostvanor (en balanserad
kost) samt för att inspirera konsumenterna
att välja produkter som är bra för hälsan.
Målen 8, 10, 12, 13, 14 och 15 är våra
övriga prioriterade mål och utgör
plattformen för koncernens hållbarhetsstrategi och hållbarhetsramverk.

Ekonomi

Regelverk
Riskhantering

Hantera. Identifiera möjligheter att
minska resursanvändningen och
genomföra förändringar i enlighet
med detta.

På Total Produce arbetar några av de
mest erfarna och kunniga kollegorna i
branschen, vilket vi är mycket stolta och
tacksamma över. Men hållbarhet är ett
förhållandevis nytt område för många och
det råder ingen tvekan om att vi behöver
lära oss mer om hållbarhets- och
miljöfrågorna samt hur det påverkar
näringslivet och samhället. I en intern
enkät svarade 80% av våra medarbetare
att de anser att hållbarhet är viktigt. 73%
svarade att de ville arbeta på ett företag
som bryr sig om hållbarhet. De som
jobbar hos oss vill lära sig mer om hur vi
kan göra verksamheten mer hållbar,
minska riskerna i leverantörskedjan och bli
mer framgångsrika genom vårt
hållbarhetsarbete.

1.

Att få ett formaliserat ramverk för
hållbarhetsrapportering på plats i hela
koncernen.

2.

Redovisa vår användning av
naturresurser.

För att hållbarhetsarbetet ska bli helt
integrerat på alla nivåer i koncernen har
Total Produce därför påbörjat ett
koncernövergripande utbildnings- och
samarbetsprojekt. Syftet är att få till stånd
varaktiga förändringar, skapa en ny
hållbarhetskultur och i slutändan en
affärsmodell som leder till låga
koldioxidutsläpp, där hållbarhet ingår som
ett mått.

3.

Mäta. Tillhandahålla konkreta
mätvärden som riktmärken för
framtida förbättringar.

De första fem stegen
”De första 5 stegen” är en serie av
workshops om hållbarhet som ingår vår

Ramverket har fyra huvudmål:

Uppbyggnad
Strategi

4.

Hållbar handel

ePlan och som hölls i Norden 2020 med
deltagare från det tekniska teamet. Målet
är att främja hållbarhetsarbetet vid alla
affärsenheter och att alla enheter ska nå
lika långt i detta arbete med hjälp av ett
gemensamt ramverk kring fem viktiga
förbättringsområden. Enkelt uttryckt är
tanken att årligen introducera fem steg
som är möjliga att uppnå under året och
på så sätt påtagligt förbättra koncernens
och de lokala affärsenheternas hållbarhetsarbete. Workshopparna är anpassade
till lokala förhållanden och tanken är att så
många medarbetare som möjligt ska
kunna delta. De första workshopparna
genomfördes på plats. Efter att världen
förändrades på grund av pandemin har de
genomförts digitalt, men det råder ingen
tvekan om att de trots detta skapat ett lika
stort engagemang hos deltagarna.
Att följa vår hållbarhetsplan är ingen liten
uppgift, men tack vare alla engagerade
medarbetare och hållbarhetsambassadörer vi har runtom i koncernen ser
framtiden ljus ut. Vår hållbarhetsresa
omfattar nu koncernens hållbarhetsramverk, och de nordiska verksamheterna
är fullt involverade i arbetet med att utbyta
kunskaper och bästa praxis med kollegor i
hela koncernen. Vi har ett gemensamt
ramverk och arbetar mot samma mål.
Mål som kommer att förbättra vårt
hållbarhetsarbete, såväl centralt som
lokalt, och skapa en bättre miljö för alla.

Mätbara hållbarhetsmål – de första 5 stegen
Steg Område
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Mätning

Förbättringsmål

1

Ansvarsfulla inköp

Känn till källorna

% ökning av efterlevnad

2

Energi

Mäta och övervaka energianvändningen

% minskning

3

Vatten

Mäta och övervaka vattenförbrukningen

% minskning

4

Avfall

Mäta och övervaka avfallsmängderna

% minskning

5

Etik

Känn till de etiska riskerna

% profilerade leverantörer
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DE GLOBALA MÅLEN & EN DATADRIVEN HÅLLBARHETSSTRATEGI

De globala målen och
en datadriven hållbarhetsstrategi
FN:s Agenda 2030, med 17 globala mål och 160 delmål för hållbar utveckling, har antagits
av samtliga FN:s medlemsstater. De globala målen syftar till att utrota fattigdom, minska
ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.
Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som någonsin antagits.

ePlan är vår egen ambitiösa strategi
för att uppnå social, miljömässig
och ekonomisk hållbarhet. Från och
med nu kommer de globala målen
för hållbar utveckling och vår egen
hållbarhetsram att ligga till grund
för vår nya hållbarhetsstrategi. Med
andra ord ska de globala målen och
vår hållbarhetsram vara vägledande
för vårt framtida hållbarhetsarbete.
I år kommer vi dessutom att
göra en ny bedömning av vårt
hållbarhetsavtryck för att fastställa
vilka globala mål vi ska prioritera
framöver.
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Under inledningen av vår hållbarhetsresa insåg vi tidigt hur mycket
arbete vi har framför oss, särskilt
när det gäller att fastställa mätvärden, nyckeltal och verifierbara
branschledande mål. Enkelt uttryckt:
om du inte kan mäta dina mål blir det
mycket svårare att göra framsteg.
Kärnan i vår framtida strategi
kommer därför vara att utveckla
ett digitalt verktyg för kontinuerlig
mätning, övervakning och målinriktad
hantering av våra resurser. På
så sätt kan vi få ett verifierbart
rapporteringssystem och fastställa

riktmärken för framtida vetenskapligt
baserade utsläppsmål.
Vi är ett globalt företag med diversifierade verksamheter och vi vet att
mycket arbete återstår för att vi ska
nå de hållbarhetsmål FN formulerat.
Men vår ambition är att ständigt bli
bättre, att vara ledande inom den
nordiska frukt och grönsaksindustri
och att hitta nya sätt att arbeta
tillsammans med våra partners så
att vi kan vara med och säkerställa
en mer hållbar utveckling för vår
planet.
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MILJÖPÅVERKAN
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Vi stödjer till fullo FN:s andra Globala
mål för hållbar utveckling som fokuserar
på att avskaffa hunger, uppnå tryggad
livsmedelsförsörjning och förbättrad
nutrition samt främja ett hållbart
jordbruk. Att ingen i världen ska behöva
gå hungrig är ett ambitiöst mål, men
vi tar vårt ansvar på största allvar. Vår
bransch har alltid arbetat aktivt för
att främja en hälsosam kost. Genom
vår policy och våra åtgärder strävar vi
efter att utveckla hållbara system för
livsmedelsproduktion och tillsammans
med odlare, agronomer och andra
experter arbetar vi för att gradvis
förbättra odlingsmarkernas kvalitet.
Med hjälp av modern teknik och rättvisa
distributionssystem kommer vi att
kunna öka våra insatser för ett hållbart
jordbruk, trygga livsmedelssäkerheten
och minska mängden förluster och
svinn i leveranskedjan.
Håll dig frisk – ät hela regnbågen!
Vi vet att många människor inte har
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NÖTTER

FRUKT,
GRÖNSAKER

möjlighet att alltid äta en hälsosam kost
och restriktionerna under pandemin
har i många fall försvårat situationen
ytterligare. Men det är viktigt att ha bra
matvanor. Det finns undersökningar
som visar att ett högt intag av frukt och
grönsaker kan stärka immunförsvaret.
Frukt och grönsaker innehåller fibrer
som hjälper matsmältningssystemet.
De är rika på vitaminer och mineraler
och har samtidigt ett lågt innehåll av
kalorier. Vi rekommenderar att du äter
frukter i regnbågens alla färger. Genom
att “äta regnbågen” får du i dig nyttiga
näringsämnen som bidrar till att hålla dig
i form.
Röda frukter och grönsaker som jordgubbar, tomater, röd paprika, röda äpplen
och körsbär innehåller antioxidanter som
lykopen och ellaginsyra. Antioxidanter
skyddar kroppens celler från så kallade
fria radikaler, som har betydelse för
utvecklingen av bland annat hjärt- och
kärlsjukdomar, diabetes och cancer.
Citrusfrukter, pumpa, sötpotatis och
morötter är rika på karotenoider, bland
annat betakaroten. I kroppen omvandlas
betakaroten till A-vitamin, som är bra
för ögonen, ökar blodcirkulationen och
minskar risken för stroke.
Bladgrönsaker är kanske inte barnens
favorit men är bland det nyttigaste vi kan
äta. Broccoli stärker immunförsvaret och
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BALJVÄXTER
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Att frukt och grönsaker är bra för
hälsan är väl känt och vi vet dessutom
att frukter och grönsaker har lägst
miljöpåverkan av alla livsmedel. De
förbrukar mindre energi, vatten och
naturresurser än nästan alla andra
matvaror. Därför är det glädjande att
allt fler människor övergår till en mer
växtbaserad kost.
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OST, ÄGG,
FÅGEL, FISK,
KEX
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KO

Genom information och utbildning stödjer vi kampen mot övervikt och upplyser
barn och vuxna om fördelarna med att äta en balanserad kost med mycket frukt
och grönsaker. Vi är övertygade om att en hälsosam kost baserad på frukt och
grönsaker är viktig för både hälsan och välbefinnandet.

