GRANSKNING LIVSMEDELSKEDJOR

Företag

Ica

Axfood

Lidl

Coop

Bergendahls

53

48

39

37

17

Butiker
(helägda och
samarbetspartners)

SAMLAT BETYG
Policy, CSR
Tillämpning, CSR
Arbetsrättsliga frågor

-

Handel med frukt och grönt
Öppenhet, medverkan

SLUTSATS

VAD SÄGER TABELLEN?
Råd & Rön har i en enkät granskat CSR-arbetet (företagens samhällsansvar) hos fem livsmedelskedjor. Granskningen har gjorts i samarbete med den internationella konsumentorganisationen Consumers
International och International Consumer Research & Testing, ICRT.
Samlat betyg: Anges på en 100-gradig skala, där 1 är sämst och 100
bäst. Betyget är baserat på de svar livsmedelskedjornas representanter lämnat. I det samlade betyget ingår bedömning av de olika
delarna i enkäten: policies och uppförandekoder för livsmedelsleverantörer, hur dessa följs, vilka krav som ställs på arbetsförhållanden
hos leverantörerna samt om man har speciella policies för frukt och
grönt och specifikt för ananasproduktion.
Acceptabelt
Mindre Bra
Dåligt

Policy, CSR: En bedömning av företagens egen policy och hur man
tar sitt samhällsansvar. I en CSR-policy bör följande områden ingå:
ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.
Tillämpning, CSR: Hur väl CSR-arbetet genomsyrar koncernen och
leverantörsledet.
Arbetsrättsliga frågor: Vilka uppförandekoder som antagits (egna
bV["X__XeTaWeTbeZTa\fTg\baXefg\__XkX`cX_<?B-fbV[[heWXffT
följs.
Handel med frukt och grönt: Specifika frågor kring CSR-arbetet när
det gäller frukt- och grönsaksleverantörer.
Öppenhet, medverkan: Hur lätt det är att få information, exempelvis på nätet, om koncernens CSR-arbete och hur villigt man
medverkat i enkätundersökningen.

utanför Sverige har liten omfattning, och
därför är Axfood beroende av andra företag för att se till att dess policies följs. Axfood kunde i granskningen inte klargöra
hur väl detta egentligen fungerade.
Lågt betyg för Coop
Coop, som på sin webbplats skriver att
man tar ansvar för människa och miljö,
får trots detta lågt betyg i vår granskning.
Coop publicerar visserligen rapporter om
sitt hållbarhetsarbete, men det är fokuserat på miljöarbete och tar endast i liten
utsträckning upp sociala frågor. Coop gav
också mycket kortfattade svar på våra enkätfrågor, och det var svårt att läsa ut hur
företaget genomför sitt CSR-arbete i praktiken. Coop har exempelvis bara börjat göra
uppföljningar av arbetsrättsliga frågor hos

sina leverantörer och kunde inte ange om
några sociala revisioner genomförts över
huvud taget.
Coop har inte heller svarat på våra specifika frågor om ananasimporten. Man har
inte angett vilka länder man köper in från
utan bara svarat ”flera”. Coop har inte heller någon speciell policy för ananasleverantörerna, och det har inte heller Ica eller
Axfood. Samma krav på arbetsvillkor och
produktionsförhållanden gäller för ananasplantager som för andra leverantörer
av frukt och grönt.
Dålig öppenhet hos Lidl
Lidls största brist är avsaknaden av transparens i CSR-arbetet. För att ett företag
ska visa för oss konsumenter att det tar
sitt samhällsansvar ska dokument som po-

Bäst på att ta sitt samhällsansvar
är Ica-koncernen med bra uppförandekoder som genomsyrar
arbetet på alla nivåer, och det är
lätt att hitta information på webbplatsen om Icas CSR-arbete. Axfood kom på en stark andraplats,
medan Lidl och Coop halkade efter betydligt. Bergendahls svarade
inte på den ursprungliga enkäten,
mejlade bara några upplysningar
vid uppföljningen och har inte
publicerat några CSR-dokument
på webben.

licies och årsredovisningar vara lätta att
hitta; företagen ska visa en öppenhet i sin
verksamhet. Lidl har en uppförandekod
för sitt CSR-arbete, men den är inte officiell och skickades in till vår granskning separat. Några uppgifter om hur man följer
upp detta nedåt i leverantörsledet kunde
inte Lidl ge.
– Generellt kan vi säga att ju längre ner
man kommer i detaljfrågorna, desto sämre
koll har livsmedelskedjorna på CSR-arbetet,
säger Råd & Röns testchef Ronny Karlsson.
– Kedjorna måste kunna visa att det de
säger i sina policies tillämpas i det dagliga
arbetet, och det har de inte alltid kunnat
göra. Satsningarna på CSR ska inte bara
stanna i toppen. Vi ser fortfarande brister i
att förankra policies och uppförandekoder
i verkligheten.
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