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Vår självbild av vårt företagsansvar 

För Lidl är hållbart agerande en del av den centrala strategiska agendan  

för en framgångsrik framtid. Vi axlar vårt ansvar där Lidls agerande har 

påverkan på människor och miljö. Att agera ansvarsfullt är vårt sätt att 

varje dag på nytt uppfylla våra kvalitetslöften och därmed säkra vårt 

företag för framtiden. 

Mot denna bakgrund har vi tagit fram vår hållbarhetsstrategi. Genom 

den ger vi vårt anspråk på ansvarsfullt agerande en tydlig riktning. Vår 

gemensamma och övergripande förståelse av hållbart agerande tar upp 

sex strategiska fokusområden: ”spara på resurser”, ”skydda klimatet”, 

”bevara den biologiska mångfalden”, ”handla rättvist”, ”främja hälsa” 

och ”föra dialog”. Dessa teman beskriver hur vi på Lidl förstår och tar 

upp vårt ansvar för miljön, människor och våra kunder. 

Vårt ansvar för råvaror 

Råvaror utgör grunden för vårt sortiment. Det finns därför ett 

perspektiv på social rättvisa och miljömässig hållbarhet gällande 

råvaror som vi har ansvar för och som utgör förutsättningen för 

ansvarsmedvetet tillverkade produkter. Därmed bidrar vi till våra 

strategiska fokusteman ”spara på resurser”, ”skydda klimatet”, ”bevara 

den biologiska mångfalden”, ”främja hälsa” och ”handla rättvist”.   

  

Vårt ansvar för de kritiska råvarorna i våra produkter 
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Råvaror är naturliga resurser från vår planet, och de utgör grunden till 

nästan alla produkter som går att köpa. De används i sina naturliga 

former eller bearbetas efter skörd respektive utvinning. För ekonomin 

är råvaror den grundläggande förutsättningen för värdeskapande. 

Odling respektive utvinning sker i inledningen av den globala 

leveranskedjan i länder som förfogar över råvaruförekomster eller 

gynnsamma odlingsvillkor. 

Beroende på härkomst, typ av utvinning och bearbetning kan råvaror 

påverka människor och miljön 

negativt. Det gäller särskilt de fler 

än 400 miljoner människor som 

lever av odling av olika 

jordbruksråvaror.1 Över tio procent 

av världens befolkning är 

fortfarande drabbade av extrem 

fattigdom – av dessa arbetar två 

tredjedelar inom jordbruket.2 

Kakaoodling är huvudinkomstkällan 

för fler än 5,5 miljoner människor 

och säkrar livsuppehället för drygt 

14 miljoner människor.3 Utvinningen av råvaror är ofta förknippad med 

omänskliga arbetsvillkor och andra brott mot mänskliga rättigheter. 

 

1 Initiative for Sustainable Agricultural Supply Chains: Factsheet (Faktablad), 2019.  
2 FAO: Ending Extreme Poverty in Rural Areas (Att utrota extrem fattigdom på landsbygden), 2018. 
3 Fairtrade: Fairtrade Kakao, 2021.     

Den globaliserade handelns kraftigt förgrenade leveranskedjor gör det 

svårare att härleda råvarornas ursprung. Därför kan eventuella brott 

inte undersökas i tillräcklig utsträckning. Råvaruutvinningen har även 

effekter på miljön när till exempel alltför stora mängder växtskydds- 

och gödningsmedel används eller skogsytor röjs för odling. I Brasilien 

planterades 2018 soja på en yta lika stor som hela Tyskland – och 

tendensen ökar.4 Ofta omvandlas artrika regnskogsområden för detta 

ändamål. Avverkningen snabbar även upp klimatförändringarna. 

När det gäller utmaningarna för människor och miljö i samband med 

odling och utvinning av råvaror måste företagen veta exakt var deras 

råvaror kommer ifrån och vilka riskerna är. Därför är transparens i 

råvaruleveranskedjan och målinriktade förbättringar en prioriterad 

uppgift.   

4 Our World in Data: Forests and Deforestation (Skogar och avskogning), 2021. 

Bakgrund till odling och utvinning av råvaror  

 

400 

miljoner 
människor världen över lever 

av att odla jordbruksråvaror.  
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Uppfylla företagets omsorgsplikt 

Vi är övertygade om att varaktiga framgångar bara kan säkras genom en 

hållbar utveckling. ”Vi gör sunt och hållbart till det självklara valet” 

representerar vår strävan efter att uppfylla Lidls företagsmässiga ansvar 

på alla områden. Att uppfylla vår omsorgsplikt som företag är av central 

betydelse för Lidl och för att säkerställa produktionsmetoder som både 

är socialt och miljömässigt godtagbara.  

Med hjälp av en helhetsstrategi för hela företaget säkerställer Lidl att vi 

uppfyller både våra egna och de lagstiftningsmässiga 

hållbarhetskraven. Därför har vi inom alla strategiska fokusteman för 

vårt företagsansvar, även inom anskaffning av kritiska råvaror, etablerat 

övergripande styrdokument och policy som tar hänsyn till mänskliga 

rättigheter och miljö vid inköp av kommersiella varor.

Lidls råvarustrategi 

En central beståndsdel i Lidls hållbarhetsstrategi för inköp är att 

utforma råvaruleveranskedjorna på ett socialt och miljömässigt 

medvetet sätt. Vårt engagemang riktar därför in sig på att i så stor 

omfattning som möjligt minska de negativa ekologiska och social 

effekter som våra insatsvaror har – från odling över skörd och vidare 

bearbetning till transporten till butikerna. Rent konkret förbinder vi oss 

att fram till 2025 utforma anskaffningen av de råvaror som definieras 

som kritiska på ett mer hållbart sätt.  

Inom området råvaror koncentrerar vi oss på de så kallade kritiska 

råvarorna (> se grafik, ”Våra kritiska råvaror”). De är resultatet av en 

systematisk > riskanalys som vi har genomfört i samarbete med 

experter. Enligt denna analys påverkar inte bara dessa råvaror 

människor och miljö i störst utsträckning – de är dessutom mycket 

relevanta för vårt sortiment. 

