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Bærekraft

03

Orkla ønsker å skape bærekraftig vekst. Som produ-

sent av mat og andre forbruksvarer er Orklas viktigste 

bidrag til en bærekraftig utvikling å kunne tilby bære-

kraftige produkter, og FNs bærekraftsmål nummer 12 

- ansvarlig forbruk og produksjon - er selve kjernen i 

konsernets bærekraftsarbeid.

Kapittel 3
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Høydepunkter i 2020

Bærekraftig vekst
Orkla fortsetter satsingen på plantebasert 

mat, og omsetningen fra merkevarene  

NATURLI'®, Anamma, Felix, Beavais Veggie 

og Lecora Green Line økte med 21 prosent 

fra 2019 til 2020. Utvikling av produkter 

som fremmer et bærekraftig forbruk er 

en prioritet for konsernet, og i 2020 kom 

19 prosent av omsetningen fra produkter 

definert som “mest bærekraftige”2.

Overgang til  
lavkarbonvirksomhet
Orkla arbeider med vitenskapsbaserte 

klimamål (SBT) og har i perioden 2014-

2020 oppnådd 62 prosent reduksjon i 

klimagassutslipp1. I 2020 kom 47 prosent 

av energien Orkla brukte fra fornybare 

kilder, og selskapet har fått karakteren A i 

CDP-rapportering for klimarbeidet.

Bærekraftige råvarer
I 2020 utarbeidet Orkla et nytt ramme-

verk for bærekraftige jordbruksprodukter 

og nye retningslinjer for dyrevelferd. 

Arbeidet for å nå målet om bærekraftig 

råvareproduksjon innen 2025 fortsatte, 

og i 2020 var 84 prosent av kakao, 94 

prosent av palmeolje og 66 prosent av 

fisk sertifisert etter relevante eksterne 

standarder. 

Sunnere produkter
Orklas arbeid for å redusere salt og sukker 

fortsetter, og i perioden 2015-2020 er det 

samlede bidraget til forbruket av salt og 

sukker i befolkningen fra Orklas produkter 

redusert med henholdsvis 6,5 prosent og 

9 prosent. I 2020 brukte Orkla 2234 tonn 

mindre sukker og 168 tonn mindre salt 

enn året før.

Sirkulære verdikjeder for  
emballasje
Gjennom lansering av nye emballasjeløs-

ninger og deltakelse i eksterne samarbeid, 

tok Orkla i 2020 nye steg på veien mot 

sirkulære verdikjeder for plast og annen 

emballasje. 95 prosent av Orklas embal-

lasje var i 2020 gjenvinnbar og 47 prosent 

basert på resirkulerte materialer.

Flere kvinnelige ledere
Orkla målsetter 50 prosent kvinnelige 

ledere på alle nivåer innen 2025 og job-

ber systematisk for å nå målet gjennom 

bevisst rekruttering og systemer for 

langsiktig lederutvikling. Andelen kvinner 

på toppledernivå fortsetter å øke, og gikk 

fra 35,5 prosent i 2019 til 35,9 prosent i 

2020.

1 Scope 1 og Scope 2 i henhold til Greenhouse Gas Protocol. Basisår 2014.
2 For å bli vurdert blant Orklas mest bærekraftige produkter må produktet tilfredsstille kriteriene i minst to av følgende tre  
   kategorier: bærekraftige råvarer, bærekraftig emballasje og produkter som bidrar til en sunn livsstil.
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FNs Global Compact og de globale  
bærekraftsmålene
Orkla har siden 2005 vært tilsluttet FNs Global Compact og støtter aktivt 

opp om organisasjonens ti prinsipper for menneske- og arbeidstaker-

rettigheter, miljø og antikorrupsjon. Gjennom det verdensomspennende 

nettverket av bedrifter og organisasjoner deltar Orkla i en global mobili-

sering for de globale bærekraftsmålene mot 2030, som ble lansert av FN i 

2015. 

Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch markerte høsten 2020 sin støtte 

til målene ved å delta på et initiativ fra statsminister Erna Solberg, hvor 

hun utfordret næringslivet til å jobbe for målene. «Vi vet at pandemien 

rammer samfunnet hardt og viser hvor sårbare vi er. Men arbeidet med 

bærekraft kan ikke stoppe. Sammen skal vi få dette til!», sa Jaan Ivar  

Semlitsch i en video som ble delt i sosiale medier.  

Orklas bærekraftsarbeid bidrar direkte til en rekke av de globale bære-

kraftsmålene, og i sentrum for arbeidet står mål nummer 12 – bærekraftig 

produksjon og forbruk. På tvers av markeder og land jobber Orklas sel-

skaper målrettet for å redusere klimapåvirkningen fra produkter, fremme 

bærekraftig råvareproduksjon og utvikle gode emballasjeløsninger.  

 

«Vi i Orkla er spesielt opptatt av FNs bærekraftsmål nummer 12, og vil 

gjøre det enkelt for forbrukeren å ta bærekraftige valg», avslutter Jaan 

Ivar Semlitsch.
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• Sikre ansvarlig produksjon av matrå- 
varer og fremme bærekraftig jordbruk 
og fiske

• Utvikle produkter og løsninger for  
helse og sunnhet

• Jobbe systematisk for salt- og  
sukker-reduksjon

• Inspirere mennesker til en sunn livsstil

• Fremme mangfold og kjønnsbalanse 
på alle nivåer og på tvers av virksom-
heten

• Jobbe systematisk for å ivareta  
menneskerettigheter på arbeids- 
plassen og i leverandørkjeden

• Redusere klimagassutstlipp gjennom 
verdikjeden i tråd med hva som kreves 
for å begrense global oppvarming til 
maksimalt 1,5 °C

• Beskytte fiskeressurser gjennom  
bærekraftige innkjøp

• Unngå plastforsøpling ved å utvikle 
sirkulære produkter og emballasje- 
løsninger

• Bidra til fremtidens ansvarlige jord-
brukspraksis

• Sørge for avskogingsfrie leverandør-
kjeder

• Delta i aktiv interessentdialog og 

partnerskap for å fremme bærekraftig 

produksjon og forbruk

FNs globale bærekraftsmål nummer 12 er i kjernen av Orklas bærekraftsarbeid. Orklas selskaper vil 

gjennomføre omstillingen til bærekraftig produksjon og forbruk ved å engasjere seg i bærekraftig råvare-

produksjon, utvikle gjenvinnbare emballasjeløsninger basert på gjenvunnede eller fornybare materialer, 

redusere klimafotavtrykket til våre produkter og utvikle produkter for en sunn livsstil. Arbeidet for bære-

kraftsmål nummer 12 bidrar også til flere av de øvrige bærekraftsmålene.
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Lokal «champion» for bærekraft
Orkla mobiliserer på tvers av selskaper og land for å utvikle bærekraftige 

produkter og løsninger. Gjennom dialog og samarbeid med andre vil 

Orkla-selskapene finne gode, lokale løsninger for å håndtere de globale 

bærekraftsutfordringene. 

Orkla er kommet langt i å integrere bærekraftsarbeidet i forretningspla-

ner og løpende drift. Samtlige forretningsområder har økt innsatsen de 

siste årene, og arbeidet gir positive resultater på alle områder. Konsernet 

har utarbeidet kriterier for bærekraftige produkter som brukes til å klas-

sifisere selskapenes produktportefølje, og begynt å måle salget av disse 

produktene. Satsingen på plantebasert mat, sunnere matvarer, kjeks og 

snacks og mer miljøvennlige dagligvarer bidro til salgsvekst for Orkla i 

2020. 

Orklas påvirkning
Ved å utvikle produkter og tjenester for en sunn livsstil bidrar Orkla 

positivt til folkehelsen. Orkla-selskapene bidrar også til et sunt kosthold 

gjennom satsingen på plantebaserte matvarer, kornprodukter med 

høyt fiberinnhold og helsekost. Matproduksjonen gjør Orkla til en av 

de største innkjøperne av jordbruks- og fiskeråvarer i Norden, og gir 

konsernet påvirkningsmulighet i omstillingen til bærekraftig landbruk og 

fiske. Orklas virksomhet påvirker også miljøet ved bruk av energi, vann 

og emballasje, og selskapene er involvert i enkelte globale råvarekjeder 

med komplekse økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer. 

Med tilstedeværelse i nærmere 30 land skaper selskapene økonomiske 

ringvirkninger for lokalsamfunn i form av arbeidsplasser, skatteinntekter 

og innkjøp fra lokale leverandører. Orkla er en stor arbeidsgiver, og ved å 

investere i kompetanseutvikling og jobbe systematisk for å sikre et godt 

arbeidsmiljø, bidrar selskapene til trivsel og personlig utvikling for sine 

medarbeidere. 

Orkla Sustainable Life Barometer
For andre år på rad gjennomførte Orkla i 2020 en undersø-

kelse i de nordiske og baltiske landene om folks behov og 

holdninger knyttet til viktige bærekraftstemaer. Undersøkelsen 

viser at rundt halvparten av befolkningen er bekymret for 

global oppvarming, og seks av ti gir uttrykk for at verden står 

overfor en omfattende klimakrise. Det er også stor bekymring 

for plastforsøpling av havet, evnen til å håndtere avfall på en 

god måte og tropisk avskoging. Seks av ti oppgir at de forsøker 

å kjøpe produkter som de oppfatter som bærekraftige, samti-

dig mener 65 prosent at det er vanskelig å vite om et produkt 

er bærekraftig eller ikke. 

Undersøkelsen ble utført av Ipsos for Orkla blant 7000  

respondenter i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland,  

Latvia og Litauen.
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Langsiktig bærekraftsambisjon
For å håndtere utfordringene knyttet til klimaendringer, tap av biologisk 

mangfold og knapphet på naturressurser, må globale klimagassutslipp 

halveres de neste ti årene og alle sektorer omstille seg til bærekraftig 

produksjon. Som produsent av mat og andre forbruksvarer er Orklas 

viktigste bidrag til en bærekraftig utvikling å kunne tilby bærekraftige 

produkter, og FNs bærekraftsmål nummer 12 - ansvarlig forbruk og 

produksjon - er selve kjernen i konsernets bærekraftsarbeid. Orkla-sel-

skapene har i mange år jobbet for å nå konsernets bærekraftsmål mot 

2025. I 2020 lanserte Orkla en ny intern bærekraftsaspirasjon frem til 

2030 som understreker betydningen av bærekraftige produkter og av å 

mobilisere hele organisasjonen. På tvers av produkter og land skal Orklas 

selskaper gå i bresjen for omstilling til bærekraftig produksjon og forbruk 

og være «a local champion for sustainability».

Bærekraftig vekst
De globale bærekraftsutfordringene fører til endringer i forbrukerprefe-

ranser og kundekrav. På tvers av de nordiske og baltiske landene oppgir 

seks av ti forbrukere at de forsøker å velge produkter som de oppfatter 

som bærekraftige, ifølge undersøkelsen Orkla Sustainable Life Barometer 

2020. I de fleste markeder der Orkla er til stede, øker etterspørselen 

etter lokalprodusert mat, plantebasert mat og produkter for bedre helse. 

Videre vekst for Orkla avhenger av at selskapene kan tilby produkter og 

tjenester som gjør det enkelt for forbrukere å gjøre valg i hverdagen som 

bidrar til en positiv utvikling for mennesker, miljø og samfunn. 

Orkla har utarbeidet kriterier for hva som kjennetegner bærekraftige 

mat- og dagligvarer, og selskapene startet i 2019 å klassifisere produk-

tene sine i henhold til de nye kriteriene. Arbeidet har fortsatt i 2020, og 

rundt 71 prosent av omsetningen fra Orklas merkevareselskaper kommer 

nå fra produkter som har vært gjenstand for klassifisering.  

Den estimerte andelen av omsetningen som kommer fra produkter 

definert som «mest bærekraftige» var i 2020 19 prosent. Dette er sam-

me nivå som i 2019, men Orkla justerte kriteriene i 2020 slik at de ble 

strengere. Innsatsen for å utvikle dagens produktportefølje i en mer 

bærekraftig retning har fortsatt med full styrke i 2020, med en offensiv 

satsing på plantebasert mat, «bedre for deg»-produkter og nye embal-

lasjeløsninger som bidrar til mindre plastavfall, økt plastgjenvinning og 

reduserte klimagassutslipp. Selskapene har i 2020 lansert en rekke ny-

heter innen sunne, vegetariske og økologiske matvarer, sunnere snacks, 

helsekost, velværeprodukter og vaskemidler med skånsomme ingredien-

ser og produkter som representerer mer ansvarlige miljøvalg.

Kriterier for bærekraftige produkter
Orkla har i perioden 2019 til 2020 utarbeidet interne kriterier 

for hva som kjennetegner bærekraftige mat- og dagligvarer, og 

startet arbeidet med å klassifisere samtlige produkter i henhold 

til de nye kriteriene. For å bli vurdert blant Orklas mest bære-

kraftige produkter må produktet tilfredsstille kriteriene i minst 

to av følgende tre kategorier: bærekraftige råvarer, bærekraftig 

emballasje og produkter som bidrar til en sunn livsstil. Klas-

sifiseringen er et nyttig ledelsesverktøy som gjør det enklere 

å følge fremdriften i arbeidet. Kriteriene er knyttet til Orklas 

bærekraftsmål frem til 2025, og de vil bli videreutviklet over tid 

i takt med at konsernets kunnskap om hvert enkelt tema øker 

og målene revideres.  
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Organisering av arbeidet
Orkla har i 2020 gjennomgått roller og ansvar i bærekraftsarbeidet og 

etablert noen nye fora for effektiv styring og samarbeid. Selskapene har 

et selvstendig ansvar for å bidra til Orklas overordnede bærekraftsmål, 

og forretningsområdene har ansvaret for at dette skjer, og for å følge 

opp fremdriften i selskapenes arbeid. 

Orkla har et internt bærekraftsnettverk som bidrar til erfaringsutveks-

ling og samarbeid på tvers av selskaper og land. I 2020 ble Orklas 

Bærekraftskomité etablert for å bidra til god samordning av bære-

kraftsarbeidet på tvers av forretningsområder og funksjoner, initiere 

felles utviklingsaktiviteter og være en støtte for Orklas konsernledelse. 

Det er også etablert landbaserte bærekraftsnettverk i Norge, Sverige og 

Danmark. Hensikten med disse er å diskutere viktige problemstillinger, 

initiere felles aktiviteter og koordinere interessentdialog, kommunika-

sjonstiltak og utviklingsprosjekter. 

Klimarisiko høyt på agendaen  
Ekstremvær har rammet produksjonen av enkelte jordbruksråvarer Orkla 

kjøper, og i perioder påvirket prisen og tilgangen på disse råvarene. 

Endringer i værmønsteret har også ført til prisøkning for energi i noen 

av landene der Orkla har produksjon. Konsernet forventer volatilitet i 

prisen på råvarer, energi og vann også i årene fremover, men vurderer 

at konsekvensene av ekstremvær vil være moderate på kort og mellom-

lang sikt. Størstedelen av Orklas produksjon og innkjøp skjer i Norden, 

Baltikum og Øst-Europa, der sannsynligheten for vannmangel og tørke 

er lavere enn i områder med varmere klima. Risikoen for at Orklas 

egen produksjon skal bli rammet av flom eller andre konsekvenser av 

ekstremvær vurderes som lav. Orklas kartlegging og rapportering av kli-

marisiko vil videreutvikles i tråd med anbefalingene fra det internasjonale 

finansinitiativet Task Force for Climate-related Financial Disclosures.  

En detaljert beskrivelse av dette arbeidet er gitt i en egen rapport som er 

tilgjengelig på Orklas nettsider. 

Status for Orklas bærekraftsarbeid
Orklas bærekraftsstrategi omfatter fem hovedtemaer: miljøengasjement, 

bærekraftige innkjøp, ernæring og sunnhet, trygge produkter og om-

tanke for mennesker og samfunn. Dette er områder hvor Orkla i kraft av 

sin virksomhet har stor påvirkning og ansvar, og hvor innsatsen vil være 

viktig for konsernets fremtidige vekst og lønnsomhet.

Beredskapsarbeidet knyttet til koronapandemien har i 2020 ført til at 

enkelte prosjekter er nedprioritert eller utsatt. Til tross for dette har Orkla 

oppnådd en positiv utvikling innenfor alle de fem hovedtemaene. 

I perioden 2014 til 2020 er klimagassutslippene fra Orklas egen virksom-

het1 redusert med 62 prosent (relativt til omsetning), og andelen energi 

fra fornybare kilder er nå 47 prosent. Konsernet ligger godt an til å nå 

målet om 63 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 20252 og 77 

prosent innen 20402. Overgangen til fornybar energi skjer ved å fase ut 

fossile brensler, øke bruken av energi fra fornybare kilder og kjøpe opp-

rinnelsesgarantier for fornybar energi. 

1 Scope 1 og 2 i henhold til Greenhouse Gas Protocol. Basisår 2014.
2 Vitenskapsbaserte mål for reduksjon av klimagassutslipp i tråd med Paris-avtalen,  
   godkjent av Science-Based Targets initiativet (SBTi).
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Orklas bærekraftstrategi og mål mot 2025

Trygge produktert
Trygge produkter gir tillit

• 100 % matproduserende 

fabrikker på grønt nivå6

• 100 % godkjente  

leverandører6

• Fortsatt sikre at alle produkter 

er trygge

Bærekraftige innkjøp
Samarbeid for bærekraftige 

råvarer 

• Sikre respekt for arbeidstaker-

rettigheter

• Verifisert bærekraftig produk-

sjon av viktige råvarer4

• Fremme bærekraftig jordbruk 

og fiske 

• 100 % gjenvinnbar emballasje

• 75 % emballasje fra resirku- 

lerte materialer

• 50 % plastemballasje fra 

resirkulerte eller fornybare 

materialer

Miljøengasjement
Et sterkt engasjement for 
miljøet 

• > 60 % fornybar energi 

• 63 % reduksjon i klimagassut-

slipp fra egen virksomhet (77 

% reduksjon innen 2040) 1,2

• 29 % reduksjon i klimagass-

utslipp i verdikjeden, utenfor 

egen virksomhet (75 % reduk-

sjon innen 2040) 1,3

• 30 % reduksjon i energi- og 

vannforbruk 

• 50 % reduksjon i matavfall 

Omtanke for men-
nesker & samfunn
Sterkt lokalt engasjement for 

bærekraft 

• Skape et sterkt lokalt engasje-

ment for bærekraft

• 100 % etterlevelse av Orklas 

menneskerettighetspolicy

• Skape sunne arbeidsplasser 

med null skader

• 50 % kvinneandel blant ledere 

på alle nivåer 

• Skape kultur for integritet 

overalt

Ernæring og sunnhet
Gjør det enklere å leve sunt 

• Doble forbruket av produkter 

og tjenester som bidrar til en 

sunnere livsstil

• 15 % mindre salt og sukker5

• inspirere til en sunnere livsstil

1 Målene for klimagassreduksjon er godkjent av Science-Based Targets initiativet (SBTi). 

2 Scope 1 og Scope 2 i henhold til Greenhouse Gas Protocol. Basisår 2014. 

3 Scope 3 i henhold til Greenhouse Gas Protocol. Basisår 2014. 

4 Vurderingen av viktighet er basert på risiko og omfanget av konsernets innkjøp

5 Gjelder reduksjon i det samlede forbruket av salt og sukker fra Orklas matvarer. Basisår 2015.

6 I henhold til Orkla Food Safety Standard.
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Orkla har god kontroll over mattrygghetsarbeidet, og risikoforhold som 

har oppstått i 2020 er håndtert i tråd med Orklas beredskapsrutiner, 

uten fare for forbrukeres helse. Orklas fabrikker har også god kontroll på 

risikoen for utslipp og annen uønsket miljøpåvirkning og god fremgang 

i arbeidet med å redusere energiforbruk, vannforbruk og matavfall fra 

produksjonen. 

Orkla har god fremdrift i arbeidet med å følge opp leverandører for å 

sikre at råvarene selskapene bruker, er bærekraftig produsert. Det har 

i hovedsak vært en positiv utvikling i andelen sertifiserte råvarer, men 

utfordringene på området er komplekse, og det er nødvendig å øke inn-

satsen i årene fremover for å nå målet om bærekraftig råvareproduksjon 

og bidra til omstillingen til bærekraftig landbruk og fiske. 

Produkter som bidrar til en sunn livsstil utgjorde i 2020 rundt 19 pro-

sent av omsetningen i Orkla Foods og Orkla Confectionery & Snacks. 

Selskapene er på god vei mot målet om å redusere bidraget til salt- og 

sukkerforbruk fra sine produkter med 15 prosent i tiårsperioden 2015 til 

2025. Målrettet produktutvikling gjennom mange år har gitt en samlet 

reduksjon i salt fra Orklas selskaper på rundt 6,5 prosent3 og reduksjon i 

sukker på rundt 9 prosent3. 

Resultatene fra bærekraftsarbeidet i 2020 og målene for det videre ar-

beidet er nærmere beskrevet i egne kapitler for hvert hovedtema.

Samfunnsansvar i Orkla
Orkla definerer samfunnsansvar som ansvarsfull drift med respekt for 

mennesker, miljø og samfunn. Orklas retningslinjer for samfunnsansvar 

beskriver de overordnede prinsippene for hvordan konsernets selskaper 

skal ivareta hensynet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, helse, 

miljø og sikkerhet (HMS), antikorrupsjon og andre viktige ansvarstemaer. 

Retningslinjene tar utgangspunkt i UN Global Compacts ti prinsipper, UN 

Guiding Principles for Business and Human Rights og OECDs retnings-

linjer for flernasjonale selskaper. Retningslinjene er vedtatt av Orklas 

styre og gjelder for hele konsernet, inkludert heleide datterselskaper. 

Orklas styringsrutiner for samfunnsansvar er beskrevet i konsernets års-

beretning på side 36 i denne rapporten.

Orklas håndtering av covid-19 og konsekvenser for 
virksomheten 
Som leverandør av mat-, rengjørings- og hygieneprodukter har Orkla 

hatt et viktig ansvar overfor samfunnet under koronavirusutbruddet. 

Orkla ble tidlig definert som en samfunnskritisk aktør, og har gjennom 

året lagt ned stor innsats for å opprettholde produksjon og vareforsyning 

samtidig som sikkerheten til Orkla-ansatte har vært topp-prioritet og 

blitt ivaretatt gjennom gode beredskapsrutiner. Konsernets virksomhet 

har blitt berørt av pandemien på ulike måter. I noen virksomheter har 

det vært nødvendig å permittere ansatte, mens andre virksomheter har 

opplevd økt etterspørsel og økt sin produksjon. Enkelte virksomheter har 

også etablert nye produksjonslinjer for produksjon av desinfeksjonsmid-

ler. 

Orkla behandler pandemien som en klasse 1 beredskapssak, som er 

den alvorligste klassifiseringen av beredskapssaker. Konsernsjef Jaan 

Ivar Semlitsch har det overordnede ansvaret for beredskapsarbeidet. 

Orklas styre overvåker kontinuerlig utviklingen, og styret og ansattes 

representanter mottar jevnlig oppdateringer om covid-19-situasjonen 

i Orkla. Beredskapsarbeidet utføres fortløpende i forretningsområdene, 

selskapene og fabrikkene, og det er iverksatt strenge smitteverntiltak i 
3 Tallene er forbundet med usikkerhet på grunn av endring i målemetode over tid.
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alle Orklas selskaper. Helsen og tryggheten til Orkla-ansatte og en stabil 

virksomhet har vært hovedprioritetene siden begynnelsen av koronasitu-

asjonen.

Selv om koronapandemien har krevd ressurser og tid av konsernet, har 

det ikke begrenset bærekraftsarbeidet. Orkla signerte i 2020 den inter-

nasjonale kampanjen «Uniting Business and Governments to Recover 

Better», der det understrekes at de miljørelaterte og sosiale utfordringe-

ne verden står overfor, ikke skal settes på vent på grunn av pandemien.

Orklas bærekraftsrapportering
Orklas bærekraftsrapportering for 2020 er utarbeidet i tråd med GRI 

Standards: Core option og Oslo Børs’ veiledning om rapportering av 

samfunnsansvar. Orklas bærekraftsrapportering omfatter alle temaer 

som er definert som viktige og vesentlige, men de vesentlige temaene 

er tillagt størst vekt. Rapporteringen omfatter de samme temaene som i 

2019. På en rekke områder omfatter rapporteringen flere indikatorer enn 

hva kravet til rapportering på core-nivå innebærer. For noen indikatorer 

har ikke Orkla tilgjengelige data som tillater nedbrytning langs alle di-

mensjonene beskrevet i GRIs rapporteringskrav. En oversikt over hvilke 

indikatorer som er dekket og eventuelle avvik fra GRIs rapporteringskrav, 

er gitt på Orklas nettsider, under resultater og rapportering. 

Orkla er pålagt å rapportere om samfunnsansvar og utvalgte ansvarstema-

er etter regnskapsloven § 3-3a og § 3-3c. En redegjørelse for konsernets 

arbeid med de relevante temaene i 2020 er gitt i disse kapitlene:

• «Orklas bærekraftsarbeid», side 52

• «Miljøengasjement», side 63

• «Bærekraftige innkjøp», side 79

• «Omtanke for mennesker og samfunn», side 118

Med mindre annet er angitt omfatter nøkkeltallene i Orklas bære-

kraftsrapportering alle virksomheter der Orkla hadde mer enn 50 

prosent eierandel per 31.12.2020. Orklas klimaregnskap er utarbeidet i 

tråd med GHG-protokollen, og verifisert av revisjons- og rådgivnings-

selskapet EY. For informasjon om bærekraftsarbeidet i det tilknyttede 

selskapet Jotun henvises det til Jotuns egen rapportering. 

Vesentlighetsanalyse 2020

Viktig Vesentlig
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GRI-ref. Indikatorer Enhet 2020 2019 2018
Egendefinert Estimert andel omsetning fra produkter klassifisert som «mest bærekraftige produkter»1 % 19 19 -

Egendefinert Estimert andel omsetning fra veganske produkter2,3 % 32 29 -
Egendefinert Estimert andel omsetning fra veganske og lakto-ovo vegetariske produkter2,4 % 57 53 -
Egendefinert Estimert andel omsetning fra produkter som fremmer helse og sunnhet5,6 % 19 19 14
Egendefinert Estimert andel omsetning fra produkter med balansert nærings innhold5 % 42 41 -
Egendefinert Estimert andel omsetning fra produkter for nytelse5 % 39 40 -

Egendefinert
Estimert andel omsetning fra miljømerkede produkter7 (Svanemerket, Bra Miljöval, GOTS, 
MSC, EU Ecolabel m.fl.) 

% 7 6 -

Salg av sunne og bærekraftige produkter

1 Gjelder klassifisert omsetning i Orkla Branded Consumer Goods. 71 % av omsetningen er klassifisert i 2020. Tidligere rapporterte tall for  
 2019 er korrigert slik at de omfatter samme utvalg av selskaper og produkter. Klassifiseringskriteriene for 2020 er strengere enn dem som  
 ble benyttet for 2019
2 Gjelder total omsetning i Orkla Foods og Orkla Confectionery & Snacks. Tidligere rapporterte tall for 2019 er korrigert slik at de omfatter  
 samme utvalg av selskaper
3 Produkter egnet for vegansk kosthold slik definert av Food Drink Europe 
4 Produkter egnet for vegetarisk kosthold slik definert av Food Drink Europe. Kan inneholde egg og meieriråvarer
5 Gjelder klassifisert omsetning i Orkla Foods og Orkla Confectionery & Snacks. 92 % av omsetningen er klassifisert iht kriterier for helse og  
 sunnhet i 2020. Tidligere rapporterte tall for 2019 er korrigert slik at de omfatter samme utvalg av selskaper og produkter
6 Inkluderer mat med mindre salt, sukker og mettet fett, sunnere lakto/ovo-vegetariske og veganske produkter, produkter med mer enn 50  
 % av cerealier fra fullkorn, produkter med offisiell ernæringsmerking og produkter med spesifikke helsefordeler. Definisjon og beregnings 
 grunnlag ble endret fra 2018 til 2019
7 Gjelder total omsetning i Orkla Branded Consumer Goods
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Miljøengasjement
• Klimapåvirkning

• Effektiv ressursutnyttelse 

• Miljørettet produktutvikling 

ERNÆRING OG SUNNHET TRYGGE PRODUKTERBÆREKRAFTIGE INNKJØPMILJØENGASJEMENT MENNESKER OG SAMFUNN
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Det store bildet
Klimaendringene er en av samfunnets store utfordringer. FNs klimapanel 

viser at mennesker og natur over hele verden allerede blir påvirket av 

endringene, og at det haster å bremse utviklingen. En stor omstilling 

i nesten alle sektorer må til for å klare å begrense den globale opp-

varmingen til 1,5 grader. Orkla vil ta sin del av ansvaret for å takle 

klimautfordringene, og jobber langsiktig for å redusere klimagass-

utslipp i tråd med hva Paris-avtalen krever. Fra et forretningsmessig 

perspektiv ligger det vekstmuligheter for Orkla i den økende interessen 

fra forbrukere for et klimavennlig kosthold og et bærekraftig forbruk. 

