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OM ÅRET SOM GÅTT 
Vd har ordet

Vi på Everfresh arbetar för att öka konsumtionen av frukt och grönt 
i Sverige och därmed bidra till en ökad folkhälsa. Vi har i grunden 
naturliga och hälsosamma produkter, och det är av stor betydelse att 
konsumenten kan känna sig trygg med att handla ansvarsfullt produce-
rade frukter och grönsaker från oss. 

För andra året rapporterar vi vår hållbarhetsresa för Everfresh, en del 
av Total Produce Nordic (TPN). Vi har definierat vårt hållbarhetsarbete 
i E-plan, vårt interna hållbarhetsplan. E-plan lanserades 2014 för ett 
långsiktigt och hållbart företagande och bygger på fyra grundläg-
gande pelare: ekonomi, etik, miljö och ekologi. För alla prioriterade 
områden finns handlingsplan och måltal. TPN är medlem i SEDEX, 
världens största samarbetsplattform för att dela leverantörsdata kring 
arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljö. Socialt ansvars-
tagande är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete, då våra producenter 
finns i världens alla hörn.  

Vi blickar tillbaka på vår resa och året som gått. År 2018 blev ett myck-
et varmt, torrt och händelserikt odlingsår. Sommarens besvärliga torka 
var mycket utmanande för våra producenter såväl lokalt som globalt. 
Tillgång till vatten för bevattning var på många håll besvärlig och en 
fråga som diskuterats mycket under det gångna året. 

Våra producenter kommer att möta nya utmaningar med extrema 
väderlägen som skyfall, översvämningar, värmeböljor och torrperioder.  
Jordbruket står inför att anpassa odling och produktion till ett allt mer 
förändrat klimat. 

En ny nordisk sourcingorganisation implementerades under året, med 
syfte att få en tydlighet och enkelhet i arbetet inom de olika produkt-
grupperna som täcker hela TPN. Inom området för hållbara inköp är 
vår ambition att arbeta så nära producenten som möjligt utan mellan-
händer. Genom leverantörssäkring, odlarbesök och utvecklingsprojekt 
skapar vi långsiktiga relationer och samarbeten med våra producenter 
världen över. Vårt hållbarhetsarbete tar sin början hos producenten 
och vidare till lokala samhällsengagemang och vår egen anläggning.  

Under året har vi fortsatt vara med i olika projekt och samarbeten gäl-
lande cirkulära kretslopp och minskat matsvinn. Tillsammans med våra 
producenter och kunder ska vi bidra till att mindre frukt och grönsaker 
slängs i de olika leden i livsmedelskedjan. Stort fokus har även legat på 
emballage och minskad användning av förpackningsmaterial. 

Ett område som vi fokuserat särskilt på är utbildning för ökad konsum-
tion genom t.ex. TPN:s initiativ Kostministeriet och deras skolkocks-
utbildning ”skala upp - mer grönsaker och frukt i skolan” som sker i 
samarbete med Skolmatens vänner. 

Vår viktigaste resurs, alla kategorier, är våra medarbetare. Det är de 
som avgör varje dag om vi kan leverera det vi lovat till våra kunder och 
konsumenter. Utan dem kommer inte vår naturliga mat fram till tallri-
ken. Under året startade vi GROW - People and Culture. Med syftet är 
att utveckla människan, gemenskapen och kulturen genom hälsa och 
utbildning.  

Vi är i början av vår hållbarhetsresa, och mycket arbete återstår, men 
genom E-plan kan vi fortsätta att utvecklas och förbättras tillsammans 
med våra medarbetare, producenter och kunder i såväl smått som 
stort. 

Karolina Aldén, Vd Everfresh AB
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VÅR MISSION - 
ETT FRISKARE OCH  
GRÖNARE SVERIGE 

Everfresh är ett bolag inom Total Produce Nordic som i sin tur ingår i  
Total Produce Plc. Everfresh är ett av Europas ledande frukt - och  
gröntföretag. 

Vi på Everfresh vill göra naturlig, välsmakande och hållbart producerad 
mat för alla. Tillsammans med våra partners vill vi utveckla konsumtionen 
av frukt och grönsaker genom att göra våra naturliga råvaror mer tillgäng-
liga och bidra med inspiration. Vi är övertygade om att allt vi gör måste 
börja med konsumenternas behov och önskan. Vårt intresse är att få upp 
konsumtionen av frukt och grönsaker – hos alla. Vi har naturligtvis som 
företag ett egenintresse i detta. Men som en tankeledande och ansvarsfull 
aktör ser vi det också som att vi har ett bredare samhällsansvar i att bidra 
till ett friskare och mer hållbart liv för människan och planeten – för just det 
blir konsekvenserna av bättre matvanor.

Klimatfrågan är dessutom en av vår tids allra viktigaste utmaningar. För 
oss är det en självklarhet att göra allt vi kan för att bidra till en mer hållbar 
matkonsumtion, och därför är det en naturlig del av vår strategi. Vi vill göra 
världen grönare, bokstavligen. Vår målsättning har alltsedan starten 1995 
varit att ifrågasätta och förändra. Nu är det dags för Everfresh att ta nästa 
steg som organisation och leda vägen för en ny syn på frukt och grön-
saker!

.
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NÅGRA HÖJDPUNKTER 2018

ODLARTRÄFF 2018  
Med fokus på den gröna näringens sociala ansvarstagande och fram- 
tida krav. För fjärde året i rad bjöd Everfresh och Total Produce Nordic  
in till odlarträff, där svenska och danska odlare mötte inköpare,  
detaljhandelsföreträdare, rådgivare m.fl. för att få ta del av informa-
tion, kunskap och diskutera frågor relaterade till hållbarhet. 

KLART & SMART CONVENIENCE 
KONCEPT 
- Färdiga måltider och fräscha snacks

KÖKET & GÅRDEN 
En digital saluhall där odlare och kockar 
möts och kommer närmare varandra.  
Vi kallar alltihop för bra mat närmare  
- din garanti för att allt du köper hos oss  
är både reko och gott. 

EVERFRESH.SE
Ny hemsida för att sprida  
det gröna budskapet genom  
inspiration och kunskap.

SKALA UPP!
En utbildning för skolkökspersonal för ökad 
konsumtion av frukt och grönt i skolan.

GROW - PEOPLE &  
CULTURE - EN PLATT-
FORM FÖR HÄLSA OCH  
UTBILDNING
Med GROW ger vi möjlighet för möten och  
kunskapsutbyten mellan människor i vår koncern oav-
sett om du arbetar på en terminal eller ett  
kontor, oavsett vilket bolag du är anställd i eller vilken 
roll du har.  

BIODLING FÖR  
BIOLOGISK MÅNGFALD
Som en symbol för Everfreshs hållbarhetsarbete bedrivs sedan 
våren 2016 en biodling på fastigheten på Långe bergavägen i 
Helsingborg. Under 2018 har vi utökat antalet bikupor till fyra 
stycken.

2  TON SVINNOVATION 
Skurna snitt av grönsaksflis, blomkålsris och  
broccolijulienne. Produkter där vi använder hela 
grönsaken - stammen på blomkålen och hela 
broccolin. Ett snitt som gör sig bra i storkök och 
offentlig sektor, som "utfyll-
ning" i rätten spaghetti och 
köttfärssås - för mindre kött 
och mer grönsaker.  
Nylansering som svinnova-
tion hösten 2018.

LILLA GRÖNA - 
vår guideline för  
offentlig upphandling

NY SOURCING- 
ORGANISATION 
- FÖR HÅLLBARA 
INKÖP

QUIZRR -  
ett digitalt utbildnings-
verktyg för odlare i  
Thailand.  
Soonthorn Sirtawee

2 ton har sålts sedan lanseringen  i september 2018.

VÄRDLENS ÄCKLIGASTE  FRUKT 
- för en god sak
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Vi äter fortfarande för lite grönsaker och frukt i  
Sverige. Trots att vi förmodligen aldrig haft ett så 
stort utbud som i dag, och att informationen om vad 
man kan, bör och ska äta är oändlig, och trots att 
grönsaker har råg i ryggen av en vegetarisk matlag-
ningstrend. Det är därför Total Produce Nordic har 
startat initiativet Kostministeriet, med syfte att stärka 
folkhälsan genom en ökad konsumtion av grönsaker 
och frukt. 

Kostministeriet är en arena och plattform för kommunikation, diskus-
sion, inspiration och samarbeten för de som delar visionen om ett 
grönare och friskare Sverige. Men där andra jobbar med rationella  
argument och pekpinnar, fokuserar Kostministeriet på humor och vär-
me. Inga pekpinnar, inga snobberier - bara bättre mat för alla. 