SÖTSAKER,
RÖTT KÖTT
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Frukt och grönt –
livsmedel med lägst miljöpåverkan

kan bidra till att förebygga cancer, grönkål
innehåller mycket kalcium, och spenat är
rikt på antioxidanter, folat och K-vitamin,
som är viktigt för blodet och skelettet.
Det finns mängder av olika gröna frukter
och grönsaker att välja mellan (gurka,
vindruvor, avokado, bönor etc.) så det
är lätt att variera kosten och samtidigt ta
hand om hälsan.
Blåbär och lila frukter och bär som druvor,
plommon och björnbär är ”supermat”
som kan sänka blodtrycket och sägs
också kunna bromsa åldrandet tack vare
ett högt innehåll av antocyaniner och
antioxidanter. I grönsaksdisken hittar du
lila grönsaker som aubergin och prova
gärna de nya färgade sorterna av morötter
och potatis.
Gula frukter och grönsaker, som majs,
paprika, ananas, squash och citroner
har liksom många brandgula frukter och
grönsaker ett högt innehåll av C-vitamin
och karotenoider.
Så, sätt färg på tallriken med mängder av
frukter och grönsaker. Att äta mat med
regnbågens alla färger är nyttigt för alla
och extra roligt för barnen. Våga gärna
prova en ingrediens i en ny färg i dina
favoriträtter och lägg till fler vitaminer och
mineraler i kosten på ett naturligt sätt så
bidrar du samtidigt till en bättre värld.
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More

HÅLLBARHETSRISKER, MÅL OCH RESULTAT

Hållbarhetsrisker,
mål och resultat

Större

De väsentliga riskerna sorteras i en matris
3

1
6
9

Mindre

KONSEKVENS

7

4

Mindre
Det finns givetvis hållbarhetsrisker
längs vår värdekedja. Men givet
hälsofördelarna med att äta frukt
och grönt och förutsatt att god
jordbrukspraxis används är riskerna
relativt låga jämfört med andra
produktkategorier.
Vi är dock fast beslutna att
identifiera alla potentiella risker
vad gäller livsmedelssäkerhet och
livsmedelsförsörjning, att arbeta för
ett hållbart jordbruk och säkerställa
tillgången på förstklassiga frukter
och grönsaker året runt – i möjligaste
mån i säsong från lokala odlare
och vid behov genom import. För
att identifiera områden där vår
verksamhet har en väsentlig påverkan
på miljö, människa, samhälle och
ekonomi genomförde vi under 2019 en
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utvärdering av våra hållbarhetsrisker.
Analysen resulterade i 10 prioriterade
områden som vi aktivt övervakar och
följer upp i våra rapporter.
Vi försöker arbeta med de bästa
leverantörerna och odlarna –
företag som delar vår vision och
vår passion för hållbarhet. Vi ser
hållbarhet som en resa där vi arbetar
med ständiga förbättringar. För att
säkerställa produktkvaliteten och att
våra krav och nationell lagstiftning
efterlevs har vi branschledande
system som bygger på robusta
riskbedömningsprotokoll och
rutiner. Men för att verkligen göra
en skillnad i vårt hållbarhetsarbete
strävar vi inte bara efter att behålla
vår position, vi går längre än så. I
vårt nuvarande arbete använder

vi en livscykelanalys (LCA) och en
scenarioanalys (SA). Om den globala
temperaturen fortsätter att öka på
grund av klimatförändringarna kommer
detta att påverka de odlingsmetoder
som används i dag, LCA- och SAanalyser är vetenskapsbaserade
prognosverktyg som hjälper oss att
kartlägga framtida klimatförändringar
och öka vår motståndskraft.
TPN har genom en väsentlighetsanalys
identifierat vilka hållbarhetsfrågor som
är viktigast att prioritera, både för oss
själva och våra intressenter. Med hjälp
av SASB:s (Sustainability Accounting
Standards Boards) väsentlighetskarta
som referenspunkt har vi i tillsammans
med KPMG utvecklat en matris
som ligger till grund för vårt löpande
förbättrings- och hållbarhetsarbete.

1. Biologisk mångfald
2. Koloxidutsläpp
3. Klimatförändringar
4. Vattenförbrukning och
tillgång

9

2

8
6

5

5

7

9

2

6

2

8

7

SANNOLIKHET

Större

1. Mänskliga rättigheter i
leverantörskedjan

1. Livsmedelssäkerhet

2. Behålla och rekrytera
personal

3. Uppfylla lagkrav

3. Anställningsvillkor externt

6. Förpackningar

5. Intern och extern
kommunikation i koncernen

9. Avfall, återvinning och
återbruk.

4

5

8

4. Utbildning och
kompetensutveckling

8. Transporter

3 1

3

5. Bekämpningsmedel och
kemikalier
7. Matsvinn

4

1

6. Lokalsamhällen
7. Arbetssäkerhet, olyckfall och
tillbud

2. Rykten och varumärke
4. Driftstopp och försörjning
5. Bedrägerier, hot och
sabotage
6. Korruption
7. Optimera inköp
8. Avtalsuppföljning
9. Scope för företaget

8. Arbetsrelaterad fysisk och
psykisk ohälsa
9. Diskiminering/trakasserier
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TOTAL PRODUCE NORDICS HÅLLBARHETSRISKER

Total Produce Nordic hållbarhetsrisker
Väsentlig risk

Riskbeskrivning

Styrning

Måltal

Uppdatering 2020

Biologisk mångfald

Det moderna jordbruket har gjort att
variationen i landskapet har minskat och
att viktiga livsmiljöer för växter och djur
försvinner.

Vi arbetar med att främja hållbar samt ekologisk produktion.
Arbetet styrs genom vår hållbarhetsplan ePlan.

95 % av TPN:s leverantörer ska vara kvalitetscertifierade enligt en GFSI-godkänd standard eller
IP Sigill vid utgången av 2022.

På grund av säsongsvariationer har måltalet 95 % behållits under 2020.

Klimatförändringar
(koldioxidutsläpp)

Klimatförändringar påverkar våra producenter såväl lokalt som globalt, och får
konsekvenser som vattenbrist, extrema
väderlägen som skyfall, översvämningar,
värmeböljor och torrperioder.

Vi arbetar med riskspridning vid val av producenter, och att minska
verksamhetens klimatpåverkan. Arbetet styrs genom en inköpskategoriplan och vår hållbarhetsplan ePlan.

Arbeta för att minska TPN:s bruttoutsläpp genom
att främja lokal produktion, hållbara produktionsmetoder och effektiva transportlösningar.

TPN undersöker årligen koldioxidutsläppen i scope 1 och 2. Även vissa scope 3-utsläpp ingår i undersökningen och vi arbetar tillsammans med branschen för att öka
kunskapen om avtrycket från jordbruksprodukter vi producerar och distribuerar.

Vattenförbrukning och
tillgång

Vatten är en förutsättning för allt levande,
och avgörande för världens produktion av
livsmedel.

Vi arbetar med att främja effektiva produktionsmetoder
och vattenhushållning, för en långsiktigt hållbar odling.

Kontinuerlig uppföljning av leverantörer och följa
utvecklingen i länder med vattenproblematik.
Vara en aktiv part i samverkansprojekt.

2020 anslöt vi oss till Alliance for Water Stewardship vilket innebär att vi med hjälp av
WWF:s verktyg Vattenriskfiltret genomför vattenriskanalyser i leverantörskedjan.