Finanssektorens bevissthet om klimarisiko og interesse for bærekraftige 

investeringer er også sterkt økende. Klimarelatert risiko for Orkla er 

primært knyttet til pris og tilgang på viktige råvarer til matproduksjon. 

Selskapenes fabrikker er i liten grad lokalisert i områder med risiko for 

flom eller vannmangel, men tørke og ekstremvær kan medføre økte 

kostnader til vann og energi. Endringer i regelverk eller politiske ramme-

vilkår vil også kunne medføre kostnadsøkninger.  

Orklas påvirkning
Orklas miljøpåvirkning fra egen virksomhet er begrenset. Den største 

påvirkningen kommer i råvareproduksjonen og forbruksleddet. Derfor 

jobber selskapene med å redusere utslipp i hele verdikjeden. Orkla har 

ambisiøse mål for å gjennomføre en overgang til lavkarbonvirksomhet. 

Dette skal gjøres gjennom produktinnovasjon, investering i fornybar 

energi, reduksjon av energiforbruk og avfall, samt viktige tiltak i leveran-

dørkjeden. Tiltak i leverandørkjeden gjøres også gjennom samarbeid og 

felles initiativ som for eksempel Sustainable Agriculture Initiative Platform 

(SAI Platform). For å skape vekst i årene fremover må Orkla ha en por-

tefølje av produkter og tjenester med en konkurransedyktig miljøprofil. I 

takt med at stadig flere av Orklas fabrikker gjennomfører en omstilling til 

fornybar energi, reduseres klimapåvirkningen fra selskapenes produkter. 

Orklas tilnærming
Orkla har en systematisk og helhetlig tilnærming til klimaarbeidet og 

andre viktige miljøfaktorer som vann og avfall. En detaljert beskrivelse av 

rutiner og arbeidsprosesser er tilgjengelige på Orklas nettsider under GRI 

Management Approach.

Orklas miljøarbeid bidrar til FNs bærekraftsmål nummer 12, 13, 14, 15 og 17.

• > 60 % fornybar energi 

• 63 % reduksjon i klimagassutslipp fra egen virksomhet (77 % 

reduksjon innen 2040) 1,2

• 29 % reduksjon i klimagassutslipp i verdikjeden, utenfor 

egen virksomhet (75 % reduksjon innen 2040) 1,3

• 30 % reduksjon i energi- og vannforbruk 

• 50 % reduksjon i matavfall 

1 Målene for kimagassreduksjon er godkjent av Science-based Target Initiative.

2 Scope 1 og Scope 2 i henhold til Greenhouse Gas Protocol. Basisår 2014.

3 Scope 3 i henhold til Greenhouse Gas Protocol Basisår 2014.

Bærekraftsmål frem  
mot 2025
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Klimapåvirkning
Orkla er i gang med omstillingen til lavkarbonvirksomhet og 

ønsker å bidra til en bærekraftig gjenreising av økonomien etter 

koronakrisen. 

Orkla har satt vitenskapsbaserte mål for klimagassreduksjon i tråd med 

Paris-avtalen om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Disse er 

godkjent av den internasjonale organisasjonen Science-Based Targets 

initiativet (SBTi). 

Orkla deltar i den internasjonale klimakampanjen «Uniting Business 

and Governments to Recover Better», initiert av SBTi og United Nations 

Global Compact. Kampanjen vektlegger betydningen av at næringsliv 

og myndigheter jobber sammen for å nå klimamålene og gjenreise øko-

nomien etter koronakrisen på en måte som bidrar til å takle de globale 

klimautfordringene. Næringslivet må være innstilt på å investere i forny-

bar energi og bærekraftige løsninger. Samtidig vil det være nødvendig 

med en klimapolitikk som reduserer risikoen ved slike investeringer og 

fremmer grønn vekst. 

Hoveddelen av Orklas klimapåvirkning kommer fra råvarer. Orkla pri-

oriterer derfor reduksjon av klimagassutslipp i hele verdikjeden, i tråd 

med retningslinjene for oppfølging av klimagassutslipp i Greenhouse 

Gas Protocol. I 2020 har konsernet forbedret beregningsmodellene og 

datakvaliteten knyttet til råvarekjeden (scope 3). For å beregne klimag-

assutslippene fra matråvarer bruker Orkla i hovedsak klimadata fra det 

svenske forskningsinstituttet RISE. Klimadataene sees i sammenheng 

med innkjøpte volumer innenfor spesifikke innkjøpskategorier, slik at 

dataene brytes ned til et relevant nivå og gir innsikt i hvilke råvarer som 

har størst klimapåvirkning.
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Orkla er ett av fire norske selskaper som i 2020 havnet helt i topp i PwC 

Norges klimaindeks, blant annet fordi konsernet kan dokumentere ut-

slippskutt i tråd med Parisavtalen. 

En mer detaljert beskrivelse av Orklas klimarisiko og fremdriften i arbei-

det med klimagassreduksjon er gitt på Orklas nettsider.

Utviklingen i 2020
Klimagassutslippene fra Orklas egen produksjon er redusert med 62 

prosent siden 2014. Reduksjonen er et resultat av energieffektivisering 

og overgang til fornybar energi ved mange av konsernets virksomheter. 

I tillegg kjøper Orkla opprinnelsesgarantier for fornybar elektrisitet for all 

strømmen selskapene bruker i Europa. Disse er knyttet til Orklas egne 

vannkraftverk. Det er også kjøpt fornybare elektrisitetssertifikater (Rene-

wable Electricity Certificates – RECs) for elektrisitetsforbruk i Malaysia og 

India.

Analyser av Orklas verdikjede viser at de animalske råvarene utgjør en 

stor andel av den totale klimapåvirkningen. Konsernet har i 2020 opp-

fordret viktige leverandører av meieri- og kjøttprodukter til å sette egne 

klimamål og iverksette tiltak for å redusere utslipp i egen verdikjede 

(inkludert scope 3 i henhold til Greenhouse Gas Protocol). Samarbeidet 

med leverandørene er en viktig del av Orklas strategi for å håndtere 

klimapåvirkning i hele verdikjeden. Kontinuerlig innovasjon og utvikling 

av nye vegetariske og plantebaserte matvarer med mindre klimafotav-

trykk er også viktig for å redusere utslippene.  

Samarbeid om et fossilfritt Sverige
Orkla Foods Sverige har vært sentrale i «Fossilfritt Sverige», 

som er et samarbeid mellom ni bransjer for å nå målet om 

at landet skal være fossilfritt senest i 2045. Dagligvarule-

verantörers Förbund (DLF) som ledes av Henrik Julin, adm. 

direktør i Orkla Foods Sverige, overleverte i 2020 et veikart 

for hvordan målet skal nås, til miljø- og klimaministeren og 

næringsministeren. Transformasjonen skal være et samarbeid 

mellom politikk og næringsliv, og veikartet viser hvordan næ-

ringslivet kan minimere miljøfotavtrykket og samtidig styrke 

konkurransekraften når regjeringen bidrar med de rette ram-

mevilkårene. Fra Orkla Foods Sverige og dagligvareindustrien 

er de viktigste tiltakene 100 prosent gjenvinnbar og fossilfri 

emballasje, 100 prosent fossilfri innenrikstransport og 100 pro-

sent klimamerkede produkter for bærekraftige valg. 

Toppkarakter i CDPs klimarapportering

Orkla ble i 2020 rangert blant verdens  

beste børsnoterte selskaper på klimaledelse 

av den globale ideelle miljøorganisasjonen 

CDP. Orkla fikk karakteren A, som er den 

høyeste, og er blant de 270 beste av over 

9600 rapporterende selskaper. 
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Veien videre
Arbeidet med å redusere klimapåvirkningen i Orklas egne virksomheter 

vil fortsette ved å erstatte fossile energikilder med fornybar energi og 

ved å redusere konsernets energiforbruk. Selskapene vil jobbe med pri-

oriterte tiltak for å minske klimagassutslippene fra egen verdikjede, først 

og fremst knyttet til bruk av råvarer. Orklas klimamål vil bli fulgt opp med 

tiltak og planer på både kort og lang sikt, og konsernet skal ta sin del av 

ansvaret for å begrense global oppvarming til maksimalt 1,5 grader. 

Orkla Suomi: Fornybar energi på chipsfabrikken
Orklas chipsfabrikk på Åland i Finland, hvor Taffel-snacks og Oo-

lannin-potetprodukter lages, har i 2020 økt satsingen på fornybar 

energi. I starten av året gikk fabrikken over til elektrisitet fra lokalt 

produsert vindkraft fra det ålandske energiselskapet Allwinds. 

Det ble også investert i en utvidelse av chipsfabrikkens eget biogas-

sanlegg i 2020. Siden slutten av 1980-tallet har anlegget dekket en 

del av fabrikkens energibehov gjennom biogass produsert av blant 

annet potetskrell og biprodukter fra egen produksjon. Med den nye 

investeringen øker produksjonen fra 650 000 m3 til 1 400 000 m3 

biogass per år, noe som bidrar til en betydelig nedgang i behovet for 

fossile energikilder. Målet er å redusere klimagassutslippene fra fa-

brikken med 1000 tonn årlig. I tillegg til at potetskrell og biprodukter 

fra fabrikken benyttes, inngår også slam fra lokale gårder som bidrar 

til å effektivisere biogassproduksjonen. Biogassen som produseres, 

benyttes som energikilde på chipsfabrikken, mens restproduktet går 

tilbake til den lokale gården som biogjødsel. Dette gir et kretsløp 

som reduserer den totale miljøpåvirkningen vesentlig både på fa-

brikken og hos bøndene. 
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Effektiv ressursutnyttelse 
Orkla jobber målrettet og systematisk med å redusere forbruket 

av energi, gå over til fornybar energi, redusere vannforbruket 

og redusere matsvinn og annet avfall. 
 

Selskapene øker også innsatsen for å utvikle produkter og emballasje fra 

fornybare og resirkulerte materialer. Frem mot 2025 vil Orkla jobbe videre 

med fossilfritt energiforbruk som et viktig bærekraftsmål.
 
Utviklingen i 2020 
Energi
Stadig flere effektiviseringsprosjekter innføres i alle forretningsområde-

ne. Erfaringer og beste praksis deles mellom selskaper og fabrikker og 

er et viktig tiltak for å redusere energiforbruket. Fabrikkene har også i 

2020 gjennomført prosessforbedringer som fører til mindre energibruk. I 

tillegg er det gjort enkelte investeringer i nytt og mer energieffektivt pro-

duksjonsutstyr. I sum er Orklas energiforbruk redusert med 19 prosent 

siden 20141. 

Miljøpris for fjernvarme
Orkla Confectionery & Snacks Danmark mottok i 2020 Nordfyn 

kommunes miljøpris for å levere overskuddsvarme fra chipsfa-

brikken på Søndersø til Fjernvarme Fyn. Dette tilsvarer varme til 

400 husstander, og reduserer fabrikkens CO2-utslipp med ca. 

600 tonn i året. Det jobbes med nye tiltak for å kunne levere 

fjernvarme til 200 flere husstander, noe som vil bidra til ytterligere 

reduksjon i CO2-utslippene på ca. 350 tonn i året.

1Justert for oppkjøpte og solgte virksomheter og økning i omsetning. 
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Vann
Flesteparten av Orklas virksomheter er lokalisert i områder med lav eller 

middels risiko for vannmangel. Likevel ser mange selskaper viktigheten 

av å redusere vannforbruket av miljøhensyn. Blant tiltakene som er 

rapportert inn i 2020, er prosessforbedringer, resirkulering av vann og 

opplæring av egne medarbeidere vedrørende vannforbruk. I sum er 

Orklas vannforbruk redusert med 6 prosent siden 2014. Høyere vannfor-

bruk i 2020 skyldes først og fremst økt produksjon. 

De største mulighetene for å redusere vannforbruk ligger i verdikje-

den knyttet til råvarer eller bruk av vann i forbrukerleddet. Risiko for 

vannmangel er en relevant risikofaktor når det gjelder produksjon av 

matråvarer som Orkla kjøper til egen produksjon. Tørke i landbruket kan 

resultere i knapphet på råvarer og økte innkjøpskostnader. Samarbeid 

med leverandører for å sikre råvarer som krever lavere vannforbruk vil 

være viktig fremover. Flere av Orklas selskaper har gjennom mange år 

jobbet målrettet for å utvikle produkter med redusert vanninnhold. Gode 

eksempler er konsentrert vaskemiddel, konsentrert saft og vaskeproduk-

ter som reduserer vann hos forbruker. 

Orkla benytter hovedsakelig vann fra kommunale vannverk, og avløpsvann 

renses internt eller i kommunale renseanlegg. Det har ikke forekommet 

alvorlige utslippshendelser i 2020, men en av matvarefabrikkene til Orkla 

Foods Česko a Slovensko fikk bot fra lokale myndigheter for mangler ved 

vannrensingen. Nytt renseanlegg er planlagt i 2021. 

Orkla har siden 2015 rapportert om vannforbruk til CDP. Dette har gitt 

økt kunnskap og innspill til Orklas mål og handlingsplaner. Arbeidet er 

utviklet og forbedret og resulterte i at Orkla oppnådde et resultat på B i 

CDPs vannrapport for 2020.  

Transport
Livsløpsanalyser viser at utslipp fra transport utgjør en mindre del av 

klimapåvirkningen fra Orklas produkter. Palleoptimalisering og andre 

tiltak for å optimalisere transport av varer er en innarbeidet del av sel-

skapenes praksis. I 2020 har selskapene gjennomført ulike tiltak for å 

redusere miljøbelastningen fra transport, alt fra opplæring av sjåfører i 

miljøvennlig kjøring til valg av transport med lavest mulig utslipp. Orkla 

har både sentralt og lokalt startet dialog og oppfølging av transportleve-

randører for å kartlegge utslipp og påvirke til forbedring.

Tester mer miljøvennlig transport
Orkla inngikk i 2020 et samarbeid med Gasum og Volvo Last-

vagnar i Sverige, for å redusere utslippene knyttet til transport av 

varer. Samarbeidet innebærer at Orklas transportsamarbeidspart-

ner GDL i en testperiode skal kjøre lastebilene på flytende biogass 

mellom Orklas svenske ketsjup- og dressingfabrikk i Fågelmara 

i Blekinge og lageret i Helsingborg. Biogass utvinnes av organisk 

avfall, og i fremstillingen produseres også økologisk biogjødsel, 

som bidrar til en sirkulær økonomi. Ved å benytte biogass i stedet 

for fossil diesel kan CO2-utslippene reduseres med opp mot 

90 prosent. Hensikten med testperioden er å øke den interne 

kompetansen på biogass som drivstoff og sammen med trans-

portørene bidra til reduserte klimagassutslipp. En forutsetning 

er at transportørene velger biler som går på mer miljøvennlige 

drivstoff, og at det er et godt nettverk av tankstasjoner. Gasum 

satser på et nordisk stasjonsnett for flytende biogass med totalt 

50 stasjoner etablert i 2020, derav én plassert i Helsingborg. 
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Avfall 
Orkla jobber systematisk og langsiktig for å redusere matsvinn og annet 

avfall på tvers av konsernets virksomheter i nærmere 30 land. Mengden 

organisk avfall fra egen virksomhet er redusert med 23 prosent siden 

2014. Orkla deltar i bransjeinitiativ for å redusere matsvinn i både Norge, 

Sverige og Danmark. I tillegg gir Orkla-selskaper overskuddsmat til gode 

formål gjennom ulike organisasjoner i flere land. Flere av Orklas fabrikker 

har egne utsalg der produkter med små kvalitetsfeil selges til redusert 

pris. For å redusere mengden matavfall har Orkla etablert interne nett-

verk, hvorav ett for Orklas seks chips-fabrikker. Gjennom prosjektet har 

chipsfabrikkene redusert mengden matavfall med omlag 25 prosent de 

siste tre årene. Det har også blitt igangsatt analyser for pizzaproduksjo-

nen i Vansbro og Stranda, samt for Orklas sjokolade- og kjeksfabrikker. 

Veien videre
Orkla har overgang til forbruk av fornybar energi som et viktig 2025-mål. 

Å klare dette vil i tillegg til tiltak i egen virksomhet også kreve fossilfrie 

transportløsninger for fremtiden. Et godt samarbeid med transportle-

verandørene, for å få dem til å velge biler som går på fornybart drivstoff 

som biogass, hydrogen eller liknende, er nødvendig for å få til dette. Det 

er behov for flere tiltak og bevisstgjøring om vannforbruk på Orklas fa-

brikker for å nå målet om 30 prosent reduksjon innen 2025. Selskapene 

skal sette i gang prioriterte tiltak for å redusere vannforbruket. I tillegg vil 

videre samarbeid med viktige leverandører av jordbruksråvarer priorite-

res for å finne løsninger som resulterer i lavere vannforbruk. Det videre 

arbeidet med å redusere matavfall i egen produksjon vil fortsette basert 

på samarbeid på tvers av fabrikker og selskaper for å dele erfaringer og 

gode løsninger. Dialog med lokale avfallsmottak for å sikre god avfalls-

sortering og optimal utnyttelse er vesentlig i det videre arbeidet. Også 

på dette området er det samarbeid med leverandører viktig for å unngå 

svinn av verdifulle råvarer.

 
Reduserer matsvinn i bakerisektoren
Flere av selskapene i Orkla Food Ingredients har utviklet nye 

metoder for å redusere matsvinn. 

• Sonneveld har utviklet et unikt konsept for å redusere mats-

vinn fra brød, som er blant de tre matvarene som oftest blir til 

matavfall. Usolgte, emballerte brød fra butikkene blir returnert 

til fermentering, og fermenteringsproduktet Sonextra Sustain 

blir brukt til en fordeig som igjen inngår i produksjonen av 

nybakte brød. Konseptet er et resultat av samarbeid mellom 

bakere og dagligvarehandelen og ble lansert i september 

2020. 2020 var også året der Sonneveld feiret 30-årsdagen til 

Novazym, et enzym brukt for å gi lengre holdbarhet i brød og 

dermed redusere matsvinn.

• Credin Portugal har samarbeidet med dagligvarehandelen for 

å bidra til en sirkulær økonomi og lansert pulvermiksen Panana 

(Credi® Panana). Dette, blandet med puré fra bananer som 

er for modne til å bli solgt, gir en smakfull kake som bidrar til 

redusert matavfall. 

• CBP har utviklet et system Premium Pro hvor kundene kan 

registrere mengden avfall per dag for hvert produkt i bakeriut-

salgene. På den måten vil kundene få en helhetsoversikt for å 

kunne korrigere produksjonen og unngå svinn. 

• Idun Industri har inngått et samarbeid med flere andre aktører 

om å benytte overskudd fra produksjonen av ost, yoghurt, øl 

og eplejuice som ingredienser i kaker og brød, og dermed 

bidra til mindre matavfall. 
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Miljørettet produktutvikling  
Orkla vil utvikle og tilby matvarer og andre produkter som er 

med på å løse miljøutfordringene.

Som et ledende merkevareselskap er det avgjørende for Orklas konkur-

ransekraft å kunne tilby produkter til forbrukere og kunder med lavest 

mulig miljøpåvirkning. Orkla Sustainable Life Barometer, som er en un-

dersøkelse gjennomført blant forbrukere i Norden og Baltikum, viser at 

bevisstheten om produkter som er bærekraftige og tar hensyn til miljøet, 

fortsatt er økende. Stadig flere forbrukere ønsker å spise mer klimavenn-

lig mat, og Orkla fortsetter den sterke satsingen på plantebasert mat, 

som representerer en stor vekstmulighet for konsernet. 

Utviklingen i 2020
Orkla vil utvikle tang og tare som en ny bærekraftig vekstnæring og har 

etablert selskapet Orkla Ocean. Tang og tare omtales som havets regn-

skog siden de binder store mengder CO2. Det kan også være et viktig 

bidrag til å øke verdens matproduksjon, siden det er naturlig rik på gunsti-

ge næringsstoffer. Orkla har satt i gang flere aktiviteter innen forskning og 

forretningsutvikling for å se hvordan tang og tare kan benyttes som ingre-

diens i mat, emballasje og hygieneprodukter. Orkla har i 2020 lansert en 

rekke produkter som gjør det mulig for forbrukerne å ta mer bærekraftige 

valg i hverdagen. Noen eksempler av disse finnes på neste side.

Veien videre
Orklas selskaper vil fortsette jobben med å gjøre produktporteføljen mer 

bærekraftig og tilby produkter som gjør det enklere for forbrukere og 

kunder å redusere sin klimapåvirkning. Satsingen på plantebasert mat, 

tang og tare og andre produkter med økt miljøgevinst, vil være viktige 

bidrag til å styrke Orklas konkurransekraft fremover. 
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Jordan Green Clean
Orkla Home & Personal Care har utvidet 

serien Jordan Green Clean med tre nye 

produkter. I Green Clean Flosser er håndtaket 

laget av 100 prosent resirkulert plast, mens 

Green Clean Tannpirker er 100 prosent plastfri 

og sertifisert. Begge har emballasje laget av 

100 prosent resirkulert papp. Green Clean 

Tannkrem er et svanemerket og vegansk 

produkt og består av 98 prosent naturlige 

ingredienser. Emballasjen består av opptil 50 

prosent resirkulert plast.

Pierre Robert Group
lanserte i 2020 en sportskolleksjon og en serie 

strømpebukser laget av tekstiler fra resirkulert 

plast og tekstilavfall. Resirkulert polyester 

og polyamid er mindre vann-, kjemikalie- 

og energikrevende å produsere enn nye 

syntetstoffer og gjør tekstilbransjen mindre 

avhengig av olje som råvare. For eksempel 

lages strømpebuksene med 47 prosent lavere 

karbonutslipp og 39 prosent mindre vann enn 

jomfruelig polyamid. Mer informasjon om 

syntetfiber er gitt på side 88.

SURE®
Lilleborg lanserte SURE®, en ny produktserie 

for kjøkken og personlig pleie laget av forny-

bare, plantebaserte og 100 prosent biologisk 

nedbrytbare råvarer. De plantebaserte ingre-

diensene er basert på avfall og biprodukter fra 

agro-matindustrien. SURE®-produktserien 

bidrar til å redusere både CO2-utslipp fra 

petrokjemiske råvarer og avfall fra industrielle 

prosesser. Produktene er i tillegg miljømerket.

Viktige lanseringer i 2020
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Plantebasert mat som satsingsområde   
Stadig flere ønsker å redusere sitt klimafotavtrykk og spise mer 

plantebasert mat. For Orkla er dette et viktig satsingsområde 

med store vekstmuligheter fremover.   

Orklas mål er å nå ut til alle med plantebasert mat, ikke kun til veganere 

og vegetarianere. Ved å lansere et bredt utvalg av produkter blir det 

enklere å velge alternativer til kjøtt- og meieriprodukter som del av det 

daglige kostholdet. Plantebasert mat bidrar til mindre klimautslipp enn 

hva kjøtt og animalske produkter gjør, og mange ønsker å bytte ut et 

og annet kjøttbasert måltid med plantebasert mat. I Sverige oppgir 37 

prosent av forbrukerne at de ønsker å spise mindre kjøtt, ifølge Orkla 

Sustainable Life Barometer 2020. I Norge ble andelen veganere og  

vegetarianere doblet fra 4 prosent i 2019 til 8 prosent i 2020.  

Orklas matselskaper har i 2020 lansert en rekke nye plantebaserte pro-

dukter i nye markeder. Under merkevaren NATURLI’® har porteføljen 

blitt utvidet med stadig nye produkter som Joe’Kurt (vegansk alternativ 

til yoghurt), vegansk iskrem, plantebaserte drikker og alternativer til kjøtt. 

Alle produktene bidrar til reduserte klimagassutslipp, og dette er også 

merket på emballasjen på de fleste produktene.  

Orkla Foods Sverige har lansert Frankful, et nytt merke som har bære-

kraft som ledestjerne og fokuserer på plantebasert og klimasmart mat. 

Først ut i serien er tolv tacoprodukter som er produsert med fornybar 

energi. Flere av produktene er også basert på råvarer som ellers ville gått 

til spille. Resultatet av dette er lave klimagassutslipp. For eksempel har 

den veganske tacofarsen Frankful Veggie Mince opptil 95 prosent min-

dre klimafotavtrykk enn svensk kjøttdeig.
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Felix Vegetariska  
Delikatessbullar
I 2020 lanserte Orkla Foods Sverige en ve-
getarvariant av middagsfavoritten Felix Små 
Delikatessköttbullar, med 80 prosent mindre 
klimafotavtrykk enn originalproduktet. 

NATURLI’®-nyheter
I mai lanserte NATURLI’® en ny type plante- 
basert burger som er utviklet og produsert i 
Norge. Burgeren selges både i dagligvare og på 
flere restauranter. I tillegg har NATURLI’® ut-
viklet Green Dog, en plantebasert hot dog som 
ble lansert i 7-Eleven-butikk i Danmark.

Anamma laget av erter
Orkla Foods Sveriges veganske merke Anamma 

lanserte et nytt produktsortiment i mars 2020 

med erter som proteinkilde. Erteproteiner er 

rike på aminosyrer og representerer et godt 

supplement til soya i plantebaserte produkter. 

Produktserien inkluderer vegodeig, vegonuggets 

og vegoboller laget av erter.

MILJØENGASJEMENT

Orkla målsetter en sterk vekst i plantebasert mat de 

kommende årene. Plantebaserte råvarer er viktig for 

Orklas produkter, og i 2020 kom rundt 32 prosent av 

omsetningen i Orkla Foods og Orkla Confectionery & 

Snacks fra veganske produkter. De plantebaserte mer-

kene NATURLI’®, Anamma, Felix, Beauvais Veggie og 

Lecora Green line hadde en samlet omsetning på 869 

millioner kroner i 2020 og en vekst på 21 prosent sam-

menliknet med 2019. 