I den andan gjorde Kostministeriet under 2018 en rad uppmärksam-
made kampanjer och andra aktiviteter. Vi satte fokus på rekommen-
dationen 500 gram grönsaker och frukt om dagen genom att utmana 
några av Sveriges mest kända youtubers att äta 500 gram av världens 
äckligaste frukt - durian. Detta följdes upp med en Sverigeturné där 
ungdomar - som i genomsnitt äter allra minst frukt och grönt - fick 
träffa dessa influencers, själva smaka durian och som bonus få en påse 
med dagsbehovet 500 gram goda frukter, grönsa-
ker och bär. Turnén avslutades vid politikerveckan 
i Almedalen där Kostministeriet höll ett välbesökt 
seminarium där bland andra Livsmedelsverkets 
generaldirektör Annica Sohlström debatterade 
under rubriken "Alla pratar vego - men hur når vi 
dem som knapp.    

INGA PEKPINNAR, INGA  
SNOBBERIER - BARA BÄTTRE 
MAT FÖR ALLA

www.kostministeriet.se

Mycket av smakpreferenser och vanor grundläggs oerhört tidigt i livet. 
Ju bättre grund man lägger tidigt, desto högre ”avkastning” får man 
framöver. Nästa generations föräldrar kommer att vilja vara bra sådana, 
och allt pekar på att matvanorna blir en viktig komponent i det goda 
föräldraskapet. Att hjälpa nästa generations föräldrar – särskilt 
dem som inte redan är frukt- och gröntfrälsta – blir branschens och 
andra aktörers stora utmaning.

Vi sjösatte ett samarbete med Svenska Basketbollförbundet där alla 
basketspelande 7-12-åriga barn får frukt när de spelar en turnering 
inom konceptet Easy Basket, frukt som delas ut genom kul och lustfyll-
da utmaningar, och tävlingar i någon av alla pauser mellan matcherna. 

EASY BASKET 
Frukt är tillgänglighet, grönsaker är kunskap

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE
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"Skala upp!" är ett samarbete mellan Kostministeriet och  
Skolmatens vänner, som erbjuder en kostnadsfri inspirerande  
utbildning om grönsaker och frukt, för de vardagshjältar som jobbar i 
landets skolkök. Värme, humor, inga snobberier och pekpinnar är  
ledorden. Bättre mat för alla helt enkelt. 

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska delar som 
hjälper dig i ditt dagliga arbete. Framför allt får du lära dig vad som 
verkligen funkar för att få barn att äta bättre.

På kostministeriet.se kan du ansöka om att Skala Upp! ska komma till 
din kommun. Det är helt gratis, så du har absolut ingenting att förlora. 
Det finns även digitalt utbildningsmaterial att ladda ner. 

SKALA UPP! 
Mer grönsaker och frukt i skolan 

http://kostministeriet.se
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E-PLAN – FÖR LÅNGSIKTIGT  
OCH HÅLLBART FÖRETAGANDE  

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

MINSKAD
OJÄMLIKHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

EKOSYSTEM OCH 
BIOLOGISK 
MÅNGFALD

FREDLIGA OCH 
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HAV OCH MARINA
RESURSER

GENOMFÖRANDE 
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP

GLOBALA MÅL  
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

™

från jord till jord

E-plan är vår hållbarhetsplan för ett långsiktigt och hållbart 
företagande. Planen lanserades 2014 och bygger på fyra pelare: 
ekonomi, etik, miljö och ekologi. Genom strategiska inköp, redu-
cering av avfall, projekt och samhällsengagemang driver vi vår håll-
barhetsagenda framåt. Vi vill växa tillsammans med våra leverantö-
rer och kunder, genom förtroende, integritet och respekt för miljön 
och människor. Det gör vi genom att inspirera, och erbjuda hjälp 
och vägledning i vår gemensamma resa framåt. Vi tror på samarbe-
te, utbyte av kunskap och på att långsiktiga relationer bidrar till vår 
gemen samma framgång. Vi tror också att det är tillsammans som 
vi kan göra störst skillnad för människors arbetsförhållanden, vårt 
klimat och för vår hälsa.

Vår plan är att göra så mycket vi kan för att hjälpa till att rädda vår 
planet genom att minska vårt eget avtryck. Genom vår hållbar-
hetsplan tar vi ett ansvar från odling till slutkund. Vi arbetar aktivt 
för att minska vår direkta klimatpåverkan vad gäller jordbruk, val 
av emballage, transport, lagerhållning och minimering av svinn i 
produktionsledet.

FN:s globala mål innehåller 17 mål och hela 169 delmål. Det är 
den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens 
länder genom FN någonsin har antagit, syftet är att uppnå fyra 
övergripande saker till 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att 
minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och 
rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Everfresh hållbarhetsplan, E-plan, utgår från de globala målen 
och är anpassad efter var vår verksamhets avtryck är som störst. 
Efter årets rapport om klimatfotavtryck, som du kan läsa om på 
everfresh.se, kommer vi ta ytterligare ett steg för att analysera 
och konkretisera vårt hållbarhetsarbete. Arbetet för en hållbar 
primär- och livsmedelsproduktion fortsätter, tillsammans kan vi 
göra skillnad. Utvalda mål som vi anser att vi har störst inverkan 
och möjligt att påverka inom:

 Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja väl- 
	 befinnande	för	alla	i	alla	åldrar.

 Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar 
 ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning  
 med anständiga arbetsvillkor för alla.

 Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produk-  
 tionsmönster.

 Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart  
 nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka   
 skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka   
 markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk    
 mångfald. 

EkologiEkonomi Etik Miljö

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

För mer information om de globala målen: http://www.globalamalen.se

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

http://www.globalamalen.se
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E-PLAN

EKOLOGI

EKONOMI

MILJÖ

ETIK

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.

Genom att arbeta på det mest  
resurseffektiva sättet, med respekt för  
miljön och etiska faktorer, kan vi leverera  
de bästa ekologiska och hållbart producerade  
produkterna. Ekologiska produkter och lokal 
produktion är hörnstenar i vårt ekologiska tänk. Vårt miljöarbete handlar om att  

säkra kontinuerliga miljöförbättringar 
i vår egen organisation, och att  
tillsammans med våra producenter  
minska miljöeffekterna av deras  
verksamhet.

Genom fokus på etik och socialt ansvars-
tagande 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 för bättra arbetsförhållandena för de 
som producerar våra produkter.
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SÅ GÖR VI SKILLNAD INOM 
HÅLLBAR ODLING

MINIMIKRAV
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 håll bar produktion. Vårt mål är ständiga för-
bättringar för våra producenter och för miljön. Alla leverantörer måste 
godkännas innan vi startar upp ett samarbete. 

Everfresh arbetar aktivt för att säkra kvalitet, miljö och socialt ansvar i 
vårt leverantörsled. Vi verkar för en hållbar produktion, ökad livsmed-
elssäkerhet, 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-certifierad samt medlem i SEDEX (Supplier Ethical 
Data Exchange), världens största samarbetsplattform för hantering av 
etiska uppgifter i leverantörskedjan. För att kontrollera att våra leveran-
törer följer våra krav sker återkommande leverantörs besök och revi-
sioner hos våra producenter och packhus. Genom att kunna kontrollera 
varorna före avgång ges även möjlighet till en bättre ankomstkvalitet 
och mindre svinn.

Alla leverantörer från så kallade semi- och högriskländer, definierade 
enligt amorfi BSCI:s (Business Social Compliance Initiative) lista över 
riskländer, ska ha utfört en social revision alternativt en plan på en 
inplanerad sådan inom en rimlig framtid.

Våra leverantörer och odlare är fördelade över stora delar av värl-
den. Detta innebär möjlig heter, 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.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

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. 

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

• Etisk självutvärdering enligt SEDEX samt en tredjepartsrevision för 
produkter odlade i så kallade högriskländer enligt amorfi 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 analys-
rapporter.

• 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 personal eller inhyrd 
bemanningspersonal. 

• Producenter och produktionsanläggningar i så kallade högrisk- 
länder, baserat på amorfi BSCI (Business Social Compliande) initi-
atives 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 reg-
lerande 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 leverantörs-
kedjan.