Vårt engagemang för en hållbar anskaffning av kritiska råvaror 

https://om.lidl.se/kvalitet-for-alla/styrdokument


  
 

Inköpspolicy Råvaror •   8 
 

En översikt över våra kritiska råvaror 
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För att agera på ett strukturerat och målinriktat sätt har Lidl utarbetat 

en omfattande råvarustrategi som baseras på de fyra pelare som 

avbildas här. Genom att omsätta strategin i praktiken säkerställer vi en 

systematisk metod för att uppnå våra råvarumål.  

 

För varje kritisk råvara i produkter under våra egna varumärken har vi 

även definierat  

> råvaruspecifika hållbarhetsmål.  

 

Senast i slutet av 2025 kommer vi att köpa in kritiska råvaror på ett hållbarare sätt. 

1. Förstå vår påverkan:  

Vi identifierar risker i 

leverantörskedjorna 

och skapar öppenhet. 

2. Fastställa 

standarder:  

Vi certifierar  

våra kritiska 

jordbruksråvaror.  

3. Främja alternativ:  

Vi främjar mer 

hållbara alternativ i 

vårt sortiment och 

minskar inköpen av 

kritiska råvaror.  

4. Åstadkomma 

förändring:  

Vi engagerar oss i 

initiativ och projekt 

tillsammans med 

olika intressenter. 
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Sensibilisering och kommunikation – att framgångsrikt 
realisera Lidls råvarustrategi 

Vi vill ha ett kontinuerligt utbyte med våra intressenter även inom 

råvaruområdet, både internt och externt. Inom Lidl fokuserar vi särskilt 

på våra inköpare. För att driva på hållbara förändringar vill vi göra det 

möjligt för dem att på ett tillförlitligt sätt kunna ta hänsyn till de 

enskilda krav som gäller när beslut om inköp tas. Det gäller även för 

råvaror. Därför arbetar vi med att öka deras förståelse för de sociala och 

miljömässiga aspekterna. Under målgrupps- och varugruppsindelade 

utbildningar förklarar vi vikten av hållbart handlande för att 

framtidssäkra vår affär. I vår interna inköpshandbok för mer ansvarsfull 

anskaffning av varor kommuniceras dessutom tydliga och förbindande 

hållbarhetskrav för inköp ända ned till ingrediensnivå. Detta ska säkra 

en mer hållbar inköpspraxis och därmed omedelbart leda till 

förbättringar inom våra leveranskedjor.  

Lidl informerar sina externa intressenter via olika kanaler, till exempel 

hållbarhetsrapporter och vår webbplats, samt via bilaterala samtal. Där 

är vi lika transparanta med vår anskaffningspraxis som med våra 

formulerade mål och åtgärder för mer hållbara inköp av råvaror. Våra 

inköpspolicyer gällande kritiska råvaror som till exempel kakao är också 

viktiga kommunikationsmedel. Dessa kan läsas offentligt på > vår 

webbplats. Därmed uppfyller Lidl sitt eget anspråk på att offentliggöra 

företagets anskaffningsprinciper på ett transparent sätt, och vi 

tillhandahåller fördjupad information om hållbarhetsaktiviteter vad 

gäller inköp och specifika råvaror. Genom denna transparenta 

hantering gör vi det dessutom möjligt för våra kunder att ta mer 

ansvarsmedvetna inköpsbeslut. 

 

https://om.lidl.se/kvalitet-for-alla/styrdokument
https://om.lidl.se/kvalitet-for-alla/styrdokument
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Det första steget mot en bärkraftig råvarustrategi är att verkligen förstå 

hur vi påverkar. Med hjälp av omfattande, regelbundna riskanalyser 

undersöker vi vår verksamhets chanser och risker. Det gäller även på 

råvaruområdet. Riskanalyserna utgör samtidigt grunden för vår strävan 

efter företagsmässig omsorgsplikt. Syftet är att effektivt minimera våra 

råvarurisker.  

Under en utförlig riskanalys undersökte vi med hjälp av sex indikatorer 

vilka råvaror som påverkar människor och miljö mest. Vi använde oss av 

ett analysverktyg för statistisk insamling och bedömning av 

miljökostnader samt sociala risker i samband med odling av 

jordbruksråvaror. Dessutom tog vi hänsyn till mängderna av sålda 

råvaror hos Lidl. Resultatet blev ett antal råvaror som vi klassificerar 

som kritiska, som är relevanta för vår verksamhet och som vi därför 

prioriterar.  

För varje råvara har vi dessutom identifierat de relevanta riskerna samt 

de länder som påverkas mest. Grafiken > Vår riskanalys innehåller en 

överblick över de identifierade kritiska råvarorna och de sociala risker 

samt miljörisker som är förknippade med dem. 

Alla dessa insikter hjälper oss att hantera råvaruinköp på ett effektivt 

sätt, det vill säga fastställa prioriteringar, bestämma ansvarsområden, 

fastslå tyngdpunkter, definiera mål och vidta åtgärder. På detta sätt kan 

vi reducera och undvika våra risker på ett både systematiskt och 

långsiktigt sätt. Riskanalysen fungerar även som utgångspunkt för mer 

djupgående undersökningar av kritiska råvaruleveranskedjor.  

Förutom analysen av våra risker skapar vi 

största möjliga transparens gällande 

härkomst, tonnage, certifieringsstatus, 

bearbetning och förpackning av de 

kritiska råvarorna.   

Riskanalyser hjälper oss att förstå vår påverkan bättre 

Vi fastställer med 

hjälp av den första 

pelaren i vår 

råvarustrategi de 

miljömässiga och 

sociala risker som 

finns i våra 

leveranskedjor. 
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Vid inköp av råvaror kan vi ta hänsyn till och främja internationellt 

erkända certifieringar. Samarbetet med certifierade leverantörer och 

märkningsorganisationer, användning av certifierade 

produktionsanläggningar samt utvidgning av vårt sortiment med 

märkta produkter är centrala instrument som adresserar sociala och 

miljömässiga risker i leveranskedjan. Med hjälp av certifieringar 

säkerställer vi till exempel att en mer godtagbar social och miljömässig 

odlingspraxis ligger till grund för de 

anskaffade råvarorna eller att det finns 

klagomålsmekanismer för människorna 

som arbetar inom området. Etiketter på 

förpackningarna hjälper dessutom våra 

kunder att ta mer hållbara inköpsbeslut.  