NATURLI’®-kafé åpnet ved Orklas hoved-
kontor 
I august 2020 ble det åpnet en egen NATUR-

LI’®-kafé ved Orklas hovedkontor på Skøyen 

i Oslo. På menyen står kun plantebasert mat 

og drikke. I tillegg finnes dagligvareprodukter 

fra NATURLI’® for salg i kafeen, og det tilbys 

takeaway og hjemlevering. Fra åpningsdatoen 

og frem til årsskiftet hadde kafeen ca. 10 000 

besøkende, i en periode preget av tidvis sosial 

nedstengning og avstandskrav som følge av 

pandemien. 
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Miljøengasjement

1  Beregningene er basert på Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG protocol). Inkluderer CO2, CH4, N20, HFC, PFC, SF6 og NF3. Historiske tall er korrigert for ny informasjon
2 Markedsbaserte utslipp tar hensyn til opprinnelsesgarantier for strøm 
3  Råvarer, emballasje og avfallshåndtering utgjør rundt 95% av utslipp fra scope 3-aktiviteter. 
4  Historiske tall er ikke justert for senere oppkjøpt virksomhet
5  ODS; Ozone depleting substances

GRI-ref. Indikatorer Enhet 2020 2019 2018 Basisår 2014  

Klimapåvirkning1  og utslipp

305-1 Klimagassutslipp fra egen virksomhet, scope 1 tCO2e 113 300 121 380 121 120 135 200
305-1 Klimagassutslipp fra bio-energi, scope 1 tCO2e 691 446 328 274
305-2 Indirekte klimagassutslipp, scope 2, lokasjonsbasert beregning tCO2e 67 000 72 620 78 700 93 200
305-2 Indirekte klimagassutslipp, scope 2, markedsbasert beregning² tCO2e 7 310 12 300 13 680 132 640
305-3 Klimagassutslipp fra råvarer, emballasje og avfallshåndtering, scope 3³ tCO2e 1 652 350 1 688 000 1 577 200 1 698 100
305-4 Utslipp av klimagasser (scope 1 og 2 markedsbasert) pr. årsverk⁴ tCO2e/årsverk 6,7 7,2 7,5 15,6
305-4 Utslipp av klimagasser (scope 1 og 2 markedsbasert) pr. omsetning⁴ tCO2e/ mill. NOK 2,6 2,9 3,2  6,9
305-6 Utslipp av osonnedbrytende gasser fra kjølemedier  (ODS)⁵ tCFC-11e 0 0,016 0,012 0,014
305-7 Utslipp av svoveldioksid Tonn 8 11 12 16
305-7 Utslipp av nitrogenoksid Tonn 85 100 99 126

Effektiv ressursutnyttelse

302-1 Elektrisitet fra egenprodusert vannkraft, solgt GWh 2 885 2 160 2 320 2 570
302-1 Totalt energiforbruk egen virksomhet GWh 1 100 1 110 1 120 1 070

302-1
Totalt energiforbruk fra fornybare kilder, inkl. opprinnelsesgarantier  
(markedsbasert metode)

GWh 511 490 495 -

302-1 Energiforbruk- fossilt brensel6 GWh 542 569 566 549
302-1 Energiforbruk – fossilfri brensel GWh 56 49 46 31
302-1 Energiforbruk- innkjøpt elektrisk energi GWh 461 448 459 446
302-1 Energiforbruk - innkjøpt varmeenergi, inkl. fjernvarme GWh 37 30 46 46

Fortsetter på neste side
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6 Omfatter bruk av naturgass, propan, olje, diesel og bensin. Orkla benytter standard omregningsfaktorer for ulike typer brensel
7  Totalt energiforbruk i egen virksomhet, alle typer. Reflekterer historiske tall, ikke justert for oppkjøpt virksomhet

GRI-ref. Indikatorer Enhet 2020 2019 2018 Basisår 2014  

Effektiv ressursutnyttelse

302-3 Energiforbruk pr. årsverk7 MWh/årsverk 60,6 61,5 62,4 65,9
302-3 Energiforbruk pr. omsetning7 MWh/mill. NOK 23,3 24,9 26,0 28,9
303-1 Totalt vannforbruk egen virksomhet Mill. m3 7,8 7,4 7,4 8,3
303-1 Vannforbruk fra eksternt vannverk Mill. m3 5,0 4,7 4,8 7,5
303-1 Vannforbruk fra grunnvann Mill. m3 2,8 2,7 2,6 0,8
303-1 Vannforbruk fra regnvann og overflatevann Mill. m3 0,0 0,0 0,0 -
303-3 Vann resirkulert i egen virksomhet % 8 11 13 0,1
306-1 Utslipp av avløpsvann til sjøvann Mill. m3 0 0 0 0
306-1 Utslipp av avløpsvann til eksterne renseanlegg Mill. m3 3,9 3,8 3,7 7,1
306-1 Utslipp av avløpsvann til overflatevann Mill. m3 1,9 1,9 1,9 0,4
306-1 Utslipp til vann- BOD Tonn 5 110 5 160 5 760 4 080
306-1 Utslipp til vann- COD Tonn 11 040 1 950 6 650 6 950
306-1 Utslipp til vann – partikler Tonn 920 2 540 2 370 440
306-1 Utslipp av avløpsvann i områder eksponert for vannmangel Mill. m3 0,1 0,1 0,1 -
306-2 Organisk avfall Tonn 77 550 86 770 88 320 91 590
306-2 Organisk avfall pr omsetning Tonn/mill NOK 1,7 1,9 2,1 2,2
306-2 Ikke farlig avfall - sortert Tonn 13 110 14 300 13 390 17 830
306-2 Ikke farlig avfall - blandet Tonn 18 150 16 730 15 800 12 960
306-2 Farlig avfall Tonn 547 264 314 432

Annet

306-3 Utslippsavvik Antall 3 3 6 -
307-1 Bøter og sanksjoner for brudd på miljøregelverk Antall 1 1 1 -
307-1 Bøter for brudd på miljøregelverk Mill.NOK 0,08 0 0 -
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Uavhengig attestasjonsuttalelse – Klimaregnskap for 2020

Vi har utført et attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet for Klimaregnskapet for 2020 for Orkla
ASA for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Dette omfatter klimagassutslipp i
kategoriene Scope 1, Scope 2 og andelen i Scope 3 som er relatert til avfallshåndtering og som er
presentert i Klimaregnskap for 2020 i Orkla ASA sin årsrapport for 2020, på side 76, GRI-tabell
Miljøengasjement, heretter omtalt som «Klimaregnskap 2020».

Rapporteringskriterier
Orkla har brukt definisjonene for Scope 1 til 3 fra Greenhouse Gas Corporate Standard
(“Kriteriene”) ved utarbeidelsen av Klimaregnskap 2020. Kriteriene er offentlig tilgjengelige på
ghgprotocol.org. Kriteriene er spesielt utviklet for selskaper og andre organisasjoner som utarbeider
et utslippsregister for klimagass på bedriftsnivå. Som følge av dette kan det være at kriteriene ikke
er egnet for andre formål. Vi anser rapporteringskriteriene som relevante og hensiktsmessige for å
gjennomgå Klimaregnskap 2020.

Ledelsens ansvar
Orklas ledelse er ansvarlig for å velge Kriteriene, og for å presentere Klimaregnskap 2020 i
samsvar med disse Kriteriene. Dette ansvaret inkluderer etablering og vedlikehold av internkontroll,
opprettholdelse av tilstrekkelig dokumentasjon og utarbeidelse av estimater som er relevante for
utarbeidelsen av Klimaregnskap 2020, slik at det ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken
som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å uttrykke en konklusjon om Klimaregnskap 2020, basert på dokumentasjonen vi
har mottatt.

Vårt oppdrag ble gjennomført i samsvar med ISAE 3000 – «Attestasjonsoppdrag som ikke er
revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon». Denne standarden krever
at vi planlegger og utfører vårt oppdrag for å oppnå moderat sikkerhet for at Klimaregnskap 2020 i
all vesentlig grad presenteres i samsvar med Kriteriene, og å utstede en uavhengig
attestasjonsuttalelse. Omfanget, tidspunktet og omfanget av de valgte prosedyrene avhenger av
vårt skjønn, inkludert en vurdering av risikoen for vesentlig feilinformasjon, enten på grunn av
misligheter eller feil.

Vi mener at innhentet bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig for å gi grunnlag for vår konklusjon
med moderat sikkerhet.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll
Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi anvender internasjonal standard for kvalitetskontroll
(ISQC 1) og opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte
retningslinjer og prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende
lovmessige og regulatoriske krav.

Verifiseringshandlinger
Prosedyrer utført i et verifiseringsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, varierer i type og omfang,
og er mindre i omfang enn et verifiseringsoppdrag som skal gi betryggende sikkerhet. Følgelig er
sikkerhetsnivået i et verifiseringsoppdrag med moderat sikkerhet vesentlig lavere enn dersom
verifiseringsoppdraget var utført for å oppnå betryggende sikkerhet. Våre prosedyrer ble utformet
for å oppnå et moderat sikkerhetsnivå å basere vår konklusjon på og innhenter ikke alle bevisene
som ville vært nødvendige for å uttrykke et betryggende sikkerhetsnivå.

Selv om vi vurderte effektiviteten av ledelsens interne kontroller når vi bestemte arten og omfanget
av våre prosedyrer, var vårt verifiseringsoppdrag ikke utformet for å gi noen sikkerhet for selskapets
internkontroll. Våre prosedyrer inkluderte ikke testing av kontroller eller handlinger knyttet til
aggregering av eller beregning av data i IT-systemer.

Kvantifiseringsprosessen for drivhusgasser er underlagt vitenskapelig usikkerhet, som oppstår på
grunn av ufullstendig vitenskapelig kunnskap om måling av drivhusgasser. I tillegg er
drivhusgassprosedyrer underlagt estimeringsusikkerhet (eller måling) som følge av måle- og
beregningsprosessene som brukes til å kvantifisere utslipp innenfor rammen av eksisterende
vitenskapelig kunnskap.

Oppdraget består i å gjøre henvendelser, hovedsakelig til personer som er ansvarlige for å
utarbeide Klimaregnskap 2020 om relatert informasjon og anvende analytiske og andre relevante
prosedyrer.

Vårt arbeid har bestått av følgende handlinger:

 Intervjuer med de ansvarlige for Orklas klimagassrapportering for å utvikle forståelse for
prosessen for utarbeidelse av Klimaregnskap 2020

 Innhentet og gjennomgått bevis på utvalgsbasis for å underbygge vesentlige CO2-
utslippsdata for 2020 for Scope 1, 2 og 3 drivstoff- og energirelatert aktivitet, basert på
Greenhouse Gas Corporate Standard

Vi mener at prosedyrene våre gir et tilstrekkelig grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Basert på våre prosedyrer og innhentede bevis, er vi ikke kjent med noen vesentlige endringer som
skal gjøres i klimagassutslipp i kategoriene Scope 1, Scope 2 og andel knyttet til avfallshåndtering i
Scope 3 i Orklas virksomhet for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020, for at
Klimaregnskap 2020 skal være i samsvar med Kriteriene.

Oslo, 15. mars 2021
ERNST & YOUNG AS

Petter Larsen
statsautorisert revisor
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Bærekraftige innkjøp
• Bærekraftige råvarer

• Bærekraftig emballasje

• Dyrevelferd

ERNÆRING OG SUNNHET TRYGGE PRODUKTERBÆREKRAFTIGE INNKJØPMILJØENGASJEMENT MENNESKER OG SAMFUNN
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Det store bildet
Koronapandemien har i 2020 vist hvor sårbare globale verdikjeder kan 

være, og minnet verden om viktigheten av å bygge motstandsdyktige 

økonomiske systemer. I mellomtiden har skogbranner og ekstremvær 

fortsatt å ødelegge jorda, mens klimaendringer fører til mindre forut-

sigbarhet i globale råvaremarkeder. Problemstillinger som handler om 

bærekraftig landbruk og moderne slaveri, skaper bredt engasjement og 

påvirker både politikk og næringsliv. Politiske prosesser pågår for å eta-

blere strengere krav til ansvarlig forretningspraksis og utrede omstilling 

av globale matsystemer, mens forbrukere i stadig større grad etterspør 

mer bærekraftige hverdagsprodukter og økt sporbarhet i verdikjeden.

Orklas påvirkning
Matproduksjonen i konsernet gjør Orkla til en av de største innkjøperne 

av landbruks- og fiskeråvarer i Norden. Dette gir Orkla mulighet til å 

sette bærekraftig jordbruk og havbruk høyt på agendaen og bidra til en 

langsiktig positiv utvikling for matindustrien. 

Enkelte råvarer Orkla kjøper, kan være forbundet med sosiale og miljø-

messige utfordringer, fra uansvarlige arbeidsforhold til jordbrukspraksis 

som er skadelig for naturen. Selskapene i konsernet jobber for å hånd-

tere utfordringer i verdikjeden og bidra til å etablere god bransjepraksis 

for bærekraftige innkjøp. Innsatsen for bærekraftig råvareproduksjon er 

viktig for å kunne tilby produkter som lever opp til forventningene som 

kunder og andre interessenter har. 

Orkla er en betydelig innkjøper av emballasje og er opptatt av å takle 

miljøutfordringene knyttet til forsøpling og dårlig avfallshåndtering. 

Gjennom samarbeid med emballasjeleverandører, avfallssektoren og 

eksterne fagmiljøer utvikler Orkla-selskapene nye emballasjeløsninger 

og bidrar til økt gjenvinning. 

Orklas tilnærming 
Orkla har mer enn 25 000 direkte leverandører og et stort antall under-

leverandører. For å håndtere denne kompleksiteten på en effektiv måte 

har konsernet en risikobasert tilnærming til arbeidet med å fremme 

ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeden, inkludert rutiner for 

risikokartlegging, leverandøroppfølging og rapportering. En detaljert 

beskrivelse av konsernets rutiner og arbeidsprosesser for bærekraftige 

innkjøp og emballasje er tilgjengelig på Orklas nettsider under GRI Ma-

nagement Approach.

Arbeidet med bærekraftige innkjøp og emballasje bidrar positivt til FNs 

bærekraftsmål nummer 2, 8, 13, 14, 15 og 17.

• Sikre respekt for arbeidstakerrettigheter

• Verifisert bærekraftig produksjon av viktige råvarer1

• Fremme bærekraftig jordbruk og fiske 

• 100 % gjenvinnbar emballasje

• 75 % emballasje fra resirkulerte materialer

• 50 % plastemballasje fra resirkulerte eller fornybare materialer 

1 Vurderingen av viktighet er basert på risiko og omfanget av konsernets innkjøp

Bærekraftsmål frem  
mot 2025
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Bærekraftige råvarer   
Råvarene Orkla kjøper, skal være produsert med omtanke for 

mennesker, miljø og dyrevelferd. Dette handler om å fremme 

respekt for menneskerettigheter, gode miljøstandarder og an-

svarlig forretningspraksis, men også om å bidra til omstillingen 

til langsiktig bærekraftig landbruk, fiske og annen råvarepro-

duksjon.    

For å få dette til jobber Orklas kategoriansvarlige med risikokartlegging 

og utarbeider tiltaksplaner som gjennomføres sammen med selskapene 

i konsernet. Orkla velger leverandører som har konkrete og ambisiøse 

planer for forbedringsarbeid knyttet til miljø og sosiale utfordringer. I 

tillegg er eksterne sertifiseringer en av de mest effektive metodene Orkla 

har for å sørge for at en stor andel av råvarene er bærekraftig produsert 

og fra reviderte leverandører. Orkla gjennomfører også egne forbe-

dringsprosjekter, ofte i samarbeid med andre viktige aktører. 

Utvikling 2020 
Orkla har i 2020 etablert et nytt system for klassifisering av bærekraftige 

matråvarer med detaljerte kriterier for bærekraftig råvareproduksjon. 

Systemet gir en helhetlig tilnærming til arbeidet med å fremme bære-

kraftig jordbruksproduksjon, basert på rammeverket Farm Sustainability 

Assessment (FSA), utviklet av SAI Platform. Viktige råmaterialer er 

analysert, inkludert en sammenlikning av leverandørenes sertifise-

ringsordninger med FSA. I de tilfellene hvor det ikke finnes relevante 

FSA-kriterier, har Orkla iverksatt arbeid for å få dette på plass. Hvis en 

eksisterende sertifiseringsordning ikke lever opp til sølvnivået til FSA, vil 

Orkla se på andre mer passende sertifiseringer. I forbindelse med imple-

menteringen av de nye kriteriene er det gjennomført workshops for de 

bærekrafts- og innkjøpsansvarlige i Orklas selskaper.



82 BÆREKRAFTIGE INNKJØP

En mer detaljert beskrivelse av arbeidet med noen av de viktigste  

råvarene for Orkla og fremdriften mot 2025-målet om bærekraftig  

råvareproduksjon følger på de neste sidene.

 Avskogingsfrie leverandørkjeder 
Avskoging står for 10 til 15 prosent av de globale klimagassut-

slippene og truer biologisk mangfold. Ved å engasjere seg aktivt 

i egne leverandørkjeder kan Orkla gjøre en viktig forskjell. For 

råvarer fra tropiske områder samarbeider Orkla med utvalgte 

leverandører som gjennomfører egne programmer for å sikre 

avskogingsfri råvareproduksjon. Orkla har undertegnet New 

York-erklæringen om skogbevaring og rapporterer om fremgan-

gen i arbeidet gjennom CDP Forests. I 2020 har Orkla forbedret 

sin score på alle områder vurdert av CDP (tømmer, palmeolje, 

kveg og soya) og ligger nå på B-nivå. Orkla har likevel ikke nådd 

målet om at alle råvarer knyttet til risiko for avskoging som kon-

sernet bruker, skal være bærekraftig produsert innen 2020. Det er 

flere grunner til dette, blant annet at det er utfordrende å oppnå 

full sertifisering på visse materialer. I noen tilfeller har konsernet 

valgt å endre sertifisering, da den eksisterende ikke levde opp til 

Orklas krav. Det har også tatt lengre tid å finne gode metoder for 

sporbarhet, oppfølging og verifisering enn forventet. Til tross for 

dette vurderes fremdriften som god på de fleste områder. 

Flere detaljer om de forskjellige tropiske råvarene Orkla bruker 

finnes på side 83-85 og en detaljert beskrivelse av konsernets 

rutiner og arbeidsprosesser for avskogingsfrie leverandørkjeder 

samt med Orklas policy for null avskoging er tilgjengelig på  

Orklas nettsider. 
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Utfordringer
Kakaosektoren i Vest-Afrika, og spesielt i Elfenbenskysten, står overfor alvorlige utfordringer i form 

av fattigdom, lav produktivitet, menneskerettighetsbrudd og miljøforringelse. Mens det globale 

forbruket av sjokolade historisk sett har økt, faller kakaoproduksjonen på grunn av små avlinger, 

lav landbruksfaglig kompetanse, skadedyr og sykdommer. Alvorlige utfordringer som barnearbeid, 

avskoging og utarming av jorda henger sammen med underliggende årsaker som fattigdom, lave 

priser, mangelfull infrastruktur og svake tilsynsmyndigheter. 

Den globale pandemien har hatt en negativ innvirkning på kakaobønder, gjennom økte kostnader 

for helsetjenester, landbruksmaterialer og annet, men det er også en kortsiktig økt risiko for barne-

arbeid på grunn av stengte skoler. I tillegg har verdensmarkedsprisen på kakao falt, delvis drevet av 

redusert etterspørsel. Dette har hatt en negativ effekt på bøndenes inntekt.

Orklas tilnærming, utvikling i 2020 og veien videre
2020 var et historisk år for kakaoindustrien da LID (living income differential) ble introdusert av re-

gjeringene i Ghana og Elfenbenskysten, en ordning som Orkla støtter. LID er en premie som legges 

på toppen av kakaoprisen med sikte på å sikre en høyere pris for kakao og øke kakaobøndenes 

inntekt, dette vil igjen redusere fattigdom og andre problemer i verdikjeden. 

Orkla har en helhetlig tilnærming til å takle utfordringene i kakaosektoren. Konsernet samarbeider 

med leverandører som jobber aktivt for å følge opp underleverandører og kakao-kooperativer 

gjennom krav, veiledning og forbedringsprosjekter. I 2020 har Orkla utarbeidet en ny strategi for 

bærekraftig kakao, som vil bli implementert i 2021. Denne omfatter blant annet økt innsats for å 

Kakao
Kakao er en nøkkelråvare for sjokoladeproduksjon og brukes i 

Orklas mange, sterke lokale sjokolademerker i Norden og Baltikum. 

Orklas selskaper kjøper betydelige mengder kakao, både i form av 

ingredienser og ferdige sjokoladeprodukter. Verdikjeden til kakao 

er kompleks og består av mange ledd, fra kakaobønder i Ghana, 

Elfenbenskysten og andre land via prosesseringsselskaper i Afrika 

eller Europa, og videre til Orklas fabrikker. 

håndtere utfordringer knyttet til sporbarhet, barnearbeid, minstelønn og avskoging.  

Sertifisering fortsetter å være Orklas fundament i arbeidet med bærekraftig kakao. Orklas selskaper 

er nær målet om at all kakao skal være sertifisert gjennom UTZ Certified. I 2020 var andelen 84 

prosent. Blant annet skal Orkla Foods Sverige skifte til 100 prosent sertifisert kakao i 2021. For at 

kakao skal bli UTZ-sertifisert, må produksjonen oppfylle krav til sosiale forhold, miljø-, jordbruks- 

og forretningspraksis. De to sertifiseringsorganisasjonene UTZ og Rainforest Alliance har i 2020 

gått sammen under navnet «Rainforest Alliance». Dette har gitt en sterkere og mer komplett ser-

tifiseringsordning som ivaretar flere aspekter enn tidligere. Blant annet vil Child Labour Monitoring 

and Remediation System (CLMRS) bli inkludert i den nye standarden fra midten av 2021. CLMRS er 

et system for å avdekke og håndtere tilfeller av barnearbeid og forebygge gjentakelse. Dette gjøres 

gjennom å skape bevissthet og øke kunnskapen om emnet. Oppfølging og tilgang til data er også 

forbedret i den nye standarden. 

Systemer for sporbarhet er viktig for å takle mange av utfordringene i verdikjeden, blant annet for 

å sikre avskogingsfrie verdikjeder og gode forhold for bønder. Orkla vil fortsette samarbeidet med 

nøkkelleverandører om å etablere bedre systemer for dokumentasjon og oppfølging. Målet er at 

100 prosent av kakaoen Orkla kjøper, skal være sporbar innen 2025, og konsernet forventer god 

fremdrift allerede i 2021. Blant annet har Orkla Confectionery & Snacks Norge og Orkla Suomi lagt 

planer for å kjøpe kakao som er 90 prosent sporbar.

Viktigste opprinnelsesland

• Ghana 

• Elfenbenskysten
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Viktigste opprinnelsesland

• Indonesia

• Malaysia
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Utfordringer
Palmeolje er forbundet med risiko for avskoging, som fører til klimagassutslipp og ødeleggelse 

av naturenes økosystemer med påfølgende tap av biologisk mangfold. I tillegg er det risiko for 

brudd på arbeidstakerrettigheter i verdikjeden for palmeolje. Palmeolje kan også ha negative 

helsekonsekvenser, på grunn av høyt innhold av mettet fett.  

Orklas tilnærming, utvikling i 2020 og veien videre
Orklas selskaper jobber aktivt for at palmeoljen som brukes, er sporbar og bærekraftig produsert. 

Orkla bruker sertifiseringsordningen Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) for å redusere 

risikoen for avskoging og annen uønsket praksis. I tillegg har Orklas hovedleverandører iverksatt 

en rekke tiltak for å overvåke underleverandører, forebygge og slukke branner og fremme bæ-

rekraftig dyrking. Arbeidet med leverandøroppfølging og RSPO-sertifisering har fortsatt i 2020, 

men målet om 100 prosent sertifisert palmeolje er ikke nådd. I 2020 var andelen 94 prosent 

(RSPO SG, RSPO MB og RSPO Credits).

Palmeolje er en viktig råvare, også for selskaper som produserer renholds- og hygieneprodukter. 

Orkla Home & Personal Care har i 2020 blitt med på ASD (Action for Sustainable Derivatives), 

et bransjeinitiativ rettet mot leverandører og produsenter som bruker derivater, og ikke ren 

palmeolje. ASD jobber for å kunne spore palmeoljebruken helt tilbake til plantasjer, for å kunne 

kartlegge miljørelaterte og/eller sosiale utfordringer og bidra til forbedringer lokalt. 

Selskapene som bruker palmeolje, har lagt planer for en overgang til RSPO-sertifiserte råvarer 

for egne merkevarer i løpet av perioden 2019 til 2021. I 2020 skiftet blant annet Credin Danmark 

Palmeolje
Orklas selskaper har over lang tid drevet et aktivt produktutviklings-

arbeid for å erstatte palmeolje med alternative råvarer. Mange av 

selskapene innenfor Orkla Foods og Orkla Confectionery & Snacks 

bruker i dag ikke palmeolje i sine produkter. Orklas bruk av palme-

olje er primært knyttet til selskapene i Orkla Food Ingredients og 

produksjon av margarin. Arbeidet med å følge opp selskapenes 

leverandører og sertifisere palmeolje har fortsatt i 2020. 

til 100 prosent RSPO-sertifisert palmeolje. I tillegg vil noen av selskapene fortsette det krevende 

arbeidet for å fjerne palmeolje fra produktene sine.
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Utfordringer
Enkelte plantebaserte proteiner er forbundet med ulike typer bærekraftsutfordringer. Økende 

etterspørsel etter soya kan bidra til avskoging, spesielt i land som Brasil, som står for mye av 

soyaproduksjonen i verden. Med avskoging kommer tap av biologisk mangfold, økning av kli-

magassutslipp og risiko for krenkelse av rettighetene til urfolksamfunn. Orkla bruker soyaprotein 

primært fra Europa og USA, land med lav avskogingsrisiko, men der andre typer utfordringer kan 

oppstå.

Erter og raps er vanligvis brukt som erstatning for soya i plantebasert mat. For disse råvarene er 

risikoen for alvorlige brudd på menneskerettigheter og miljøstandarder lav, men utfordringer kan 

forekomme knyttet til bruk av plantevernmidler, gjødsel og monokulturer.

 

Orklas tilnærming, utvikling i 2020 og veien videre
Orkla bruker flere typer plantebaserte proteiner og jobber kontinuerlig med å finne nye interes-

sante alternativer som er bedre for miljø og helse. 

Blant annet er Orkla med på et forskningsprosjekt i regi av Lund Universitet, rettet mot å øke 

kunnskapen om raps som alternativ proteinkilde til soya. Målet er å oppnå en høykvalitetsingredi-

ens fra rapsfrø med gode teknologiske egenskaper.

Orkla er i ferd med å utarbeide en policy for bærekraftige innkjøp av soya, som vil omfatte alle 

råvarer basert på soya og soya brukt som fôr i forbindelse med produksjon av animalske råvarer. 

Selskapene jobber målrettet for at all soya skal være sertifisert, og andelen sertifisert soya var i 

Plantebaserte proteiner
Plantebaserte proteiner spiller en stadig viktigere rolle i Orklas  

satsing på plantebasert mat, og er i dag brukt i en lang rekke  

produkter som Anamma, TORO og NATURLI’®. Plantebaserte  

proteiner inkuderer blant annet soya, erter og raps.

2020 11 prosent. Reduksjonen siden 2019 skyldes bedre datakvalitet og strengere interne krav 

til hvilke sertifiseringsordninger som brukes. Dette har ført til endring av sertifiseringsordning for 

store deler av de innkjøpte volumene. Denne overgangen tar dessverre litt tid og påvirker der-

med resultatet i 2020. Orkla har en god plan for 2021, og har allerede gått over til å kjøpe soya 

med sertifiseringer på riktig nivå, noe som vil gi forbedrede resultater i neste års rapportering.

Vegetabilsk protein blir stadig viktigere for Orkla, og det er en prioritert oppgave for konsernet 

å sikre bærekraftige råvarer. I dag eksisterer ikke sertifiseringsordninger på riktig nivå for alle 

relevante materialer, og konsernet vil fremover jobbe med disse og med SAI Platform og deres 

FSA-standard for dette området.

Viktigste opprinnelsesland

• USA

• Canada

• Serbia

• Frankrike

• Belgia

• Nederland

• Sverige

• Estland

• Latvia

• Litauen

• Danmark
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Hasselnøtter
Utfordringer
Den største produsenten av hasselnøtter er Tyrkia med 70 prosent av den globale produksjonen. 

Dyrkingen av hasselnøtter kan medføre utfordringer som lav produktivitet, sosiale problemer 

knyttet til sesongarbeidernes arbeids- og boligforhold under innhøstingen og tilfeller av barne-

arbeid. Italia har i de siste årene økt produksjonen av hasselnøtter, og der kan det forekomme 

utfordringer knyttet til jordbrukspraksis, som for eksempel overdreven bruk av plantevernmidler 

og kunstgjødsel.

 

Orklas tilnærming, utvikling i 2020 og veien videre 
Som en følge av rapporter om brudd på arbeidstakerrettigheter i forbindelse med dyrkingen av 

hasselnøtter i Tyrkia i 2019 har Orkla-selskapene økt innsatsen på dette området. Orkla følger 

opp leverandørene gjennom SMETA-revisjoner og kontinuerlig dialog. SMETA-revisjoner gjør det 

mulig for bedrifter å vurdere leverandørene med tanke på arbeidsforhold og menneskerettig-

heter. I tillegg fortsetter arbeidet med å øke andelen av Rainforest Alliance-sertifiserte (tidligere 

UTZ) hasselnøtter. Arbeidet er fortsatt i tidlig fase og Orklas selskaper har i 2020 oppnådd en 

andel sertifiserte hasselnøtter på 2 prosent. Sertifiseringen bidrar til at hasselnøttene produseres 

med landbrukspraksis som bevarer biologisk mangfold og naturressurser, og med hensyn til ar-

beiderne og deres familier. Orkla Suomi har i 2020 gått over til kun Rainforest Alliance-sertifiserte 

hasselnøtter for sine sjokolader, snacks og kjeks, mens Orkla Confectionery & Snacks Sverige, 

Orkla Confectionery & Snacks Norge, Orkla Foods Sverige, Orkla Foods Norge og flere Orkla 

Food Ingredients selskaper vil skifte til sertifiserte hasselnøtter i 2021. Orkla vil også utforske 

muligheten til å starte et prosjekt om bærekraftig landsbrukspraksis i hasselnøttsektoren sammen 

med andre medlemmer av SAI Platform.  

Nøtter
Nøtter er en viktig ingrediens for Orkla, og de brukes blant annet i 

produkter som Nugatti, New Energy barer, Cuba barer, Nidar Spesial, 

Småsulten, Odense marsipan, KiMs nøtter, Paulúns granola og Kalev 

sjokolade. Orkla kjøper seks typer nøtter, men har i 2020 fokusert 

spesielt på håndteringen av hasselnøtter og cashewnøtter.

Cashewnøtter
Utfordringer
De fleste cashewnøttene produseres i Afrika og behandles deretter i Vietnam. Dette medfører lav 

sporbarhet og økte klimagassutslipp under transport. I tillegg foregår både primærproduksjonen 

og den første behandlingen i land med høy risiko for barnearbeid og dårlige arbeidsforhold.