• Everfresh kräver 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).
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GODKÄNDA SOCIALA CERTIFIERINGAR: 
• SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA, baserad på ETI Base Code)

• Business Social Compliance Initiative (BSCI)

• Social Accountability 8000 (SA8000:2008)

• Fairtrade (FLO)

• Sustainability Initiative of South Africa (SIZA)

• Rainforest Alliance

• IMO Fair For Life

• ICS Initiative for Compliance and Sustainability

• GLOBAL G.A.P. GRASP (endast godkänd i låg- och semiriskländer)

• IP Arbetsvillkor (endast Svensk produktion)

• 

SOCIALT ANSVAR
Everfresh har upprättat en uppförandekod som ligger till grund för de 
vardagliga beslut som fattas i vår verksamhet, och som bygger på FN:s 
Global Compacts tio principer för företags agerande gällande mänsk-
liga rättigheter, arbetsrätt, miljö, antikorruption samt ETI:s (Ethical 
Trading Initiative) Base Code om arbetstagares rättigheter, baserat på 
ILO:s konventioner. Principerna för denna uppförandekod tillämpas i 
hela organisationen i vår egen verksamhet och med alla våra leveran-
törer och affärspartner. Everfresh är medveten om vikten av att ta  
ansvar för välfärden för alla medarbetare som bidrar till de produkter vi 
handlar med och respektera de mänskliga rättigheterna på alla nivåer 
i leverantörskedjan. Vi tar ansvar för den miljö vi arbetar i och kommer 
med hjälp av alla tänkbara medel att försöka förhindra korruption i 
hela leverantörs kedjan. Det är av största vikt att alla anställda förbinder 
sig att följa uppförandekoden. När vi bygger partnerskap med våra  
leverantörer ska vi dessutom försöka arbeta med företag som delar 
våra värderingar, och som är beredda att leva efter vår uppförandekod. 

Leverantören förväntas följa nationella och andra gällande lagar och 
bestämmelser. Everfresh uppförandekod tillämpar det bästa skyddet 
för arbetstagarna. Dessutom måste leverantören följa FN:s deklaration 
om mänskliga rättigheter och ILO:s grundläggande konventioner och 
principer om människors rättigheter i arbetslivet. Principerna i denna 
uppförandekod ska integreras i det dagliga arbetsrutinerna och inte 
som ett alternativ. Bestämmelserna i denna kod utgör minimum- och 
inte maximumstandard, koden ska inte användas för att hindra leveran-
tören från att överskrida dessa standarder. Den gäller för alla leveran-
törer och deras underleverantörer. Leverantören förväntas förmedla 
uppförandekoden till alla sina anställda och underleverantörer.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT
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LEVERANTÖRSGRANSKNING

Everfresh gör egna besök och revisioner på 
plats hos producenter och leverantörer, för att 
verifiera att våra krav och nationell lagstiftning 
efterlevs. Besöken under året planeras utifrån 
en risk bedömning som utgår från faktorer som 
livsmedelssäkerhet, arbetsrättsliga och sociala 
aspekter samt andra tekniska parametrar. Be-
söket planeras in under produktionscykeln för 
att få en så rättvis bedömning som möjligt.  

En andrapartsrevision brukar ta en arbetsdag 
och fördelas mellan odling och packhus (om 
produkterna förpackas på plats i landet).  
Vanligtvis börjar revisionen tidigt på morgo-
nen när första skörden startar. En observation 
av skörden ger möjlighet att intervjua arbetar-
na angående arbetsvillkor och få höra deras 
egna berättelser. Total Produce Nordic, som 
Everfresh ingår i, har dessutom agronomer på 
plats i ett flertal länder världen över, vilket ger 
oss möjligheten till fler besök och underlättar 
kommunikationen i olika kulturer. För utom 
sociala arbetsförhållanden tas även hänsyn 
till miljön kring odling och packhus. Extra 
stor hänsyn tas till områden med närliggande 
vattenmiljöer, som exempelvis brunnar och 
dammar. I många länder är vattenfrågan ett 
stort problem. Det gör att vi även under söker 
hur bevattningen går till på odlingen. 

Bilden visar hur många egna revisioner Everfresh har gjort under respektive 
kategori enligt amorfi BSCI:s lista över riskländer. Amorfi BSCI är ett europeiskt 
affärsdrivet samarbete för företag som vill förbättra arbetsförhållandena i den 
globala leverantörskedjan.

Både vid ekologisk och konventionell odling 
kontrolleras användningen av växtskydds-
medel, dels att den stämmer överens med 
informationen vi har fått, och dels att den är 
i enlighet med gällande lagstiftning. Det är 
av stor vikt att anställda har rätt kunskap vid 
användning av växtskyddsmedel samt att det 
finns skyddskläder och rätt utrustning för  
korrekt användning.

Vid slutet av dagen sammanställs en rapport 
från besöket, och uppföljning sker vid eventu-
ella avvikelser. Genom att arbeta med stän-
diga förbättringar kan vi vara med och göra 
skillnad – ända ner på odlarnivå.

IP ARBETSVILLKOR
Svensk produktion har många mervärden för bland annat miljön, 
öppna landskap, arbetstillfällen och korta transporter. De senaste åren 
har arbetsförhållandena inom den gröna näringen varit en fråga som 
kommit upp allt oftare på agendan. Denna fråga är aktuell även i  
Sverige då vi har en stor andel gästarbetare inom den svenska träd-
gårdsnäringen. Dagligvaruhandeln samt ett antal andra aktörer inom 
handel, frukt och grönsaksbranschen och fackföreningar, har tillsam-
mans med Sigill Kvalitetssystem utvecklat en standard för schyssta 
arbetsvillkor. IP Arbetsvillkor omfattar lagstiftning och branschriktlinjer 
för en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och socialt ansvar. Den ger 
även stöd och tydlig handledning för att uppfylla de krav som ställs 
på en arbetsgivare, oavsett om man har anställd personal eller inhyrd 
bemanningspersonal. 

IP Arbetsvillkor lanserades i oktober 2016. Everfresh kommer att ha  
certi fiering mot IP Arbetsvillkor som krav på alla svenska leverantörer 
inom frukt- och grönsaksbranschen senast odlingsäsongen 2020. 
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PRODUCENTER FRÅN  
VÄRLDENS ALLA HÖRN

Under 2018 hade 29 procent av vår inköpsvolym ursprung Sverige, 15  procent lågriskland, 
28 procent semiriskland och 28 procent högriskland. För semi- och högriskländer ställer vi 
högre sociala krav på våra producenter, för att säkerställa att våra minimikrav liksom gällan-
de lagstiftning uppfylls. Senast säsongen år 2020 ställer vi även krav på att Svensk odling 
ska vara certifierad enligt IP Arbetsvillkor.

SemiriskländerHögriskländer
Lågriskländer (EU)

SverigeLänder vi ej importerar från
Lågriskländer (utanför EU)

Kartan visar Everfreshs inköpsvolym fördelad enligt amorfi BSCI:s (Business Social Compli-
ance Initiative) lista. Amorfi BSCI är ett europeiskt affärsdrivet samarbete för företag som 
vill förbättra arbetsförhållandena i den globala leverantörskedjan. 
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KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Jordbruket står inför att anpassa odling och produktion till ett allt mer 
förändrat klimat. Våra producenter kommer att möta nya utmaningar 
med extrema väderlägen som skyfall, översvämningar, värmeböljor 
och torrperioder. Tillgång till bevattningsvatten är på många håll be-
svärlig och kartan för odlingsområden kommer med stor sannolikhet 
att ritas om. 

Det är ett faktum att dagens livsmedelsproduktion och produktionen 
av grönsaker och frukt påverkar klimatet och tar stora resurser i  
anspråk genom utsläpp, bevattning, utarmning av jordar och minskad 
biologisk mångfald. Med en växande befolkning är det viktigt att vi tar 
ett gemensamt ansvar för att säkerställa en hållbar produktion kan ske 
inom de planitära gränserna. 

Vad vi väljer att konsumera har stor betydelse för klimatpåverkan, störst 
påverkan på klimatet har animaliska livsmedel som kött, fisk, ägg och 
mejeriprodukter. Om en större del av det vi äter skulle vara grönsaker 
och frukt, gynnas inte bara klimatet, det vore också en vinst för folkhäl-
san.

VATTEN SOM RESURS
Vatten är jordens viktigaste naturresurs. Det kan kännas avlägset när 
man lever i Sverige, men 2018 gav en försmak på ett varmare och 
torrare klimat. Sommarens besvärliga torka var mycket utmanande för 
våra producenter såväl lokalt som globalt. Klimat och väder påverkar 
tillgången på så väl ytvatten som grundvatten, därför blir det allt mer 
viktigt att hushålla med det vatten som finns, samt hitta grödor anpas-
sade för ett föränderligt klimat. 

Brist på dricksvatten är mycket stor på många ställen runt om i värl-
den. FN har gjort uppskattningen att 1,9 miljarder människor idag bor 
i länder som har vattenbrist och om nuvarande utveckling fortsätter 
kommer antalet att ha stigit till 3 miljarder år 2050. Ytterligare 5,7 mil-
jarder människor kommer att bo i områden som har vattenbrist minst 
en gång i månaden.
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KÖKET & GÅRDEN FOOD- 
SERVICE TAR NÄSTA STEG

I Köket & Gården ligger vår verksamhet där vi säljer och levererar 
direkt till restauranger och storkök, både inom privat och offentlig 
sektor. Under 2018 startade bland annat försäljningen till Helsing-
borgs stad och Ängelholms kommun.  