När vi väljer märkningar prioriterar vi de 

standarder och certifieringar som är 

mest relevanta och inriktade på att ge 

effekt. Via en märkningsanalys har vi i detalj undersökt vilka 

tyngdpunkter, starka sidor och svagheter som enskilda märkningar har. 

Utifrån denna analys har vi identifierat de certifieringar som vi vill 

använda i dag och i framtiden. 

Lidl strävar dessutom efter att öka transparensen i sina 

råvaruleveranskedjor. Ett exempel är att förbättra råvarornas 

spårbarhet, ända till deras ursprung. Vi stödjer till exempel 

certifieringen av palm(kärn)olja enligt handelsmodellen RSPO 

segregated. Den utmärker sig genom att den anskaffade, certifierade 

palm(kärn)oljan kan spåras tillbaka till certifierade 

pressningsanläggningar och att den även förekommer fysiskt i 

slutprodukten. Alla våra produkter som har palm(kärn)olja i 

innehållsförteckningen har en asterisk till texten: *Hållbart certifierad 

för att förtydliga RSPO-märkning av palm(kärn)oljan i produkten. 

Vid anskaffning av certifierade råvaror som soja och palmolja 

skiljer vi mellan följande handelsmodeller som grundar sig i olika 

krav på råvarornas spårbarhet och hur de används i slutprodukten.  

Den certifierade råvaran finns inte med i slutprodukten eller finns 

bara med som andel: 

• Book & Claim: kan inte spåras 

• Mass Balance: kan inte spåras men förekommer i 

slutprodukten 

Den certifierade råvaran förekommer fysiskt i slutprodukten: 

• Segregated: Spårbarhet ända till certifierade producenter 

• Identity Preserved: Spårbarhet ända till enskilda certifierade 

producenter 

  

Certifieringar bidrar till råvaruinköp som är mer socialt och miljömässigt 
godtagbara  

Vi certifierar våra 

kritiska råvaror 

enligt den andra 

pelaren i vår 

råvarustrategi. 
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Vi satsar inte bara på certifieringar utan 

främjar även mer hållbara alternativ i vårt 

sortiment och minskar inköpen av kritiska 

råvaror om dessa inte kan anskaffas på 

ett mer hållbart sätt. Soja från andra 

kontinenter ersätter vi till exempel allt 

mer med certifierad soja från Europa, till 

exempel i  våra veganska burgare av 

märket Vemondo. Vi är på samma väg 

vad gäller andra kritiska råvaror. 

Integrationen av hållbara alternativ i 

sortimentet ger en hävstångseffekt för att driva på förändringar inom 

branschen.  

Om det inte finns några alternativ som är mer hållbara granskar vi den 

aktuella produkten för att ta reda på om vi i framtiden kan avvara 

råvaror, till exempel angoraull, som vi inte längre använder oss av. För 

denna uppgift har vi definierat landsövergripande krav. 

Vi vill även göra våra kunder mer medvetna så att de tar hänsyn till 

miljöskydd i producentländerna när de tar sina inköpsbeslut och bidrar 

till att lantbrukarnas livsuppehälle säkras. Vi informerar dem om andra 

alternativ i sortimentet och placerar tydliga hänvisningar på 

förpackningarna som hör till våra egna varumärken. Inom Lidl 

förmedlar vi även bakgrundsinformation om mer hållbara inköp av 

råvaror i vårt veckoreklamblad, via vår webbplats och via andra 

aktiviteter online. 

Redan 2014 valde Lidl Sverige att inom det egna, fasta sortimentet 

enbart sälja certifierad fisk i frysdisken. Detta initiativ har åtföljts av en 

stark fiskpolicy för att värna om långsiktigt hållbart fiske. 

Sedan 2016 har Lidl Sverige som policy att alla våra ägg, inklusive ägg 

som används som ingrediens i våra produkter, ska komma från 

frigående höns. Vi har även krav sedan 2016 att all kakao, även som 

ingrediens, ska vara certifierad och sedan 2017 är kravet att allt vårt 

kaffe ska vara certifierat. Te inom kategorierna röd svart och rooibos har 

enligt vår policy krav på sig att vara certifierat sedan 2018. 

Marknadsföring av olika slag är en viktig del i att lyfta hållbara 

produkter. Därför har den kommersiella avdelningen på Lidl valt att 

sätta flera mål kopplat till att lyfta hållbara produkter. Ambitionen är att 

säkerställa kunskapsbyggande och kampanjer för att bidra till 

försäljning av hållbara produkter och till att locka den hållbara kunden. 

 

Främja mer hållbara råvarualternativ 

I enlighet med den 

tredje pelaren i vår 

råvarustrategi främjar 

vi mer hållbara 

alternativ i vårt 

sortiment och 

minskar inköp av 

kritiska råvaror.  

 

file://///SE.LIDL.NET/IDMDATA/HQ/DEPARTMENTS/Einkauf/02_Dokumente/CSR/CSR%20INKÖP/5.%20Positionpapers/2.0%20Position%20papers/Rohstoffe/webbplats
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Vi arbetar kontinuerligt med att minska negativa effekter av våra kritiska råvaror. Inom ramen för vår policy för 

> Mänskliga rättigheter i leverantörskedjan (Human Rights Due Diligence) utvecklar vi inom hela företaget bindande 

hållbarhetskrav för inköp samt för våra affärspartners. Här ingår även de internationella råvarumålen. Dessa definierar 

tydliga hållbarhetskrav vad gäller inköp av kritiska råvaror och anger en konkret tidshorisont för när målen ska vara 

uppnådda. Det handlar om konkreta certifierings- och/eller reduktionsmål för de kritiska råvaror som finns i våra egna 

varumärkens produkter. Vi har haft ett antal målsättningar genom åren som sedan övergått till att bli grundläggande krav i 

vår inköpspolicy.  