Orklas tilnærming, utvikling i 2020 og veien videre 
Arbeidet med å sørge for at cashewnøtter er bærekraftig produsert, er svært vanskelig, siden det 

ikke finnes noen sertifisering som er både troverdig og omfattende nok.

Orkla deltar derfor i et bransjesamarbeid i regi av Etisk Handel Norge for å forbedre arbeidsfor-

holdene i leverandørkjeden for cashewnøtter. Prosjektet fokuserer på kunnskapsbygging både 

på gårdsnivå og i prosesseringen av nøtter i Vietnam. I 2020 ble den opprinnelige versjonen av 

prosjektet ferdig, med gode resultater. Blant annet har 338 bønder fått opplæring om ansvarlig 

landsbrukspraksis og cirka 40 underleverandører har fått opplæring om sosiale- og arbeidsrela-

terte forhold. Prosjektet har søkt offentlig støtte for å fortsette i 2021, enten med fokus på videre 

opplæring av bøndene som har blitt inkludert frem til nå, eller med utvidet opplæring til flere 

bønder.

Orkla vil også vurdere hvordan konsernet kan oppnå økt sporbarhet i verdikjeden for cashewnøt-

ter, inkludert bruk av digitale verktøyer for å spore råvarer tilbake til produsentene.

41 %
Mandler

12 %
Cashewnøtter

18 %
Hasselnøtter

26 %
Peanøtter

2 %
Pistasjenøtter

1 %
Valnøtter

Typer råvarer (innkjøpsverdi) Viktigste opprinnelsesland

•  USA

•  Ghana 

•  Elfenbenskysten

•  Tyrkia

•  Vietnam
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Utfordringer
Uavhengig av art eller geografisk opphav er utfordringen å forhindre overfiske og sikre bære-

kraftige fiskebestander, slik at den naturlige balansen i det marine økosystemet opprettholdes. I 

tillegg kan det forekomme sosiale utfordringer i deler av verdikjeden, som for eksempel brudd på 

arbeidernes rettigheter og arbeidsforhold. 

Orklas tilnærming, utvikling i 2020 og veien videre 
Sertifiseringer som Marine Stewardship Counci (MSC) og KRAV bidrar til å sikre at fiskebestand- 

ene Orkla-selskapene kjøper, blir overvåket og holdt på tilfredsstillende nivå. I tillegg utfører  

Orkla egne analyser av data for utviklingen i bestanden av de råvarene selskapene kjøper. 

I 2019 rapporterte Orkla en nedgang i andelen MSC-sertifiserte fiskeråvarer. Dette var et resultat av 

at de internasjonalt avtalte fiskekvotene for makrell var høyere enn anbefalingene fra ekspertorga-

nisasjonen ICES, og førte til at sertifisering av makrell ikke var mulig å oppnå. I 2020 har Orkla hatt 

dialog med norske og svenske myndigheter og andre sentrale aktører. Blant annet arrangerte Orkla 

i samarbeid med Sjømat Norge et seminar om bærekraftig fiske for cirka 60 deltakere fra fiske- og 

matvarebransjen, relevante organisasjoner og myndigheter i Norge og Sverige. Hensikten var å øke 

kunnskapen om problemene knyttet til forvaltningen av sild, makrell og kolmule i Nordøst-Atlan-

teren og diskutere mulige løsninger. Utfordringene knyttet til kvotefordeling har ført til ytterligere 

reduksjon i andelen MSC-sertifisert fisk, og andelen var i 2020 66 prosent.

Arbeidet med MSC-sertifisering av de råvarene selskapene kjøper, vil fortsette i 2021. Til tross for 

utfordringene med kvotetildeling mener forskere at både sildebestanden og makrellbestandene 

holder seg i god stand, men det vil være avgjørende å oppnå internasjonal politisk enighet om 

hvordan kvotene for sild og makrell skal fordeles mellom kyststatene, for å sikre bærekraftig fiske 

og fortsatt sertifiserte råvarer. 

Global Compact Norge etablerte i 2020 en handlingsplattform for bærekraftig fisk, der Orkla 

deltar. Formålet har vært å identifisere samarbeidsprosjekter knyttet til bærekraftig fiske, løse 

problemet med plastavfall fra havet og andre bærekraftsutfordringer relatert til hav, og arbeidet 

fortsetter i 2021. 

Marine råvarer
Fisk er en nøkkelråvare for både matrelaterte merkevarer som  

Stabbur-Makrell og Abba Sill og merker innen helse som Möller’s.  

Viktigste havområder

• Stillehavet

• Norskehavet

• Nordsjøen

• Nordvest-Atlanteren
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Merinoull
Utfordringer
Utfordringene knyttet til merinoull handler først og fremst om dyrevelferd. I tillegg kan ull være 

utsatt for bruk av miljøbelastende kjemikalier og prosesser i produksjonen og brudd på arbeider-

rettigheter, avhengig av hvor den kommer fra.   

Orklas tilnærming, utvikling i 2020 og veien videre 
Pierre Robert Group er opptatt av at merinoullen skal komme fra gårder med høye dyrevel-

ferdsstandarder. Blant annet er 100 prosent av merinoullen mulesing-fri. Mange plagg fra Pierre 

Robert Group er i tillegg Svanemerket, noe som innebærer at både produkt og produksjon 

har oppfylt en rekke miljørelaterte og sosiale krav. I 2020 var 95 prosent av alle merinoullplag-

gene fra merkevaren Pierre Robert svanemerket. Pierre Robert Group er også engasjert i et 

utviklingsprosjekt som omfatter arbeidstakerrettigheter og dyrevelferd i merinoullproduksjonen i 

Sør-Afrika, i regi av Norad og Etisk Handel Norge.

Bomull
Utfordringer
Bomull er en naturlig og fornybar fiber, men produksjonen er både vannintensiv og krever 

mye gjødsel og sprøytemidler, noe som kan føre til nedbryting av naturlige systemer og tap av 

biologisk mangfold. I tillegg kan kjemikaliene som brukes i behandlingsprosessen, føre til vann-

forurensning, og bomullsverdikjeden er utsatt for risiko for tvangsarbeid og barnearbeid.

Orklas tilnærming, utvikling i 2020 og veien videre 
For å sørge for at bomullen Orkla kjøper, er ansvarlig produsert, jobber Pierre Robert Group 

med overgang til økologisk bomull, spesielt Global Organic Textil Standard-sertifisert. GOTS er
 

Tekstilråvarer
Orkla-selskapet Pierre Robert Group tar en lederrolle i å redusere 

negativ miljørelatert og sosial påvirkning fra tekstilindustrien. De 

velger konsekvent mindre miljøbelastende råmaterialer og satser 

på sertifiseringer som sørger for ansvarlig produksjon.

Viktigste opprinnelsesland
•  Kina

•  Italia

33 %
Bomull

31 %
Ull (inkl. Merinoull)

34 %
Syntet  

(Polyamid,  
Polyester)

2 %
Regenererte fibre  
(Tencel, Modal,  

Viscose)  

Typer råvarer 
(innkjøpsverdi)

en anerkjent sertifiseringsordning for økologiske tekstiler, som stiller strenge krav til vann- og 

energisparing og begrenset bruk av sprøytemidler, fargestoffer og kjemikalier. I tillegg innebærer 

GOTS-sertifisering krav til sosiale forhold for arbeidere gjennom hele produksjonskjeden. Hele 

bomullsundertøykolleksjonen fra Pierre Robert-merket er laget med 100 prosent økologisk serti-

fisert bomull, og i 2020 var andelen plagg laget av GOTS- eller OCS-sertifisert (Organic Content 

Standard) økologisk bomull i Pierre Robert Group 84 prosent av alle bomullsprodukter.  

Syntetfiber 
Utfordringer
Syntetiske materialer er ofte nødvendige for å skape fleksible og funksjonelle plagg. Samtidig 

er disse tekstilene i hovedsak laget av olje, som er energi- og ressurskrevende å utvinne og ikke 

fornybar. I tillegg kan syntetiske plagg slippe mikroplast under vask.

Orklas tilnærming, utvikling i 2020 og veien videre 
Pierre Robert Group jobber systematisk for å skifte fra jomfruelige til resirkulerte syntetiske 

materialer, som resirkulert polyamid fra tekstilavfall, og resirkulert polyester laget av PET-flasker 

(Global Recycled Standard-sertifisert). I 2020 ble flere nye produkter lansert med resirkulert 

syntetfiber (les mer på side 73), og andelen resirkulert syntetfiber lå på 25 prosent av totale 

syntetfiber. For å møte utfordringene med mikroplast i havet, er Pierre Robert Group engasjert 

i et forskningsprosjekt i regi av SINTEF og NTNU, og jobber i tillegg målrettet for å bevisstgjøre 

forbrukerne om problematikken.
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Bærekraftig emballasje   
Emballasje har en viktig funksjon når det gjelder å beskytte pro-

dukter, forlenge holdbarheten og tilrettelegge for enkel bruk. 

Samtidig har miljøutfordringene ved engangsplast skapt et 

bredt engasjement for å finne nye emballasjeløsninger.

Den største utfordringen med emballasje er at den ofte ikke blir gjen-

vunnet eller brukt på nytt, og dette fører til overdreven ressursbruk. 

Dårlig avfallshåndtering fører dessuten til unødvendig forsøpling. 

Bærekraftig emballasje er en viktig dimensjon i Orklas kriterier for bære-

kraftige produkter. For Orkla innebærer bærekraftig emballasje redusert 

bruk av ressurser ved at emballasjen er enkel å gjenvinne, optimalisert 

med tanke på størrelse, lagring og transport og laget av resirkulerte ma-

terialer.

Rundt 20 prosent av emballasjen Orkla bruker, er plast i ulike former. 

Plast kommer vanligvis fra ikke-fornybare ressurser, og Orkla er opptatt 

av å redusere bruken av ny plast. Selskapene jobber målrettet for å ta i 

bruk resirkulert eller fornybar plast og fremme overgangen til sirkulære 

verdikjeder. I samarbeid med emballasjeleverandører og andre partnere 

jobber Orkla med å utvikle nye emballasjeløsninger som minimerer bru-

ken av fossile råvarer og bidrar til økt gjenvinning. 

Ifølge Orkla Sustainable Life Barometer-undersøkelsen 2020 sier så 

mange som 72 prosent at de er bekymret for de negative konsekvens- 

ene av å bruke plastemballasje. Totalt 63 prosent sier det er viktig for 

dem at produktene de kjøper, har resirkulerbar emballasje. Men omtrent 

like mange synes det er vanskelig å vite om emballasjen er resirkulerbar.



90 BÆREKRAFTIGE INNKJØP

rialer for flere emballasjekomponenter, og har erstattet etikettmateriale 

av papir med HDPE (High-density polyethylene) på Klorin og Salmi, noe 

som vil øke resirkulerbarheten for disse flaskene.

Selskapene i Orkla Food Ingredients har fortsatt satsingen på gjenvinn-

bar emballasje til profesjonelle kunder innenfor bakeri-, serverings- og 

iskremmarkedet. Blant annet har Dragsbæk Group lansert flere pro-

dukter i bokser av mono-materiale og fortsatt arbeidet for at bokser i 

komposittmateriale skal få en ny type lim, som gjør det mulig å skille og 

dermed sortere riktig. I tillegg har Condite Group også tatt i bruk nye og 

mer resirkulerbare materialer i flere emballasjekomponenter for å øke 

resirkulerbarheten. 

Orkla har som mål at 100 prosent av emballasjen skal være gjenvinnbar 

innen 2025. I 2020 var 95 prosent av emballasjen Orkla brukte, laget av 

materialer som er mulig å gjenvinne.

En utfordring som Orklas selskaper møter når de utvikler resirkulerbar 

emballasje, er lokale avfallssystemer og teknologier for gjenvinning, 

som ofte ikke er avansert nok til at emballasjeavfallet faktisk blir gjen-

vunnet. Orkla jobber på tvers av land for å oppmuntre til utvikling av 

bedre systemer for gjenvinning gjennom samarbeidsprosjekter og 

myndighetsdialog. I tillegg bidrar Orkla til en sirkulær økonomi ved å øke 

etterspørselen etter resirkulert plast, som forhåpentligvis vil føre til en 

raskere utvikling av gjenvinningssystemer. 

Utvikling 2020
Orkla har de siste tre årene i vesentlig grad styrket kompetansen på 

design for gjenvinning og utvikling av bærekraftige emballasjeløsninger. 

Selskapene er involvert i en rekke utviklingsprosjekter i samarbeid med 

leverandører, eksterne fagmiljøer og andre aktører i verdikjeden. Orklas 

mål for gjenvinning og bruk av resirkulerte og fornybare materialer er 

krevende å nå, men konsernet har en positiv utvikling på dette området.

Orklas selskaper har i 2020 fortsatt innsatsen for å optimere emballasjen, 

designe emballasjen for enkel gjenvinning og utvikle nye emballasje-

løsninger basert på gjenvinnbare, resirkulerte eller fornybare materialer. 

Orkla har styrket samarbeidet med nøkkelleverandører, kompetansemil-

jøer, organisasjoner og andre selskaper for å finne gode og innovative 

løsninger.

Design for gjenvinning
Arbeidet med design for gjenvinning har i 2020 fortsatt i alle deler av 

konsernet. Selskapene er spesielt opptatt av å finne gode alternativer 

til materialer som er teknisk vanskelig eller kostbare å gjenvinne. Dette 

inkluderer blant annet emballasje laget av sammensatte materialer 

som ikke kan deles i gjenvinningsprosessen. Orkla Confectionery & 

Snacks Norge lyktes i 2019 med å utvikle en gjenvinnbar chipspose i 

mono-plast, og har i 2020 tatt i bruk denne posen for flere produkter slik 

som Totenflak chips. Den nye posen er også introdusert for Orkla Con-

fectionery & Snacks-selskaper i andre land. 

Orkla Foods Sverige har byttet til skåler av gjennomsiktig plast for FELIX 

-ferdigretter, slik at skålene nå kan gjenvinnes, noe som gjør det mulig 

å resirkulere 91 tonn plast per år. Orkla Home and Personal Care har 

erstattet plasttyper som er vanskelig å gjenvinne, med alternative mate-
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Emballasje fra resirkulerte og fornybare materialer 
Orklas selskaper jobber aktivt for å bruke mer resirkulerte materialer 

i emballasjen, og andelen i 2020 utgjorde rundt 47 prosent totalt og 

rundt 9 prosent av plastemballasjen kom fra fornybare eller resirkulerte 

materialer. Målet mot 2025 er at 75 prosent av total emballasje og 50 

prosent av plastemballasje skal være laget av resirkulerte materialer eller 

fornybare materialer. Dette er krevende fordi tilgangen til slike materialer 

er begrenset, og fordi resirkulert plast ofte ikke tilfredsstiller kravene til 

mattrygghet.

Orkla Foods Sverige har relansert BOB i flasker laget av 100 prosent 

gjenvunnet plast. Orkla Foods Norge har gjort det samme med sine 

FUN-produkter og Idun Industri har tatt i bruk gjenvunnet plast i sine 

surdeigsbøtter. Andelen resirkulert plast har også økt til cirka 50 prosent 

i Define Hair Care-flasker, til 80 prosent i Define-brett, til 75 prosent i 

Grumme-såpeflasker og til 90 prosent i Dragsbæk Groups brett, som 

brukes til fersk pasta og NATURLI’®-produkter.

Orkla Eesti innførte i 2020 pappkopper for løsvekt godteri i sine sjoko-

ladebutikker, og erstattet plastlokk med et mer bærekraftig alternativ. 

Fra 2021 vil koppene også bli produsert av FSC-sertifisert papp med et 

beskyttende belegg i BioPBS. Slike kopper vil være fullstendig kompos-

terbare under naturlige forhold og resirkulerbare i papiravfallsstrømmen. 

Som en del av det samme prosjektet er alle plastposer erstattet med 

FSC-sertifiserte papirposer i Orkla Eestis sjokoladebutikker.

Orkla ønsker å bidra til å skape et marked for resirkulerte materialer ved 

å etterspørre slike alternativer og utvikle alternativer til fossil plast som 

tilfredsstiller konsernets krav til mattrygghet og produktkvalitet. I 2020 

har Orkla Confectionery & Snacks Sverige lansert fire varianter av OLW-

 Samarbeid for økt gjenvinning
Orkla vil bidra aktivt for at det blir utviklet og tatt i bruk initiativer 

og teknologier for å effektivt kildesortere og gjenvinne emballasje 

fra hverdagsprodukter, og deltar i flere prosjekter på tvers av land 

og sektorer for at dette skal skje.

HolyGrail 
HolyGrail er et internasjonalt samarbeidsprosjekt i regi av med-

lemsorganisasjonen AIM. Målet er å teste et vannmerke for 

emballasje som gjør det mulig å spore emballasjen gjennom 

verdikjeden. Ved å identifisere plasttype og tidligere bruksområder 

kan emballasjeavfallet sorteres mer presist, og kvaliteten på den 

resirkulerte plasten forbedres. Orkla har vært involvert i prosjektet 

siden 2019, og i 2020 ble de nye løsningene testet på flere pro-

dukter. 

Et felles piktogram-system 
Orkla Foods Danmark har i 2020 deltatt i et program for å har-

monisere resirkuleringslogoer på produkter og søppelkasser, 

slik at det blir lettere for sluttbrukerne å sortere emballasjeavfall 

riktig. Initiativet skjer i regi av den danske avfallsforeningen, og 

merkevaren NATURLI’® har allerede begynt å inkludere de nye 

piktogrammene på sin emballasje.

En ny nasjonal merkeordning for avfall er i 2020 også lansert i 

Norge i regi av Avfall Norge og LOOP. Orkla-selskapene har vært 

involvert i dialogen om ordningen og er i ferd med å ta i bruk de 

nye symbolene. 
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chips i poser laget av bioplast fra furuolje, et restprodukt fra den nordiske 

skogindustrien. Bioplasten i emballasjen fører til 50 prosent reduksjon 

av CO2-utslipp i forhold til konvensjonell plastemballasje. Flere av Orklas 

øvrige selskaper utreder også muligheten for å ta i bruk fornybare mate-

rialer, og lanseringer er forventet i 2021 for flere merkevarer.

Redusert materialbruk
Orklas selskaper jobber for å finne kreative løsninger for å redusere 

mengden materiale i emballasje. Dette gir mer effektiv bruk av ressurser 

og bidrar til optimalisert transport, siden det fører til lavere vekt eller 

mindre størrelser. I 2020 har Orkla Foods Romania gjennomført tiltak 

for å redusere mengden papp i pappesker og mengden glass i krukker. 

Dette vil føre til en reduksjon på rundt 13 tonn papp og 32 tonn glass per 

år. Orkla Home & Personal Care har redusert mengden plast i korkene på 

OMO-, Blenda- og Milo-produkter med 52 prosent. Dette tiltaket alene 

fører til 25 tonn mindre plast per år. Orkla Confectionery & Snacks’ To-

tenflak-chips har blitt relansert i en ny, mindre pose som fører til 12 tonn 

mindre plast per år. Pierre Robert-merket har byttet fra plast til pappem-

ballasje for alle sine produkter i 2020, og med dette sparer selskapet 

rundt 33 tonn plast per år.

Den samlede mengden emballasje brukt i Orklas produkter, i forhold til 

omsetning, ble i 2020 redusert med 6 prosent fra året før. 

 

Orkla Health: Go circular, choose square 
Orkla Health har gjort en vurdering av emballasjen til samtlige 

kosttilskuddsprodukter produsert ved selskapets fabrikk på Ishøj, 

og lanserte i 2020 en plan for overgangen til mer miljøvennlige 

emballasjeløsninger. Fra 2020 av ble eksisterende emballasje i 

polypropylen, polyetylen og glass erstattet med mer bærekraftige 

materialer. Prosjektet omfatter 189 produkter fordelt på 21 mer-

ker. Fabrikken i Ishøj produserer kosttilskudd til Norden og flere 

andre land i verden.

Den nye emballasjen fremmer overgangen til en sirkulær verdikjede, 

der emballasjen både kan resirkuleres og består av resirkulerte ma-

terialer. De nye boksene er laget med 48 prosent (fargede bokser) 

og 100 prosent (transparente bokser) resirkulert PET. Boksene vil 

også få nye etiketter og lokk laget av biobasert plast, som betyr at 

plasten utvinnes fra fornybare og bærekraftige ressurser, som i dette 

tilfellet er bioavfall fra husholdning og industri. Den nye boksen har 

en rektangulær form, slik at de kan stables mer effektivt og redusere 

utslipp under transport.
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 Visste du at?
Orkla er med i flere samarbeidsprosjekter for å utvikle nødvendig 

kompetanse og løsninger for å realisere visjonen om sirkulære 

emballasjekjeder. Her er noen eksempler:

• Orkla fortsatte engasjementet i Forum for sirkulær plastem-

ballasje. Forumet har tidligere lansert et veikart for hvordan 

aktørene i verdikjeden for emballasje i Norge kan bidra til å 

realisere den europeiske strategien for plast i en sirkulær øko-

nomi. Medlemmene av forumet samarbeider om tiltak som 

skal få dette til å skje. 

• Kotipizza ble med i et forskningsprosjekt, drevet av det finske 

forskningssenteret VTT, som har som formål å oppdage, 

designe og implementere nye sirkulære modeller ved å gjen-

bruke emballasjemateriell fra kunder. Prosjektet er finansiert av 

den finske staten, varer i tre år og involverer store aktører i den 

finske matindustrien.

• Orkla Foods Norge fortsatte prosjekt Grønne Muligheter 2, 

som skal sikre en mest mulig sirkulær emballasjeøkonomi i 

Orkla Foods Norge uten å øke matsvinn. Prosjektet får støtte 

fra Forskningsrådet til 2023. 

• Orkla Home & Personal Care har fortsatt engasjementet i 

bransjesamarbeidsprosjektet Futurepack. Prosjektet ble ferdig 

i 2020 og har bidratt til viktig kunnskap om implementering 

av sirkulær økonomi-prinsipper i plastemballasje. Prosjektet 

har vist at konvertering av biomasse og plastavfall til ressurser 

for bioplast kan være en attraktiv fremtidig løsning og gitt ny 

kunnskap om bruk av PCR-materialer (Post Consumer  

Recycled) i emballasjeapplikasjoner. 

Veien videre
Bærekraftig emballasje er en av Orklas viktigste prioriteringer også for 

2020. Orkla vil engasjere seg aktivt i samarbeidsprosjekter med leveran-

dører, relevante fagmiljøer og andre selskaper for å utvikle gjenvinnbar 

emballasje og øke bruken av resirkulerte og fornybare materialer. Orkla 

vil også fortsette arbeidet med å skape et marked for resirkulert plast ved 

å øke bruken av dette.  
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Dyrevelferd   
Orkla har mange produkter som inneholder ingredienser  

eller komponenter som stammer fra dyr, og som en ledende 

næringsmiddelprodusent ønsker Orkla å gjøre en forskjell ved  

å sørge for dyrenes velferd i verdikjeden. 

   
I 2018 utviklet Orkla en dyrevelferdspolicy som omfatter dyrenes velferd 

før, under og etter dyrenes produktive liv. Metoder for overvåking og 

forbedring av dyrenes velferdsstandarder i hele Orklas globale verdikjede 

baserer seg på Verdens helseorganisasjons fem friheter: Frihet fra sult og 

tørst, frihet fra ubehag, frihet fra smerte, skade eller sykdom, frihet til å 

uttrykke normal oppførsel og frihet fra frykt og (kronisk) nød. Formålet 

med Orklas dyrevelferdspolicy er å øke bevisstheten om dyrevelferd 

samt å guide Orklas leverandører og bidra til mer ansvarlig forretnings-

praksis. 

Retningslinjene for dyrevelferd gjelder for alle animalske råvarer og på 

tvers av Orklas geografiske virksomhetsområder. I tillegg har konsernet 

utviklet detaljerte dyrevelferdskrav tilpasset kravene til hver type råvarer 

(PCR = Product Category Requirements) for de største kategoriene, 

inkludert oksekjøtt, svinekjøtt, meieriprodukter og egg. En mer detaljert 

beskrivelse av disse finnes på Orklas nettsider.

Utvikling 2020
Orkla fortsatte i 2020 arbeidet med å forbedre kravene til dyrevelferd. 

Etter dialog med leverandører, dyrevelferdsorganisasjoner og andre 

interessenter har Orkla vedtatt nye dyrevelferdskrav for egg og meieri-

produkter. Disse kravene må være oppfylt senest i 2025, men mye vil bli 

oppfylt tidligere.
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De nye kriteriene for egg inkluderer krav til Orklas produksjonsbedrifter 

om å bruke egg fra burfrie høns og tiltak for å berike hønenes livsmiljø 

ved å gjøre det mulig for dem å ha en mer naturlig atferd, for eksempel 

gjennom støvbading. Orkla Foods Norge, Dragsbæk, Sonneveld, Orkla 

Foods Danmark og Orkla Foods Sverige er blant Orkla-selskapene som 

allerede har benyttet egg fra burfrie høner i noen tid. Den pågående 

utrullingen av Orklas nye konsernpolicy til alle fabrikker som bruker egg 

som inngangsråvare, betyr at flere høner i enda flere land nå vil ha nytte 

av det.

De nye kravene til meieriingredienser inkluderer å gi melkekyr mer tid 

ute og bruke anestesi under operasjoner som avhorning. Dette er relativt 

vanlig praksis i nordiske land, men kan representere et risikoområde når 

produktene kommer fra andre land.

Veien videre
Implementeringen av de nye dyrevelferdskriteriene for Orklas viktigste 

animalske ingredienser vil fortsette i 2021. Det samme gjelder den nye 

konsernpolicyen for innkjøp av egg. I 2021 vil Orkla også implementere 

en policy for slaktekylling. Med disse tiltakene har Orkla tatt viktige skritt 

mot målet om at alle ingrediensene Orkla kjøper, skal komme fra bære-

kraftige kilder.
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Fremtidens jordbruk
I løpet av de neste ti årene må alle sektorer halvere sine klimagass-

utslipp for å nå 1,5-gradersmålet satt i Parisavtalen. Matproduksjon 

står for 25 prosent av verdens klimagassutslipp og spiller en nøk-

kelrolle i å takle klimautfordringene verden står overfor. 

Etablering av rettferdige, sunne og miljøvennlige matsystemer er derfor 

et hovedtema i diskusjonene om en bærekraftig utvikling i FN, EU og 

matvaresektoren. Klimaendringene øker risikoen for ekstremvær, tørke 

og flom, og det blir stadig viktigere å bygge motstandsdyktige mat-

systemer for å sikre ernæring til verdens voksende befolkning. I tillegg 

har økt etterspørsel etter landbruksprodukter ført til overdreven bruk av 

plantevernmidler og aggressiv landbrukspraksis, som forårsaker jordfor-

ringelse, avskoging og tap av biologisk mangfold. 

For Orklas selskaper er det viktig å bruke råvarer som er bærekraftig 

produsert, og at tilgangen på disse er stabil. Innen 2025 skal alle vikti-

ge jordbruksprodukter være kjøpt inn i tråd med Orklas prinsipper for 

bærekraftig jordbruk. Konsernet har siden 2018 vært med på samar-

beidsinitiativet Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI Platform), 

og jobber med SAIs felles rammeverk for bærekraftig jordbruk, Farm 

Sustainability Assessment (FSA). 

Gjennom kontraktsdyrking og nært samarbeid med gårdbrukere i flere 

av de landene der Orklas selskaper holder til, påvirker selskapene bruken 

av sprøytemidler og sikrer at råvarene er produsert i henhold til Orklas 

krav til trygg mat, dyrevelferd og miljø. En god dialog med produsentene 

legger også fundamentet for enda tettere samarbeid fremover. 
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Vern om bier

Bier spiller en nøkkelrolle i pollinering av planter, samtidig som 

antall bier i naturen har falt kraftig de siste årene. For å bidra til 

biologisk mangfold støtter noen av Orklas selskaper eksterne 

initiativ for å beskytte bestanden av bier. 

Felix Austria med müsli-merket Knüsperli, har vært partner 

med Hektar Nektar siden 2018 og utstyrt en privat birøkter 

med en biekoloni hvert år siden da.

I 2020 begynte Jästbolaget å støtte kampanjen «Operation: 

Rädda bina» fra den svenske Naturvernforeningen som har 

som formål å redde truede ville bier. I tillegg har Jästbolaget 

dyrket bievennlige planter på selskapets anlegg for å gi både 

humler og bier mat.

Orkla vil i 2021 fortsette samarbeidet med råvareleverandører, lokale 

gårdbrukere og SAI Platform om forbedringer som kan bidra til mer 

bærekraftig landbruk. Samtidig vil konsernet fortsette dialogen med an-

dre selskaper, fagmiljøer og organisasjoner om hvordan omstillingen til 

bærekraftige matsystemer bør skje. 