Vi tar ett stort ansvar för att utveckla affärerna tillsammans med 
kunderna. Ett led i arbetet med att förändra strukturer i en tradi-
tionell frukt- och grönsaksbransch är arbetet med vår vägledning 
för offentlig upphandling inom frukt och grönt. Den lilla gröna – en 
vägledning till den som jobbar med offentlig upphandling har tagits 
fram för att skapa rätt förutsättningar för en lyckad affär mellan kund 
och leverantör. Frukt och grönt är en komplex kategori att upphand-
la, därför vill vi ge upphandlarna de bästa förutsättningarna för ett 
lyckat samarbete.  

Att ha rätt utbud och ett levande sortiment i säsong är grunden för 
Köket & Gården, där vi ska göra det enkelt för kunderna att göra 
rätt val. En lyckad produktnyhet under året var grönsaksflis som är 
rester från produktionen av skurna rotfrukter. Kunderna använder 
den framför allt som alternativ till köttfärs och genom grönsaksflisen 
minskar vi gemensamt svinnet, minskar mängden kött men framför 
allt skapar vi en riktigt god maträtt! 

Chili sin carne med grönsaksflis - en blandning av rödbeta, kålrot, palsternacka och morot (innehållet 
kan variera). Skuret i 3 mm små tärningar. 
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NÄSTA GENERATIONS 
LANTBRUKARE  
Gustav Gibrand, Steglinge Gård

Arbetet på gården och odlingen är en central del av hållbarhetskedjan inom 
frukt och grönsaker. I Sverige växer en ny generation lantbrukare fram, som 
ska klara av balansgången att både ta tillvara på all kunskap som tidigare 
generationer byggt upp, och anpassa sig till en framtid med både ny teknik, 
klimatförändringar och ökade krav på hållbar produktion. Gustav Gibrand 
på Steglinge gård utanför Höganäs, är en av alla unga bönder som ser 
många spännande möjligheter i framtiden.  

Steglingegården i Nordvästra Skåne, är en av 
Everfreshs största leverantörer av rotfrukter. 
Steglinge har med svenskt mått mätt tidiga 
jordar och brukar vara först med att leverera 
såväl potatis som morötter. Steglinge är också 
importör med ett modernt packeri och levere-
rar ett stort sortiment av frukt och grönsaker till 
olika grossister. Under 2018 genomför  
Steglinge en tillbyggnad på över 11, 000  
kvadratmeter som förväntas var klar till som-
maren 2019. Syftet med tillbyggnaden är  
att öka möjligheterna för hanteringen av  
produkter och bli mer utrustad för att kunna 
tvätta, packa, skala, strimla, juica och för- 
koka på Steglinge. Göran och Gustav Gibrand, 
far och son som driver Steglingegården, har 
inte sett någon liknande anläggning i Norden. 
De har stora förväntningar på att tillbygg-
naden kommer att gynna Steglingegårdens 
hållbarhetsarbete.  

Vi möter Gustav Gibrand för att prata om 
framtidens lantbrukare och hållbar utveckling. 
Tanken är att Gustav så småningom ska ta 
över gården, men det har inte alltid varit en 
självklarhet. När Gustav hade gått åtta veckor 
på lantbruksgymnasiet bytte han till en teknisk 

linje. Han ville lära sig mer om ekonomi och 
företagande, han kunde redan lantbruket och 
köra traktor, berättar han.  

”Att vara lantbrukare handlar inte längre  
endast om passion och livsstil, inte om man 
ska livnära sig på det. Vi är som vilka andra 
företagare som helst”.  

Gustav berättar att han och hans far ser på 
framtiden med samma ögon, men vägen dit 
på lite olika sätt. Gustav tror inte att den yngre 
generationens lantbrukare behöver kunna allt 
på sina fem fingrar, ”även om Göran fungerar 
som ett öppet lexikon för mig”, säger Gustav 
och ler.  

I dag finns det specialister inom de flesta av 
odlandets alla områden och informationen blir 
allt mer lättillgänglig. Exempelvis nya odlings-
tekniker, nya bättre sorter, traktorer med GPS, 
drönare som filmar och fotograferar för  
optimering av bevattning, maskinella ogräs- 
plockare och framförallt en helt annan  
rådgivning för lantbrukare att vända sig till. 
Gustav tror vi kommer se betydligt mer av 
detta i framtiden, och att vi inte behöver sitta 
på all kunskap själva. Däremot är far och son 

överens om att hållbar produktion är framti-
den. Både för att värna om våra naturresurser 
och för att gynna den svenska odlingen. Via 
utbyggnaden kommer de i större utsträckning 
kunna ta tillvara på hela skörden, säger Gustav 
och fortsätter:  

”Det är hemskt när man tänker på hur mycket 
tid och energi vi själva och våra odlare lägger 
ner för att ibland bara få ut 50 procent av vår 
skörd. Oftast helt fantastiska råvaror men som 
inte har rätt storlek eller utseende, sorteras 
bort. Det är ett oerhört slöseri med fullt ätbar 
mat, även om en del redan i dag går till  
industri eller djurfoder. 

Samtidigt blir tekniker för lagerhållning allt 
mer effektiva, vilket innebär att vi kan lag-
ra våra produkter ännu bättre och på så vis 
förlänga den svenska säsongen. Det ger både 
mindre transporter och möjlighet att kunna ta 
tillvara på frukt och grönsaker av alla storlekar 
och utseenden, som i dag annars sorteras 
bort."  

”Vi ska möta framtiden med dess hållbarhets-
kriterier genom att ta vara på, och betala för 
hela råvaran” säger Gustav avslutningsvis.
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ODLARTRÄFF - DEN GRÖNA  
NÄRINGENS SOCIALA ANSVARS- 
TAGANDE OCH FRAMTIDA KRAV

För fjärde året i rad bjöd Everfresh och Total Produce Nordic  
in till odlarträff, där svenska och danska odlare mötte detalj- 
handelsföreträdare, rådgivare och producentorganisationer,  
för att ta del av information, kunskap och diskutera frågor  
relaterade till hållbar produktion. 

Årets odlarträff fokuserade särskilt på socialt ansvar, en fråga som uppmärksam-
mats allt mer inom livsmedelsbranschen de senaste åren. Det är inte längre enbart 
en fråga om så kallade högriskländer. Jordbruket är exempelvis både arbetsinten-
sivt och beroende av säsongsarbetare, såväl här i Sverige som i andra länder.  

Everfresh bjöd in sex talare till odlarträffen, som hölls i Strövelstorps bygdegård i 
nordvästra Skåne: 

• Rebeckah Tommey, Product owner, Sedex.  
Sedex är en av världens ledande organisa-
tioner när det gäller att driva etiska förbätt-
ringar och ansvarsfulla affärer i leverantör-
sledet. SEDEX erbjuder en plattform där 
grossister och kunder kan samla leveran-
törsdata om olika hållbarhetskriterier. Och 
odlarna i sin tur, delger sin information. 

• Christina Behm Velenvik, Project Manager 
Sigill Kvalitetssystem. IP Arbetsvillkor  
sammanfattar svensk lagstiftning samt 
specifika regler för inhyrd arbetskraft, 
systematiskt arbetsmiljöarbete och socialt 
ansvar. 

• Peter Lundqvist, Professor vid Intuitionen 
för arbetsvetenskap, ekonomi och  
miljöpsykologi, SLU (Sveriges lantbruks-
universitet) i Alnarp. Hans forskning visar 
tydligt att ett socialt ansvarstagande 
skapar; ekonomisk lönsamhet i företaget, 
förebygger ohälsa och olycksfall, ger 
anställda som trivs och utvecklas i jobbet, 
skapar gott rykte hos arbetskraft, kollegor 
och konsumenter, samt leder till bättre 
kvalitét på varor och tjänster.  

• Kristina Areskog Bjurling, Hållbarhets-
ansvarig, Dagab/Axfood. Kristina berät-
tade om hur Axfood arbetar med socialt 
ansvarstagande och hur utvecklingen och 
målen ser ut framåt.  

• Claes Henriksson, kommunikationschef, 
Total Produce Nordic och verksamhetsan-
svarig för initiativet Kostministeriet. Syftet 
med Kostministeriet är att stärka folkhälsan 
genom en ökad konsumtion av grönsaker 
och frukt. Claes berättade om insikterna i 
Kostministeriets stora rapport FOG2017 
och om de olika aktiviteter man genomför 
för att öka konsumtionen bland de verk-
liga lågkonsumenterna, barn, ungdomar 
och unga vuxna.  

Kålsotad rotselleri med tryffelemulsion smaksatt med brynt smör, serverades till gästerna.