En överblick över våra hållbarhetskrav för kritiska råvaror 
Här anges de grundläggande krav som ställs enligt Lidl Sveriges inköpspolicy.  

Sätta upp mål för certifiering och reduktion av kritiska råvaror  
I enlighet med den 

andra och tredje 

pelaren i vår 

råvarustrategi 

certifierar vi våra 

kritiska råvaror och 

främjar mer hållbara 

alternativ i 

sortimentet.  

Råvara Krav för inköp av egna varumärken (EMV) 

Ägg Sedan 2016 är kravet enligt vår policy att 100 procent av våra ägg ska komma från frigående höns. Kravet gäller även för ägg som ingår som ingrediens i Lidls egna märkesvaror. 

Fryst fisk Sedan 2014 är kravet enligt vår policy att 100 procent av den frysta fisken under eget varumärke ska vara certifierad enligt MSC för hållbart fiske eller ASC för hållbar fiskodling. 

Kakao Sedan 2016 är kravet enligt vår policy att 100 procent av produkter som innehåller kakao ska vara producerade med kakao från certifierade odlingar. 

Kaffe Sedan 2017 är kravet enligt vår policy att 100 procent av kaffet ska komma från hållbarhetscertifierade odlingar. 

Te Sedan 2018 är kravet enligt vår policy att 100 procent av te-sortimentet (svart, grönt och rött) ska komma från hållbarhetscertifierade odlingar. 

Palmolja 

 

Sedan 2017 är kravet enligt vår policy att 100 procent av palmoljan i alla livsmedel ska vara RSPO-certifierad (Segregerad). 

Sedan 2020 är kravet enligt vår policy att 100 procent av all palmolja i non och near-food ska vara certifierad enligt RSPO nivå mass balance. 

Cellulosa Sedan 2020 är kravet enligt vår policy att 100 procent av cellulosa, inklusive förpackningar och etiketter, ska vara tillverkade av återvunnet material eller FSC-certifierad nyfiber. 

Sedan 2020 är kravet enligt vår policy att 100 procent av våra non-food artiklar av cellulosa ska vara certifierade med FSC, PEFC eller gjorda av återvunnen råvara. 

Textil Sedan 2020 är kravet enligt vår policy att 100 procent av viskostextilierna certifierade enligt EcoVero eller LivaEco. 

file:///C:/Users/aengmo/Downloads/Lidl-Sveriges-styrdokument-avseende-manskliga-rattigheter-och-miljo-due-diligence-process-vid-inkop-av-kommersiella-varor-Styrdokument-for-due-diligence-01%20(2).pdf


  
 

Inköpspolicy Råvaror •   16 
 

En överblick över våra råvarumål för kritiska råvaror 

Här anges landsövergripande mål som Lidl Sverige ska uppfylla per råvara inom definierad tidsram, tabellen visar vilka certifierings- och reduktionsmål 

vi har ställt upp för våra kritiska råvaror.  

Råvara Produkt Certifierings- och reduktionsmål Tidshorisont 

Fisk & skaldjur 

 

Vilt fångad fisk, exklusive tonfisk MSC om varor finns tillgängliga och certifieringsstandard 

anges 

100 % (Återkommande beställningar ur fast 

sortiment) 

2022 

2022 

50 % (Kampanjvara) 

Odlad fisk Certifierade i enlighet med vildfångad/odlad/tonfisk enl 

nedan. ASC (föredras), Bio (föredras), GLOBALG.A.P., BAP, 

om varor är tillgängliga och certifieringsstandard anges 

100 % (återkommande beställningar ur fast 

sortiment) 

2022 

2022 

50 % (Kampanjvara) 

Djupfrysta livsmedel, convenience, 

exklusive tonfisk 

MSC (utan tonfisk), ASC (föredras), Bio (föredras), 

GLOBALG.A.P., BAP om varor är tillgängliga och 

certifieringsstandard anges 

100 % (Kampanjvara) 2022 

Tonfiskkonserver Konserver (endast tonfisk): MSC, Fishery Improvement 

Project (FIP), FAD free, pole&line 

100 % (Återkommande beställningar ur fast 

sortiment) 

2022 

Kattmat MSC, ASC för kattmat innehållande fisk 100 %  2022 

 

5 För Svenska leverantörer Svenskt Sigills certifieringar: Samtliga våra svenska leverantörer av blommor och plantor är idag certifierade genom IP Prydnadsväxter & Plantskola samt IP Arbetsvillkor. 

Blommor & 

plantor 

 

Sedan 2021 är kravet enligt vår policy att 100% av våra blommor och plantor skall vara certiferade enligt  GLOBALG.A.P. kompletterat med GRASP5, Fairtrade eller annan standard 

accepterad av Lidl.  

Frukt & grönt Sedan 2021 är kravet enligt vår policy att 100% av vår frukt och grönt ska vara certifierat med  GLOBALG.A.P. kompletterat med GRASP eller liknande, t.ex. Bioland, Biopark, Naturland, IP 

Sigill, IP Sigill arbetsvillkor, Fairtrade med flera 
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Råvarumål fortsättning… 

Råvara Produkt Certifierings- och reduktionsmål Tidshorisont 

Blommor & plantor Blomjord Reduktion av torv, maximalt 50 % torv (om det är möjligt 

avstår vi helt från torv och använder alternativa material) 

100 % 2022 

Bomull Textilier, järnvaror och husgeråd, 

mer hållbar bomull 

GOTS, OCS, Fairtrade, CmiA, BCI 100 % 2022 

 
Ekologisk bomull 20 % 2025 

Kakao 

 

 

Chokladkakor Fairtrade-produktmärkning, Fairtrade-råvarumärkning 100 %  (Återkommande beställningar ur fast 

sortiment) 