Arbetet styrs genom vår hållbarhetsplan ePlan samt riskoch sårbarhetsanalys.

Mäta vattenanvändning på våra egna siter.

TPN:s leverantörer har placerats i en global matris som visar sötvattenresurserna i
respektive land samt risken för brist, översvämning och torka. Detta arbete har satt
fingret på vissa hot spots som nu utvärderas ytterligare för att skapa begränsningsplaner, både ur ett upphandlingsperspektiv och på odlarnivå.
Vattenanvändningen mäts nu på alla platser. Uppgifterna granskas centralt varje år
och ingår i företagets rapport till CDP.

Bekämpningsmedel och
kemikalier

Matsvinn (avfall)

Användning av växtskyddsmedel kan ge
rester i produkt, mark, vatten och vara
skadligt för såväl djurliv som för dem som
arbetar i odlingen.

Vi arbetar med att främja integrerat växtskydd (IPM), som en del i
arbetet för en hållbar odling. Arbetet styrs genom vår hållbarhetsplan ePlan, risk- och sårbarhetsanalys, utfasningsprojekt samt
kundkrav (t.ex. SDVH förbudslista över skadliga pesticider).

200 pesticidanalyser

Matsvinn påverkar både miljön och vår
ekonomi.

Vi arbetar aktivt med att minska den totala mängden avfall inklusive
matsvinn vid våra anläggningar genom: kontinuerlig uppföljning,
FIFO, sortering och nedklassning, utförsäljning samt vidareförädling.

Arbeta för att skapa cirkulära system med
restprodukter för humankonsumtion.

Max 5 restsubstanser
Uppföljning och verifiering av pesticidhantering
hos minst 50 leverantörer årligen.

Finna ”svinnovationer” för att minska skördeförluster hos våra producenter.

2020 genomförde vi 188 resthaltsundersökningar. Detta är något färre än målet, men
på grund av covidrestriktioner i förpackningsanläggningen har det inte alltid varit möjligt att utföra provtagningar.
5 % av resthaltsundersökningarna visade på mindre avvikelser och följdes därför upp.

2020:
SE: 384 ton organiskt avfall.
DK: 282 ton organiskt avfall.

Mänskliga rättigheter i
leverantörskedjan
(anställningsvillkor)

Risk för brott mot mänskliga rättigheter i
leverantörskedjan.

Vi arbetar för att samtliga leverantörer ska följa vår uppförandekod,
vara medlemmar i SEDEX och vara socialt granskade. Arbetet styrs
genom vår uppförandekod och leverantörssäkring.

Alla leverantörer (100 %) ska underteckna vår
uppförandekod och genomgå en tredjeparts social
certifiering.

98 % av våra leverantörer har undertecknat vår uppförandekod. Denna siffra har varit
fortsatt varit konstant under 2020.

Behålla och rekrytera
personal (utbildning och
kompetensutveckling)

TPN:s framtid är i betydande utsträckning
beroende av förmågan att behålla, rekrytera och kompetensutveckla kompetenta
medarbetare.

Grow People & Culture

I den årliga medarbetarundersökningen minst
uppnå mätetal:

Sid 32-33 ”Våra medarbetare”.

Utbildning och kompetensutvecklingsplan för medarbetare
tillsammans med mål och prestationsbedömning.

3,5 jämförelsevärde Sverige 3,3) på ”Feedback och
kommunikation”.
3,8 på ”Mål och måluppfyllelse” (jämförelsevärde
Sverige 3,6).

Arbetsmiljö

Arbetssäkerhet, olycksfall och tillbud
Risk för psykisk och fysisk ohälsa
Diskriminering eller annan kränkande
behandling av personal

Livsmedelssäkerhet

Korruption
Bedrägerier, hot och
sabotage

Vi har rutiner för att förebygga olyckor och tillbud, som kontinuerligt
följs upp och åtgärdas.
SAM, hälsocoacher och pulsmätning.

Huvudmålsättning är en säker och god arbetsmiljö.

Sid 32-33 ”Våra medarbetare”.

Följa upp medarbetarengagemang och åtgärda
förbättringsområden.

Våra policys om säkerhet, hälsa, missbruk, diskriminering,
kränkande särbehandling och trakasserier.

Bristande livsmedelssäkerhet vid hantering
och lagring av våra produkter kan leda till
hälsorisker vid konsumtion.

Vi arbetar aktivt med kvalitetssäkring genom: HACCP, egenkontrollprogram, tredjepartscertifiering, för våra primärproducenter,
produktionsanläggningar samt genom leverantörsrevisioner.

100 % av TPN:s egna anläggningar och
leverantörer ska vara certifierade enligt en GFSI
godkänd standard eller IP Livsmedel. Kontinuerligt
pågående arbete.

100 % certifierade egna anläggningar och leverantörer.

Risk för korruption och/ eller mutor,
bedrägerier, hot och sabotage eller bristande etik i leverantörskedjan.

Uppförandeko

Alla leverantörer (100%) ska underteckna vår
uppförandekod.

98 procent av våra leverantörer har undertecknat vår uppförandekod.

Antikorruptionspolicy.
Årlig utbildning av medarbetare.

(100 % 2018)

Uppföljning och verifiering av koden hos minst
50 leverantörer årligen.

I tabellen ovan beskrivs styrningen och uppföljningen av TPN:s hållbarhetsrisker inom områdena miljö,
sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption.
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MILJÖ

Så gör vi skillnad inom hållbar odling
Total Produce Nordic arbetar aktivt för att säkra kvalitet, miljö och socialt ansvar i vårt
leverantörsled. Vi verkar för en hållbar produktion, ökad livsmedelssäkerhet, bättre miljö och för
främjande av ett långsiktigt hållbart jordbruk, detta genom vårt leverantörskrav på certifiering
enligt GLOBAL G.A.P. (Good Agriculture Practice) och IP Sigill (Integrerad Produktion). Everfresh
är KRAV-certifierat samt medlem i Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), världens största
samarbetsplattform för hantering av etiska uppgifter i leverantörskedjan.
Återkommande leverantörsbesök
Alla leverantörer måste godkännas innan
vi inleder ett samarbete. För att kontrollera
att våra leverantörer följer våra krav
sker återkommande leverantörsbesök
och revisioner hos våra producenter
och packhus. 2020 utvecklade vi ett
nytt CRM-verktyg för administration
av besiktning, efterlevnadsbevakning,
on-boarding och godkännande av
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leverantörer. Vidareutveckling av verktyget
pågår och vi räknar med att snart även
ha en leverantörsportal på plats. Portalen
kommer att effektivisera kommunikationen
och underlätta samarbetet kring alla
certifieringar och efterlevnadsärenden.
Alla leverantörer från högriskländer,
definierade enligt amfori BSCI:s (Business
Social Compliance Initiative) risklista,
ska årligen utföra en social revision,

men vi har nu tagit ett ytterligare steg
och kräver att samtliga leverantörer
regelbundet genomför revisioner för att
säkerställa att deras rutiner motsvarar
branschens och kundernas förväntningar.
Gemensamma samarbeten för
ständiga förbättringar
Våra leverantörer och odlare är spridda
över stora delar av världen. Detta innebär
möjligheter, men också ett ansvar

för att förbättra arbetsförhållandena
och minska miljöpåverkan i dessa
länder. Vi vet att det går att odla och
producera frukt och grönsaker under
goda sociala förhållanden, något
som kräver ett långsiktigt samarbete
med odlare och leverantörer.
I vår uppförandekod beskriver vi
våra minimikrav som vi ställer på
våra leverantörer för att garantera
livsmedelssäkerhet, miljökrav och socialt
ansvarstagande. Vi arbetar tillsammans
med våra leverantörer för en långsiktig
relation och en hållbar produktion.
Vårt mål är ständiga förbättringar för
våra producenter och för miljön.

Utvecklingen inom jordbruket har aldrig
stått stilla. Att använda jordbruksmaskiner,
bevattningsanläggningar och
integrerat växtskydd är nu normen.
Men markvård och biologisk
mångfald är fortfarande avgörande
för jordbruksproduktionen och utgör
själva grunden för försörjningskedjan.
Globalt sett kommer 99,7% av vårt
kaloriintag direkt från jorden och
75% av grödorna är beroende av
pollinatörer. Det är därför uppenbart att
investeringar i långsiktig markvård och
biologisk mångfald är avgörande för
produktionen av färskvaror som frukt
och grönsaker. Vårt mål är att möjliggöra

ett långsiktigt tänkande bland våra
odlare genom att stödja dem i deras
hållbarhetsarbete, öka kunskapen om
ekologiska processer och åtgärder som
påverkar klimatet. Vi uppmuntrar dem
att använda regenerativa odlingsmetoder
såsom minimal jordbearbetning, att
inte lämna jorden bar, ta tillvara på
regnvatten och odling av många olika
grödor. För att bevara jorden och naturen
för kommande generationer måste vi
hjälpas åt och arbeta tillsammans.