• Christina Snöbohm, Chef Hållbarhet 
Globala frågor, Coop Sverige. Pratade om 
strategier för att minska användandet av 
bekämpningsmedel i primärproduktionen. 

Vi på Everfresh är mycket stolta över att kunna 
vara en länk mellan odlare, detaljhandeln och 
andra aktörer längs livsmedelskedjan. Det är 
en fantastisk möjlighet till att skapa dialog och 
driva hållbarhetsfrågorna framåt. Tillsammans 
kan vi göra skillnad!  
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Everfresh förpackningspolicy stödjer FN:s globala mål i 
Agenda 2030, att minska mängden avfall markant.  
I vissa fall är dock förpackningen viktig för att bibehålla 
produktens fräschör, hållbarhet och undvika matsvinn.  

Under 2018 tog Everfresh fram en förpackningspolicy som syftar till att 
fastställa våra nya huvudmål för utveckling, förvaltning, skydd av miljö 
och minskning av förpackningsmaterial i vår leverantörskedja. Detta är 
inte bara en miljömässig vinst utan även ekonomiskt gynnsamt.

Under året har vi tillsammans med vår kund Coop, bytt ut Änglamarks 
plastförpackningar till förnybar plast. Plastpåsen till ekologiska bana-
ner har ersatts av en tejpremsa runt klasen. Svart plasttråg till ekologis-
ka tomater och champinjoner har ersatts av transparent, recirkulerad 
återvinningsbar plast. Arbetet är påbörjat och kommer fortskrida under 
2019. 

VÅR NYA FÖRPACKNINGS-
STRATEGI

VI STRÄVAR EFTER:

• Minska den totala användningen av plast - miljövänligare  
substitut från fossilfria material är att föredra, även att minska  
andelen plast i befintligt material. 

• Svart och färgad plast ska elimineras under 2019 - transparent 
plast är att föredra.

• All plast ska gå att materialåtervinna till år 2020. PET, HDPE, 
LDPE och PP-plast är prioriterat. 

• År 2025 ska all plast tillverkas av återvunnet eller förnybart  
material.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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NU MINSKAR VI  
MÄNGDEN AVFALL

Diskussionen om matsvinn berör alla led i livsmedelskedjan.  
Delmål 12.3 i Agenda 2030 innebär att man mellan år 2015  
och 2030 ska halvera det globala matsvinnet per person, i butik  
och konsumentled. Målet gäller hela livsmedelskedjan inklusive  
förluster efter skörd.  

Det organiska avfallet från Everfresh 2018 
uppgick till 426 ton som konverteras till biogas 
som används för att värma upp våra egna  
anläggningar, det motsvarade 300 000 kwh. 

För att öka insikten och förstå siffran av  
organiskt avfall och vad vi som grossist kan 
göra för att minska matsvinnet träffar vi  
Ciprian Tirfrea och Björn Fallgren. Chiprian är 
verksamhetschef på Nowaste Logistics och 
sköter lagerhanteringen av Everfresh frukt och 
grönsaker. En av hans arbetsuppgifter är att 
försöka hitta lösningar för de produkter som 
avviker från normerna. Normer kan både vara 
handelsspecifika för EU samt specifika för varje 
enskild kund till Everfresh. Nowaste Logistics 
syfte är att ta tillvara på så mycket som möjligt 
av produkten för att minimera såväl matsvinn 
som det ekonomiska svinnet i verksamheten. 
Björn arbetar med kvalitetssäkring på Ever-
fresh. Sedan början av året handlar den större 
delen av hans uppgifter om att utveckla och 
driva företagets kvalitetskontroll. Chiprians 
grupp kopplas in när kontrollerna av produk-
terna visat att de inte uppfyller normerna. 
Bedömningen av vilka åtgärder som ska vidtas 
görs i samförstånd med ansvarig inköpare. 
Allt som oftast sker en sortering av produk-
terna. När beslutet är taget och en sortering 
ska genomföras förflyttas produkterna från 

mottagningen eller plockningen till ett separat 
rum där avvikelserna sorteras manuellt. Oftast 
handlar det om kvalitetsavvikleser som att de-
lar av partiet drabbats av röta, krosskador eller 
temperaturskador.   

För att våra leverantörer ska veta vad vi efter-
frågar, har vi tagit fram produktspecifikationer 
som beskriver hur produkten ska vara och 
vilka kvalitetspreferenser vi önskar. I de fall 
vi inte har någon egen produktspecifikation, 
utgår vi från EU:s handelsnormer. Det är sällan 
man hittar estetiska avvikelser, som storlek 
eller form. En anledning till detta beror mest 
troligt på att dessa typer av avvikelser är lättare 
att kontrollera och sortera ut innan det  
levereras till oss, berättar Björn och fortsätter, 

"en av de vanligaste anledningarna till att 
en produkt inte går igenom vår varukontroll 
är man hittar instabila skador som röta eller 
mögel". 

Anledningen till detta kan bero på många 
faktorer, som till exempel ålder, säsong eller 
hanteringen i tidigare led. Temperaturen är en 
av de mest styrande faktorerna, då tempera-
turen direkt påverkar aktiviteten i frukten eller 
grönsaken. Det i sin tur styr hur den smakar, 
hur mogen den är eller hur lång hållbarhet 
den har.  

Vi hanterar frukt och grönsaker som odlas i alla 
typer av klimat från hela världen och alla har 
optimala temperaturer för att hålla sig så bra 
som möjligt. Kyl och frostskador kan uppstå 
när en produkt hålls vid för låga temperaturer. 
En gurka kan exempelvis bli mjuk och glasig 
och ett salladshuvud kan få en gulaktig färg. 
Symptomen för köldskador kan vara svåra att 
upptäcka vid lagring och syns först inte tydliga 
förrän produkten flyttas till varmare tempe-
raturer, vilket ofta sker då produkten är ute i 
butikshyllan, eller hemma hos konsumenten.  
"En för hög temperatur kan även leda till ökad 
risk för bakterie och svamptillväxt eller andra 
sjukdomar", berättar Björn.  

Ofta är det kortare förändringar i temperatu-
ren som ger mest skada. Det är därför viktigt 
med en jämn kylkedja och att vi arbetar med 
att upprätthålla rätt temperatur till rätt pro-
dukt, så gott det går i hela ledet från odling till 
slutkonsument. Efter att partiet har sorterats 
går delarna av partiet antingen till klass 1, 
klass 2 eller till organiskt avfall. Merparten av 
våra kunder vill endast ha klass 1. En del kan 
packas om som lösvikt och säljas som klass 
2. Övriga klass 2 kunder kan exempelvis vara 
torghandlare eller lokala butiker, som välkom-
nar en mer ätmogen produkt. 

LEVERANTÖR
ODLING

TRANSPORT 

MOTTAGNING

LAGRING OMPACKNING & 
SORTERING

PLOCKNING

UTLASTNING

TRANSPORT

KUND

AVFALL

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Avfall: 2395 metriska ton totalt. Förbränning: 1813 metriska ton. 
Återvunnet: 152 metriska ton. Organiskt: 430 metriska ton.

”Vi känner våra klass 2 - kunder, berättar Cipri-
an, och vi vet vilka som tar emot dessa pro-
dukter. De är kunder som vet att vi levererar 
fullgoda produkter med fantastisk smak och 
som snabbt brukar få sålt partiet.” 

Ciprian menar att det i stort sett inte finns någ-
ra produkter som inte är värda att inte sorteras 
om kvalitén avviker. Den svåraste produkten 
är bär, eftersom de är så oerhört temperatur-
känsliga. Ciprian tror att en stor anledning till 
dagens svinn är att kunder och konsumenter 
inte har tillräcklig kunskap om produkten. "Det 
kan se mycket olika ut i olika kulturer", berättar 
Chiprian. "Jag är uppvuxen i en kultur där man 
vet att det inte alltid är den mest estetiskt till-
talande produkten som är den godaste, en lite 
fulare produkt är ofta mogen och har bättre 
smak. Och har något hunnit bli lite dåligt, då 
skär vi bort den delen av frukten eller grönsa-
ken och tar tillvara på resterande. Det tycker 
jag är en sund och hållbar inställning", säger 
Ciprian Tirfrea.
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NY INKÖPSORGANISATION 
PÅ NORDISK NIVÅ
Hållbara inköp

Under hösten 2018 infördes en ny nordisk inköpsorganisation,  
med syftet att förtydliga och göra arbetet inom respektive produkt-
kategori enklare för hela den nordiska koncernen (Total Produce 
Nordic). Strukturen består av en produktchef som har fullt ansvar för 
den aktuella kategorin i koncernen, därutöver finns det inköpare med  
fokus på den lokala marknaden. På så sätt får vi ett strategiskt fokus 
på såväl lokal som koncernnivå. Tillsammans med våra kunder  
arbetar vi med tydligare kategoriplaner och produktspecifikationer, 
vilket gör att vi bättre kan anpassa och optimera våra inköp.