Lokalt samarbeid
Lokalt samarbeid er en nøkkel for å sørge for at ansvarlig produserte 

jordbruksprodukter blir benyttet på tvers av selskaper og land. Orklas 

selskaper er i dialog med lokale myndigheter for å vurdere lokale stan-

darder for ansvarlig jordbrukspraksis opp mot det rammeverket Orkla 

benytter. I tillegg er Orklas norske selskaper involvert i etableringen 

av en ny samarbeidsplattform for bærekraftig mat i regi av UN Global 

Compact.

MTR har siden 2018 deltatt i et samarbeid med Uluvayogi Horticulture 

Farmers Producer Company (HFPC) fra Hubballi i Karnataka, for å skaffe 

Byadgi-chilli direkte fra bønder til en rettferdig pris ved å eliminere mel-

lommenn. Samarbeidet tar sikte på å sikre bærekraftig dyrking av chili og 

forbedre bøndenes produktivitet og samlede husholdningsinntekt med 

20 prosent i løpet av en femårig prosjektperiode.

Orkla Eesti har et nært samarbeid med rundt 20 lokale bønder i en 

omkrets på 150 km rundt Orklas fabrikker i Estland. I tillegg til løpende 

kontakt har Orkla Eesti i tidligere år tatt bøndene med på utdannings-

turer til tyske og finske produsenter for å lære av deres erfaringer og bli 

kjent med moderne agrotekniske metoder. Tiltaket har blitt godt mottatt 

og hjalp bøndene til å øke avlingene betydelig. Derfor er planen å fort-

sette med dette når omstendighetene rundt koronapandemien tillater 

det igjen. Orkla Eesti bidrar også med dekkmateriale til grønnsakssenger 

og frø til leverandører av agurk og gresskar og til agurkdyrkere.
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GRI-ref. Indikatorer Enhet 2020 2019 2018

Ansvarlige innkjøpsrutiner

308-1 Andel nye leverandører vurdert mht miljørisiko % 100 100 100
308-2 Leverandører vurdert mht miljørisiko gjennom revisjon eller selvevaluering Antall 65 1041 307
308-2 Leverandører hvor miljøavvik er identifisert Antall 1 5 7
308-2 Andel av leverandører med miljøavvik hvor forbedring er avtalt % 100 100 100
308-2 Andel av miljørelaterte avvik som er utbedret % 0 63 75
308-2 Andel av leverandører med miljøavvik hvor avtalen er avsluttet  % 0 0 0
414-1 Andel nye leverandører risikovurdert mht sosiale forhold % 100 100 100
414-2 Leverandører vurdert mht sosiale forhold gjennom revisjon eller selvevaluering Antall 65 104 75
414-2 Leverandører hvor avvik knyttet til sosiale forhold er identifisert Antall 30 46 33
414-2 Andel av leverandører med avvik knyttet til sosiale forhold hvor forbedring er avtalt % 100 100 100
414-2 Andel avvik knyttet til sosiale forhold som er utbedret % 76 78 57
414-2 Andel av leverandører med avvik knyttet til sosiale forhold hvor avtalen er avsluttet  % 0 0 0
204-1 Andel av innkjøp fra lokale leverandører2 % 56 56 56

Bærekraftige innkjøp

1 Inklusiv mattrygghetsrevisjoner
2 Leverandører som befinner seg i samme land som Orklas mottakende virksomhet
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GRI-ref. Indikatorer Enhet 2020 2019 2018

Bærekraftige råvarer

301-1 Forbruk råvarer3 Tonn 875 350 884 000 959 200
301-1 Andel fornybare råvarer4 % 93 96 94
FP2 Andel sertifisert kakao av totalt innkjøpt volum (UTZ Certified eller Fairtrade) % 84 77 77
FP2 Andel sertifiserte marine råvarer av totalt innkjøpt volum (MSC eller ASC) % 66 78 85

FP2

Andel sertifisert palmeolje og palmekjerneolje av totalt innkjøpt volum 
- RSPO SG
- RSPO MB
- RSPO Credits

%
%
%
%

94
31
36
27

87
38
18
31

75
31
17
28

FP2 Andel sertifisert soya (RTRS - Roundtable on Responsible Soy Certification, ProTerra) % 11 55 -
FP2 Andel sertifiserte hasselnøtter (Rainforest Alliance) % 2 - -
FP2 Andel tekstilprodukter med Svanemerket % 5 5 4
FP2 Andel sertifisert økologisk bomull av totale bomullsinnkjøp i verdi (GOTS, OCS) % 84 57 41
FP2 Andel verifisert mulesing-fri merinoull av totalt innkjøpt volum % 100 100 100

Bærekraftig emballasje

301-1 Andel emballasje med materialer fra fornybare kilder6 % 35 29 31
301-2 Andel av total emballasje med innhold av resirkulert materiale6 % 47 35 44
Egendefinert Andel av total emballasje som kan materialgjenvinnes6 % 95 94 94
301-1 Forbruk av emballasje, alle typer6 Tonn 156 717 151 742 133 500
301-1 Forbruk av plastemballasje5,6 Tonn 32 332 29 750 27 110
301-2 Andel av plastemballasje fra fornybare eller resirkulerte materialer % 9 6 3
301-1 Forbruk av emballasje pr omsetning, alle typer6 Tonn/mill. NOK 3,3 3,5 3,3

3 Råvarer til egen produksjon, ekskl. innkjøpte ferdigvarer 
4 Omfatter råvarer fra landbruk, andel av samlede råvarer (innkjøpsverdi) 
5 Omfatter både ren plastemballasje og sammensatte materialer
6 Omfatter papirbaserte materialer og biobasert plast. Forbedret rapportering gjør at dataomfanget for 2020 er større enn tidligere



Ernæring og sunnhet
• Produkter for sunn livsstil

• Samarbeid for bedre folkehelse
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Det store bildet
Det er en klar sammenheng mellom mat, helse og klima. FNs klimapanel 

anslår at verdens kjøttforbruk må halveres for at verdens klimamål skal 

nås. Samtidig ønsker stadig flere forbrukere å spise sunt og bærekraftig, 

og etterspørselen etter plantebasert mat øker kraftig. Dreiningen mot 

økt forbruk av plantebasert mat og sunnere produkter forsterkes av at 

mange dagligvarekjeder og andre profesjonelle kunder i stadig større 

grad etterspør denne typen produkter. For Orkla representerer dette 

innovasjonsmuligheter.  

Livsstilsrelaterte sykdommer som følge av overvekt er en stor global 

helseutfordring, og myndigheter i mange land fortsetter innsatsen for å 

bedre kostholdet i befolkningen. Som en del av arbeidet med EUs «Farm 

to Fork Strategy» pågår det en aktiv diskusjon omkring merkeordninger 

og andre tiltak for å fremme overgangen til et sunt og bærekraftig kost-

hold. 

Orklas påvirkning
Orkla bidrar til en bedre folkehelse både ved å utvikle nye sunnere alter-

nativer og ved å gjøre eksisterende folkefavoritter sunnere. Selskapene 

reduserer andelen salt, sukker og mettet fett i stadig flere matvarer som 

inngår i det daglige kostholdet til mange mennesker. 

Sunn mat øker i popularitet, og Orkla tilbyr stadig flere sunnere alternati-

ver innenfor snacks, kjeks og mellommåltider og produkter skreddersydd 

for ulike behov. Innenfor bakeribransjen tilbyr Orkla Food Ingredients en 

innovativ portefølje med sunne og grove bakervarer og veganske brød 

og kaker. 

Orklas tilnærming
Orkla-selskapenes arbeid med produktutvikling og innovasjon tar 

utgangspunkt i lokale behov og smakspreferanser. Samtidig jobber sel-

skapene systematisk med å bedre produktenes ernæringsprofil og driver 

aktivt utviklingsarbeid for å redusere mengden salt, sukker og mettet fett. 

En nærmere beskrivelse av konsernets rutiner og arbeidsprosesser for 

ernæring og sunnhet er tilgjengelig på Orklas nettsider under GRI Mana-

gement Approach.

Orklas arbeid med ernæring og sunnhet støtter opp under FNs bæ-

rekraftsmål nummer 2 om tilgang til trygg og næringsrik mat og mål 

nummer 3 om god helse og livskvalitet.

• Doble forbruket av produkter og tjenester som bidrar til en 

sunnere livsstil

• 15 % mindre salt og sukker1

• Inspirere til en sunnere livsstil 

1 Gjelder reduksjon i det samlede forbruket av salt og sukker fra Orklas matvarer.  

   Basisår 2015.

Bærekraftsmål frem  
mot 2025
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Produkter for sunn livsstil   
Orkla er opptatt av å bidra til et godt kosthold. Derfor står utvik-

ling av sunnere matvarer høyt på agendaen til selskapene.

 
Som en ledende produsent av mat og andre dagligvarer er Orkla opptatt 

av å bidra til en sunn livsstil hos forbrukere. Tilsynelatende små endringer 

i salt, sukker og fettinnholdet i produkter som spises og drikkes hver dag, 

kan gi viktige forbedringer i folkehelsen. Orklas filosofi er at sunn mat 

skal smake godt. Derfor går selskapene i konsernet aldri på kompromiss 

med smak i arbeidet med å redusere andelen salt, sukker og mettet fett i 

kjente favoritter eller med å utvikle nye produkter.

Orklas selskaper jobber langsiktig og målrettet for å redusere det sam-

lede bidraget av sukker og salt fra produktporteføljen med 15 prosent i 

perioden 2015 til 2025. For å lykkes i utviklingsarbeidet uten å redusere 

produktenes smaksopplevelse eller mattrygghet, samarbeider selska-

pene med eksterne fagmiljøer. Orklas selskaper har de siste 15 årene 

oppnådd en vesentlig reduksjon i mettet fett, blant annet ved å erstatte 

palmeolje med sunnere oljer. I tillegg lanserer selskapene gode alternati-

ver med fullkorn og mer grønnsaker, og Orklas fiskesortimentet utvikles 

også kontinuerlig. 

God og tydelig informasjon er en viktig forutsetning for at forbrukere 

skal kunne ta bevisste valg i butikken. Orkla er opptatt av å gjøre det en-

kelt for kunder og forbrukere å vite hva produktene inneholder, gjennom 

faktabasert og tydelig produktinformasjon.

Plantebasert mat 
Orkla utvider stadig porteføljen med plantebaserte produkter, og 

mange av disse representerer sunnere alternativer til matvarer basert 

på kjøtt- og meieriråvarer. Ifølge Helsedirektoratet kan et plantebasert 
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kosthold gi gode helseeffekter, og det er forbundet med lavere risiko for 

ulike sykdommer. Orkla har flere plantebaserte produkter som erstatter 

animalsk protein, og som er basert på blant annet havre, mandler, soya, 

erter og ris. Plantebaserte erstatningsprodukter er ofte prosesserte. Orkla 

er opptatt av å velge gode råvarer og hele tiden jobbe med å forbedre 

prosessene.

Utvikling 2020
I 2020 har Orkla fortsatt satsingen for å tilby sunnere mat til forbrukerne. 

En viktig investering har vært kjøpet av merkevaren Havrefras, inkludert 

Rug Fras og Mini Fras, som har en sterk markedsposisjon i Skandinavia 

innen sunne frokostblandinger. Produktene er rike på fibre og er nøkkel-

hullsmerket. Samtidig har flere sunnere produktet blitt lansert på tvers 

av markeder, og arbeidet med reduksjon av salt og sukker har resultert i 

flere produktendringer.

I 2020 var andelen av omsetningen fra produkter som bidrar til en sunn 

livsstil 19 prosent1 samme nivå som i 2019.

Reduksjon av sukker, salt og mettet fett
Flere Orkla-selskaper har i 2020 oppnådd vesentlige reduksjoner i salt, 

sukker og mettet fett gjennom relansering av eksisterende produkter og 

lansering av nye. 

Blant annet har Sonneveld redusert salt og sukker i bakeriprodukter og 

Orkla Foods Romania har redusert salt i Unirea Original margarin. Orkla 

Foods Norge har oppnådd betydelig sukkerreduksjon gjennom nye 

varianter av Fun Light uten sukker. Orkla Foods Sverige har lansert en 

ny müsli uten sukker under merkevaren Paulùns, og Orkla Foods Norge 

har lansert havregrøt ferdig i kopp, uten tilsatt sukker og med nøkkelhull 

under merket Bare Bra. Både Idun i Norge og Beauvais i Danmark har 

lansert ketchup uten tilsatt sukker og med nøkkelhull. I Danmark lanserte 

Credin ulike kakeprodukter uten tilsatt sukker, med lavt fettinnhold og 

høyt fiberinnhold.

Orklas samlede forbruk av sukker og salt er redusert med henholdsvis 

9 prosent og 6,5 prosent siden 20152 . Selskapene har i 2020 redusert 

sukkerinnhold i kategorier som syltetøy, saft og drikker, ketchup, kjeks, 

marsipan, kaker, frokostblandinger, barer og sjokolade. Saltinnholdet 

er blant annet redusert i brødmikser, ferdigmat, pølser, sauser og dres-

singer, ketchup, chips og kjeks. Effekten av dette arbeidet er 2234 tonn 

mindre sukker og 168 tonn mindre salt i 2020.

Orkla her redusert innholdet av mettet fett i produktporteføljen med 14 

prosent i perioden 2015 til 2020. Dette har selskapene gjort ved å er-

statte palmeolje med sunnere oljer i flere av Orklas produkter, og mange 

av Orklas fabrikker er nå helt frie for palmeolje. Arbeidet med å bytte ut 

palmeolje med andre sunnere ingredienser har fortsatt i 2020.

Sunnere snacksvalg
Orkla Confectionery & Snacks øker satsingen på sunnere snacks. Flere 

selskaper har i 2020 lansert sunnere snacks laget av linser og bønner, 

under merkene Adazu, OLW, Taffel i Estland, Latvia, Finland og Sverige. 

Det gjennomføres flere utviklingsprosjekter på tvers av selskapene med 

sikte på å videreutvikle dette markedet.

Det langsiktige arbeidet med å redusere sukker og salt i et bredt utvalg 

av produkter har ført til at Orkla Confectionery & Snacks Norge har det 

laveste snittnivået av sukker og salt i kjeks og sjokolade i markedet.

2 Tallene er forbundet med usikkerhet på grunn av endring i målemetode over tid.

1 Gjelder Orkla Foods og Orkla Confectionery & Snacks
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Kosttilskudd
Orkla Health jobber for god helse gjennom å tilby sunne, positive og 

enkle valg. 

I 2020 har Orkla Health blant annet lansert Gevita SHE, en ny kosttil-

skuddsserie for kvinner i overgangsalderen. Produktene hjelper mot 

vanlige plager knyttet til overgangsalder og er lansert i Norge og Sverige. 

I tillegg har Orkla Health lansert Sana-Sol Vitabons i Finland, en ny serie 

med myke vitamin- og mineraltyggetabletter for voksne, som gjør det 

lettere å huske vitaminer i hverdagen. 

Möller’s-portfolien har fortsatt å vokse i 2020, med blant annet lansering 

av trankapsler, flytende omega-3 uten vitaminer for hund og katt, og 

utrulling av Möller’s omega-3 fra alger for veganere i flere land.

Veien videre
Orkla har oppnådd betydelig reduksjon av salt og sukker over mange 

år og vil fortsette innsatsen fremover. Dette har vært mulig takket være 

bred innsats på tvers av selskaper og land, der hensynet til ernæring og 

sunnhet har blitt til en integrert del av produktutviklingsarbeidet. Arbei-

det fremover vil fortsette langs de samme linjene for å nå målet om 15 

prosent reduksjon av salt og sukker innen 2025. 
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Samarbeid for bedre folkehelse   
Orkla samarbeider nært med myndigheter og matbransjen i 

flere land for å bidra til en bedre folkehelse. 

Interessen for helse og sunn mat har lenge vært en sterk trend – ikke bare i 

Norden, men også i Baltikum og Sentral-Europa. Orkla har i flere år jobbet 

målrettet med å gjøre produktene sunnere og utvikle matvarer med mindre 

salt, sukker og mettet fett. For at befolkningens smakspreferanser skal 

endres i en sunnere retning, må endringene skje gradvis, og bransjen og 

myndighetene må spille på lag. Orkla samarbeider tett med myndigheter og 

matbransjen i flere land og er en pådriver for nye initiativ.

Utviklingen i 2020 

Pådriver for å endre bransjepraksis
Orkla ønsker å bidra aktivt til å etablere felles initiativ mellom bransje og 

myndigheter i markeder hvor Orkla er. I Norge har Orkla siden 2016 for-

pliktet seg til intensjonsavtalen for sunnere mat, som er et felles initiativ 

mellom norske myndigheter og bransjen med mål om å gjøre det enkle-

re for forbrukerne å ta sunnere valg. En sentral del av dette samarbeidet 

er Saltpartnerskapet, hvor målet er å redusere andelen salt i matvarer og 

serveringsmat. Samarbeidet har gitt gode resultater. Majoriteten av alle 

nye lanseringer fra Orkla har i dag et saltinnhold på nivå med, eller lavere 

enn, saltmålene som er satt i det norske Saltpartnerskapet.

For at samme type endring i forbrukerpreferanser skal skje i øvrige land, 

er det avgjørende at hele bransjen jobber sammen om å redusere salt og 

sukker i produktene sine. Etter modell fra den norske intensjonsavtalen 

har myndighetene og mat- og drikkenæringen i Danmark etablert Inno-

vationspartnerskapet, et samarbeid som skal gjøre det enklere for danske 

forbrukere å ta sunnere matvalg. Orkla er aktivt med på dette.  
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en kokebok med enkle oppskrifter på god og sunn frokost, snacks og 

lunsjer samt inspirerende tips og morsom pedagogikk fra forskere, folke-

helseutviklere, kostholdseksperter, pedagoger og kokker. 

Veien videre
Orkla ønsker å være pådriver for å etablere felles initiativ mellom bransje 

og myndigheter også i andre markeder der Orkla er til stede. Samtidig 

ser konsernet behovet for å øke forskningsinnsatsen for å nå målet om 

15 prosent reduksjon av salt og sukker innen 2025.

I Sverige har Livsmedelsverket fått et myndighetsoppdrag for å redusere 

sukker og salt i kostholdet til den svenske befolkningen, som startet i 

2020. Orkla er og vil være sterkt involvert i dette arbeidet. 

Orkla ønsker også å være en pådriver for å endre bransjepraksis gjen-

nom dialog og samarbeid med kunder. Flere av Orklas selskaper øker 

nå satsingen på kurs, veiledning og andre tiltak for å gjøre det enklere 

for offentlige institusjoner og profesjonelle kjøkken å servere sunne 

måltider. Brede samarbeid og satsing på forskning er viktig for å oppnå 

resultater fremover og å nå målene Orkla har satt seg innen 2025.  

Sunn mat for barn i barnehage og skole
Orkla Foods-selskapene ønsker å bidra til et sunt kosthold for barn og 

har engasjert seg i flere nye initiativ. Gjennom nettportalen Barebramat.

no har Orkla Foods Norge i 2020 fortsatt å tilby oppskrifter og levering 

av mat til barnehager. Selskapet har også vært i dialog med Fiskesprell, et 

nasjonalt kostholdsprogram i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Norges sjømatråd, Helsedirektoratet 

og Havforskningsinstituttet, som gjennomfører kurs om barn og sjømat 

for ansatte i barnehage, SFO, skole og andre målgrupper.

Orkla Foods Lietuva har i 10 år vært involvert I «Sveikatiada» – et 

program for sunn livsstil for skoler og barnehager. Prosjektet gir barn 

kunnskap og praktiske ferdigheter om sunn ernæring og fysisk aktivitet 

og er et felles initiativ fra offentlige myndigheter i Litauen, næringsliv og 

frivillige organisasjoner.

For å inspirere og hjelpe både barn og lærere til å ha et godt og sunt 

forhold til mat, har Orkla FoodSolutions utviklet konseptet «Hälsa på 

maten» som er rettet mot skoler og barnehager. Konseptet består av 

Transtudien
Norske forskere ved Oslo Universitetssykehus (OUS) undersøker 

vinteren 2020–2021 om tran forebygger covid-19. Bakgrunnen 

er funn i den store norske Koronastudien som viser at personer 

som bruker tran, sjeldnere ble smittet av korona og fikk mildere 

sykdomsforløp når de først fikk koronasmitte. Dette kan skyldes 

tranen, men det kan også skyldes sunnere livsstil blant tranbru-

kerne. Gjennom Transtudien vil forskerne ved OUS finne ut om 

det er en direkte sammenheng mellom bruken av tran og den 

lave forekomsten av korona. Etter forespørsel fra OUS har Orkla 

sagt seg villig til å delfinansiere Transtudien. For Orkla er denne 

støtten både et bidrag i kampen mot pandemien og samtidig en 

mulighet til å få ny innsikt i de positive effektene ved å ta tran. 

Tran inneholder både vitamin D og omega-3-fettsyrer.

I forskningsprosjektet blir det brukt Møller’s Tran. Transtudien er 

en av de største kliniske studiene med over 30.000 deltakere.
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Paulúns Supermüsli 
Ny müsliblanding uten tilsatt 

sukker og tilsetningsstoffer og 

rik på fiber.

Taffel Linssips 
Chips laget av linser. De inne-

holder 13 % protein og 40 % 

mindre fett enn vanlige potet-

gull og er vegansk.

Bare Bra Supergrøt
Den nye havregrøten, fiks  

ferdig i kopp, er uten tilsatt 

sukker og med nøkkelhull.

DOC Halslinser
Alle DOC-halslinser har blitt 

sukkerfrie, for å bidra til å  

redusere sukker i produktene 

rundt i området ved kassene.

Viktige lanseringer i 2020

Nøkkelhullsmerkede produkter
2020 markerte et tiårsjubileum for Orkla med 

nøkkelhullsmerkede produkter. De første nøkkel-

hullsmerkede produktene ble lansert i Orkla i Norge i 

2010, og antallet produkter har økt hvert år siden da. 

Nøkkelhullsmerket er en nordisk merkeordning for 

sunnere produkter, og er i bruk i Sverige, Norge og 

Danmark. Totalt har Orkla 211 nøkkelhullsmerkede 

produkter i 2020, en økning på 22 prosent fra 2019. 

Omsetningen i 2020 estimeres til circa 830 millioner 

kroner. Målet for hele Orkla er at omsetningen for 

nøkkelhullsmerkede produkter skal være på 1 milliard 

kroner innen 2025. Kategorier som driver tilveksten, 

er veganske produkter og frokostblandinger. Blant 

de største nøkkelhullsmerkede produktene i Orkla er 

Stabbur-Makrell i tomat, Mors Flatbrød og Picnic. 

Orkla Suomi tilbyr matvarer merket med den finske 

merkeordningen «Sydänmerkki» (hjertemerke), og 

flere av selskapene tilbyr grove kornprodukter merket 

med «Brødskalaen» og andre liknende merker.
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GRI-ref. Indikatorer Enhet 2020 2019 2018

Reduksjon av salt, mettet fett og sukker1

Egendefinert Saltreduksjon fra reduksjonstiltak
Kg 
%

168 139
1,7

83 600 
0,8 

192 000 
2,0 

Egendefinert Saltforbruk (egen produksjon) pr. omsetning
Kg/mill.

NOK
280 325 300

Egendefinert Reduksjon i mettet fett fra reduksjonstiltak
Kg 
%

808 789
2,0

607 000 
 -

379 000 
 -

Egendefinert Sukkerreduksjon fra reduksjonstiltak
Kg 
%

2 233 695
2,2

1 825 000
2,1

3 382 000
2,7

Egendefinert Sukkerforbruk (egen produksjon) pr. omsetning
Kg/mill.

NOK
2 856 2 660 3 800

Ernæring og sunnhet

1 Gjelder Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Food Ingredients. Historiske tall er ikke justert for senere endringer i  
 konsernstruktur. Tallene er forbundet med usikkerhet på grunn av variasjoner i beregningsmetode.
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Trygge produkter
• Mattrygghet

• Trygge ikke-matprodukter (non-food)

• Beredskap for nye risikoforhold

ERNÆRING OG SUNNHET TRYGGE PRODUKTERBÆREKRAFTIGE INNKJØPMILJØENGASJEMENT MENNESKER OG SAMFUNN
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Det store bildet
Forbrukere blir stadig mer opptatt av hva de spiser, hvor maten kommer 

fra, og hvordan den lages. Orkla tar god kvalitet og trygg mat på alvor. 

Gjennom Orklas egen mattrygghetsstandard stilles det strenge krav til 

hvordan råvarene dyrkes, produseres og transporteres. Retningslinjer 

sørger for å sikre at ingredienser, emballasje og selve produktet er trygge 

i bruk. 

Det samme gjelder Orklas non-food-produkter. Det er et ufravikelig krav 

at de skal være trygge i bruk. Kunder og forbrukere skal vite at de får 

samme høye kvalitet hver eneste gang de velger Orklas kjente og kjære 

merkevarer innenfor vaskemidler, personlig pleie og tekstiler. 

Orklas påvirkning
Som merkevareselskap er Orkla avhengig av tillit. Derfor står logoen 

bakpå emballasjen på alle merkevarer som garanti for at de tilfredsstiller 

konsernets strenge krav til mattrygghet og produktsikkerhet. Gjennom 

felles standarder og systemer sikres god og kostnadseffektiv kontroll 

av mattrygghetsrisiko gjennom hele verdikjeden. Med mange råvarer, 

produksjonssteder og leverandører er Orklas risikobilde komplekst. Den 

gradvise omstillingen til færre, større fabrikker og felles leverandører på 

tvers av selskapene i konsernet bidrar imidlertid til å redusere komplek-

siteten. Ved oppkjøp av nye selskaper legger konsernet vekt på en rask 

implementering av Orklas løsninger og kompetanseutvikling for å tilret-

telegge for en sterk mattrygghetskultur. 

Orklas tilnærming
En detaljert beskrivelse av Orklas rutiner og arbeidsprosesser innenfor 

mattrygghet er tilgjengelig på Orklas nettsider under GRI Management 

Approach.

Orkla har jobbet målrettet med mattrygghet og produktsikkerhet i man-

ge år. Arbeidet bidrar til FNs bærekraftsmål nummer 2, 12 og 17.

• 100 % matproduserende fabrikker på grønt nivå1

• 100 % godkjente leverandører1

• Fortsatt sikre at alle produkter er trygge 

1 I henhold til Orkla Food Safety Standard.

Bærekraftsmål frem  
mot 2025
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Mattrygghet   
At maten er trygg, er en helt grunnleggende forutsetning i 

Orkla. Det er derfor en hovedprioritering å sikre trygg mat gjen-

nom hele verdikjeden, fra råvarene dyrkes, og frem til produktet 

havner i butikkhyllene. Målet er å være på nivå med de beste 

selskapene i verden innen mattrygghet.

Koronapandemien preget hvordan Orkla jobbet med mattrygghet i 

2020. Revisjoner og kurs ble utført digitalt, men Orkla har fortsatt klart 

å opprettholde høye krav til leverandører og god sporing gjennom hele 

verdikjeden. 

Utvikling 2020 

Sikrer god kontroll på mattrygghet 
Orkla har god kontroll på mattrygghet i egen virksomhet. Alle fabrikker 

og lagre i konsernet som håndterer mat og drikke, revideres regelmessig 

etter strenge krav i Orkla Food Safety Standard (OFFS). De siste årene har 

det vært en betydelig økning av disse revisjonene som følge av større 

oppkjøpsvirksomhet. Orkla stiller tilsvarende strenge krav til sine leve-

randører og har et veletablert system for godkjenning og oppfølging av 

leverandører ved bruk av dedikerte leverandørrevisorer. I 2020 ble det 

gjennomført vesentlig færre revisjoner både av egne virksomheter og 

leverandører som følge av covid-19 og reiserestriksjoner. Som erstatning 

for dette er det utviklet digitale revisjoner som utføres uten at revisorene 

oppsøker den aktuelle fabrikken eller det aktuelle lageret. Det har vært 

viktig for Orkla å følge opp leverandører samt egne virksomheter til tross 

for utfordringene knyttet til pandemien. De digitale revisjonene fungerte 

tilstrekkelig som en beste mulige løsning. Orklas sentrale mattrygg-

hetsteam er i tillegg involvert i alle oppkjøpsprosesser i konsernet for å 

kartlegge risiko i en tidlig fase. 
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Veien videre
Arbeidet med å sikre god og kostnadseffektiv kontroll med mattrygg-

hetsrisiko fortsetter. Det vil også legges mer vekt på cybersikkerhet i 

Orklas kvalitetssystemer. Samtidig styrker Orkla vektleggingen av risiko 

knyttet til kvalitet og inkluderer dette i HACCP-håndboken for å bidra 

til å redusere antallet reklamasjoner. Orkla er i en fase med vekst og 

ekspansjon, derfor vil integrasjon av nykjøpte selskaper fortsatt ha høy 

prioritet, med rask introduksjon til Orklas systemer og arbeidsmåter. Sta-

dig flere felles løsninger utvikles på ulike områder.