Minimikrav på våra leverantörer:
•

Signerat leverantörskontrakt.

•

•

Leverantören ska registrera sig i SEDEX
(Supplier Ethical Data Exchange) och dela
information om leverantörens affärsmetoder. Leverantören ska ge fullständiga
åtkomsträttigheter till den inlagda leverantörsinformationen för att ge oss full
insyn i uppgifterna på SEDEX-plattformen.

Producenter och produktionsanläggningar i
så kallade högriskländer, baserat på amfori
BSCI (Business Social Compliance) initiatives risklandslista, ska ha genomgått en
tredjepartsrevision eller likvärdig certifiering
godkänd av oss. Revisionen ska täcka
packhus och odling.

•

Leverantören ska försäkra efterlevnad av
lagbestämmelser och reglerande krav i
det land den är verksam i. Alla leverantörer
uppmanas att genomgå en tredjepartsrevision för sin odling och packning, för
att säkerställa att de sociala kraven är
uppfyllda i hela leverantörskedjan.

•

Krav på certifiering enligt IP Arbetsvillkor
senast säsong 2020. Kravet gäller alla
svenska producenter inom färsk frukt
och grönt.

•

Social certifiering enligt Global G.A.P
GRASP för producenter i låg- och semiriskländer (Sverige omfattas av IP Arbetsvillkor).

•

Giltigt certifikat för odling och process i
enlighet med levererade livsmedelsprodukter (t.ex. Global G.A.P., IP Sigill, eko/KRAV
alternativt GFSI-godkänd livsmedelsstandard såsom BRC, FSSC 22000 m.fl.).

•

Etisk självutvärdering enligt Sedex samt en
tredjepartsrevision för produkter odlade i så
kallade högriskländer enligt amfori BSCI:s
definition. Vi agerar i enlighet med ETI:s
baskod för mänskliga rättigheter.

•

Användning av enbart godkända växtskyddsmedel och kemiska preparat, granskade genom inskickade kemikalielistor
och analysrapporter.

•

Arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och socialt
ansvar. Koden ger även stöd och tydlig
handledning för att uppfylla de krav som
ställs på en arbetsgivare, oavsett om man
har anställd eller inhyrd personal.
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NYTÄNKANDE FÖRPACKNINGAR

Nytänkande förpackningar:
Vi är på god väg mot ett
cirkulärt system
2018 skapade vi en policy som stöder FN:s globala målsättningar enligt Agenda 2030. I
denna policy anges våra målsättningar att minska mängden förpackningsavfall och öka
återvinningen. Många delar målsättningen att minska den totala användningen av plaster.
Vi undersökte en stor mängd olika alternativ men upptäckte att kostnaderna och de
faktiska utsläppsavtrycken i många fall blev högre och att vissa alternativa förpackningar
saknar några av plastförpackningarnas positiva egenskaper – fräschör, säkerhet,
möjlighet att fästa etiketter och hållbarhet. I samma veva drabbades vi av pandemin vilket
påverkade försäljningen av frukt och grönsaker i lösvikt kraftigt på grund av att människor
då föredrog färdigpackade produkter vilket ansågs säkrare.
UTVECKLA
MARKNADER FÖR
ÅTERVINNINGSBART MATERIAL

PR
OD

CIRKULÄR
EKONOMI

KO

& INKÖP

AMLING &
INS
BE
AR

G
TIN
E
B

N
TIO
UK

UPPMUNTRA
ÅTERVINNING

År efter år hamnar miljontals ton plast
på soptipparna, bränns eller släpps ut i
naturen. Hela åtta miljoner ton hamnar
i våra hav varje år och siffran kommer
bara att öka om vi inte vidtar åtgärder
för att förändra detta. Ingen vill att
nedskräpningen med plast ökar
ytterligare så det är av yttersta vikt att
vi nu på allvar tänker om när det gäller
hur vi designar, använder och återanvänder plaster och i stället skapar
en cirkulär ekonomi. Plast har många

DESIGNA
BÄTTRE
PRODUKTER

INVESTERINGAR I
INFRASTRUKTUR

Vi satsar liksom tidigare på att få bort
alla svarta och färgade plaster och
ersätta dem med återvinningsbara
material. För närvarande går vi igenom
alla förpackningsformat för att i detalj
förstå vad som gäller i fråga om
fotavtryck under en livscykel, återvinningsbarhet, återanvändning och
fördelar avseende livsmedelssäkerhet,
säkerhet, fysiskt skydd, hållbarhet för
livsmedel och etikettering. Plast är ett
material med många egenskaper, men
det sätt på vilket vi använder det
(engångsartiklar som slängs direkt
efter användning) innebär ett otroligt
slöseri.

fördelar, men idag vet vi att det medför
många negativa konsekvenser om det
dumpas som avfall eller släpps ut i
naturen. Med cirkulär ekonomi menas
ett ekonomiskt system där alla material
designas för en viss användning och
inte förbrukas. Från första början bör
förpackningarna designas på ett sätt
som innebär att inga material förbrukas
och blir till skräp, och att man får
maximal användning av alla material
och delar. Rätt använd innebär en
cirkulär ekonomi stora samhälleliga
och ekonomiska fördelar. Alla förpackningar bör designas så att de är
anpassade till ett system. Det kan vara
ett system för återanvändning, återvinning eller kompostering. Självklart
bör vi få bort alla plaster som vi
egentligen inte behöver.
Att förbättra återvinningen är av
avgörande betydelse, men vi kan inte
återvinna oss hela vägen ut ur dagens
situation. Där det är relevant bör
återanvändning vara den primära
lösningen och vi måste hitta sätt att
förenkla sophämtningen och sorteringsprocessen. Ett av de alternativ

som vi undersöker är smarta
förpackningar med osynliga streckkoder som kan avläsas av kameror på
återvinningsstationerna. TPN har
investerat i komposterbara plastförpackningar som ett seriöst alternativ.
Tyvärr har detta – även om det
fungerar för specifika applikationer –
inte visat sig vara en definitiv lösning
eftersom det i många fall saknas en
effektiv infrastruktur för insamling och
kompostering.
Inom ramen för vår nya ePlan förbinder
vi oss att jobba med nyckelaktörer för
att sätta agendan för utvecklande av
den cirkulära ekonomin och bättre
processer för återvinning och
återanvändning. För närvarande
granskar vi alla former av förpackningar i alla våra verksamheter och
skapar en matris som registrerar
fotavtryck, återvinningsbarhet och
återanvändning. Vi siktar på att vara
fullt förberedda inför en cirkulär
ekonomi genom att använda
100-procentigt återvinningsbara
förpackningar.

MINSKA
BEARBETAT
AVFALL

N S U M TI O N
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KONSUMTIONSVAL
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SOCIALT ANSVAR

Socialt ansvar i en global ekonomi
Total Produce Nordic har upprättat en uppförandekod som ligger till grund för de
beslut som fattas i vår dagliga verksamhet. Uppförandekoden är baserad på de 10
principerna i FN:s Global Compact avseende mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö
och antikorruption. Vi har också förbundit oss att följa ETI:s (Ethical Trading Initiative)
Base Code om arbetstagares rättigheter. ETI Base Code bygger på konventioner
från ILO (Internationella arbetsorganisationen) och dess internationellt erkända
uppförandekod för arbetskraft, och tillsammans med våra leverantörer ska vi verka
för förbättringar i arbetet med uppförandekoden.