Everfresh strävar efter att utveckla ansvarsfulla 
och konkurrenskraftiga inköp som gör skill-
nad i leverantörskedjan. Våra inköp görs från 
mer än 700 leverantörer och ungefär 20 000 
primär producenter i över 60 länder. Inköps- 
volymerna består i huvudsak av färska frukter 
och grönsaker, men även bearbetade pro-
dukter som juice och smoothies, färdigskuren 
sallad samt frukt- och grönsaksblandningar. 
Everfresh har genom åren byggt upp en 
stabil leverantörsbas och TPN har bland annat 
inrättat egna inköpskontor i viktiga produ-
centländer runt om i världen. Genom närmare 
kontakt och samarbete med leverantörer 
och producenter kan vi säkerställa en högre 
kvalitet, trovärdighet och effektivitet genom 
leverantörskedjan.

Vår inköpstrategi syftar till att klargöra sam-
bandet och vikten av en hållbar primärproduk-
tion som en naturlig del av inköpsprocessen. 
Strategin bygger på vår strategi att arbeta nära 
primärproducenten, kapa mellanled, systema-
tiskt prioritera produkter och ursprungsländer 
med hållbara produktionssystem samt att se 
till att vår leverantörsbas består av leverantörer 

och producenter som arbetar med ständiga 
förbättringar inom kvalitet, miljö och socialt 
ansvar.

I inköpsstrategin skapar vi utrymme för  
förändring genom att ställa krav och ha en 
god relation med producenterna. Att tänka 
långsiktigt kring hållbara leverantörer och 
inköp skapar totalkostnader ur ett cirkulärt 
perspektiv. Everfresh ser fördelen med att 
samverka med leveran tören och ta del av  
inköparens marknadskännedom. Leverantörer-
na är experter på sina produkter. Vi låter dem 
visa vägen och bygger hållbara relationer. 
Utifrån vår riskbedömning känner vi oss trygga 
i att vi godkänner och samarbetar med rätt 
leverantörer.

Våra leverantörer och odlare är fördelade över 
stora delar av världen. Detta innebär möjlig-
heter, 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 håll bara 
– och goda – sociala förhållanden, något som 
kräver ett långsiktigt samarbete med odlare 
och leverantörer. 

Bild i samarbete med Svenska Retursystem
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VÅRT KLIMATFOTAVTRYCK

INKOMMANDE LEVERANSER
Då inkommande tredjepartsleveranser står för 
den största delen av vår klimatpåverkan, har vi 
valt att dela upp transporterna och presentera 
dem i jämförelse med resterande komponen-
ter. Bilden visar Everfreshs klimatfotavtryck 
under 2018 fördelat på:

• Inkommande tredjepartsleveranser  
 (flygfrakt, vägtransport och sjöfrakt)
• Företagsägda o/e leasade fordon 
• Avfall
• Tjänsteresor
• Verksamhetens lokaler (el och värme) 
 
* CO2e = koldioxidekvivalenter

Everfresh är en helkundsleverantör som förser kunder inom dagligva-
ruhandeln och offentlig sektor med färska frukter och grönsaker från 
världens alla hörn. För att mäta vårt avtryck har vi beräknat den mängd 
växthusgaser Everfresh släpper ut. Beräkningarna har utförts enligt  
Greenhouse Gas Protocol som har tagits fram av World Business 
Council For Sustainable Development och World Resources Institute 
(WBCSD/WRI). Greenhouse Gas Protocol är en internationellt vederta-
gen standard som anses vara nuvarande bästa praxis för att rapportera 
företags och organisationers utsläpp av växthusgaser. Genom klimat-
beräkning kan vi sätta upp mål för utsläppsminskningar och driva vårt 
hållbarhetsarbete framåt.

 

Everfreshs totala bruttoutsläpp: 10 435 ton CO2e *

Klimatfotavtrycket inkluderar direkta utsläpp från företagsägda fordon, 
inköpt el och energi, indirekta utsläpp i form av tjänsteresor, avfall 
samt de inkommande transporterna av frukt och grönt. I enlighet med 
Greenhouse Gas Protocol är inköpt energi beräknad enligt metoderna 
för ”location-based” (platsbaserad) och ”market-based” (marknads-
baserad). Nedan redovisas ”market-based”-metoden, alltså resultatet 
av den vattenkraft och biogas som Everfresh köpt under 2018. Grafen 
visar tydligt att inkommande leveranser står för en övervägande del av 
Everfreshs totala klimatpåverkan.

Flyg: 3902 ton CO2e. Vägtransport: 6509 ton CO2e. Sjöfrakt : 24 CO2e.

De inkommande transporterna av frukt och 
grönsaker fördelade på flyg, vägtransport 
och sjöfrakt visar att flygfrakten står för 37 
procent av CO2e-utsläppen, vägfrakten 62 
procent, varvid sjöfrakten står för knappt 
1 procent. Majoriteten av våra transporter 
via sjöfrakt sker i TPN, och visas därför inte i 
Everfresh mätning. Flygfrakt används främst 
för känsliga produkter, exempelvis vissa exo-
tiska frukter vars hållbarhet inte är tillräckligt 
lång för att de ska kunna klara sjöfrakt.

NYCKELTAL
Utsläpp av växthusgaser varierar över tid och 
beror ofta på förändringar i organisationen, 
t.ex. att verksamheten expanderar eller mins-
kar. Därför är det viktigt att använda relativa 
mått (KPI:er; Key Performance Indicator) som 
tar hänsyn till förändringar över tid. Det mest 
signifikanta nyckeltalet är utsläpp per ton 
inlevererad produkt, eftersom det inkluderar 
alla utsläpp och kopplas direkt till verksam-
heten. Samtliga nyckeltal kan du läsa om i vår 
rapport på everfresh.se

*I location-based-metodiken appliceras emissionsfaktorer 
som representerar den energimix som finns i nätet på den 
plats energiförbrukningen sker.  
**Market-based-metodiken applicerar emissionsfaktorer 
som representerar den faktiskt inköpta (eller ej inköpta) 
energin som kan styras med ett s k marknadsinstrument.
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Vår viktigaste resurs, alla kategorier, är våra 
medarbetare. Det är de som avgör varje dag 
om vi kan leverera det vi lovat till våra kunder 
och konsumenter. Utan dem kommer inte vår 
naturliga mat fram till tallriken. 

Men en viktig framgångsfaktor för en arbetsgi-
vare är förmågan att anpassa sig till samtidens 
förändringar. Att vi lockar till oss rätt medar-
betare och får dem att trivas, utvecklas och 
stanna hos oss.  

Det var med den utgångspunkten som vi star-
tade GROW - People and Culture. Syftet är att 
utveckla människan, gemskapen och kulturen i 
bolaget. För om vi tar hand om de som arbetar 
på företaget, är vi övertygade om att medar-
betarna också kommer ta hand om företaget. 

Som plattform har GROW två viktiga delar:  
hälsa och utbildning. Med GROW så ger vi 
möjlighet för möten och kunskapsutbyten 
mellan människor i vår koncern oavsett om du 
arbetar på en terminal eller ett kontor, oavsett 
vilket bolag du är anställd i eller vilken roll du 
har.  

GROW - PEOPLE AND CULTURE

När det gäller hälsa har vi byggt ett fullt utrus-
tat gym som ger möjligheter till olika sorters 
träningsformer, allt för att inspirera till rörelse. 
Vi har också en hall gjord för flera olika (boll)- 
sporter och för att hålla olika grupptränings-
pass i. Träningsanläggningen inom GROW är 
tillgänglig för alla anställda men också för  
deras respektive. Familjens välmående är  
direkt kopplat till vårt eget, så kan vi möjlig- 
göra för en friskare familj och ett enklare var-
dagspussel, så råder det inget tvivel om att vi 
också ska satsa på det. 

På byggnadens andra våningen ligger vår all-
deles egen utbildningsplattform och konferen-
sanläggning. Här är lokalerna anpassade för 
allt från personliga möten till stora workshops,  
ledarskaps- och säkerhetsutbildningar, frukt- 
och gröntutbildningar för kunder och mycket 
mer.  Vi är övertygade om att med kunskap 
växer människor och med människor som 
växer, växer också företaget. 

På GROW ligger också koncernens logistik- 
bolag Nowaste Logistics huvudkontor.   