Digital kursing styrket kompetansebygging 
Orkla legger vekt på å ha en sterk kvalitetskultur og kompetanse til å 

fange opp og håndtere risikoforhold i verdikjeden på et tidlig tidspunkt. 

Kursing av ansatte har derfor vært viktig de siste årene. Prioriterte om-

råder for kompetansebygging er HACCP (identifisering og håndtering av 

kritiske kontroll punkter for mattrygghet i produksjonen), rotårsaksana-

lyse, allergenhåndtering, interne revisjoner, leverandøroppfølging samt 

Orklas mattrygghetsstandard. 

I 2020 ble digital kursing normen i stedet for kurs som krever fysisk 

tilstedeværelse. Det har vist seg svært effektivt og vellykket, med gode 

tilbakemeldinger og stor oppslutning. Dette førte blant annet til at ek-

strakurs ble satt opp høsten 2020. I og med at flere har mulighet til å 

delta digitalt, og at denne typen kurs ikke går utover kvaliteten, vil Orkla 

fortsette med dette. 

Deler beste praksis 
Orkla har etablert felles policy for mattrygghet og kvalitet, med felles 

systemer og arbeidsmåter på tvers av selskaper. Selskaper som er kjøpt 

opp, introduseres raskt til Orklas standarder og arbeidsmåter. Kompetan-

se deles i tillegg gjennom kvalitetsnettverk og konferanser. 

Kommunikasjonskampanje om mattrygghet
I november gikk initiativet «Mattrygghets- og kvalitetsuka» av stabelen. 

Selskapene satte «The golden rules for food safety and quality» på kartet 

i form av tydelig kommunikasjonsmateriell, arrangementer og andre kre-

ative aktiviteter. Dette var en påminnelse om et viktig budskap og skapte 

stort engasjement ved Orklas fabrikker.
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Trygge ikke-matprodukter (non-food)   
Miljøvurderinger og sikkerhet er sentralt i all produktutvikling, 

og Orklas non-food-selskaper følger strenge retningslinjer for 

produktsikkerhet gjennom hele verdikjeden. 

Med utgangspunkt i føre-var-prinsippet og substitusjonsplikten jobber 

selskapene systematisk med å bytte ut ingredienser med mulig negativ 

effekt på helse og miljø. Selskapene overvåker relevant ekstern forskning 

for å være oppdatert på potensielle helse- og miljørisikoer, og har rutiner 

for å kartlegge produktsikkerhet i forbindelse med produktutviklings- 

prosjekter og endringer i produksjonsprosesser. 

Utvikling 2020 
Alle produkter i Orkla Home & Personal Care, Orkla Wound Care,  

Lilleborg og Pierre Robert Group gjennomgår rutinemessig vurdering av 

relevante forhold for forbrukernes helse og sikkerhet. I Orkla House Care 

og HSNG skjer slike vurderinger først og fremst i forbindelse med lanse-

ringer, og selskapene vurderer hvordan rutinene for risikokartlegging kan 

styrkes ytterligere. Det har ikke vært saker knyttet til brudd på regelverk 

for produktsikkerhet i 2020 i Orklas non-food-selskaper.

Orkla Home & Personal Care driver utstrakt innovasjon ved egne  

laboratorier. Selskapet bruker bare veldokumenterte ingredienser og har 

aktivt brukt miljømerket Svanen siden 1983. I 2020 har Orkla Home & 

Personal Care relansert Define-serien, og fjernet enkelte råvarer som kan 

innebære potensiell risiko for helse og miljø. Alle silikoner er fjernet, alle 

rester av konserveringsmiddelet MIT er borte, og alle ikke-nedbrytbare 

fortykningsmidler er byttet ut. De nye formuleringene er også veganske. 

Sterilan stick-antiperspirant er relansert, uten sykliske silikoner. 
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Dette brukes ikke lenger i noen av selskapets produkter. Ikke-nedbryt-

bare fortykningsmidler og et fargestoff er fjernet fra Sunsilk-sjampo, og 

Jordan har lansert fire nye svanemerkede tannkremer. 

Lilleborg utvikler effektive og bærekraftige hygiene- og rengjørings-

systemer til det profesjonelle markedet. Selskapet har i 2020 relansert 

Suma Tørremiddel A8 og DekoRen+ Tørr, begge med ny svanemerket 

formulering. I tillegg er Sun Profesjonell Maskinoppvask med Sva-

nemerket lansert. Lilleborg jobber aktivt med produktvurderinger 

og substitusjon med hensyn til både råstoffer og metoder. I 2020 er 

parfymen fjernet eller endret i noen produkter. Fargestoff er fjernet og 

konserveringsmiddel endret i noen rengjøringsmidler.  

Pierre Robert Group benytter svanemerket merinoull og GOTS-sertifisert 

(Global Organic Textile Standard) økologisk bomull. Begge disse serti-

fiseringene har strenge kriterier for bruk av fargestoffer og kjemikalier i 

plaggene. Både Svanemerket og GOTS-sertifisering stiller miljørelaterte 

og sosiale krav til alle ledd i verdikjeden og verifiseres av en tredjepart. 

Les mer om sertifisering av tekstilråvarer på side 88.

Veien videre
Selskapene jobber videre med å fornye Svanemerket på eksisterende 

produkter og å sertifisere nye produkter med naturlige ingredienser nes-

te år. Arbeidet med substitusjon vil fortsatt ha høy prioritet med særlig 

vekt på parfymer og konserveringsmidler. 
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Beredskap for nye risikoforhold    
Beredskap for nye risikoforhold er viktig for Orkla. Selskapene 

skal ha tilstrekkelig kunnskap og være forberedt på ulike situa-

sjoner, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes for å sikre at alle 

produkter er trygge i bruk og hindre at Orkla blir kommersielt 

skadelidende. 

Beredskapskunnskap kan sikres gjennom ressurser i egen organisasjon 

eller ved å ha tilgang til eksterne eksperter som kan bistå. Orkla har 

valgt en kombinasjon av disse. Eksempler på nye risikoforhold som har 

dukket opp i tilknytning til matproduksjon, er akrylamid i stivelsesholdige 

matvarer og bruk av moderne genteknologi (GMO). I 2020 dukket det 

også opp en utfordring med funn av det forbudte stoffet etylenoksyd i 

sesamfrø fra India. Dette rammet nesten alle land i Europa og førte til 

omfattende analyser, tilbaketrekking og tilbakekalling av produkter fra 

markedet. 

Utvikling 2020 
Alle matvarer Orkla lanserer, er som en del av utviklingsprosessen gjen-

stand for en grundig risikovurdering som ledd i arbeidet med å kartlegge 

og kontrollere potensiell helsefare knyttet til emballasje, ingredienser og 

bruk. Selskapene overvåker utviklingen i risikobildet i dialog med Orklas 

sentrale mattrygghetsteam og eksterne samarbeidspartnere. I 2020 har 

Orkla sett en vesentlig reduksjon i beredskapssaker, særlig i perioden 

mars til juli. Årsaken er at det ble innført en rekke smittereduserende til-

tak som følge av covid-19-pandemien. Smitteverntiltak, optimal hygiene, 

ekstra opplæring samt årvåkenhet hos medarbeidere bidro til færre feil 

og uhell hos leverandører og fabrikker. Orkla har ikke hatt beredskapssa-

ker i klasse 1 knyttet til mattrygghet eller non-food-produkter med risiko 

for alvorlig sykdom på mange år.
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I 2020 tok Orklas beredskapsarbeid på seg en ytterlig dimensjon, med 

beredskap rundt koronapandemien. Mer om dette kan leses på side 143.

Veien videre
Det er fortsatt behov for en forsterket innsats for å redusere antall be-

redskapssaker innen kvalitet og mattrygghet, og det legges stor vekt på 

å lære av reelle saker og gjennomføre systematiske rotårsaksanalyser. 

Dette følges opp på revisjoner av berørte virksomheter. 

Orkla arbeider kontinuerlig for å bli bedre og retter innsatsen særlig mot 

områder og årsaker som gjelder flere beredskapssaker og selskaper.
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GRI-ref. Indikatorer Enhet 2020 2019 2018

Trygg matproduksjon1

FP5 Andel av volum produsert iht Orkla Food Safety Standard % 100 100 100
FP5 Fabrikker revidert iht Orkla Food Safety Standard Antall 322 89 102
FP5 Andel av egne produksjonssteder med tredjepartssertifisering % 63 56 53
416-2 Beredskapssaker knyttet til mattrygghet, alvorlighetsgrad 1 (livstruende helsefare) Antall 0 0 0 

416-2
Beredskapssaker knyttet til mattrygghet, alvorlighetsgrad 2 (alvorlig helsefare eller alvorlig 
kvalitetsavvik)

Antall 10 24 8 

Opplæring i mattrygghet

Egendefinert Deltakere på kurs i regi av Orklas mattrygghetsteam Antall 353 256 400
Egendefinert Omfang av kurs i regi av Orklas mattrygghetsteam Timer 3 094 3 900 3 130
Egendefinert Deltakere på kurs i regi av Orklas fabrikker Antall 8 294 7 430 4 500
Egendefinert Omfang av kurs i regi av Orklas fabrikker Timer 18 716 18 570 9 700

Trygge leveranser av råvarer

Egendefinert Risikovurdering av leverandører: Egenvurderinger Antall 1 311 1 668 1 810
Egendefinert Risikovurdering av leverandører: Vurderinger gjennomført av Orkla Antall 1 409 1 434 1 350
Egendefinert Risikovurdering av leverandører: Leverandørrevisjoner Antall 119 264 237

1 Gjelder selskaper med matproduksjon
2 Omfanget av revisjoner ble noe redusert pga covid-19 pandemien og beredskapsarbeidet knyttet til denne

Trygge produkter



Omtanke for  
mennesker og  
samfunn
• Fremme sunt og bærekraftig forbruk

• Interessentdialog

• Samfunnsengasjement

• Ansvarlig arbeidsgiver og menneskerettigheter

• Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet

• Integritet
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Det store bildet
Verden har ti år på seg for å nå de globale bærekraftsmålene som 193 

land ble enige om i 2015. For at vi skal lykkes, må alle aktørene i samfun-

net ta ansvar. 

Mennesker er kjernen i en bærekraftig fremtid. Det er mennesker som 

tar valg når de skal kjøpe produkter, og det er mennesker som tar valg 

når de skal produsere dem. Mennesker driver Orkla fremover, og det er 

avgjørende for Orkla å ta godt vare på konsernets medarbeidere. 

Koronapandemien har synliggjort hvor mye det er mulig å oppnå ved å 

mobilisere i fellesskap. Samarbeid og nye partnerskap mellom næringsli-

vet, myndighetene og andre viktige samfunnsaktører vil være avgjørende 

for å skape vekst som er bærekraftig i økonomisk, miljømessig og sosial 

forstand. Orkla ønsker å bruke sin tilstedeværelse i mange land og sekto-

rer til å gjøre en betydelig forskjell og engasjere seg aktivt i omstillingen 

til bærekraftig produksjon og forbruk. 

Orklas påvirkning
Orkla ønsker å bidra til gode lokale løsninger for å håndtere de store 

globale utfordringene. Selskapenes viktigste bidrag til en bærekraftig 

utvikling er å tilby produkter med mindre klimafotavtrykk og takle de 

sosiale og miljørelaterte utfordringene knyttet til produktenes råvarer og 

emballasje. I tillegg ønsker Orkla å være en attraktiv arbeidsgiver med 

gode arbeidsforhold og rettferdige og konkurransedyktige betingelser 

for alle ansatte. Ved å investere i kompetanseutvikling og jobbe systema-

tisk for å sikre et godt og sikkert arbeidsmiljø, bidrar konsernet positivt til 

medarbeidernes trivsel og personlige utvikling. Orkla-selskapene skaper 

dessuten økonomiske ringvirkninger for lokalsamfunn i form av arbeids-

plasser, skatteinntekter og innkjøp fra lokale leverandører. 

Orklas tilnærming
Orkla har en helhetlig og systematisk tilnærming til temaet «omtanke for 

mennesker og samfunn» basert på prinsippene om «føre-var» og konti-

nuerlig forbedring. En detaljert beskrivelse av rutiner og arbeidsprosesser 

er tilgjengelig på Orklas nettsider under GRI Management Approach.

Arbeidet med interessentdialog, samfunnsengasjement og å fremme 

bærekraftig forbruk bidrar til FNs bærekraftsmål nummer 12 og 17. 

Innsatsen for å fremme gode arbeidsplasser med vekt på mangfold og 

inkludering, et trygt arbeidsmiljø og respekt for arbeidstakerrettigheter 

bidrar til FNs bærekraftsmål nummer 5 og 8.

• Skape et sterkt lokalt engasjement for bærekraft

• 100 % etterlevelse av Orklas menneskerettighetspolicy

• Skape sunne arbeidsplasser med null skader

• 50 % kvinneandel blant ledere på alle nivåer

• Skape kultur for integritet overalt

Bærekraftsmål frem  
mot 2025
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Fremme sunt og bærekraftig forbruk    
Orkla er opptatt av å integrere bærekraft i virksomheten og gjø-

re det til en stadig viktigere kilde for innovasjon og vekst. Alle 

Orklas selskaper jobber daglig for å bidra til mer bærekraftig 

forbruk og produksjon.

FNs bærekraftsmål 12 nummer – ansvarlig forbruk og produksjon – er 

kjernen i Orklas bærekraftsarbeid. Orklas selskaper ønsker å hjelpe for-

brukerne til å ta mer bærekraftige valg, ved å gjøre det lettere for dem 

å forstå påvirkningen av det de kjøper, og tilby nye mer bærekraftige 

alternativer.

Som den største produsenten av forbruksvarer i Norden har Orkla både 

en mulighet og et ansvar for å påvirke preferansene til forbrukerne i riktig 

retning, ved å oppmuntre dem til å ta bærekraftige valg.

Nøkkelen til å lykkes er åpenhet og transparens. Orkla vil kommunisere 

på en åpen og faktabasert måte om hvordan produktene er produsert 

og hva deres påvirkning er. Selskapene øker bruken av sertifiseringer og 

merkeordninger som skaper tillit, og gjør det enklere for forbrukere å 

sammenlikne produkter. 

Utvikling 2020
I 2020 har Orklas selskaper lansert flere nye produkter som gjør det 

enklere å gjøre gode miljøvalg i hverdagen (les mer på side 73). I tillegg, 

har flere av Orklas selskaper signert i 2020 Grønnvaskingsplakaten, en 

forpliktelse til ansvarlig kommunikasjon og markedsføring av bære-

kraftstiltak. Samtidig har Orkla gjennomført ulike kampanjer og initiativ 

for å inspirere forbrukere til et sunnere og mer bærekraftig forbruk. 



121 OMTANKE FOR MENNESKER OG SAMFUNN

Blant eksemplene er:

- Orkla Foods Danmark har inngått et partnerskap med Too Good To Go. 

Gjennom en app kan forbrukerne kjøpe usolgt mat som ellers ville blitt 

kastet. Flere selskaper i Orkla Food Ingredients er også involvert i initiati-

vet. Orkla Confectionery & Snacks Norge har også samarbeidet med Too 

Good To Go og før jul gitt bort 1800 poser med fullgode Nidar-produkter 

som ikke ville blitt solgt i dagligvarebutikker. 

- Plattformen Next is Now i regi av Orkla Foods Sveriges Food Solution 

samler kunnskap, innsikt og løsninger for fremtidens sunne og bærekrafti-

ge mat, gjennom workshops og webinarer. Konseptet er et ledd i arbeidet 

for å bli en god partner innen bærekraft for B2B-kunder. I 2020 hadde 

Next is Now digitale webinarer om ulike temaer, blant annet skiftet fra ani-

malske til plantebaserte proteiner, og hvordan helse og spisevaner endres 

på grunn av covid-19, med rundt 300 til 350 lyttere hver gang.

- Orkla Eesti har startet et prosjekt i 2020 for å øke bevisstheten om 

sammenhengen mellom kalorier og fysisk aktivitetsnivå. Forbrukere av 

Mesikäpp-sjokoladeprodukter får vite hvor mye aktivitet som kreves for 

å forbrenne kaloriene i det de spiser. Alle Mesikäpp-produktene vil få en 

energimerking i løpet av 2021. 

- Pierre Robert Group er engasjert medlem av MoST og Tekstilaksjonen. 

MoST (Movement for Sustainable Textiles) er et tverrfaglig samarbeid 

mellom aktører innen norsk mote- og tekstilbransje, nye kleskonsepter, 

miljøorganisasjoner og tekstilgjenvinnere. Tekstilaksjonen er et møtested 

for dialog mellom bedrifter og forbrukere. MoST og Tekstilaksjonen har 

som overordnet mål å få tekstiler til å bli brukt dobbelt så mange ganger 

innen 2024. I 2020 ble det gjennomført en rekke aktiviteter og arrange-

mentet for å spre informasjon og engasjement om viktigheten av å bruke 

klær og andre tekstiler lengre, både blant forbrukere og myndigheter.

- Pierre Robert merket har i 2020 jobbet for tydeligere merking av mer 

bærekraftige produkter i sin nettbutikk. Alle plagg med mindre miljøfot-

avtrykk er nå merket med en klar beskrivelse av hva som gjør plagget 

mindre belastende enn konvensjonelle plagg. Dette kan for eksempel 

være at plagget er miljøsertifisert av GOTS, Svanemerket eller GRS, og/

eller at de er laget med materialer som har et mindre miljøfotavtrykk, 

som Tencel™, Kapok, resirkulerte syntetfibre eller økologisk bomull.  

- Orkla Foods Sverige og merkevaren Felix har i 2020 testet en pop-

up-butikk kalt The Climate Store i Sverige. Dette var verdens første 

dagligvarebutikk som priser varer i henhold til klimafotavtrykket deres. 

Kunder som handlet i supermarkedet, hadde et ukentlig budsjett på 18,9 

kilo karbondioksidekvivalenter, som tilsvarer en halvering fra dagens 

gjennomsnittlige klimafotavtrykk fra mat (i Sverige) og er i tråd med Pa-

risavtalen for klimaet. Varer som er karbonintensive – som for eksempel 

produkter basert på animalske råvarer –, var priset høyere enn deres 

plantebaserte alternativer, som har et mindre klimafotavtrykk. Initiati-

vet var ment å øke forbrukernes bevissthet om påvirkningen av deres 

matvalg og oppmuntre flere forbrukere til å velge matvarer med mindre 

klimafotavtrykk. 

- Lilleborg har de siste årene igangsatt flere tiltak for å bidra til reduk-

sjon av energi, vann og utslipp for kunder i næringsmiddelindustrien. 

EnduroPower-konseptet er en kombinasjon av innovative produkter 

og metoder, som kan gi en besparelse på opptil 30 prosent av vann og 

energi i kundenes fabrikker. LilleborgControl er et digitalt verktøy som 

gjør at kundene kan justere vaskeanlegget slik at de gjenbruker mer 
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vann, gjenbruker større mengder rengjøringsmidler, 

optimaliserer produksjonen og reduserer produktsvinn. 

Lilleborg QuickScan består av et dedikert rådgivnings- 

team som analyserer kundens prosesser for å identifisere 

og synliggjøre muligheter for besparelser i form av CO2, 

reduksjon i vann og energi samt kostnader.

- Orkla Wound Care har startet et prosjekt for å opp-

datere emballasjen til alle sine produkter, og inkluderer 

resirkuleringssymboler og instruksjoner om hvordan de 

skal sorteres riktig. Implementeringen vil skje i løpet av 

perioden 2020-2022.

Oppmuntre til å bruke emballasje på nytt
Emballasje er ett av de viktigste områdene i Orklas bærekraftsarbeid (les mer 

fra side 89), og flere og flere Orkla-produkter kommer hvert år med nye, mer 

bærekraftige emballasjeløsninger. Men Orklas ansvar stopper ikke der, og sel-

skapene jobber målrettet for å gjøre det mulig for forbrukere og profesjonelle 

kunder å bruke emballasje om igjen.

Klar tester påfyll i kartonger og i butikk
Klar har i 2020 begynt å teste påfyllsløsninger for to av sine bestselgere, 

håndsåpe og tøyvask, i kartong. Kartongen kan brettes sammen etter bruk 

og kildesorteres sammen med annen papp. Kartongemballasjen er fortsatt i 

teststadiet, men er et viktig steg for å redusere plastforbruket. I 2020 har Klar 

også testet påfyll i butikk. I løpet av fem uker fikk forbrukerne muligheten til å 

fylle Klar-såpe på medbrakt emballasje og betale som vanlig i kassen. Testpi-

loten var en suksess, og Klar jobber videre for at «påfylleri» i butikk skal bli en 

virkelighet.

Grumme gjør det mulig å pante flasker
Fra 2020 kan svenske forbrukerne pante alle produkter fra Grumme. Dette er 

mulig gjennom et samarbeid med PantaPå, en app som gir  

rabatt på andre Grumme-produkter når man skanner den tomme  

emballasjen og kaster den i riktig container på gjenvinningsstasjonen. 

I 2020 ble 25 036 flasker fra Grumme pantet gjennom appen. 

Lilleborg gjenbruker containere
Lilleborg har i flere år samarbeidet med Noreko om innsamling, vasking og 

gjenbruk av IBC-containere (Intermediate Bulk Container) som brukes til 

produktene produsert ved selskapets fabrikk i Ski og for kontraktsprodu-

senter i Norge. I 2020 har Lilleborg startet et innovasjonsprosjekt for å sikre 

kvaliteten og testingen av 200-litersfat for gjenbruk. Disse fatene består i 

tillegg av opptil 80 prosent resirkulert plast.
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Klimamerking
Flere av Orklas selskaper har de siste årene lansert klimamerking av mat. 

I 2019 introduserte Orkla Foods Norge «klodemerket» for TORO-supper. 

Klodemerket er basert på en klimaskala som er utviklet i samarbeid med 

forskningsinstitusjonen RISE. Produktene rangeres ut ifra om de har stor, 

middels, lav eller veldig lav klimapåvirkning. TORO har regnet ut klima-

fotavtrykket per porsjon, basert på tilberedningen som står på pakken, 

og ingrediensene som er anbefalt tilsatt, er også tatt med i utregningen. 

For at et produkt skal kunne merkes med klodemerket, må klimaut-

slippet for måltidet være på nivået «lavt» eller «veldig lavt», dvs. 0,8 kg 

CO2-ekvivalenter eller lavere, som er innenfor FNs anbefalinger for å 

begrense global oppvarming til maksimalt 1,5 °C.

I løpet av 2020 ble klodemerket implementert på flere produkter fra 

Orkla Foods Norge, inkludert flere TORO-produkter, Pizza Grandiosa 

mozarella, pesto og tomater og Mandagspizza. Orkla Foods Sverige har 

lansert en liknende klimamerking for flere produkter fra Felix, Paulúns og 

Abba, og Orkla Foods Cesko a Slovensko har introdusert klimamerking 

for Vitana-supper i Tsjekkia og Slovakia.

I 2020 har TORO også lansert en ny nettside med ønske om å inspirere 

til klimasmarte matvalg. Nettsiden har innhold om Klodemerket, tips til 

grønne middager, restemat og annet som gjør det enklere for forbru-

kerne å velge klimavennlig mat. Over en halv million brukere har besøkt 

nettsiden. TORO har også engasjert seg med skoler og lært 5000 elever i 

5. til 7. klasse om klimasmart mat.

Gjennom Næringssamarbeidet for klimamerking av mat samlet TORO i 

2020 den norske matbransjen til dialog om klimamerking, og gjennom 

en serie workshops utforsket de muligheten for å få til en felles klima-

merkeordning. Konklusjonene fra arbeidet ble offentliggjort høsten 2020 

gjennom en rapport med erfaringer og anbefalinger. 
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God og ansvarlig markedsføring
Orkla er opptatt av ansvarlig markedsføring mot alle forbrukere og 

gjennom alle kommunikasjonsplattformer. Det er rettet særlig oppmerk-

somhet mot kommunikasjon mot barn og unge vedrørende usunne 

produkter. 

Orkla støtter prinsippene beskrevet i EU Pledge, og selskapene har ruti-

ner for å sikre at markedsføring av mat og drikke skjer i tråd med disse. 

Orkla er med i styret i det frivillige bransjesamarbeidet Matbransjens 

Faglige Utvalg (MFU). I 2020 har utvalget fortsatt arbeidet med å fremme 

ansvarsfull markedsføring overfor barn og unge, herunder ved å inn-

skjerpe retningslinjene hva gjelder markedsføring overfor unge voksne, 

samt iverksatt arbeid med å gjøre ordningen bedre kjent blant forbruker-

ne. 

Orkla er aktiv i Fagutvalget for Influencermarkedsføring (FIM), som bidrar 

til god og ansvarlig markedsføringspraksis for aktører som arbeider med 

influensermarkedsføring. Målet er å redusere utseende- og kroppspress.

På tvers av land jobber Orklas selskaper systematisk og bevisst med 

utvelgelse av influensere i markedsføringen. Dette skjer gjennom grun-

dig totalvurdering av influensere, innholdet de legger ut, og alderen på 

deres målgruppe. Det er viktig for Orkla at influensere som markedsfører 

Orklas produkter, også promoterer verdier som er viktige for Orklas 

merker, som sunn livstil og kroppspositivitet. I 2020 har det vært gjen-

nomført relativt omfattende opplæring av en del av Orklas influensere, 

slik at disse også skal være godt rustet for å ivareta Orklas prinsipper for 

markedsføring. På tvers av merker gjøres det også en bevisst innsats for 

at influensere, modeller og skuespillere som bidrar i markedsføringen 

av Orklas produkter, representerer mest mulig mangfold med tanke på 

bakgrunn, etnisitet og kroppsfasong. 

I 2020 er det rapportert tre saker knyttet til regelverk for markedsføring 

og produktmerking. Orkla Confectionery & Snacks Norge ble innklaget 

og felt av MFU for å vise reklamefilm som kan appellere til barn før kl. 21, 

i strid med de frivillige retningslinjene for ansvarlig markedsføring mot 

barn. Som en følge av saken innskjerpet selskapet rutinene for å følge 

opp at TV-kanaler overholder Orklas krav til visningstid. Det har også 

vært to klager til FIM mot Orkla-selskapet Health and Sports Nutrition 

Group AB (HSNG) knyttet til bruk av influensere. En av disse førte til 

uttalelse om at den aktuelle influenserens generelle profil var av en slik 

karakter at markedsføringen for Orkla ble ansett å være i strid med FIMs 

retningslinjer, selv om den konkrete markedsføringen ikke var det. For-

holdet er fulgt tett opp fra Orklas side.

Veien videre
Gjennom Orklas interne bærekraftsnettverk og gjennomføring av in-

terne «masterclasses» i bærekraftskommunikasjon har Orkla de siste 

årene oppnådd vesentlig høyere kunnskap om de globale bærekrafts-

utfordringene og betydningen av god bærekraftskommunikasjon blant 

medarbeidere innenfor markedsføring og kommunikasjon. Selskapene vil 

de neste årene styrke innsatsen for å veilede og inspirere forbrukere og 

profesjonelle kunder til å ta sunne og klimavennlige kjøpsbeslutninger. 

Dette vil skje gjennom markedsføringen av produktene, kommunika-

sjonskampanjer og deltakelse i eksterne samarbeidsprosjekter.





126 OMTANKE FOR MENNESKER OG SAMFUNN

Interessentdialog    
Gjennom dialog og samarbeid med andre kan Orkla-selska-

pene utgjøre en reell positiv forskjell og bidra til å oppnå FNs 

globale bærekraftsmål. Dette er også viktig for tilliten til Orkla 

som konsern.

Orkla har en løpende dialog med ulike interessentgrupper for å forstå 

hva de er opptatt av, diskutere viktige temaer som berører konsernets 

virksomhet, og finne løsninger i fellesskap. Samarbeid med andre åpner 

for større løsninger og fremskritt enn det Orklas selskaper klarer alene.

Orklas viktigste interessenter er ansatte, kunder og forbrukere, inves-

torer, myndigheter, lokalsamfunn, organisasjoner, forskningsmiljøer og 

leverandører. Dialog føres gjennom møter og andre former for direkte 

kommunikasjon, forbruker- og kundeundersøkelser, deltakelse i nettverk 

og bransjeorganisasjoner og felles prosjekter. Orkla følger opp spørsmål 

som er reist, og resultatene av selskapenes interessentdialog gjennom 

lokale kommunikasjons- og bærekraftsmedarbeidere, forbrukerservice 

og den årlige bærekraftsrapporteringen. Orklas viktigste interessenter 

og temaene for dialogen i 2020 er oppsummert i en egen illustrasjon og 

omtalt i de respektive temakapitlene.