Som partner i leveranskedjan är
vårt ansvar att upprätthålla, stödja
och främja mänskliga rättigheter
och välfärd för alla som arbetar
med de produkter vi handlar med.
Vi tar ansvar för den miljö och det
samhälle vi verkar i och vi gör allt
vi kan för att förhindra korruption i
leverantörskedjan. Det är av yttersta
vikt att våra företag, kollegor,
leverantörer och odlare åtar sig att
följa uppförandekoden. När vi inleder
samarbeten med leverantörer ska vi
se till att vi endast samarbetar med
företag som delar våra värderingar
och som är villiga att följa vår
uppförandekod.
Total Produce Nordics leverantörer
förväntas följa nationella och andra
gällande lagar och bestämmelser.
De ska även följa FN:s förklaring
om de mänskliga rättigheterna och
ILO:s grundläggande konventioner
och principer om grundläggande
mänskliga rättigheter på
arbetsplatsen. Principerna i denna
uppförandekod ska integreras
i de dagliga arbetsrutinerna
och får med andra ord inte vara
någon slags alternativ lösning.
Bestämmelserna i uppförandekoden
utgör en minimumstandard
och inte en maximumstandard.
Uppförandekoden får inte användas
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som en ursäkt för att inte överskrida
denna standard. Uppförandekoden
gäller för alla leverantörer och deras
underleverantörer. Leverantören
förväntas förmedla uppförandekoden
till alla sina anställda och
underleverantörer.
TPN är sedan år 2014 medlem
i SEDEX (Supplier Ethical Data
Exchange), världens största
samarbetsplattform för att
hantering av etiska uppgifter i
leverantörskedjan.
SEDEX omfattar alla delar av
leveranskedjan och syftar till att
driva förbättringsarbete och bidra till
hållbara affärsmetoder.
SEDEX hjälper oss i arbetet med våra
leverantörer, så att vi kan säkerställa
att de har säkra, etiska och hållbara
affärsmodeller och erbjuder
anständiga arbetsvillkor.
Med hjälp av SEDEX kan vi kartlägga
vår globala leverantörskedja och
identifiera, hantera och minska etiska
risker. När leverantörer med högre
risk identifieras kan vi sedan arbeta
tillsammans för att förbättra deras
affärsmodeller och skapa bättre
arbetsvillkor för de anställda.
Fördelen med SEDEX är att
granskningen görs av en oberoende
part. På så sätt behöver inte varje

enskild aktör genomföra omfattande
granskningar och det blir lättare att
följa upp förbättringsarbetet.
Certifieringsprocess
Alla producenter utanför Norden
ska som minimum genomföra en
social certifiering enligt Global
G.A.P. GRASP. GRASP är en
självutvärdering av producentens
sociala arbete och vissa aspekter
av de anställdas hälsa, säkerhet
och välfärd. Ett annat krav är att
varje producent är medlem i SEDEX,
genomför en självutvärdering och är
digitalt anknuten till oss.
Producenter i så kallade
högriskländer, baserat på
riskbedömningsverktyget Insight
eller annat riskhanteringsverktyg
enligt krav från slutkunden, ska ha
genomgått en social revision från en
tredje part. Revisionerna ska vara
utförda enligt revisionsmetodiken
SMETA – Sedex Members Ethical
Trade Audit (ETI Base Code) av
ett Sedex-registrerat oberoende
certifieringsorgan.
Om avvikelser upptäcks vid
revisionen arbetar producenten med
att åtgärda dessa och lägger upp
sina förbättringsåtgärder i Sedexportalen.

CERTIFIERINGAR:

CSR – HÄNDELSER 2020

•

SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA,
bygger på ETI Base Code)

•

•

Business Social Compliance Initiative (BSCI)

Samarbeten: Total Produce är medlem av
FNET (Food Network for Ethical Trade) och
Spanish Ethical Forum

•

Social Accountability 8000 (SA8000: 2008)

•

•

Fairtrade (FLO)

Fortsatta investeringar i utbildning och
information om modernt slaveri

•

Sustainability Initiative of South Africa (SIZA

•

•

Rainforest Alliance

Samarbete med Oxfam och Coop i
marockanskt projekt om arbetstagares välfärd

•

IMO Fair For Life

•

Total Produce program för ökad medvetenhet
om psykisk hälsa

•

ICS Initiative for Compliance and Sustainability

•

GLOBAL G.A.P. GRASP

•

IP Arbetsvillkor (gäller endast odlare i Sverige)
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Rättvisa arbetsvillkor
på svenska odlingar
Det pågår ett omfattande arbete för att förbättra arbetsvillkoren i
frukt- och gröntindustrin i Sverige. Från och med 2020 är det ett
krav att alla våra frukt- och grönsaksodlare är certifierade enligt
IP Arbetsvillkor.
IP Arbetsvillkor är en del av det svenska kvalitetssystemet Sigill och omfattar regler och
riktlinjer för arbetsmiljö, arbetsvillkor och socialt ansvar. Certifieringen erbjuder också stöd
och tydlig handledning för att uppfylla de krav som ställs på en arbetsgivare, oavsett om
man har anställd eller inhyrd personal. Denna standard för rättvisa arbetsvillkor lanserades
i oktober 2016 och är utvecklad i samarbete mellan Sigill, dagligvaruhandeln, frukt- och
grönsaksindustrin, fackföreningar och andra aktörer inom handeln.
Det finns många mervärden med svenskodlad mat, bland annat vad gäller miljön,
öppna landskap, arbetstillfällen och kortare transporter. Dock har det visat sig att det
förekommer dåliga arbetsvillkor även inom frukt- och grönsaksindustrin. Gästarbetare och
korttidsarbete är vanliga, eftersom produktionen av frukt och grönsaker är arbetsintensiv
och många produkter skördas och packas för hand.
Under året har arbetet med att införa IP Arbetsvillkor hos våra producenter fortsatt.
Genom e-postutskick, informationsmöten och samtal med våra producenter har vi
informerat om mervärdet med rättvisa arbetsvillkor för deras anställda. I detta arbete
har vi sett att det finns en önskan hos alla parter att göra det som är rätt. Med kravet på
certifiering enligt IP Arbetsvillkor ställs nu samma krav på lokala och globala producenter.
Certifieringsarbetet är ett exempel på hur vi arbetar med vår uppförandekod tillsammans
med odlare i vår lokala leverantörskedja.
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VÅR PERSONAL

Våra medarbetare
– en viktig del i vårt hållbarhetsarbete

Vår viktigaste resurs, alla kategorier, är våra
medarbetare. För att till fullo nyttja fördelen med
att vara världsledande inom frukt och grönt har vi
formulerat en gemensam strategisk vision för alla
medarbetare på TPN. Genom att engagera och
stärka våra medarbetare vill vi förverkliga denna
vision inom alla våra verksamheter. Det är våra
medarbetare som avgör om vi kan leverera det vi
lovat till våra kunder och konsumenter.
För oss som arbetsgivare innebär den ambitionen
att vi alltid ska skapa bästa möjliga förutsättningar
för våra medarbetare, så att de kan känna trygghet
och arbetstillfredsställelse i sin vardag och
utvecklas i sin yrkesroll.
Vi låter medarbetarna växa
GROW är ett koncept som utgör navet i vårt hälso- och
utbildningsarbete för våra medarbetare inom koncernen. En viktig
framgångsfaktor för oss som arbetsgivare, är förmågan att anpassa
oss till samtidens förändringar. Att vi lockar till oss rätt medarbetare
och får dem att trivas, utvecklas och stanna hos oss. Det var med
den utgångspunkten som vi initierade GROW under 2018. Syftet är
att utveckla människan, gemenskapen och kulturen inom koncernen.
För om vi tar hand om våra medarbetare är vi övertygade om att
medarbetarna också kommer ta hand om företaget.
Som plattform har GROW tre viktiga delar: hälsa, utbildning och
gemenskap. Med GROW så vill vi också skapa möjlighet för möten
och kunskapsutbyte mellan medarbetare i vår koncern, detta oavsett
bolag och befattning eller om de arbetar på en terminal eller ett
kontor.
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VÅR PERSONAL

Skyddsombud

Hälsa och välbefinnande

Kompetensutveckling

Våra fullt utrustade gym ger medarbetarna möjlighet till
flera olika träningsformer, allt för att inspirera till rörelse. Vi
har även en träningshall för bollsport, och för att hålla olika
gruppträningspass. Träningsanläggningen är tillgänglig för
alla anställda men också för deras respektive. Vi anser att
fördelarna med fysisk aktivitet gynnar både individen själv,
dennes familj och även oss som företag.

Med dagens snabba förändringstakt är utbildning och
kompetensutveckling en avgörande framgångsfaktor för
både medarbetare och oss som arbetsgivare.

Det finns många fördelar med att ha ett eget företagsgym.
Friskare och gladare medarbetare och en ökad
gemenskap är några. Det sägs även att träning gör att
man blir mer stresstålig och har en lägre sjukfrånvaro.
Vi har även pingisbord på många av våra terminaler, vilket
ökar gemenskapen och sammanhållningen mellan olika
avdelningar.