  

I en gammal industribyggnad på Landskronavägen  
i Helsingborg ligger ett unikt nytillskott inom  
Everfresh och TPN:s verksamhet: GROW –  
People and Culture. GROW är navet i hälso-  
och utbildningsarbetet för medarbetare i koncernens 
olika bolag och verksamheter. Hit är inte bara  
medarbetarna, utan även deras familjer välkomna.  PEOPLE AND CULTURE
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ANSVARSFULL BOLAGS-
STYRING OCH VERSAMHET

Vår övergripande uppförandekod (Code of Conduct) ligger till grund 
för kvalitetssäkring i alla delar av vår verksamhet. Den omfattar med-
arbetare såväl som leverantörer och samarbetspartner. Utöver denna 
uppförandekod arbetar vi utifrån ett antal policyer 
och riktlinjer. 

CODE OF CONDUCT 
Detta är vår uppförandekod, som ligger till grund för kvalitetssäkring 
i alla delar av vår verksamhet. Den omfattar medarbetare såväl som 
leverantörer och samarbetspartner. Everfresh vill vara en attraktiv och 
utvecklande arbetsplats, både för individens skull men även för företa-
gets skull för att understödja innovation och konkurrenskraft. Vi arbetar 
med interna fortbildningskurser såväl som externa utbildningar utifrån 
behov som identifieras på individnivå i samband med utvecklingssam-
tal. För att säkerställa en säker och trygg arbetsplats arbetar vi med en 
intern uppförandekod som kompletteras med riktlinjer och policyer 
kring exempelvis sexuella trakasserier, jämställdhet samt miljö, hälsa 
och säkerhet.

I samband med anställningstillfället får samtliga medarbetare infor-
mation om den interna uppförandekoden samt övriga policyer och 
värderingar. 

LIKABEHANDLING 
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.

Vi accepterar inte kränkande särbehandling. Med kränkande särbe-
handling menas att en eller flera personer återkommande utsätts för 
negativt präglade handlingar på sin arbetsplats. Kränkande handling 
kan utföras både av arbetstagare och arbetsgivaren och förtar syste-
matiskt 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. Situationen kan försätta den utsatta i allvarlig kris.

Vi accepterar inte sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier är beteen-
den som är kränkande, ovälkomna samt grundade på kön eller sexuell 
natur som förolämpar medarbetare eller kunds integritet, vilket ej är 
tillåtet på eller vid sidan av arbetsplatsen. Alla anställda ska vara med-
vetna om vad sexuella trakasserier är och om egna rättigheter samt 
skyldigheterna att rapportera om sådant skulle inträffa. 

RUTINER OCH INSTRUKTIONER FÖR  
JÄMNSTÄLLDHET
Alla anställdas ansvar:

• Respektera och acceptera varandra och varandras olikheter.

• Gör allt för att ingen ska hamna utanför.

• Säga ifrån och uppmärksamma om någon beter sig kränkande mot 
andra.

• Ge stöd till den utsatta.

OM DU BLIR UTSATT
• Markera att du inte accepterar agerandet – säg ifrån muntligt och/

eller skriftligt.

• Prata med någon medarbetare eller chef som du känner förtroen-
de för. Du kan också vända dig till HR avdelningen.

OM DU BLIR ANKLAGAD
• Får du reda på att ditt beteende anses som kränkande – upphör 

genast med beteendet.

• Tag kontakt med närmaste chef för att diskutera frågan.
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HANTERING AV BROTT MOT  
UPPFÖRANDEKODEN OCH POLICYS
Om vi fått kännedom om att en medarbetare anser sig ha blivit utsatt 
för kränkande särbehandling eller trakasserier av en annan medarbe-
tare, behöver vi utreda omständigheterna. Vi ska alltså utan dröjsmål 
försöka ta reda på de närmare omständigheterna kring den uppgivna 
situationen för att sedan kunna gå vidare med de åtgärder som kan 
anses befogade.

UTREDNING
• Ta tecken på trakasserier eller kränkande särbehandling på största 

allvar och agera snabbt. 

• Vänta inte med att ingripa tills du är säker på att kränkande särbe-
handling eller trakasserier förekommer. Om du misstänker att flera 
orsaker ligger bakom konflikten och att någon av diskriminerings-
grunderna är en av dem, är det tillräckligt för att du som arbetsgi-
vare (chefen) ska vara utredningsskyldig. 

• Påbörja en utredning utan dröjsmål, utred vad som har inträffat 
och hur det har påverkat arbetet, (även händelser mellan personer 
utanför arbetet kan påverka arbetet). Lyssna och samtala med de 
inblandade, behandla ärendet med sekretess, var opartisk och 
objektiv i frågan och ge stöd åt den utsatte. Skriv ner datum då du 
fick kännedom om situationen. Resten av utredningen behöver 
också dokumenteras. 

ÅTGÄRDER
• För att arbetsgivaren ska vara skyldig att vidta åtgärder bör en sam-

manvägning av omständigheterna tala mer för att trakasserier har 
förekommit än att de inte har förekommit. 

• Utifrån vad utredningen visar, vidta adekvata åtgärder. De åtgärder 
som du vidtar ska framstå som tillräckliga mot bakgrund av den 
information som du har om allvaret i trakasserierna, deras omfatt-
ning, tidslängd och övriga omständigheter. Åtgärder vid sexuella 
trakasserier kan vara: muntlig eller skriftlig varning, omplacering 
eller uppsägning, samt åtalsanmälan.  

 

UPPFÖLJNING
• Den medarbetaren som säger ifrån om oegentligheter ska hante-

ras med respekt, bli tagen på allvar och känna sig omhändertagen. 
Medarbetarens identitet behandlas alltid konfidentiellt.

• Medarbetaren ska få uppföljning på hur ärendet har behandlats 
och vilket resultat det blivit. Detta gäller så långt det är möjligt utan 
att avslöja konfidentiell information.

RAPPORTERINGSVÄG
Medarbetaren ska alltid i första hand rapportera oegentligheter skrift-
ligt eller muntligt till närmsta chef. Om medarbetaren av något skäl 
inte känner förtroende för närmsta chef i ärendet ska medarbetaren 
rapportera oegentligheter till HR - avdelningen. I de fall HR avdelning-
en inte känns som en lämplig rapporteringsparter kan medarbetaren 
kontakta facklig representant. 

Det är möjligt att säga ifrån helt anonymt, men öppenhet ger normalt 
en bättre arbetsgång och ett bättre resultat för alla parter. 
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SAMMANFATTNING RAPPORTERINGSVÄG VID 
OEGENTLIGHETER:
1. Närmsta chef  2. HR - avdelningen 3. Fackliga represen-
tanter

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
Alla ansvariga chefer ska förebygga kränkningar och trakasserier ge-
nom ett tydligt ledarskap i enlighet med de värderingar och riktlinjer 
som företagen har satt upp. Chefen ska tydligt förmedla vilken männis-
kosyn som företaget har. Detta genom: 

• Tydliga riktlinjer

• Bra introduktions utbildning

• Systematiskt arbetsmiljö med tanke  
på den psykosociala miljön.

• Utvecklingssamtal och medarbetar- 
undersökning,där man bl.a berör  
relationer, trivsel och miljö.

• Fara för liv och hälsa 

WHISTLEBLOWING
Whistleblowing innebär att man rapporterar eller säger ifrån vid upp-
komst av oegentligheter till någon som kan göra någonting åt dem. 
Exempel på oegentligheter är brott mot lagar och interna regler och 
riktlinjer. Whistelblowing är bra för den enskilde medarbetaren samt 
för företaget. Det kan vara ur etiska perspektiv, men också nödvändigt 
utifrån lagar och bestämmelser. Framkommer inte oegentligheter på 
korrekt vis kan företagets anseende riskeras. Medarbetare som är be-
redda att säga ifrån om oegentligheter är en viktig resurs för företaget.

EXEMPEL PÅ OEGENTLIGHETER SOM BÖR  
RAPPORTERAS:

• Lagbrott

• Brott mot Code of Conduct

• Brott mot etiska regler

• Trakasserier

• Fara för allvarlig miljöskada

• Felrapportering eller manipulering 
av finansiell rapportering

• Korruption

• Brott mot skatteregler, förskingring, 
stöld, bedrägeri och andra former 
av ekonomisk kriminalitet 

POLICYER OCH 
RIKTLINJER

Everfresh arbetar kontinuerligt med att höja medveten heten kring 
hållbarhetsfrågor internt samt bland samarbetspartner och underleve-
rantörer. Som grund i det arbetet finns ett antal riktlinjer och policyer 
som ska bidra till att vi bedriver affärer enligt god etik i alla aktiviteter 
och relationer. Dessa uppdateras löpande utifrån hur omvärlden och 
förutsättningarna för verksamheten förändras. Under 2017 har bland 
annat följande riktlinjer och policy legat till grund för Total Produce 
Nordics och Everfreshs verksamhet.