2022 

Nötter 

 

 Ta fram utbud av certifierade nötter, Fairtrade, Rainforest 

Alliance, Bio 

 2025 

Ris 

 

 

 Pilotprojekt för att komplettera sortimentet med 

certifierade risprodukter, Sustainable Rice Platform, 

Fairtrade, Bio 

(Återkommande beställningar ur fast 

sortiment) 

2025 

Soja 

 

Vegetariska/veganska 

köttersättningsprodukter 

Soja från Europa, föredras: Donau Soja/Europe Soja 100 % (Återkommande beställningar ur fast 

sortiment) 

 

2022 

Fodermedel för animaliska 

produkter, exkl. convenience 

Inköpscertifieringar: 

Donau Soja /Europe Soja, RTRS, ProTerra, ISCCPlus, BFA, 

CRS, SFAP Non Conversion 

100 %  2022 

Köks- & hygienpappersartiklar Öka andelen återvunna material (hybridpapper är också 

en möjlighet) 

15 %  (Återkommande beställningar ur fast 

sortiment) 

2025 

Träkol Deklaration: Ursprungsland och träslag på förpackningen 100 % 2021 

Träkol FSC (föredras), PEFC, nordiska miljömärket Svanen 

(föredras om leveranskedjan är FSC-certifierad), SFI, 

anskaffad inom ramen för Earthworm Project 

100 % 2022 
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Vi arbetar med branschaktörer, med regeringar, ideella organisationer, 

utfärdare av standarder, vetenskapen och lokalsamhällen för att driva 

på förändringar inom hela branschen, vidareutveckla standarder och 

gemensamt engagera oss i initiativ som syftar till förbättringar. En 

hållbar råvaruproduktion kräver nämligen att många olika intressenter 

längs de globala värdekedjorna deltar och stödjer processen. Vi 

fokuserar särskilt på de grupper som i hög utsträckning drabbas av 

negativa sociala och miljömässiga effekter, till exempel i 

odlingsländerna.  

Inom leveranskedjor med hög risk genomför vi bland annat studier 

kring människorättsliga effekter i våra leveranskedjor (<Human Rights 

Impact Assessments - HRIA)i samarbete med människorna som har 

dessa rättigheter. På så sätt får vi information om hur vårt företags 

verksamhet påverkar i realiteten. Vi får även reda på om våra åtgärder 

är effektiva och om våra processer är tillräckliga, samt hur vi kan 

avhjälpa problem på bästa sätt om de redan har uppstått. I vår 

televeranskedja i Kenya planerar vi till exempel att engagera oss 

ytterligare i initiativ och projekt tillsammans med lokala intressenter.   

Även våra råvarumål för hela företaget har 

uppstått genom ett kontinuerligt utbyte 

med våra intressenter. Denna process har 

åtföljts av intensiva rådslag och 

diskussioner med inköpsorganisationer i 

andra Lidl-länder, strategiska leverantörer 

samt relevanta ideella organisationer.  

 

 

 

Svenska initiativ och åtaganden 

Inom ramen för samarbete inom Svensk Dagligvaruhandel har det 

tagits fram en branschöverenskommelse för att säkerställa säkra och 

goda förhållanden för bärplockare inom Sverige.   

 

Driva på förändringar: tillsammans med intressenter och initiativ  

Enligt den fjärde 

pelaren i vår 

råvarustrategi driver 

vi på förändringar 

genom att engagera 

oss i initiativ och 

projekt. 

https://om.lidl.se/kvalitet-for-alla2/styrdokument
https://om.lidl.se/kvalitet-for-alla2/styrdokument
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Aquaculture Stewardship 

Council (ASC) 

 ASC grundades år 2009. Startpunkten var en dialog år 2004 som 

initierats av WWF och som handlade om ett miljömässigt mer 

rättvist vattenbruk. I dag är ASC en oberoende organisation som 

har ett brett stöd. Olika intressegrupper världen över med aktörer 

från fiskeribranschen, företag, regeringar, forskare och 

miljöorganisationer fungerar som rådgivare för ASC. Detta 

garanterar balans och förhindrar att enskilda intressen dominerar. 

ASC ställer upp standarder för hållbar fiskodling, och dessa 

innehåller olika kriterier för olika arter. Grundprincipen är att 

ingrepp i lokala ekosystem och artmångfalden ska ske i så liten 

utsträckning som möjligt och att ingen profylaktisk behandling med 

läkemedel ska genomföras. Det föreligger även krav gällande 

fiskfoder (t.ex. gränsvärden för vild fisk i foder) och arbetsrättsliga 

minimistandarder.6 

Best Aquaculture 

Standards (BAP) 

 BAP-standarderna fastställs och kontrolleras av Global Aquaculture 

Alliance (GAA) som grundades 1997. Organisationen har sitt säte i 

USA. BAP arbetar längs hela värdekedjan och ger ut artspecifika, 

övergripande standarder för fyra värdeskapande steg (anges med 

fyra stjärnor i märkningen): fodermedelproduktion, kläckerier, 

uppfödningsanläggningar och förädlare. Produkterna kan 

certifieras på enskilda nivåer. BAP-standarderna innehåller både 

djurskyddsaspekter som bedövning av fiskar innan slakt, 

hållbarhetsaspekter som vattenskydd och teman som spårbarhet 

samt livsmedelssäkerhet.7 

 

6 WWF: Das Fisch-Gütesiegel Aquaculture Stewardship Council (ASC) (Fiskkvalitetsmärkningen 

Aquaculture Stewardship Council, ASC), 2021. 
7 Aquakulturinfo: Märkning/certifiering, 2021. 

Better Cotton Initiative 

(BCI) 

 Better Cotton Initiativ består av miljö- och 

människorättsorganisationer samt företag inom textilbranschen. 

Initiativets mål är att förbättra miljö- och arbetsvillkoren inom 

bomullsodlingen. Odlingsföretagen måste uppfylla vissa 

inträdesvillkor och förbinder sig att påvisa förbättringar. BCI-

märkningen står därmed inte för ekologiskt odlad bomull utan för 

en ”mer hållbar” bomull och baserar sig på massbalansprincipen. 