För att vi som företag ska kunna locka till oss rätt
medarbetare och få dem att stanna länge behöver vi
erbjuda möjligheter till personlig utveckling och utbildning.
Under året har vi fortsatt att fokusera på utbildning och
kompetensutveckling för våra medarbetare. Vi anordnar
kurser inom ledarskap, arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet
och ergonomi för medarbetare, ledare och chefer. Vi har
även specialistutbildningar för medarbetare som behöver
speciella kunskaper för att kunna utföra sitt arbete.
Medarbetare som är motiverade och välutbildade är en
viktig faktor för vår framgång.

Under pandemiåret 2020 startade vi följande aktiviteter för
medarbetare som arbetar hemifrån.
•

Vi körde pausgympa på distans via Teams, ett initiativ
för att hjälpa anställda att ta hand om sin hälsa och
aktivera sig när vårt gym stängdes på grund av Covid.

•

Vi genomförde en medarbetarenkät om Covid där
vi ställde frågor om kommunikation, ledarskap och
den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Resultatet
visade att kommunikationen var tillfredsställande,
men att den fysiska arbetsmiljön hemma kunde vara
bättre. Vi erbjöd därför medarbetarna att komma och
hämta den kontorsstol och datorskärm de vanligtvis
använder på jobbet. Några medarbetare behövde
även ett skrivbord.

•

Krisgruppen träffas en gång i veckan för att diskutera
läget och besluta om åtgärder, och för att övervaka
spridningen av Covid.

•

Vi genomförde olika digitala kurser och seminarier för
både chefer och övriga medarbetare.

•

Vi höll inspirerande digitala föreläsningar för alla
medarbetare, på temat hälsa och välbefinnande vid
distansarbete.

Arbetsmiljö
Att skapa en god och säker arbetsmiljö är en viktig
strategisk fråga för oss. Målsättningen med vårt
arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt
och socialt sund arbetsplats som är utvecklande för
alla medarbetare. Dessutom ska våra medarbetare
kunna upprätthålla en arbetsmiljö som uppmuntrar
ömsesidig respekt, främjar goda relationer med kollegor
och är fri från alla former av trakasserier och våld.
Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att
uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö och för att
förebygga ohälsa och olycksfall. Vårt arbetsmiljöarbete
omfattar alla fysiska, organisatoriska och sociala
förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön och
ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete.

För att vi ska uppnå en så tillfredsställande arbetsmiljö som möjligt så anser vi att det är viktigt att
även våra medarbetare är delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Hos oss representeras medarbetarna av våra
skyddsombud, som deltar i både planering och genomförande vad gäller arbetsmiljön. Skyddsombuden
inom respektive skyddsområde utses av den fackliga organisationen eller av de anställda.

Social arbetsmiljö

Likabehandling

Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår
att undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp risker
inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Med
organisatorisk och social arbetsmiljö menas villkor och
förutsättningar som inkluderar ledning och styrning,
kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme,
fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Alla medarbetare ska behandlas lika hos oss. Vi
accepterar inte diskriminering av kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

I vårt förebyggande arbete med den organisatoriska
och sociala arbetsmiljön fokuserar vi i huvudsak på tre
områden: arbetstid, arbetsbelastning och kränkande
särbehandling. När vi schemalägger arbetet säkerställer vi
att våra medarbetare får tillräckligt med återhämtning och
att deras arbetstider inte kan leda till ohälsa eller påverka
risken för olyckor.
När vi fördelar arbetsuppgifter och befogenheter kontrollerar
vi att medarbetarens resurser anpassas till kraven. För
att minska risken att drabbas av ohälsa på grund av
arbetsbelastning, säkerställer vi att medarbetaren har god
kännedom om sina arbetsuppgifter, vilket resultat som
förväntas uppnås, prioriteringar och vem medarbetaren
ska vända sig till vid behov av hjälp eller stöd.
I våra medarbetarundersökningar undersöker vi även
frågor som rör kränkande särbehandling. Dessa
undersökningar sker anonymt.
Som en sista del i vårt förebyggande arbete utbildar vi
samtliga chefer och skyddsombud så de vet hur de ska
förebygga och hantera en ohälsosam arbetsbelastning
samt kränkande särbehandling.

Vi riskbedömer regelbundet vår arbetsmiljö, tar
fram en handlingsplan och vidtar åtgärder. Våra
arbetsmiljöundersökningar i form av skyddsronder,
medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och riktade
undersökningar utgör viktiga underlag för vår bedömning.

Kollektivavtal
Jämställdhet
Vi strävar efter att vara en jämställd organisation. Varje år genomför vi tillsammans med våra medarbetare
en analys av risker inom jämställdhet och summering av året som gått. En handlingsplan med aktiva
åtgärder upprättas och dokumenteras. Handlingsplanen presenteras i vår skyddskommitté.
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Vi accepterar inte kränkande särbehandling. Med
kränkande särbehandling menas att en eller flera personer
återkommande utsätts för negativt präglade handlingar på
sin arbetsplats. Kränkande handlingar kan utföras både av
arbetstagare och arbetsgivaren och förtar systematiskt en
persons självkänsla, handlingsmöjligheter och möjligheter
till eget försvar. Kränkande handlingar präglas av grov
respektlöshet och bryter mot allmänna heders- och
moralbegrepp om hur människor bör bemötas.
Vi accepterar inte sexuella trakasserier. Sexuella
trakasserier är beteenden som är kränkande, ovälkomna
samt grundade på kön eller sexuell natur som förolämpar
medarbetares integritet, vilket ej är tillåtet på eller vid sidan
av arbetsplatsen. Alla medarbetare ska vara medvetna om
vad sexuella trakasserier är och om egna rättigheter samt
skyldigheterna att rapportera om sådant skulle inträffa.
Vi bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt främja våra
medarbetares lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet
och för att motverka diskriminering. Arbetet sker
systematiskt och omfattar alla diskrimineringsgrunderna.
Arbetet med aktiva åtgärder innehåller fyra olika steg:
Undersöka risker, analysera orsaker, vidta förebyggande
åtgärder och följa upp och utvärdera.
När vi genomför ovan nämnda steg fokuserar vi i
huvudsak på arbetsförhållanden, rekrytering och
befordran, utbildning och kompetensutveckling, möjlighet
att förena förvärvsarbete med föräldraskap, jämställdhet
samt bestämmelser och praxis om löner och andra
anställningsvillkor.
Utöver vårt arbete med aktiva åtgärder har vi tagit fram
rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier.

Vi värnar om kollektivavtalet. På så sätt kan vi säkerställa
att våra medarbetare får en bra grundtrygghet med bra
anställningsvillkor. Arbetet sker i samarbete med våra fackliga
samarbetspartners. Att ha ett kollektivavtal ger även attraktiva
förmåner utöver det som är lagstadgat.
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VÅR PERSONAL

INSATSER UNDER ÅRET
Under året har ett flertal aktiviteter och insatser för en bättre arbetsmiljö genomförts:
•

Sverige: Implementering av en ny digital chefs- och personalhandbok, som stöd för både
medarbetare och chefer. Handboken kommer att implementeras i Danmark under 2021.

•

Satsning på preventiv rehabilitering genom utbildningsinsatser i samarbete med
ett sjukvårdsföretag, för att stötta våra chefer i arbetet med att proaktivt förebygga
långtidssjukskrivning.

•

Alla chefer har genomgått en BAM (bättre arbetsmiljö) utbildning.

•

Startat upp ett arbete med att digitalisera vår nyanställning, uppsägnings- och
avskedsprocess samt uppstart av exit-intervjuer, i syfte att få input på vad som kan
förbättras.