Utvikling 2020
Orkla har i 2020 engasjert seg aktivt i dialog og samarbeid med andre 

bedrifter, organisasjoner, forskningsmiljøer og myndigheter. Temaene 

har favnet et bredt spekter, fra problemstillinger knyttet til pandemien, 

bærekraftig matproduksjon, fremtidens jordbruk, sirkulære forretnings-

modeller og klimamerking til dialog om å øke innsamlingen, sorteringen 

og gjenvinningen av plastemballasje og utvikle fremtidsrettet emballasje. 
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Orkla har også fortsatt dialogen med myndigheter og politikere på lokalt 

og nasjonalt nivå og i EU om næringspolitiske rammebetingelser og 

andre forhold relatert til virksomheten. I 2020 har konsernet forsterket 

samarbeidet mellom selskapene i hvert land gjennom en ny organisering 

av kommunikasjonsfunksjonen. Dette har bidratt til ytterligere forbedring 

av interessentdialogen gjennom bedre samordning og felles tiltak.

Myndighetsdialog
Orkla har aktiv dialog med myndigheter om  saker som er viktige for 

konsernet. Dette gjøres både gjennom direkte kontakt og gjennom 

interesseorganisasjoner som Orkla er medlemmer av. På europeisk 

nivå er Orkla med i dagligvareleverandørenes forening AIM, Caobisco 

(Association of Chocolate, Biscuit and Confectionery Industries of Eu-

rope), CIUS (Committee of European Sugar Users) og ESA (European 

Snacks Organisation). I tillegg representerer Orkla-medarbeidere den 

europeiske matindustrien i to ulike rådgivningsgrupper nedsatt av EU 

for å gi EU-kommisjonen informasjon om spesifikke råvaremarkeder. 

Orkla er medlem av World Economic Forum (WEF), og engasjerer seg 

aktivt i organisasjonens arbeid. I tillegg er Orkla medlem av NHO i Norge 

og tilsvarende nasjonale interesseorganisasjoner i blant annet Sverige, 

Danmark, Finland og Baltikum. Orkla Home & Personal Care er medlem 

i både Vaskemiddelleverandørenes forening (VLF) og Kosmetikkleveran-

dørenes forening (KLF). 

I 2020 har noen av Orklas selskaper engasjert seg i debatten om nye re-

gelverk for betegnelsen av plantebaserte produkter i EU. NATURLI’® (del 

av Dragsbæk), Orkla Foods Sverige, Orkla Suomi og Orkla Confectionery 

& Snacks Sverige har vært i kontakt med lokale myndigheter og EU-par-

lamentarikere for å sørge for at plantebaserte produkter fremdeles kan 

markedsføres som «burger» eller «pølser». I tillegg har NATURLI’® vært 

en frontløper i kampen mot kakaoavgift i Danmark, som var 76 ganger 

høyere for plantebaserte drikker enn for drikke basert på meieriråvarer. 

NATURLI’® kjempet for denne endringen sammen med andre interes-

senter, og det resulterte i lik avgift for begge typer drikke. 

Orkla har i 2020 fortsatt engasjementet overfor myndighetene i Sve-

rige og Norge i forbindelse med de internasjonale forhandlingene om 

kvotefordeling av makrell og sild mellom kyststatene Norge, EU, Island, 

Russland, Grønland og Færøyene. Orkla er opptatt av at det oppnås poli-

tisk enighet om en rettferdig og bærekraftig fordeling av fiskeressursene 

i tråd med vitenskapelige anbefalinger, både for å sikre langsiktig bære-

kraftige fiskestammer og å kunne dokumentere bærekraftig fiske overfor 

forbrukere gjennom bruk av sertifiseringsordningen Marine Stewardship 

Council (MSC).

Dagligvarekonsentrasjon har også vært et tema for myndighetsdialog 

i 2020. I Norge ble en stortingsmelding lagt frem og er ved årsskiftet 

under arbeid. I denne forbindelse har Orkla hatt utstrakt dialog med 

myndigheter og politikere for å bidra til å skape et sunt og bærekraftig 

marked for distribusjon og salg av mat i Norge. Tilsvarende er Orkla ak-

tive i prosesser i Danmark, Sverige og Finland der EUs direktiv for «Unfair 

Trading Practices» skal materialiseres til nasjonale regelverk.

Dialog med organisasjoner 
Dialogen med interesseorganisasjoner skjer primært på selskapsnivå.

Orkla har hatt tett dialog med WWF i løpet av 2020 gjennom flere sel-

skaper og rundt forskjellige temaer. Blant annet var WWF mottakeren 

av årets TV-aksjonen i Norge, der penger ble samlet inn i hele landet 

til støtte av prosjekter for rent hav. Orklas engasjement for rent hav har 

også blitt tatt opp gjennom dialog med andre organisasjoner som Håll 
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Sverige Rent, Hold Norge Rent og Hållbar livsmedelskedja. De Orkla-sel-

skapene som jobber med fisk, har også vært i tett dialog med forskjellige 

aktører om bærekraftig fiske. 

De Orkla-selskapene som arbeider med klimamerking, som for eksem-

pel Orkla Foods Norge og Orkla Foods Sverige, har vært i dialog med 

ulike interesseorganisasjoner om dette temaet, og dialogen om plante-

basert mat har også vært høyt prioritert. 

Dyrevelferd har også vært et viktig tema i 2020, og flere av Orklas sel-

skaper har vært i dialog med organisasjoner som Dyrevernalliansen, 

Anima, Djurens rätt og Animal Freedom om Orklas nye retningslinjer om 

dyrevelferd (les mer på side 94).

Bærekraftig emballasje har vært et viktig tema i dialogen med Grønt 

Punkt Norge, andre produsentansvarsorganisasjoner og ulike interesse-

organisasjoner. Flere av selskapene har også vært engasjert i dialog med 

ulike organisasjoner om matsvinn. 

Forbrukerservice
Forbrukerne er blant Orklas viktigste interessenter, og dialogen skjer pri-

mært gjennom selskapenes forbrukerservice. Forbrukerne er stadig mer 

opptatt av miljø og bærekraft, og Orkla ser en økning i antall henvendel-

ser som forbrukerservice mottar om temaet. I 2020 ble det mottatt 224 

henvendelser om bærekraft kun i Norge.

Viktige temaer for dialogen med forbrukere i 2020 har vært emballasje, 

råvarer og utvikling av mer bærekraftige løsninger. Mange forbrukere 

ønsker informasjon om hvor råvarene kommer fra, hva Orkla gjør for 

å håndtere utfordringer i leverandørkjeden, hvilke emballasjeløsninger 

som er laget av resirkulert plast, om produktemballasjen kan gjenvinnes, 

og hvordan de kan kildesortere riktig. Orklas forbrukerservice har også 

mottatt mange positive tilbakemeldinger og spørsmål knyttet til lanse-

ringer av mer bærekraftige produkter, som for eksempel merkene Klar 

og Jordan Green Clean. Forbrukernes interesse for veganske produkter 

øker, og forbrukerservice mottar spørsmål om både plantebasert mat og 

dyrevelferd. 

Noen merker har engasjert forbrukere aktivt gjennom sosiale medier. 

Blant annet har Klar i to år administrert Facebook-gruppen «Klart det har 

noe å si», der forbrukerne gir kontinuerlig tilbakemelding på produkter 

og spiller en viktig rolle i testing av innovasjoner.

Veien videre
Den aktive dialogen med myndighetene, organisasjoner og andre bran-

sjeaktører for å hindre plastforsøpling, redusere klimagassutslipp, takle 

utfordringer i verdikjeden og fremme et sunt og bærekraftig forbruk vil 

fortsette i 2021.
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Medarbeidere
• Inkluderende og godt arbeidsmiljø

• Skadeforebyggende arbeid

• Mangfold og ikke-diskriminering

• Kompetanseutvikling

• Omstilling i virksomhetene

• Orklas aspirasjon frem til 2030  

• Koronapandemien

Myndigheter
• Sirkulær verdikjede for plast

• Reduksjon av matsvinn

• Samarbeid for bedre folkehelse

• Bærekraftig fiskeforvaltning

• Avskogingsfrie leverandørkjeder

• Etikkinformasjonslov

• Løpende dialog med tilsyns-

myndigheter

• Lov om god handelsskikk

• Landbrukspolitikk og tollspørsmål

• Plantebasert mat

• Stortingsmelding om dagligvare-

bransjen 

Kunder og forbrukere
• Sunnere produkter

• Matallergier

• Plast og miljøvennlig emballasje

• Mindre matavfall

• Bærekraftige råvarer

• Dyrevelferd

• Resirkulering av tekstiler og  

emballasje

• Produktsikkerhet

• Beredskapssaker

• Produktspørsmål

• Mest bærekraftige produkter

• Bærekraftig innovasjon

• Merking og etiketter

• Plantebasert mat

Leverandører
• Bærekraftig emballasje

• Bærekraftig jordbruk

• Klimagassreduksjon (vitenskaps-

baserte klimamål)

• Avskogingsfrie leverandørkjeder

• Bærekraftig fisk og sjømat

• Forbedringsarbeid relatert til 

kakao, cashewnøtter og hassel-

nøtter

• Bærekraftig tekstilproduksjon

• Dyrevelferd

• Oppfølging av Orklas etiske leve-

randørkrav

Viktige temaer for interessentdialog i 2020
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Viktige temaer for interessentdialog i 2020

1 To av Orklas fabrikker har i 2020 
fått klager fra naboer knyttet til lukt 
fra produksjonen. Flere av Orklas 
fabrikker har også invitert naboer til 
informasjonsmøter og hatt dialog 
med lokale tilsynsmyndigheter om 
forhold knyttet til driften.  

Lokalsamfunn1

• Miljøtiltak

• Omstilling i virksomhetene

• Samarbeid om fagutdanning

• Byggeprosjekter

• Koronapandemien

Interesseorganisasjoner
• Rent hav

• Klimamerking

• Plantebasert mat

• Matsvinn

• Dyrevelferd

• Bærekraftig emballasje

Kunder og forbrukere
• Sirkulære forretningsmodeller

• Gjenvinning av plast

• Klimagassreduksjon (vitenskaps-

baserte klimamål)

• Miljøpåvirkningen fra produkter

• Utvikling av sunn og bærekraftig 

produsert mat

• Effektiv ressursbruk

• Matsvinn

• Omega-3 og fisk

• Merking og etiketter

• Plantebasert mat

Investorer
• Orklas bærekraftsstrategi

• Orklas bærekraftsmål

• Bærekraftsstyringsrutiner

• Klimarisiko

• Risikohåndtering

• EU Taksonomi

• Plast
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Samfunnsengasjement    
Orklas desentraliserte struktur med fem forretningsområder, 

105 fabrikker og mer enn 300 lokale merker gjør konsernet til 

en viktig aktør for lokalsamfunn. 

Mange av Orklas selskaper er hjørnestensbedrifter og viktige arbeidsgi-

vere i sine lokalsamfunn. Ved å utvikle lønnsomme virksomheter skaper 

Orkla positive ringvirkninger for samfunnet i form av kompetanseutvik-

ling, arbeidsplasser hos leverandører og i offentlig sektor, og gjennom 

betaling av skatter og avgifter. Gjennom samarbeid med lokale myndig-

heter, skoler og organisasjoner bidrar selskapene dessuten til å støtte 

samfunnsnyttige prosjekter.

Utvikling 2020
Orkla-selskapene samarbeider med eksterne fagmiljøer, myndigheter, 

skoler og organisasjoner for å bidra positivt til samfunnet, og har vært 

engasjert i en rekke prosjekter i 2020. Satsingen har økt i 2020, og i sum 

bidro Orkla med 46,9 millioner kroner i støtte i 2020 til ulike typer sam-

funnsnyttige prosjekter. Her er noen eksempler på engasjement:

• Bølgen: Orkla Foods Norge, Orkla Confectionery & Snack Norge og 

Orkla Home & Personal Care Norge har «tatt bølgen» og gjennomført 

strandopprydding og workshops som en del et initiativ fra Mepex og 

Hold Norge Rent, finansiert av Miljødirektoratet.

• TV-aksjonen: Orkla Confectionery & Snacks Norge, Orkla Health og 

Orkla Foods Norge, samt Orkla Konsern har i 2020 støttet TV-aksjo-

nen som gikk til WWF og deres arbeid for rene hav.

• Et varmere samfunn: I samarbeid med KIWI gjennomførte Orkla 

Home & Personal Care en kampanje for Kirkens Bymisjons arbeid. For 

hvert produkt fra Define, Dr. Greve, OMO, Comfort og Blenda som ble 
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solgt hos KIWI i kampanjeperioden, gikk 2,50 kroner til arbeidet for å 

gi mat og varme til personer som trenger det.

• Fødevarebanken: Siden 2019 har Orkla Foods Danmark donert over-

skuddsmat til mennesker i en sårbar situasjon. Dette bidrar samtidig til 

å redusere matsvinn. 

• Hospital Clowns: Orkla Care Finland, Orkla Health og Orkla Confecti-

onery & Snack Danmark har i over fem år støttet ulike organisasjoner 

der profesjonelle skuespillere og leger gjennom underholdning sprer 

glede til barn som er innlagt på sykehus.

• Julehjelp: Orkla Foods Danmark har i 2020 støttet Røde Kors Jule-

hjelp og Julehjelpen.dk, og bidratt til å gi en gledelig jul til sårbare og 

utsatte barnefamilier. Orkla Confectionery & Snacks Norge har støttet 

Fransiskushjelpen med gjennomføring av Juleaksjonen 2020, der 

julepakker med blant annet mat har blitt gitt til ensomme og trengen-

de i Oslo-området.

Strukturendringer og påvirkning på samfunn
For å skape langsiktig konkurransedyktig virksomhet har Orkla i 2020 

gjennomført investeringer i nye selskaper, produksjonsforbedringer og 

enkelte større omstillingsprosjekter. Norgesplaster har gode markeds-

posisjoner innen sårpleie og førstehjelpsutstyr og var Orklas største 

oppkjøp i 2020. Orkla Confectionery & Snacks fortsatte investeringene 

i etablering av nye og moderne fabrikker for produksjon av sjokolade 

og kjeks i Riga i Latvia. Orkla Foods International har startet et større 

prosjekt for å etablere en langsiktig effektiv produksjonsstruktur i Sen-

tral-Europa. I den forbindelse er det besluttet at en fabrikk i Maratice i 

Tsjekkia vil bli lagt ned i 2021 og virksomheten styrket ved tre produk-

sjonsanlegg i Babice og Bzenec i Tsjekkia, samt i Mattersburg i Østerrike. 

Pierre Robert har gjennomført omstruktureringsprosesser som har ført til 

avvikling av virksomheten i Sverige. Orkla Food Ingredients har investert 

i nye virksomheter innen iskrem og kaker, og selskapene Kobo, Sebmag 

Engasjement rundt covid-19
Orkla inngikk i 2020 et samarbeid med Norske Kvinners 

Sanitetsforening for å støtte deres innsats. Norske Kvinners Sani-

tetsforening er en av Norges største humanitære organisasjoner 

og når svært mange som er isolert eller på andre måter berørt av 

koronapandemien. Orkla bidrar med økonomisk støtte og dona-

sjon av produkter. 

• MTR Foods støttet forskjellige lokale aktører i covid-19-relaterte 

nødhjelpsprogrammer, både gjennom pengedonasjoner og 

matdonasjoner. 

• Kotipizza donerte pizza til 1900 mennesker i Finland som  

befant seg i en vanskelig situasjon da koronapandemien kom.  

• Lilleborg har brukt sin kunnskap om hygiene og smittefore-

bygging i kombinasjon med effektive produkter og metoder 

til å gjennomføre seminarer og andre informasjonstiltak for 

forskjellige aktører i samfunnet, i samarbeid med NHO. I tillegg 

har Lilleborg holdt egne webinarer om smitterenhold og bidratt 

med rådgivning overfor profesjonelle kunder. 

• Orkla Foods Norge donerte flere porsjoner av TORO-retter og 

flasker av NATURLI’®-kakaodrikke til sykehus i Norge under 

koronapandemien. 

• Orkla Foods Sverige tilbød hjelp til utsatte forbrukere og kun-

der under pandemien i form av matdonasjoner til sykehjem og 

fri konsultasjon og digitale kurs til kunder. 

• Orkla Confectionery & Snacks Norge har bidratt til å begrense 

påvirkningen av covid-19 for kakaobøndene i Afrika gjennom 

en donasjon til Rainforest Alliance og et hjelpeprogram som 

har nådd 2500 kakaobønder.
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Geografisk fordeling av anvendt kapital

 Norge  18 247  40 %

 Sverige  7 763  17 %

 Danmark  5 920  13 %

 Finland og Island  4 615  10 %

 Baltikum  2 192 5 % 

Norden & Baltikum  38 737 85 %

 Øvrige Europa  5 992  13 %

 Øvrige Verden  832  2 %
 

Totalt (Mill. kr) 45 561  100 %

og Merkur er slått sammen i Polen. Det samme gjelder for de to svenske 

selskapene Risberg og Werners Gourmetservice. Det er også etablert en 

ny organisering av Orklas sentrale konsernfunksjoner. 

Investeringene i nye selskaper og produksjonsanlegg skaper positive 

ringvirkninger i form av arbeidsplasser og innkjøp fra lokale leverandører. 

Samtidig førte strukturendringene i 2020 til at rundt 380 ansatte ble 

overtallige. Gjennom langsiktig planlegging og aktiv tilrettelegging har 

en stor andel av disse fått tilbud om andre stillinger internt i Orkla. Noen 

ansatte har i en periode i 2020 vært midlertidig eller delvis permittert 

som følge av koronasituasjonen.

De tillitsvalgte både sentralt og lokalt har vært involvert i omstillingspro-

sjektene gjennom regelmessige drøftelsesmøter.
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Veien videre
I 2020 har Orkla forsterket sin rolle som lokal aktør gjennom engasje-

ment i lokalsamfunnet. Covid-19 har både gitt mulighet for Orkla til å 

bidra i samfunnet og vært en utfordring for mange av Orklas selskaper. 

Arbeidet med å sikre god håndtering av koronasituasjonen i Orkla vil 

fortsette i 2021. Orklas selskaper vil også fortsette samarbeidet med lo-

kale aktører for å bidra til samfunnet de er en del av.

Til samfunn i form av betalte skatter (kontantstrøm)

Til aksjonærer i Orkla i form av utbetalt utbytte og 
tilbakekjøp/salg av egne aksjer

Lønn til ansatte
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Ansvarlig arbeidsgiver og menneske-
rettigheter   
Orkla har fortsatt satsingen på å utvikle gode arbeidsplasser 

kjennetegnet av respekt og omtanke, medarbeiderutvikling, like 

muligheter og rettferdige arbeidsbetingelser. 

Mennesker er drivkraften bak Orkla, og konsernet arbeider systema-

tisk for å sørge for at ansatte har en trygg, rettferdig og stimulerende 

arbeidshverdag, på tvers av land, selskaper og funksjoner. Menneske-

rettigheter skal respekteres i alle deler av konsernet, og Orkla skal være 

en mangfoldig arbeidsplass som garanterer like muligheter for alle. Alle 

ansatte skal være representert i viktige prosesser og aktivt involvert i 

egen utvikling. I tillegg satser Orkla på kompetansebygging og intern 

karriereutvikling og jobber for å være en attraktiv arbeidsgiver. 

Utvikling 2020

Respekt for menneskerettigheter 
Arbeidet med å sikre at alle selskapene i konsernet lever opp til prin-

sippene i Orklas ansvarlig arbeidsgiver- og menneskerettighetspolicy, 

fortsatte i 2020. Nær samtlige selskaper i alle de landene Orkla er til ste-

de oppdaterte den årlige vurderingen av risiko for avvik på de områdene 

policyen omfatter. I tillegg gjennomførte flere av selskapene interne 

opplæringsaktiviteter relatert til policyen.

Risikokartleggingen viste at risikoen for brudd på arbeidstakerrettigheter i 

Orklas virksomheter er lav. Selskapene har rutiner for ansettelse, arbeids-

kontrakter, lønnsfastsettelse og arbeidstid som verner om de ansattes 

rettigheter og ivaretar nasjonale lovkrav. Orkla er opptatt av rettferdige, 
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konkurransedyktige betingelser, og lønnsfastsettelse skjer gjennom kol-

lektive forhandlinger eller benchmarking mot andre selskaper. Lønnen 

til de lavest lønnede ansatte er gjennomgående høyere enn nasjonale 

krav til minstelønn, og Orkla har interne retningslinjer for å sikre at alle 

medarbeidere har en lønn som dekker grunnleggende behov. I noen få 

selskaper har det blitt identifisert behov for å øke minstelønnen, og disse 

selskapene er i ferd med å gjøre dette. Det store flertallet av fast ansatte 

i Orklas selskaper er dekket av pensjonsavtaler enten gjennom statlige 

ordninger eller selskapenes egne pensjonsordninger. Ingen av Orklas 

virksomheter har medarbeidere under 15 år, og de fleste praktiserer 

18-års aldersgrense for ansettelse. Samtlige selskaper vurderer risikoen 

for brudd på barns rettigheter og retten til organisering og kollektive 

forhandlinger i egen virksomhet som lav, og det forekommer ikke tilfeller 

av barne- eller tvangsarbeid. I forbindelse med risikovurderingen i 2020 

har selskapene identifisert relevante forbedringstiltak knyttet til målet om 

å være en ansvarlig arbeidsgiver. 

«A Home to Grow» 
I 2019 lanserte Orkla medarbeiderløftet «A Home to Grow», som en 

del av arbeidet med å være en attraktiv arbeidsgiver. Løftet «A Home to 

Grow» betyr at Orkla er opptatt av å utvikle sine ansatte og tilby dem 

personlig og profesjonell utvikling gjennom spennende karrieremulig-

heter, en inspirerende arbeidsplass med gode kollegaer og kontinuerlig 

opplæring. Dette er også en av hovedpillarene i Orklas nylig lanserte 

strategiske ambisjoner mot 2030. For å gjøre Orkla til «A Home to 

Grow», har konsernet i 2020 blant annet etablert et Junior Advisory 

Board som skal fungere som et rådgivende forum for Orklas konsernsjef 

og konsernledelse når det gjelder bærekraft, digitalisering, innovasjon og 

talentutvikling. I dette rådgivende styret sitter unge Orkla-ansatte fra et 

bredt utvalg av selskaper og land for å gi et mangfold av perspektiver. 
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teleggingsteknikker og lederkompetanse for teams. I tillegg har Orkla 

investert i teknologi for å muliggjøre digital opplæring. Orkla har også 

styrket opplæringstilbudet for ledere ved å fornye konsernets lederutvi-

klingsprogram, introdusert et nytt digitalt akademi for drift og utvikling av 

verdikjeden og fornyet Orklas innkjøpsakademi og salgsakademi. I tillegg 

har selskapene gjennomført omfattende lokal opplæring i arbeidsrelater-

te temaer som helse, miljø og sikkerhet og mattrygghet. 

Orkla setter som mål at alle medarbeidere skal omfattes av rutiner 

for regelmessige utviklingssamtaler. Fremdriften på dette området er 

dessverre ikke som ønsket, og flere tiltak har blitt gjennomført de siste 

årene. En harmonisert prosess og felles IT-verktøy for evaluering og 

oppfølging av ledere og administrativt ansatte er godt etablert i Orkla. 

Systemet er innført i rundt 80 prosent av selskapene, og målet er at alle 

virksomhetene skal omfattes av dette. For å styrke rutinene for individu-

elle medarbeidersamtaler for operatører har konsernet i 2020 utarbeidet 

et felles skjema og prosess for dette. Det er også lagt ned et betydelig 

arbeid i 2020 for å forbedre innholdet i medarbeidersamtaler, med vekt 

på personlig utvikling og læring for ansatte, i tillegg til god måloppnåelse 

for virksomheten. Dette skal skje gjennom endringer i skjema og system, 

nye krav til tilbakemelding og opplæring av ledere, og vil bli fulgt tett opp 

i 2021.

Aktiv medarbeiderinvolvering 
Orkla er opptatt av å fremme en bedriftskultur preget av respekt og

omtanke og å legge til rette for god involvering av medarbeiderne i 

spørsmål som er viktige for driften og den enkeltes arbeid. For å oppnå 

dette har både Orkla og Orkla-selskapene i 2020 gjennomført en rekke 

interne samlinger, møter og andre kommunikasjons- og kulturbyggende 

tiltak. Orklas sentrale konsernavtale, som regulerer samarbeidet mellom 

Selv i et krevende år som 2020 har Orkla klart å beholde sin attraktivitet 

som arbeidsgiver ved å gjennomføre digitale karrieredager rettet mot 

nordiske høyskoler. I alt 5000 studenter deltok på disse arrangementene. 

Orklas program for sommerstudenter, O-Life summer internship, ble 

også gjennomført på tross av koronasituasjonen, med en kombinasjon 

av noe fysisk tilstedeværelse og et digitalt program. Orkla fortsetter å 

rangere høyt i Universums karriereundersøkelse, og i 2020 fikk selskapet 

8.-plass blant økonomistudenter i Norge og ble for første gang kåret til 

en av landets mest attraktive arbeidsgivere blant IT-studenter.

Omfattende kompetanseutvikling 
Omfattende læringsmuligheter og kontinuerlig kompetanseutvikling 

er viktige aspekter ved Orklas medarbeiderløfte, «A Home to Grow», 

og Orkla ønsker å bidra til gode muligheter for utvikling på alle nivåer 

og i alle land. Kompetanseutvikling i Orkla er derfor et samspill mellom 

globale og lokale programmer. De siste årene er arbeidet med med-

arbeiderutvikling vesentlig styrket gjennom bedre organisering, nye 

sentrale kompetanseprogrammer og økt bruk av digital opplæring.  

Orklas strategi for kompetanseutvikling omfatter en kombinasjon av  

læring og utvikling gjennom eget arbeid, sosial dialog og formelle kurs. 

Orkla var allerede i ferd med å gå mot en mer moderne, digitalt støttet 

opplæring da koronapandemien traff i 2020. Pandemien ga ytterlig 

drivkraft til å bevege seg inn i den digitale verdenen. Den generelle 

kjennskapen til virtuelle kommunikasjonsmetoder har blitt vesentlig 

styrket i løpet av 2020 og gir gode forutsetninger for virtuell opplæring. 

Selv om Orkla ikke vil konvertere alle kurs til å bli virtuelle i fremtiden, 

har virtuell opplæring blitt et sterkt alternativ til fysiske samlinger. I 

2020 har Orkla tilpasset de fleste eksisterende programmene til digital 

opplæring og lansert nye kurs i digitale ferdigheter, som virtuelle tilret-
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Orkla har i en årrekke jobbet målrettet for a øke andelen kvinnelige ledere. 

Kvinneandelen blant ledere totalt er 41,5 prosent. For toppledere er 

kvinneandelen rundt 36 prosent. Selv om Orkla over tid har hatt en po-

sitiv utvikling i andelen kvinnelige ledere på alle nivåer, er det fremdeles 

betydelig avstand til målet om jevn kjønnsbalanse. Å fremme mangfold 

med hensyn til kjønn og andre forhold er et prioritert mål for Orkla, og 

konsernet vil fremover styrke innsatsen på dette området. 

Som en del av de formelle årlige medarbeiderevalueringene rettes spe-

siell oppmerksomhet mot å identifisere kvinnelige lederkandidater bade 

på konsern- og selskapsnivå. Ved rekruttering til ledergruppestillinger på 

selskaps- eller forretningsområde-nivå praktiseres kravet om at det alltid 

skal være minst en kvinnelig kandidat. I tillegg har Orkla besluttet flere 

nye tiltak som skal implementeres i Orklas eksisterende HR-prosesser 

for å måle og stimulere til en jevnere kjønnsbalanse, særlig på høyere 

ledernivå.

Kartlegging av lønnsforskjeller
Orkla har formelle, harmoniserte rutiner for rekruttering og lønnsfast-

settelse som skal hindre diskriminering. I 2020 trådte nye lovkrav i kraft 

i Norge, som innebærer at arbeidsgivere skal kartlegge kjønnsforskjeller 

på flere omrader, blant annet knyttet til lønn og ufrivillig deltidsarbeid. 

Som et svar på dette gjennomførte Orkla i 2020 en lønnskartlegging på 

tvers av konsernet basert på  lønnsdata fra 2019. 

Kartleggingen ble gjennomført for 20 større selskaper i åtte land, med 

god fordeling mellom ulike forretningsområder, for å gi et representativt 

bilde for hele konsernet. De utvalgte selskapene dekker drøyt halvparten 

av konsernets totale antall ansatte. Kartleggingen er gjennomført for 

ledere og funksjonærer. Fabrikkarbeidere er utelatt siden lønnsfastsettel-

sen for denne gruppen i all hovedsak skjer gjennom tariffavtaler, hvilket 

Orkla og de ansattes organisasjoner, utløp i 2020 og ble da reforhandlet. 