Ursprunget till detta initiativ är ett rundabordsprogram i WWF:s 

regi.8 

Book & Claim  Med Book & Claim-modellen blandas fysiska produkter och säljs 

som ej hållbara. Rättigheten att deklarera ”hållbar anskaffning” 

upphandlas på en separat online-marknad i form av 

hållbarhetscertifieringar. En central instans hos leveranskedjan 

övervakar varumärkenas och detaljhandlarnas hållbarhetsuppgifter 

och säkerställer att de stämmer överens med antalet utfärdade och 

handlade tillstånd.9 

8 Siegelklarheit: Better Cotton Initiative, 2021. 
9 Forum Nachhaltiges Palmöl: Handelsmodell, 2021. 

Ordlista 
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Cotton made in Africa 

(CmiA) 

 Cotton made in Africa är ett initiativ för att förbättra de sociala, 

ekonomiska och miljömässiga villkoren inom bomullsproduktionen i 

Afrika söder om Sahara. Initiativet skapades av Aid by Trade 

Foundations som grundades 2005 av Michael Otto, Otto-

koncernens styrelseordförande. Genom att bygga upp en allians av 

textilföretag som specifikt efterfrågar hållbart producerad bomull 

och marknadsför den med etiketten Cotton made in Africa kan 

textilier tillverkas på ett mer hållbart sätt utan att 

produktionskostnaderna ökar markant. Cotton made in Africa-

producerad bomull förbättrar de afrikanska småbrukarnas 

perspektiv och skyddar miljön eftersom man använder mindre 

mängder växtskyddsmedel vid odlingen samtidigt som det inte 

uppstår lika stora mängder växthusgaser som vid odling av 

konventionell bomull.10 

Fairtrade   Fairtrade står för bättre arbets- och livsvillkor för småbrukare samt 

människor som arbetar i de södra delarna av vår planet. Fairtrade 

kombinerar stabila minimipriser med en Fairtrade-premie för 

samhällsprojekt, reglerade arbetsvillkor och främjande av 

miljöskonande odling. 1997 gick biståndsorganisationer i olika 

länder samman i paraplyorganisationen FLO (som idag heter 

Fairtrade International) och sammanförde sina individuella 

standarder till en enhetlig standard. 2002 infördes den 

gemensamma Fairtrade-märkningen. Bakom denna står allmänna 

standarder (för småbrukarorganisationer, plantager eller 

kontraktsproduktion), produktstandarder med produktspecifika 

föreskrifter samt handlarstandarden (Trader Standard) som 

innehåller regleringar för handlare och tillverkare (bl.a. regleringar 

kring betalningsmetoder och blandprodukter).11 

 

10 Utopia: Cotton made in Africa: Das steckt hinter der nachhaltigen Baumwolle (Vad döljer sig 

bakom den hållbara bomullen), 2021. 
11 Fairtrade: Was ist Fairtrade (Vad är Fairtrade?), 2021. 

Forest Stewardship 

Council (FSC) 

 FSC grundades 1993 och arbetar sedan dess som oberoende 

organisation för att främja miljövänlig, socialt gynnsam och 

ekonomiskt bärkraftig skogsförvaltning. FSC-märkningen 

kännetecknar därmed trä- och pappersprodukter som uppfyller 

kriterier som skydd av ursprungsbefolkningar, bevarande av 

biologisk mångfald samt skogar med högt skyddsvärde eller förbud 

mot genmodifierade organismer. Beroende på andelen certifierad 

cellulosa i produkten eller användning av återvunna material delar 

FSC ut olika märkningar.12 

GLOBALG.A.P.  GLOBALG.A.P. grundades 1997 av detaljhandelsinitiativet 

EUREPGAP. GLOBALG.A.P. innehåller standarder och program för 

god lantbrukspraxis (Good Agricultural Practice) inom totalt tre 

produktinriktningar: växter, lantbruksdjur och vattenbruk. 

Huvudstandarden IFA (International Farm Assurance) omfattar 

förutom några hållbarhetskriterier främst krav på 

livsmedelssäkerhet. Standarderna kompletteras med så kallade 

GLOBALG.A.P.+add-ons som GRASP (riskbedömning gällande brott 

mot mänskliga rättigheter) eller SPRING (hållbar användning av 

vatten). Den enhetliga märkningen GGN (GLOBALG.A.P. Nummer) 

finns på alla GLOBALG.A.P.-certifierade produkter.13 

GLOBALG.A.P. GRASP  GLOBALG.A.P. GRASP är en kompletterande standard på 

företagsnivå inom ramen för GLOBALG.A.P.-certifieringen. GRASP 

är ingen certifiering för efterlevnad av människorättsliga kriterier 

utan en öppen riskbedömning som till exempel även kan resultera i 

”non-compliant”. Den hjälper tillverkare, detaljhandlare och 

handlare att bedöma människorättsliga risker inom företagen. 

Standarden arbetar bland annat med teman som hälsa och 

arbetsskydd, korrekta löneutbetalningar och efterlevnad av 

arbetstider.14 

12 FSC: Forest Stewardship Council, 2021. 
13 GLOBALG.A.P.: Die Geschichte von GLOBALG.A.P. (GLOBALG.A.P.:s historia), 2021. 
14 GLOBALG.A.P.: Was ist GRASP? (Vad är GRASP?), 2021. 
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Global Organic Textile 

Standard (GOTS)  

 GOTS-certifieringar anses som den världsledande standarden för 

bearbetning av textilier (kläder, hemtextilier och textila 

hygienprodukter) av certifierade, ekologiskt tillverkade naturfibrer. 