Ansvarsfull bolagsstyrning
och god affärsetik
Uppförandekod
Vår uppförandekod är omfattande och
ligger till grund för kvalitetssäkring i alla
delar av vår verksamhet. Koden omfattar
medarbetare såväl som leverantörer och
samarbetspartners.
För att säkerställa en säker och trygg
arbetsplats har vi en intern uppförandekod
som kompletteras med riktlinjer och
policyer kring exempelvis diskriminering,
kränkande särbehandling och trakasserier,
mutor och korruption, jämställdhet,
arbetsmiljö samt miljö, hälsa och säkerhet.
Dessa uppdateras löpande utifrån hur
omvärlden och förutsättningarna för
verksamheten förändras. I samband med
anställningstillfället får samtliga medarbetare
information om vår uppförandekod samt
övriga policyer och värderingar.
Visselblåsning
Visselblåsning innebär att man rapporterar
eller säger ifrån om det förekommer
oegentligheter, och att man rapporterar
till någon som kan göra något åt dem.
Exempel på oegentligheter är brott mot
lagar och interna regler och riktlinjer. Att
anmäla oegentligheter gynnar både den
enskilde medarbetaren och företaget
och kan göras av etiska skäl, men
det kan också vara nödvändigt med
hänsyn till lagar och bestämmelser.
Medarbetare som är beredda att anmäla
missförhållanden är en viktig resurs för
företaget.
Antikorruption
Vi vill aktivt bidra till ett hållbart samhälle genom att vara en ansvarsfull
och ansvarstagande arbetsgivare,
affärspartner och intressent. Givetvis ska
vi följa gällande lagstiftning, men lika viktigt
är det att tillämpa våra etiska riktlinjer och
tillämpa god affärssed. Våra medarbetare
ska alltid uppträda på ett affärsmässigt
korrekt och professionellt sätt. Vi tillåter
inte någon form av prissamverkan,
kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans och stöder i alla delar av
verksamheten en korrekt och allsidig
konkurrens vid anbud, offert, upphandling
och inköp.
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Med muta menas en otillbörlig belöning,
förmån eller gåva. En muta kan bestå av
kontanter, varor, resor, tjänster, rabatter,
presentkort eller gästfrihet av olika slag.
Det är förbjudet att begära eller ge någon
form av löften i samband med gåvor.
Erbjudanden om representation får endast
accepteras om de ligger inom ramarna för
god affärssed.

att analysera resultaten direkt. Det ger
även möjligheter att agera på en eventuell
situation direkt, när det behövs. Resultatet
av mätningen diskuteras inom respektive
arbetsgrupp och alla medarbetare
involveras i arbetet med att hitta lösningar
och förbättringar.

Våra värderingar
Under året har ett omfattande värderingsarbete genomförts, som ska ta TPN
framåt. Vi vill att våra värderingar – ansvar,
nytänkande och passion – ska genomsyra
hela vår verksamhet.
Passion för våra kunder och konsumenters
behov, för smak och kvalitet och för
jobbet och verksamheten. Vi tar ansvar
för affärsidén, för den gemensamma
helheten, för hållbarhet, utbud, kvalitet och
kostnader. Vi strävar alltid efter att vara
innovativa i tanke och handling, i jakten på
nya lösningar och i vår affärsverksamhet.
Vi ser alltid möjligheterna i problemen.
Arbetet med implementeringen av våra
värderingar kommer fortgå under 2021.
Medarbetarundersökning –
pulsmätning genom Eletive
Under året har regelbundna pulsmätningar
genomförts med ett nytt digitalt verktyg,
Eletive, vilket har mottagits positivt
från både medarbetare och chefer.
Svarsfrekvensen på pulsmätningen har
legat på 62 %. Mätningarna har gett oss
viktig input inför det kommande arbetet
med vår kultur och våra värderingar.
De drivkrafter som fick lägst poäng i
organisationen var:
•

Jag diskuterar löpande min
personliga utveckling med min chef,
HR-avdelningen eller liknande 3,1

•

På min arbetsplats genomsyrar våra
värderingar det dagliga arbetet 3,3

Mätningar kommer att genomföras
en gång i månaden med start 2021.
Återkoppling av mätresultat kommer
att ske i realtid, vilket gör det möjligt för
HR, chefer och samtliga medarbetare
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SIFFROR

SÄKERHET OCH HÄLSA
Tillbud och sjukfrånvaro

Totalt

2019

2019

Totalt

(antal och andel)
Tillbud NWL

21

Kvinnor
1

Män
20

31

Sjukfrånvaro NWL

5,51%

5,51%

Sjukfrånvaro tjänstemän

0,43%
2019

2019

Totalt

Arbetsolyckor NWL

Totalt

(antal)

2020

2020

Kvinnor
0

Män
31

2020

2020

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Dödsolyckor

0

0

0

0

0

0

Allvarliga skador

10

2

8

11

1

10

(permanent skada eller 6 månader till fullt återställd)
Olycksfall

79

7

65

72

6

61

Färdolycksfall

6

0

6

3

0

3

Arbetssjukdom

1

0

1

1

0

1

Övriga avvikelser

0

0

0

0

0

0

Säkerhetsobservation

21

0

0

5

0

5

De vanligaste olyckorna är förknippade med vår varuhantering på lagret, till exempel att man tappar en låda, trampar snett eller liknande.

ÅLDER
Samtliga medarbetare @ Nowaste

Totalt 2020

Antal

Andel %

<30 år

331

30–50 år

280

Antal

Andel %

53

281

56

44

203

40

18

3

19

4

629

100

503

100

Totalt 2020

Kvinnor

Män

Totalt 2019

Kvinnor

Män

>50 år
Summa

Totalt 2019

ANSTÄLLNINGSFORM
Anställningsform @ Nowaste
Totalt antal anställda

694

15%

85%

664

12%

88%

Tillsvidareanställning

450

14%

86%

435

11%

89%

Tidsbegränsad anställning

244

21%

79%

229

17%

83%

Heltidsanställda

344

12%

88%

337

11%

89%

Deltidsanställda

350

22%

79%

327

17%

83%

Totalt 2020

Antal

Andel %

Totalt 2019

Number

Andel %

<30 år

16

15

18

13

30–50 år

67

60

96

68

>50 år

27

25

27

19

Summa

110

100

141

100

Totalt 2020

Kvinnor

Män

Totalt 2019

Kvinnor

Män

Totalt antal anställda

110

43%

57%

147

44 %

56 %

Tillsvidareanställning

106

36%

54%

128

40 %

60 %

Tidsbegränsad anställning

14

57%

43%

19

68 %

32 %

Heltidsanställda

108

37%

53%

127

42 %

58 %

Deltidsanställda

14

50%

50%

20

55 %

45 %

ÅLDER
Samtilga medarbetare @ Everfresh

ANSTÄLLNINGSFORM
Anställningform @ Everfresh
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HÅLLBAR HANDEL

Hållbar handel
– ett fundament i vår verksamhet
För TPN är det oerhört viktigt att vi tar vårt ansvar som inköpare. Vi strävar efter att ha nära kontakt
och samarbete med alla odlare i vår leveranskedja och att behandla alla med respekt. Vårt mål
är att samarbeta med odlare och leverantörer som delar våra värderingar och vårt engagemang
för hållbarhetsfrågor, miljön, etiska affärsmetoder och samhället i stort. Vår inköpsstrategi bygger
på att handla direkt från odlarna, kapa mellanled, prioritera produkter och ursprungsländer med
hållbara produktionssystem. Detta innebär även att säkerställa så att vår leverantörsbas består av
producenter som ställer högre krav på sina system och processer än vad som föreskrivs enligt lagar
och bestämmelser och som ständigt strävar efter att förbättra sin verksamhet på viktiga områden
– som produktkvalitet, miljöarbete och socialt ansvar.
Ansvarsfulla inköp direkt från odlaren
En förutsättning för ansvarsfulla
inköp är att miljön inte tar skada och
att människorna i vår leveranskedja
behandlas rättvist och med respekt. För
oss är det viktigt för oss att ingen i vår
leverantörskedja påverkas negativt av våra
egna och andra aktörers verksamheter.
Det är en av de främsta anledningarna
till att våra inköp oftast sker direkt från
odlaren, utan mellanhänder. På så sätt
får vi en kortare leveranskedja, med
snabbare kommunikation och ett större
kunskapsutbyte som dessutom leder till
långsiktiga samarbeten som gynnar alla
inblandade parter. I dagens frukt och
grönsaksindustri är leverantörer och odlare
fördelade över stora delar av världen.
Detta innebär möjligheter, men också ett
ansvar för att förbättra arbetsförhållandena
och minska miljöpåverkan i dessa länder.
Nära kontakt med producenterna
TPN strävar efter att utveckla ansvarsfulla
och konkurrenskraftiga inköpsrutiner
som gör skillnad i leverantörskedjan. Våra
inköp görs från mer än 700 leverantörer
och ungefär 20 000 primärproducenter
i över 60 länder. Inköpsvolymerna
består i huvudsak av färska frukter
och grönsaker, men även processade
produkter som juice och smoothies,
färdigskuren sallad samt frukt- och
grönsaksblandningar. Vi har genom åren
byggt upp en stabil leverantörsbas och
bland annat inrättat egna inköpskontor i
viktiga producentländer runt om i världen.
Genom nära kontakt och samarbete med
våra producenter kan vi säkerställa en
hög kvalitet, trovärdighet och effektivitet
genom hela leverantörskedjan.
Det är viktigt att komma ihåg att
småskalig odling fortfarande står för en
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“När vi köper in produkter utanför Europa, har de ofta
längre ledtider och en mer komplicerad logistikkedja.
Vi har agronomer och lokal expertis på plats i ett flertal
stora producentländer, vilket ger oss möjlighet till fältbesök
och kvalitetskontroll innan godset avgår. På så sätt kan vi
undvika extra arbete och spara på jordens resurser i
form av returgods och matsvinn.”
Jörgen Steen, Affärsområdeschef, TPN A/S