ARBETSMILJÖPOLICY
Företagets övergripande mål är att uppnå en god arbetsmiljö och 
förhindra att ohälsa samt olycksfall uppstår. Vi undersöker, riskbedö-
mer, åtgärdar och kontrollerar både den fysiska och den psykosociala 
arbetsmiljön löpande i verksamheterna. Policyn beskriver företagets 
strävan inom området, hur vi undersöker den organisatoriska och  
psykosociala arbetsmiljön och hur vi förebygger ohälsa.

POLICY MOT MUTOR OCH KORRUPTION
Policyn beskriver att företaget har nolltolerans mot mutor och korrup-
tion i alla delar av vår verksamhet. Vi ska också aktivt driva tesen med 
alla våra affärskontakter att de har egna policyer av motsvarande slag 
och innehåll.

MISSBRUKSPOLICY
Företaget ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Det innebär att 
anställda inte får använda eller vara påverkade av alkohol eller droger 
på arbetstid. En av våra viktigaste insatser för en framtida god perso-
nalpolitik, säker och bra arbetsmiljö och störningsfri verksamhet är att 
i samverkan förebygga och snarast ingripa vid alkohol- och narkotika-
missbruk. Policyn beskriver våra målsättningar, regler och åtaganden.

• Missbruk

• Dålig arbetsmiljö

• Medarbetare som mobbas eller fryses ut

• Diskriminering
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VERKSAMHETSRELATERADE 
RISKER 

OLYCKOR 
Företaget har rutiner för att förebygga olyckor och tillbud, 
som kontinuerligt följs upp och åtgärdas. 

KOMPETENSBRIST 
Rutiner finns för kompetensutveckling och rekrytering.

KORRUPTION OCH MUTOR 
Antikorruptionspolicyn, se föregående sida (Policyer och riktlinjer).

MISSBRUK 
Missbrukspolicy, se föregående sida (Policyer och riktlinjer).

Generella risker som finns inom personal och företagets hantering av dessa:

 

SJUKDOM
• Medarbetarsamtal hålls två gånger om året med all personal på  

företaget: ett komplett samtal och ett uppföljningssamtal. I samta-
let diskuteras målsättningar i arbetet, fysisk och psyko social arbets-
miljö samt utvecklings- och utbildningsbehov framåt.

• Möjlighet till flextid. Tjänstemännen på företaget har möjlighet till 
flextid för att underlätta och möjliggöra en flexiblare vardag.

• Friskvårdsbidrag. Samtliga anställda har en förmån i form av  
friskvårdsbidrag som förnyas årligen, för att uppmuntra och under-
lägga till aktiviering och friskvård. 

• Friskvårdsprofiler. Samtliga anställda fyllda 30 år kallas vart tredje 
år till en hälsoundersökning i form av en friskvårdsprofil som utförs 
av vår företagshälsovård. Profilen innefattar såväl psykiska som 
psykosociala frågeställningar.

• Rehabiliteringssamtal håller närmaste chef med medarbetare 
som har haft tre sjukfrånvarotillfällen under sex månader, då det 
är viktigt att uppmärksamma sjukfrånvaro i ett tidigt skede. Skulle 
sjukfrånvaron inte minska hålls rehabiliteringssamtal med närmas-
te chef och HR efter sex sjukfrånvarotillfällen under tolv månader. 
Företaget följer rehabiliteringskedjans riktlinjer.

OLYCKSFALL OCH TILLBUD
Everfresh och Nowaste arbetar aktivt för att förebygga risker i vår  
arbetsmiljö som kan leda till skador eller olyckor.

Vid olycka eller ett tillbud är det viktigt att medarbetaren anmäler  
det till din närmaste chef så snart som möjligt (inom 24 timmar). 

Vi vill att våra medarbetare anmäler samtliga olycksfall och tillbud. 
Även incidenter som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
(t.ex. hög arbetsbelastning, kränkningar eller konflikter). Detta för att vi 
ska kunna upptäcka och förebygga risker i vår arbetsmiljö.  

POLICY MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE 
SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER
Everfresh värnar om alla människors lika värde, rättigheter, möjlighe-
ter och skyldigheter. Vi accepterar inte någon form av diskriminering, 
kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier av medarbeta-
re. Som anställda i vårt företag är alla skyldiga att agera när vi ser eller 
misstänker att andra medarbetare utsätts för ovanstående i något slags 
form. Policyn beskriver arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar och 
vilka förebyggande åtgärder vi har för att undvika diskriminering, krän-
kande särbehandling och trakasserier.

COMPETITION GUIDELINES 
Konkurrensregler syftar till att skydda konkurrensprocessen mellan 
företag, för kundernas verksamhet och se till att konkurrensprocessen 
inte ersätts av samarbete mellan konkurrenter. Dessa regler förbjuder 
avtal som förhindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen. Policyn 
be skriver regler och vilka frågeställningar som kan uppstå i vardagen, 
men även vart man vänder sig om konkurrensreglerna bryts.
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KOLLEKTIVAVTAL
Everfresh värnar om kollektivavtalet, på så sätt kan vi säkerställa att 
våra medarbetare får en bra grundtrygghet med bra anställningsvill-
kor. Arbetet sker i samarbete med våra fackliga samarbetspartners. 
Att ha ett kollektivavtal ger även attraktiva förmåner utöver det som är 
lagstadgat. 

Everfresh och NoWaste tjänstemän omfattas av fackförbundet  
Unionen, lagermedarbetarna inom Everfresh och Nowaste omfattas av 
Handelsanställdas förbund.

AVTALET OMFATTAR:
• Regler om lön, arbetstid och anställningsform

• Rätt till förhandling om lön varje år

• Regler om övertid, restid och obekväm arbetstid

• Extra ersättning när du är föräldraledig eller långtidssjuk

• Rätt till information och inflytande

• Försäkringar för extra ekonomisk trygghet vid t ex arbetsskada

• Ekonomiskt och praktiskt stöd om du blir uppsagd

• Pensionsförsäkringar, ITP 

DIALOG OCH KOMMUNIKATION
Vår verksamhet bygger på interaktion med vår omvärld. Därför  
är regelbundna dialoger med våra många intressenter en viktig  
framgångsfaktor i vårt hållbarhetsarbete.

Ur HR:s perspektiv består intressentgrupperna av vår personal,  
leverantörer och fackförbund.

För våra medarbetare håller vi utvecklingssamtal och informationsmö-
ten. Vi använder oss av vårt intranät samt möten med fackförbund för 
kommunikation. Våra leverantörer bjuder vi kontinuerligt in till dialog 
och möten.

REKRYTERINGSPOLICY
Rekryteringen inom Everfresh syftar till att säkerställa att rätt person 
med rätt kompetens tilldelas rätt uppgift vid rätt tidpunkt. Detta görs 
genom tydliga riktlinjer och processer. Att rekrytera nya medarbetare 
är en kompetens- och tidskrävande uppgift, vars resultat måste ses 
som en långsiktig och omfattande investering.
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GRUNDSYN
En grundsyn genom hela rekryteringsprocessen är att alla människor 
har lika värde, alla sökande ska därmed behandlas på samma sätt och 
så rättvist som möjligt. Det innebär att en arbetsgivare bör ha en  
öppen rekrytering där man använder sig av formella kanaler som 
tidningar, arbetsförmedlingen med mera.

Samtliga kandidater ska värderas utefter deras kompetens, det vill 
säga formella meriter, praktisk erfarenhet och personliga egenska-
per. För Everfresh är mångfald en självklarhet och ett naturligt inslag i 
verksamheten, vilket innebär att alla har samma rättigheter, möjlighet 
och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 
eller ålder. Personal med olika bakgrund och erfarenheter skapar ökad 
kreativitet och kvalitet i organisationen, därför ska jämställds- och 
mångfaldsaspekten beaktas vid urval till nya rekryteringar.

INTERN RÖRLIGHET
Everfresh uppmuntrar medarbetare som vill byta arbete inom organi-
sationen och tar särskilt hänsyn till internt sökande i rekryteringspro-
cessen. Vid extern annonsering ska dock internt sökande ansöka enligt 
samma principer som externt sökande. 

ANSVAR
Det slutliga ansvaret för arbetet med rekrytering och för anställning 
ligger hos ansvarig arbetsledare. HR bistår med råd och stöd när det 
gäller såväl annonsering och urval som arbetsrättsliga aspekter. Den 
arbetsgrupp som den nyanställde ska tillhöra bör medverka i rekryte-
ringsarbetet och vid rekrytering till arbetsledande befattningar ska de 
fackliga organisationerna involveras.

REKRYTERINGSPROCESSEN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen är det viktigt att den 
innehåller; behovsanalys, kravprofil, annonsering och övriga rekryte-
ringskanaler, urval, löpande kommunikation med kandidater, intervju-
er, referenstagning, slutlig bedömning och anställningsbeslut samt 
introduktion.

Rapporten är tryckt på Svanenmärkt papper.
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