GOTS-märkningen finns på textilier som uppfyller aktuella 

miljötekniska krav på hela textilleveranskedjan, bland annat 

förbudet mot problematiska tillsatser samt efterlevnad av mänskliga 

rättigheter grundat på Internationella arbetsorganisationens (ILO) 

centrala arbetsnormer.15 

Human Rights Impact 

Assessment (HRIA) 

 En Human Rights Impact Assessment (HRIA) beskriver 

konsekvensbedömningen för mänskliga rättigheter som en process 

för att systematiskt identifiera, förutsäga och reagera på de 

potentiella effekter som ett företag, en regerings politik eller ett 

handelsavtal har på mänskliga rättigheter.16 

Marine Stewardship 

Council (MSC) 

 MSC är en internationell ideell organisation som grundades 1997 av 

Unilever och WWF. MSC är i dag en oberoende organisation. Olika 

intressegrupper världen över med aktörer från fiskeribranschen, 

företag, regeringar, forskare och miljöorganisationer fungerar som 

rådgivare för MSC. Detta garanterar balans och förhindrar att 

enskilda intressen dominerar. Organisationens mål är att motverka 

överfiskning globalt och bevara världens fiskbestånd med hjälp av 

ett mer hållbart fiske. MSC-märkningen kännetecknar produkter 

och företag som ser till att de fiskade bestånden förblir på en 

acceptabel nivå, minimerar bifångster, använder fångstredskap på 

ett ansvarsmedvetet sätt och på så sätt långsiktigt bevarar 

livsmiljön för fiskar och andra marina organismer.17 

 

15 GOTS: Global Organic Textile Standard, 2020. 
16 The Danish Institute for Human Rights: Introduction to human rights impact assessment 

(Introduktion till Human Rights Impact Assessments), 2021. 
17 MSC: Die Geschichte des MSC (MSC:s historia), 2021. 

Organic Content 

Standard (OCS) 

(Standarden för 

ekologiskt innehåll) 

 Med hjälp av Organic Content Standard 100 (OCS 100) och Organic 

Content Standard blended (OCS blended) kan företag registrera de 

exakta andelarna av ekologiskt tillverkade material i en produkt och 

följa dem längs värdekedjan. Den övergripande ”Content Claim 

Standard” definierar bland annat spårbarhet för varor och 

transparens i produktionskedjan. Till skillnad från GOTS innehåller 

OCS inga bestämmelser kring de kemiska tillsatsämnena som 

används eller kring miljöhantering och socialt ansvar inom 

företaget.18 

Programme for the 

Endorsement of Forest 

Certification Schemes 

(Program för främjande 

av 

skogscertifieringssystem, 

PEFC) 

 PEFC grundades 1998 av europeiska skogsägare och representanter 

för miljöorganisationer samt träindustrin. PEFC är ett oberoende 

kontrollsystem som granskar den hållbara träindustrin utifrån 

nationella standarder. PEFC fungerar som konsumentmärkning och 

identifierar trä- samt pappersprodukter som härrör från en hållbar 

produktion.19 

Rainforest Alliance   Rainforest Alliance grundades 1987 för att bevara biologisk 

mångfald och främja ekologiskt hållbara samt socialt rättvisa 

arbetsmetoder inom lant- och skogsbruket i fler än 60 länder. 

Rainforest Alliance delar ut konsumentmärkningen med den gröna 

grodan utifrån ”Rainforest Alliance Sustainable Agriculture 

Standard”. Denna standard innehåller människorättsliga kriterier 

som tillgång till utbildning eller förbud mot barnarbete samt 

ekologiska krav som skydd av vatten och biologisk mångfald. 2018 

gick Rainforest Alliance samman med certifieringsprogrammet 

UTZ.20 

  

18 Bewusst kaufen: Organic 100 Content Standard, 2021. 
19 PEFC: PEFC – International, 2021. 
20 Rainforest Alliance: Über uns (Om oss), 2021. 
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Aquakulturinfo: Märkning/certifieringar 

https://www.aquakulturinfo.de/siegelzertifikate#:~:text=BAP%20%2D%20Best%20Aquaculture%2
0Practices,ebenso%20wie%20R%C3%BCckverfolgbarkeit%20und%20Lebensmittelsicherheit.  
(version: 2021) 

Bewusst kaufen: Organic 100 Content Standard (Standard för 
ekologiskt innehåll, märkningen OCS 100 %) 

https://www.bewusstkaufen.at/label-kompass/organic-100-content-
standard/    

(version: 2021) 

Fairtrade: Fairtrade kakao 
https://www.fairtrade-deutschland.de/produkte/kakao/hintergrund-fairtrade-kakao  

(version: 2021) 

Food and Agricultural Organization (FAO): Ending Extreme Poverty in 
Rural Areas (Att utrota extrem fattigdom på landsbygden) 

https://www.fao.org/3/CA1908EN/ca1908en.pdf 

(version: 2018) 

Forum Nachhaltiges Palmöl:Handelsmodeller 

https://www.forumpalmoel.org/zertifizierung/handelsmodelle    

(version: 2021) 

Fairtrade: Was ist Fairtrade? (Vad är Fairtrade?), 

https://www.fairtrade-deutschland.de/was-ist-fairtrade  

(version: 2021) 

FSC: Forest Stewardship Council 

https://www.fsc-deutschland.de/de-de/der-fscr    

(version: 2021) 

GLOBALG.A.P.:Die Geschichte von GLOBALG.A.P. (GLOBALG.A.P.:s 
historia) 

https://www.globalgap.org/de/who-we-are/about-us/history/    

(version: 2021) 

GLOBALG.A.P.: Was ist GRASP? (Vad är GRASP)? 

https://www.globalgap.org/de/for-producers/globalg.a.p.-add-on/grasp/what-is-GRASP/   
(version: 2021) 

GOTS: Global Organic Textile Standard 

https://global-standard.org/images/resource-library/documents/standard-and-
manual/GOTS_Version_6.0_DE.pdf    

(version: 2020) 

Initiative for Sustainable Agricultural Supply Chains: Factsheet 
(Faktablad) 

https://www.nachhaltige-

agrarlieferketten.org/fileadmin/user_upload/Factsheet_INA_GIZ_en.pdf   

(version: 2019) 

MSC: Die Geschichte des MSC (MSC:s historia) 

https://www.msc.org/de/ueber-uns/die-geschichte-des-msc    
(version: 2021) 