betydande del av världens frukt- och
grönsaksproduktion. Vi som jobbar
inom Dole plc-koncernen är stolta
över vårt engagemang för lokalt odlade
råvaror och mindre producenter, varav
några levererar direkt till våra kunder
inom dagligvaruhandeln. Genom vårt
samarbete med små och stora odlare
fungerar vi som en viktig kanal för centrala
volymleveranser till de större kedjorna.
Riskhantering
TPN är en global aktör med mängder
av leverantörer och producenter. Därför
är det viktigt att vi har välutvecklade
system för övervakning av efterlevnad
och risker. Men det är också viktigt att vi
identifierar nya möjligheter att förbättra
miljön och människors sociala villkor.
TPN har alltid haft ett välfungerande
riskhanteringssystem, men under 2020
gick hållbarhetsteamet ett steg längre
och utvecklade ett digitalt verktyg som

på ett ögonblick kan identifiera risker och
möjligheter i samband med inköp och
affärsbeslut.
Med verktyget, som vi gett namnet
Insight, kan inköpare och chefer på ett
enkelt sätt identifiera hållbarhetsrisker
inom den globala leveranskedjan för frukt
och grönsaker. Insight använder sig av
information om 50 länder där vi köper
och säljer produkter. Informationen är
indelad i 20 kategorier, som till exempel
klimatförändringar, luftkvalitet och
naturkatastrofer samt uppgifter som
är särskilt viktiga för jordbruket, såsom
vattenförsörjning, torka och översvämning.
Den största kategorin är dock mänskliga
rättigheter, där Insight med utgångspunkt
från ILO:s konventioner utvärderar hur de
olika länderna arbetar med arbetsrättsliga
frågor såsom arbetsvillkor, arbetstider,
löner, diskriminering och föreningsfrihet.
Insight ger också information om

ländernas politiska situation och ekonomi
samt åtaganden avseende hållbarhet och
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
Insikter för vidare utveckling mot en
bättre morgondag
Leveranskedjan för frukt och grönsaker
är global och komplex, och hållbarhet är
ett engagerande, intrikat och växande
område som omfattar mängder av
faktorer, från klimatförändringar till
mänskliga rättigheter. I år är planen att
införa Insight i våra nordiska verksamheter
genom workshops och utbildningsverktyg
som vi tagit fram tillsammans våra kollegor
i koncernen. Därefter kommer vi att gå
igenom våra ”inköpskartor” och de risker
som identifierats, sätta oss in i eventuella
problem i leveranskedjan och undersöka
vilka åtgärder som kan behöva vidtas.
I vissa fall kan brott mot efterlevnaden
behöva lösas omedelbart, men mer
sannolikt är att vi kommer att formulera en
förbättringsplan med nyckeltal, tidsplaner,
ansvarsområden och mål.
Våra tekniska specialister bistår våra
produktchefer i deras arbete med
att stödja våra odlare och nå vårt
gemensamma mål: att producera
frukt och grönsaker under hållbara
och goda sociala förhållanden. De
tillhandahåller tydliga riktlinjer för leverantörer och arbetar outtröttligt med
att hjälpa odlarna att uppfylla och
överträffa våra tekniska minimikrav.
Genom partnerskap och långsiktiga
samarbeten med våra odlare och
leverantörer uppstår också nya ambitiösa
hållbarhetsprojekt kring cirkularitet och
minskat svinn i leveranskedjan. Vi började
vår hållbarhetsresa 2014 och vi är fast
beslutna att fortsätta på den inslagna
vägen tills målen nås. Mycket arbete
återstår ännu, men för varje steg vi tar
ökar hoppet om en ljusare framtid för oss
själva, våra kunder, våra odlare och de
samhällen där vi verkar.
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NORDISK KVALITET

Nordisk kvalitetskontroll
– en viktig kugge i vår verksamhet
Kvalitetshantering är ett grundläggande verktyg för att kunna erbjuda konsumenterna
fräscha produkter av högsta kvalitet. Alla frukter och grönsaker har unika egenskaper
och det finns flera olika sorter och varianter. Klimatförhållanden, produktionssätt och till
och med trädens placering på fälten är faktorer som ger ännu större mångfald. Svinnet
har blivit ett hett ämne och mängden livsmedel som inte kommer konsumenterna till
godo är för hög. Med hjälp av rutiner för kvalitetskontroll och kvalitetssäkring längs hela
leveranskedjan har vi möjlighet att kunna leverera levande, ömtåliga produkter i optimalt
moget och fräscht skick.
Kvalitet i varje led
TPN har antagit en helhetssyn och våra
nordiska team samarbetar som en enda
proaktiv och flexibel avdelning. Vi jobbar
med kvalitet i alla våra verksamheter,
hela vägen, från ankomst via hantering
och paketering till kundleverans. Att
arbeta som “ett team” skapar stabilitet,
produktkännedom och enhetliga rutiner
när det gäller kontrollen av alla färskvaror
som vi köper lokalt såväl som globalt.
Detta gäller även våra leverantörer och
agronomer som alla följer samma rutiner
och specifikationer.

Cirka 65 000 dokumenterade kontroller
av ankommande produkter görs årligen.
Vi kontrollerar produktkvalitet, skick,
etikettering och produkternas hållbarhet.
Alla kontroller görs i enlighet med gällande
lagar med utgångspunkt från våra egna
specifikationer och, när så krävs, från våra
kunders specifikationer. Under 2020 lades
större fokus på produkter som levererades
direkt till kunderna i syfte att skapa
oss en bättre förståelse av svinn och
kvalitetsproblem som kan uppstå efter att
en produkt lämnat våra lokaler. Vi utförde
även kvalitets- och temperaturkontroller

“Vi vill minska antalet inkommande varuleveranser med
kvalitetsbrister. Genom att arbeta närmare våra leverantörer
och sätta fokus på kvalitet, kan vi minska onödiga
reklamationer och svinn i senare led.”
Richard Rydström, ansvarig för varukontrollen
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från våra depåer hela vägen fram till
lagerdörren (som registrerades digitalt)
för att säkerställa att kvaliteten var intakt
under transporten.
Förbättrade kvalitetskontroller
Under 2020 upptäcktes avvikelser
från specifikationerna hos 17 % av alla
ankommande varor. Detta innebar inte
att produkterna blev matavfall, men de
uppfyllde inte specifikationerna av en
eller annan anledning. Det är vanligt att
dessa produkter sorteras eller packas
om. Om detta inte är möjligt försöker
vi ta till vara på produkten i våra egna
personalmatsalar eller skänka till
välgörande ändamål.
Kvalitetskontrollen av frukt och grönsaker
sker framför allt visuellt, men vi mäter även
sockerhalten och analyserar fruktfasthet.
Ständiga förbättringar är avdelningens
mantra och förra året var inget undantag.
Vi har förbättrat vårt digitala rapportsystem
för kvalitetskontroll, QC4U, konstruerat
nya specialanpassade arbetsstationer för
kvalitetskontroll med vågar och utrustning
för mätning av temperatur, fasthet och
sockerhalt. Vi mäter också förbättringar
med hjälp av nyckeltal för kvalitet,
analyser av bakomliggande orsaker och
datarapportering av kvalitetskontroller.
Vi anser att man måste utföra mätningar
för att kunna åstadkomma förbättringar.
Våra medarbetare genomgår dessutom
kontinuerliga utbildningar inom
produktkunskap, normer, lagstiftning och
livsmedelssäkerhet för att säkerställa att
våra kunder förses med säkra produkter
av hög kvalitet.
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