For å supplere den sentrale bedriftsdemokratiordningen, ønsker Orkla 

at alle selskapene i konsernet skal ha formelle kanaler for medvirkning, 

gjennom ansatterepresentasjon i styret eller formelle samarbeidsorga-

ner. Orkla ønsker at alle selskaper har formelle organer for dialog og 

samarbeid mellom ledelsen og tillitsvalgte, eller andre ansattevalgte 

representanter, gjennom kontaktutvalg, arbeidsmiljøutvalg eller HMS-ut-

valg. Rundt 84 prosent av Orklas medarbeidere jobber i selskaper som 

har etablert dette. Orkla har i 2020 besluttet å opprette et eget kontakt-

utvalg for det nye forretningsområdet Consumer & Financial

Investments.

I 2020 har koronapandemien vært det viktigste temaet i dialogen 

mellom ledelse og tillitsvalgte for å sørge for at alle Orkla-ansatte kan 

arbeide i trygghet og beholde god helse. I tillegg har dialogen handlet 

om lønnsforhandlinger, arbeidsmiljø, helse og sikkerhet og omstillings-

prosjekter. Ved gjennomføring av endringer som påvirker de ansatte, skal 

de ansattes representanter involveres på et tidlig stadium i tråd med en 

prosess som er avtalt med Orklas sentrale tillitsvalgte. Varslingsperioden 

lokalt varierer avhengig av nasjonalt lovverk og type sak, og er i de fleste 

tilfeller to til åtte uker.

Mangfold og like muligheter 
Orkla er opptatt av mangfold og like muligheter, og flere av selskapene 

har i 2020 gjennomført tiltak for bevisstgjøring rundt mangfold og ube-

visst diskriminering. I alt har rundt 1 100  medarbeidere deltatt på slik 

opplæring i 2020. I forbindelse med Black Lives Matter-bevegelsen har 

flere selskaper gjennomført opplæring rundt temaet, og Orkla arrangerte

et digitalt seminar tilgjengelig for alle ansatte. Orkla har i 2020 også

rullet ut et nytt digitalt rekrutteringsverktøy i alle land som skal forhindre 

ubevisst diskriminering i forbindelse med rekruttering. 



140 OMTANKE FOR MENNESKER OG SAMFUNN

av antall menn, noe som indikerer relativt god kjønnsbalanse på dette 

nivået. Generelt ser det ut til at det er mindre forskjeller i de norske sel-

skapene når det gjelder bonus og tillegg, mens det er større forskjeller i 

øvrige land. Resultatene vil bli presentert for lederne i de aktuelle selska-

pene og plan for tiltak vil utformes.

Som en del av «Gender pay»-kartleggingen er også tall for midlertidig 

ansatte, foreldrepermisjon og frivillig/ufrivillig deltid innhentet og analy-

sert. Kartleggingen viser at andelen ansatte med midlertidig stilling (2,8 

prosent) og deltidsstilling (2,4 prosent) er lav. Blant de som har midlerti-

dig stilling er det relativt store kjønnsforskjeller. Nærmere 80 prosent av 

ansatte med midlertidig stilling er kvinner, og 20 prosent er menn. Kart-

leggingen viser at tilnærmet alle som arbeider deltid, gjør dette frivillig.

Det er kun 0,03 prosent av menn og 0,12 prosent av kvinner som arbei-

der ufrivillig deltid, og dette gjelder bare norske selskaper.

Orkla ønsker å legge til rette for at alle foreldre skal kunne ta forel-

drepermisjon, uavhengig av kjønn. Tall for Orklas selskaper i Norge 

og Sverige viser at 6 prosent av kvinner og 3 prosent av menn tok ut 

foreldrepermisjon i 2020. «Gender pay»-kartleggingen, som omfatter 

flere selskaper og land, viser at kvinner stod for 85 prosent av antall uker 

foreldrepermisjon og menn 15 prosent av totalt antall uker permisjon. 

Tallene gjenspeiler trolig i stor grad forskjeller i regelverk for foreldreper-

misjon i ulike land.

Veien videre
Arbeidet med å fremme medarbeiderutvikling, medvirkning og mangfold 

vil fortsette i 2021, og forbedringsområdene som er identifisert gjennom 

lønnskartleggingen og dialogen mellom ledere og medarbeidere, vil bli 

fulgt opp. Det nye rammeverket for utviklingssamtaler blant operatører 

vil bli utprøvd. Orkla vil øke omfanget av digital opplæring i konsernet 

innebærer lav risiko for at det oppstår kjønnsrelaterte lønnsforskjeller. 

Avgrensningen til ledere og funksjonærer medfører at undersøkelsen 

dekker rundt 20 prosent av konsernets totale antall ansatte.

Kartleggingen viste at gjennomsnittslønnen for menn i 2019 var 12 

prosent høyere enn for kvinner. Det var mindre forskjeller i de norske 

selskapene, og noe større forskjeller i Norden. Størst forskjeller er avdek-

ket i Sentral-Europa. Noe høyere andel av menn i ledende stillinger er 

den viktigste årsaken til at gjennomsnittslønnen for menn er høyere enn 

for kvinner. Bransje synes også å være en faktor som kan forklare for-

skjellene, med vesentlig mindre kjønnsforskjeller innenfor virksomheter 

som helse og tekstiler, mens det var høyere forskjeller innenfor IT. Alder 

og ansiennitet ser ikke ut til å ha vesentlig effekt på tallene.

Orkla har regelmessig foretatt undersøkelser av kjønnsforskjeller for 

toppledere i konsernet som i større grad har fokusert på forskjeller mel-

lom menn og kvinner i sammenliknbare stillingsklasser. En undersøkelse 

gjennomført i 2019 viste at mannlige toppledere lå 6,3 prosent over me-

dianlønn og kvinnelige toppledere 1,6 prosent over medianlønn. Denne 

typen analyse viser altså vesentlig mindre forskjeller mellom kjønn enn 

«Gender pay»-kartleggingen og generelt en reduksjon av kjønnsrela-

terte lønnsforskjeller gjennom de siste arene. Resultatene fra «Gender 

pay»-kartleggingen vil bli analysert videre for å kartlegge om det er 

forskjell i lønn mellom likeverdige stillinger. I den grad dette identifiseres, 

vil det bli tatt opp med ledere i de relevante selskapene, som vil vurdere 

tiltak for å utlikne eventuelle forskjeller.

I tillegg til lønn er utbetaling av bonus og bilgodtgjørelse analysert. 

Det er  en overvekt av menn i stillinger der det i stor grad er vanlig med 

bonus, for eksempel innenfor salg og i stillinger med mer direkte re-

sultatansvar. På toppledernivå er forskjellen lav selv med stor overvekt 
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samt gjennomføre et program for bevisstgjøring knyttet til mangfold 

og ikke-diskriminering. Det nye kompetanseprogrammet for ledere skal 

rulles ut i 2021, inkludert  spesielle aktiviteter for å identifisere og utvikle 

CEO-kandidater i Orkla – både kvinnelige og mannlige. I tillegg til dette 

skal Orkla gjennomføre en ny felles medarbeiderundersøkelse i 2021 

som vil gi alle ansatte mulighet til å bli hørt om forhold på arbeidsplas-

sen, og ikke minst vil Orklas selskaper kunne identifisere forbedringstiltak 

på bakgrunn av dette.



142 OMTANKE FOR MENNESKER OG SAMFUNN

Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet    
Orkla stiller samme krav til arbeidsmiljø, helse og sikkerhet på alle 

steder hvor konsernet har virksomhet. Visjonen er null skader. 

Dette skal oppnås gjennom en sterk kultur for helse, miljø og sikkerhet 

(HMS). En viktig del av dette arbeidet er opplæring og involvering av 

medarbeidere i alle deler av virksomheten. 

Et trygt og sunt arbeidsmiljø er en grunnleggende rettighet for alle 

arbeidstakere og er vesentlig for å sikre stabil og effektiv drift. God risi-

kostyring, systematisk arbeid med å forebygge skader og arbeidsrelaterte 

sykdommer og tiltak for å fremme et godt arbeidsmiljø er helt nødvendi-

ge virkemidler for å nå nullvisjonen. 

Risikoanalyse er viktig for å sikre god kontroll med alle aktiviteter i Or-

klas virksomheter og danner grunnlaget for gode handlingsplaner og 

forbedringstiltak. Alle selskapene utarbeider regelmessig slike analyser. 

På tvers av selskaper og land er en vesentlig del av risikoen knyttet til 

ergonomi, bruk av maskiner, fall, lagring og håndtering av kjemikalier, 

psykososialt arbeidsmiljø og manglende kunnskap om sikkerhetsrisiko 

og rutiner. Orkla ønsker at alle selskaper etablerer prinsipper for helse-

fremmende arbeidsplasser, som er tilpasset forholdene i hvert enkelt 

land. HMS-arbeidet i selskapene er basert på kravene og retningslinjene 

i Orklas HMS-standard. Det systematiske forbedringsarbeidet drives med 

vekt på å etablere god kunnskap og bevissthet og å gjennomføre fore-

byggende tiltak.   

HMS-oppfølging
HMS-arbeidet følges opp på selskaps- og forretningsområdenivå gjen-

nom rapportering til ledergruppene, konsernledelsen og Orklas styre. 
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sak blitt gjennomført digitalt, som følge av pandemien. Gjennomføring 

av digitale revisjoner har gitt ny kunnskap og muligheter for fremtidige 

HMS-revisjoner. Revisjoner som er planlagt i 2021, vil inntil videre gjen-

nomføres digitalt, og deretter vil det bli etablert en arbeidsform som 

kombinerer bruk av digitale verktøy og gjennomganger lokalt på virk-

somhetene.

HMS-uke
I 2020 ble det for tredje året på rad arrangert en HMS-uke i Orkla. 

Hensikten er å styrke det interne engasjementet og HMS-kulturen for å 

støtte opp om arbeidet for null skader. HMS-uken skal bidra til å bevisst-

gjøre ansatte i alle deler av Orkla på viktige områder i HMS-standarden 

og Orkla Golden Rules. I 2020 var temaet «HMS-dialog», som er et 

enkelt verktøy for å engasjere ansatte og ledere til å ha strukturerte sam-

taler for å avdekke skjulte risikoområder og muligheter i arbeidsmiljøet. 

I tillegg ble virksomhetene oppfordret til å gjennomføre andre relevante 

HMS-aktiviteter lokalt. Alle Orklas virksomheter deltar i HMS-uken, og i 

2020 ble det gjort en stor innsats for å få det til selv om det måtte tilpas-

ses koronarestriksjonene. I løpet av HMS-uken deltok ansatte på alt fra 

kurs om HMS-dialog og brannøvelser til førstehjelpskurs, foredrag om 

mental helse, frivillig hjelp til lokalmiljøet og andre aktiviteter. Virksom-

heter som deltok, ble oppfordret til å dele sine aktiviteter via foto eller 

video. De fire beste bidragene mottok en pris. Materialet og erfaringene 

som deles, vil bli brukt i det videre HMS-arbeidet.  

Helsefremmende arbeid 
Det registrerte sykefraværet i Orkla var på 4,6 prosent i 2020, som er en 

svak økning sammenliknet med 2019. Sykefraværet påvirkes av mange 

forskjellige faktorer og er et komplekst felt. Variasjonene er store mellom 

land og selskaper, og det jobbes kontinuerlig med forbedringstiltak for å 

følge opp fravær og drive forebyggende aktiviteter. Forebyggende aktivi-

Alle Orklas fabrikker er revidert i løpet av de siste tre årene, og fabrikker 

som ikke lever opp til kravene i Orklas HMS-standard ved revisjon, får 

tett oppfølging. Nyervervede selskaper blir raskt introdusert for Orklas 

HMS-standard. Hensikten med revisjonene er, i tillegg til å sikre at 

virksomhetene jobber forsvarlig etter lover og regler, å bidra til læring 

gjennom systematisk observasjon og tilbakemelding. 

Utvikling i 2020

Covid-19-beredskap
I 2020 var det i alle Orklas virksomheter høy beredskap knyttet til co-

vid-19-situasjonen i samfunnet. Den viktigste prioriteringen var å ta 

vare på ansatte og hindre smitte. Samtidig har Orkla en samfunnskritisk 

oppgave i å produsere mat, rengjøringsmidler, hygieneartikler og andre 

produkter folk trenger under en pandemi. For at alle ansatte skulle være 

trygge på jobb, ble det innført ekstraordinære prosedyrer for hygiene og 

renhold og nye retningslinjer. Det ble utarbeidet konsekvensanalyser og 

planer for beredskapshåndtering knyttet til pandemien, for å hindre smit-

te og håndtere eventuell smitte. Fabrikklokalene måtte deles inn i soner, 

og arbeidsskiftene ble organisert på nytt, for å kunne opprettholde fysisk 

avstand så langt som mulig og ivareta mulighetene for smittesporing. 

Mange av de kontoransatte i Orklas virksomheter har i store deler av 

2020 jobbet hjemmefra. Dette har representert en stor endring i arbeids-

miljøet og Orkla har jobbet systematisk for å støtte ansatte i den nye 

normalen. Ansatte har fått støtte til å tilrettelegge for arbeidssituasjonen, 

det er delt informasjon om hvordan bruke digitale verktøy og mange sel-

skaper har implementert forskjellige tiltak for å oppmuntre til både fysisk 

aktivitet og sosiale kontakt og avkobling i en krevende arbeidshverdag.

HMS revisjoner
HMS-revisjoner ved Orklas fabrikker og virksomheter har i 2020 i hoved-
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Veien videre
Det skadeforebyggende og helsefremmende arbeidet vil fortsette 

med vekt på de sentrale prinsippene i Orklas HMS-standard. I tillegg til 

opplæring og risikokartlegging blir det viktig å vurdere hvilke nye tiltak 

som må introduseres for å sikre god utvikling mot målet om null skader. 

HMS-dialog mellom leder og ansatte er et viktig verktøy det også vil 

bli jobbet mye med fremover. Innsatsen knyttet til atferd er viktig for å 

redusere antall skader ytterligere, og egne og kollegers sikkerhetsatferd 

må innarbeides som en del av HMS-kulturen i hele konsernet. I tillegg 

blir arbeidet med å utvikle gode og proaktive HMS-indikatorer for opp-

følging av selskapene viktig. Med pandemien fortsetter også den høye 

beredskapen knyttet til covid-19, der den viktigste prioriteringen også 

fremover blir å ta vare på ansatte og hindre smitte.  

teter er viktig for å unngå fremtidig sykefravær, og helserisiko blir kartlagt 

for å iverksette de riktige tiltakene. Flere selskaper i Orkla har gjort 

risikovurderinger som viser at ergonomi og psykososialt/organisatorisk 

arbeidsmiljø er forholdene med størst påvirkning på sykdom relatert til 

arbeid. I 2020 har covid-19-situasjonen påvirket sykefraværet ved at 

konsernet ser en økning i korttidsfraværet gjennom høsten, men alt i alt 

har det totale fraværet ikke vært vesentlig høyere enn på samme tid de 

siste tre årene. 

Skader 
Skadefrekvensen (H1) i 2020 var 3,7, som er en svak økning fra 2019. 

Rundt to tredjedeler av Orklas enheter har ikke hatt skade med fravær 

i 2020. De fleste skadene er av mindre alvorlig karakter, som kutt, slag 

og klemskader. Alle sakene er fulgt opp i de respektive selskapene. Rap-

portering og granskning av HMS-hendelser gir viktig informasjon for å 

forhindre fremtidige ulykker og hendelser, derfor deles skaderapporter 

på tvers av selskapene. Dette bidrar til økt forståelse av risiko og bevisst-

gjøring i organisasjonen. Selskapene har gjennomført en rekke tiltak for 

å forebygge skader. I tillegg til omfattende opplæring og forbedring av 

interne rutiner er det gjennomført ulike typer sikringstiltak som økt bruk 

av verneutstyr, bedre merking og utskiftning av gammelt utstyr. 

Det har ikke vært rapporterte brudd på offentlig HMS-regelverk.
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Integritet    
Orkla ønsker å bygge en bedriftskultur preget av integritet og 

god forretningsskikk, og har i 2020 fortsatt arbeidet med å 

fremme godt skjønn og forebygge etisk risiko.  

Korrupsjon og annen uetisk forretningspraksis begrenser mulighetene 

for økonomisk utvikling og hindrer konkurranse på like vilkår. Orkla har 

nulltoleranse for korrupsjon, avtaler om prissamarbeid, markedsdeling 

eller andre tiltak som begrenser den frie konkurransen. Orklas antikor-

rupsjonsmanual, konkurranserettsmanual og etiske retningslinjer (code 

of conduct) beskriver konsernets krav og retningslinjer på dette området.

Utviklingen i 2020
I 2020 har Orkla fortsatt det langsiktige arbeidet for å sikre høy be-

vissthet om Orklas etiske retningslinjer og forhindre uønsket atferd. 

Antikorrupsjonsmanualen, som ble oppdatert i 2019, ble oversatt til alle 

relevante språk i 2020. Orklas internrevisjon er ansvarlig for håndtering 

av konsernets varslingsordning samt gransking og behandling av saker 

som rapporteres. Orkla benytter en varslingskanal som muliggjør ano-

nym rapportering på eget morsmål, og som sikrer at Orkla etterlever 

regler for personvern og informasjonssikkerhet. Orkla har gjennomgått 

varslingsrutinene for å sikre at de tilfredsstiller de nye reglene i EUs 

direktiv om vern av varslere, som trådte i kraft fra 2020. Det har gjen-

nom året blitt rapportert 47 saker av ulikt omfang og karakter knyttet til 

mulige brudd på Orklas etiske retningslinjer. De fleste av sakene viste seg 

å ikke innebære brudd på disse retningslinjene. Samtlige saker som blir 

rapportert gjennom varslingskanalen blir håndtert i tråd med interne og 

eksterne retningslinjer for håndtering av varslingssaker.
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Veien videre
Arbeidet med intern opplæring og etisk bevisstgjøring vil fortsette i 2021. 

Orkla vil jobbe videre med den nye risikobaserte dilemmatreningen i 

antikorrupsjon. I tillegg skal det rulles ut en oppdatert versjon av Orklas 

etiske retningslinjer i 2021. Samtidig vil konsernet fortsatt følge opp 

selskapene for å sikre at rutinene for behandling av personopplysninger 

fungerer etter formålet.  

Orklas løpende program for e-læring i antikorrupsjon og konkurranserett 

har fortsatt i 2020. I tillegg startet konsernet digital risikobasert dilem-

matrening for selskaper i risikoutsatte regioner eller ansatte i risikoutsatte 

posisjoner. Gjennom Orklas etiske leverandørkrav («Supplier Code of 

Conduct») stiller selskaper krav om nulltoleranse for korrupsjon hos 

leverandører, og leverandørene følges opp ved behov. I forbindelse med 

oppkjøp og større investeringer gjennomfører Orkla en vurdering av 

risikoen for å bli involvert i brudd på regelverk om korrupsjon og kon-

kurranserett, og det gjennomføres risikoreduserende tiltak der konsernet 

vurderer at risikoen er påtakelig. Arbeidet med tredjepartshåndtering har 

fortsatt i 2020, og Orkla har jobbet for å styrke Orkla Business Partner 

Program for å sørge for at konsernet unngår rettslige eller omdøm-

me-relaterte saker gjennom arbeid med tredjeparter. 

I 2019 innledet Konkurransetilsynet undersøkelser av Orkla-eide Lille-

borg AS basert på mistanke om mulig overtredelse av konkurranseloven, 

og selskapet bistår konkurransemyndighetene med å legge til rette for 

en effektiv gjennomføring av undersøkelsen. Det pågår en sak vedrøren-

de mulig unndragelse av merverdiavgift knyttet til Hamé Ungarn fra tiden 

før Orklas oppkjøp av selskapet. Saken er ikke avgjort. Orkla har i 2020 

ikke hatt formelle klager og saker knyttet til korrupsjonsregelverk.

Arbeidet med å sikre god intern kontroll av behandling av personopp-

lysninger har fortsatt i 2020 med vekt på å forbedre interne systemer 

som gjør det enklere for konsernet å sikre etterlevelse av personvern-

lovgivningen og for forbrukerne å utøve sine rettigheter. Selskapene har 

i 2020 vurdert sine protokoller over aktiviteter relatert til behandling av 

personopplysninger på nytt for å identifisere relevante forbedringstiltak. 

Det er i 2020 også rullet ut digital opplæring om plikten til vern av per-

sonopplysninger til alle ansatte i Orkla ASA i løpet av 2020. Tilsvarende 

opplæring vil bli gjennomført i Orklas selskaper i 2021.  
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GRI-ref. Indikatorer Enhet 2020 2019 2018

Interessentdialog og samfunnsengasjement

203-1

Støtte til eksterne organisasjoner og prosjekter 
- Investering i lokal infrastruktur 
- Økonomisk støtte til samfunnsnyttige tiltak1 
- Verdi av produkter og arbeidsinnsats (pro-bono)1

Mill. NOK
Mill. NOK
Mill. NOK

0,1
46,9
16,5

0
14,4
11,1

1,5
17,6
11,4

415-1
Offentlige tilskudd mottatt ila året
- Tilskudd til drift, energiinvesteringer, innovasjon, arbeids- og miljøtiltak
- Råvarepriskompensasjon

Mill. NOK
Mill. NOK

107,7
160,2

51,92

159,3

 
51,6

159,8
202-2 Andel av ledergruppemedlemmer rekruttert fra landet der virksomheten er lokalisert3 % 86 93 91
415-1 Samlet verdi av bidrag til politiske formål Mill. NOK 0 0 0
417-2 Formelle klager og saker knyttet til regelverk for produktmerking Antall 0 2 2
417-3 Formelle klager og saker knyttet til regelverk for markedsføring Antall 3 2 0

Ansvarlig arbeidsgiver 

405-1

Mangfold blant medarbeidere
- Antall ansatte totalt 
- Andel administrativt ansatte
- Andel operatører
- Andel ansatte under 30 år
- Andel ansatte 30-50 år
- Andel ansatte over 50 år
- Kvinneandel totalt
- Kvinneandel administrativt ansatte
- Kvinneandel operatører

 
Antall

%
%
%
%
%
%
%
%

18 109
43,1
56,2
13,3
52,3
33,5
43,9
50,0
40,7

18 348
44,3
55,7
13,4
53,0
33,6
47,3
51,5
44,0

18 510
47,0
53,0
13,0
51,7
35,3
47,8
47,5
48,1

405-1
Mangfold blant ledere 
- Ledere totalt alle nivåer 
- Kvinneandel ledere totalt 

Antall
%

2 167
41,5

2 082
39,9

1 850
41,4

Omtanke for mennesker og samfunn

Fortsetter på neste side
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GRI-ref. Indikatorer Enhet 2020 2019 2018

Ansvarlig arbeidsgiver

405-1

- Andel ledere totalt under 30 år
- Andel ledere totalt 30-50 år
- Andel ledere totalt over 50 år
- Ledere i Orklas konsernledelse
- Kvinneandel Orklas konsernledelse 
- Ledere i ledergrupper på konsern-, forretningsområde- og selskapsnivå
- Kvinneandel ledergrupper på konsern-, forretningsområde- og selskapsnivå 

%
%
%

Antall
%

Antall
%

2,6
65,1
36,1

10
20

422
35,9

2,5
67,2
30,3

10
20

391
35,5

1,7
61,5
36,8

10
20

338
34,9

401-1
Endringer i arbeidsstokken 
- Antall nyansatte 
- Turnover (nyansatte/totalt ant. ansatte)

Antall
%

 
2 332

13

 
1 909

10
2 050

14

Egendefinert

Midlertidig ansatte4

- Andel av totalt ansatte
- Andel blant kvinnelige ansatte
- Andel blant mannlige ansatte

 
%
%
%

 
2,8
4,0
1,3

-
-
-

-
-
-

Egendefinert

Frivillig deltid4

- Andel av totalt ansatte 
- Andel blant kvinnelige ansatte
- Andel blant mannlige ansatte
Faktisk deltid4

- Andel av totalt ansatte 
- Andel blant kvinnelige ansatte
- Andel blant mannlige ansatte

 
%
%
%

%
%
%

 
2,3
3,4
0,9

2,4
3,7
0,9

 
-
-
-

-
-
-

 
-
-
-

-
-
-

401-3

Foreldrepermisjon
- Andel kvinner med foreldrepermisjon ila året5

- Andel menn med foreldrepermisjon ila året5

- Totalt antall uker foreldrepermisjon4

- Totalt antall uker foreldrepermisjon, kvinner4

- Totalt antall uker foreldrepermisjon, menn4

 
% 
%

Antall 
Antall 
Antall

6
3

4 369
3 728

641

 
-
-
-
-
-

 
-
-
-
-
-

Fortsetter på neste side
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GRI-ref. Indikatorer Enhet 2020 2019 2018

Ansvarlig arbeidsgiver

404-1 Gjennomsnittlig antall timer organisert opplæring pr. ansatt Timer 8,6 8,5 6,8

412-1
Risikovurdering menneskerettigheter
- Antall forretningsenheter som har gjennomført risikovurdering ila året
- Andel forretningsenheter som har gjennomført risikovurdering ila året

Antall
%

41
93

41
93

35
83

412-2
Opplæring i menneskerettighetstemaer
- Totalt antall timer opplæring 
- Andel ansatte som har gjennomført opplæring ila. året (ikke unike personer)

Timer
%

23 427
81

42 000
100

29 700
74

404-3

Andel medarbeidere omfattet av rutiner for regelmessig utviklingssamtale 
- Totalt
- Ledere 
- Administrativt ansatte 
- Salgsmedarbeidere 
- Operatører 

%
%
%
%
%

59
93
80
79
40

60
89
77
87
46

61
86
85
88
48

406-1 - Formelle klager eller saker knyttet til regelverk for diskriminering Antall 0 1 1

1  Økningen fra 2019-2020 skyldes økt aktivitet og forbedring i rapporteringsrutinene
2 Historiske tall korrigert pga rapporteringsfeil
3 For selskaper med virksomhet i kun ett land kommer nær 100% av ledergruppemedlemmene fra dette landet. For selskaper med  
 virksomhet i flere land har ledergruppene en sammensetning som reflekterer dette
4 Estimater basert på kartlegging gjennomført i utvalgte selskaper med totalt 3 329 ansatte: 1 833 kvinner og 1 496 menn. Antall selskaper  
 er 20 fordelt på 8 land
5 Omfatter kun ansatte i Norge og Sverige, totalt 2 032 ansatte 
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Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet

403-10

Sykefravær6

- Sykefravær totalt
- Sykefravær i Norge
- Sykefravær i Norden (ekskl. Norge) og Baltikum 
- Sykefravær øvrige verden

%
%
%
%

4,6
4,5
4,2
4,7

4,4
5,2
3,8
4,8

4,8
6,0
4,5
4,8

403-9

Skader6

- H17 totalt
- H17 Norge
- H17 i Norden (ekskl. Norge) og Baltikum
- H17 Øvrige verden
- H28 totalt
- H28 i Norge
- H28 i Norden ( ekskl. Norge) og Baltikum
- H28 øvrige verden
- Arbeidsrelaterte dødsfall

3,7
3,1
5,3
2,6
7,3
8,9

11,2
3,4

0

3,5
1,6
4,7
3,1
7,0
5,7

10,8
4,5

0

4,1
2,1
5,6
3,5
8,9
8,5

12,2
6,2

0

GRI-ref. Indikatorer Enhet 2020 2019 2018

Integritet

205-2
Antikorrupsjonsopplæring
- Antall ansatte som har gjennomført opplæring ila. året
- Andel ansatte som har gjennomført opplæring ila. året 

Antall
%

1 733
9,6

887
4,8

3 950
21,3

205-3 Formelle klager og saker knyttet til korrupsjonsregelverk Antall 0 0 1
206-1 Formelle klager og saker knyttet til regelverk for konkurranserett Antall 1 1 0
418-1 Formelle klager og saker knyttet til regelverk for personvern Antall 0 0 0

419-1

Brudd på regelverk knyttet til sosiale og økonomiske forhold
- Verdi av vesentlige bøter
- Antall ikke-finansielle sanksjoner
- Antall saker håndtert gjennom offentlige klageorgan

Mill. NOK
Antall
Antall

0
0
4

0
0
6

0
0
4

6 Historiske tall er ikke justert for endringer i konsernstrukturen 
7 Antall personskader med fravær pr. million arbeidstimer
8 Antall personskader med fravær, behov for medisinsk behandling eller arbeidsbegrensning pr. million arbeidstimer. 
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