Källor och länkar 

https://www.aquakulturinfo.de/siegelzertifikate#:~:text=BAP%20%2D%20Best%20Aquaculture%20Practices,ebenso%20wie%20R%C3%BCckverfolgbarkeit%20und%20Lebensmittelsicherheit
https://www.aquakulturinfo.de/siegelzertifikate#:~:text=BAP%20%2D%20Best%20Aquaculture%20Practices,ebenso%20wie%20R%C3%BCckverfolgbarkeit%20und%20Lebensmittelsicherheit
https://www.bewusstkaufen.at/label-kompass/organic-100-content-standard/
https://www.bewusstkaufen.at/label-kompass/organic-100-content-standard/
https://www.fairtrade-deutschland.de/produkte/kakao/hintergrund-fairtrade-kakao
https://www.fao.org/3/CA1908EN/ca1908en.pdf
https://www.forumpalmoel.org/zertifizierung/handelsmodelle
https://www.fairtrade-deutschland.de/was-ist-fairtrade
https://www.fsc-deutschland.de/de-de/der-fscr
https://www.globalgap.org/de/who-we-are/about-us/history/
https://www.globalgap.org/de/for-producers/globalg.a.p.-add-on/grasp/what-is-GRASP/
https://global-standard.org/images/resource-library/documents/standard-and-manual/GOTS_Version_6.0_DE.pdf
https://global-standard.org/images/resource-library/documents/standard-and-manual/GOTS_Version_6.0_DE.pdf
https://www.nachhaltige-agrarlieferketten.org/fileadmin/user_upload/Factsheet_INA_GIZ_en.pdf
https://www.nachhaltige-agrarlieferketten.org/fileadmin/user_upload/Factsheet_INA_GIZ_en.pdf
https://www.msc.org/de/ueber-uns/die-geschichte-des-msc
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Our World in Data: Forests and Deforestation (Skogar och 
avskogning) 

https://ourworldindata.org/soy#citation  

(version: 2021) 

PEFC: PEFC – International 

https://pefc.de/uber-pefc/international/    
(version: 2021) 

Rainforest Alliance: Über uns (Om oss) 

https://www.rainforest-alliance.org/de/uber-uns/    
(version: 2021) 

Siegelklarheit: Better Cotton Initiative 

https://www.siegelklarheit.de/1-better-cotton-initiative-bci    
(version: 2021) 

The Danish Institute for Human Rights: Introduction to human rights 
impact assessment (Introduktion till human rights impact 
assessment) 

https://www.humanrights.dk/tools/human-rights-impact-assessment-guidance-
toolbox/introduction-human-rights-impact-assessment     
(version: 2021) 

Utopia: Cotton made in Africa: Das steckt hinter der nachhaltigen 
Baumwolle (Vad döljer sig bakom den hållbara bomullen) 

https://utopia.de/ratgeber/cotton-made-in-africa-das-steckt-hinter-der-nachhaltigen-
baumwolle/#:~:text=Cotton%20made%20in%20Africa%20ist,%C3%B6konomische%20und%20sozia
le%20Kriterien%20umfasst.&text=Laut%20eigenen%20Angaben%20produzieren%20inzwischen,Co
tton%20made%20in%20Africa%2DStandards.    
(version: 2021) 

WWF: Das Fisch-Gütesiegel Aquaculture Stewardship Council (ASC) 
(Fiskkvalitetsmärkningen Aquaculture Stewardship Council, ASC) 

https://www.wwf.de/themen-projekte/meere-kuesten/fischerei/nachhaltige-fischerei/asc-
fischzucht    
(version: 2021) 

 

 

  

https://ourworldindata.org/soy#citation
https://pefc.de/uber-pefc/international/
https://www.rainforest-alliance.org/de/uber-uns/
https://www.siegelklarheit.de/1-better-cotton-initiative-bci
https://www.humanrights.dk/tools/human-rights-impact-assessment-guidance-toolbox/introduction-human-rights-impact-assessment
https://www.humanrights.dk/tools/human-rights-impact-assessment-guidance-toolbox/introduction-human-rights-impact-assessment
https://utopia.de/ratgeber/cotton-made-in-africa-das-steckt-hinter-der-nachhaltigen-baumwolle/#:~:text=Cotton%20made%20in%20Africa%20ist,%C3%B6konomische%20und%20soziale%20Kriterien%20umfasst.&text=Laut%20eigenen%20Angaben%20produzieren%20inzwischen,Cotton%20made%20in%20Africa%2DStandards
https://utopia.de/ratgeber/cotton-made-in-africa-das-steckt-hinter-der-nachhaltigen-baumwolle/#:~:text=Cotton%20made%20in%20Africa%20ist,%C3%B6konomische%20und%20soziale%20Kriterien%20umfasst.&text=Laut%20eigenen%20Angaben%20produzieren%20inzwischen,Cotton%20made%20in%20Africa%2DStandards
https://utopia.de/ratgeber/cotton-made-in-africa-das-steckt-hinter-der-nachhaltigen-baumwolle/#:~:text=Cotton%20made%20in%20Africa%20ist,%C3%B6konomische%20und%20soziale%20Kriterien%20umfasst.&text=Laut%20eigenen%20Angaben%20produzieren%20inzwischen,Cotton%20made%20in%20Africa%2DStandards
https://utopia.de/ratgeber/cotton-made-in-africa-das-steckt-hinter-der-nachhaltigen-baumwolle/#:~:text=Cotton%20made%20in%20Africa%20ist,%C3%B6konomische%20und%20soziale%20Kriterien%20umfasst.&text=Laut%20eigenen%20Angaben%20produzieren%20inzwischen,Cotton%20made%20in%20Africa%2DStandards
https://www.wwf.de/themen-projekte/meere-kuesten/fischerei/nachhaltige-fischerei/asc-fischzucht
https://www.wwf.de/themen-projekte/meere-kuesten/fischerei/nachhaltige-fischerei/asc-fischzucht
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Kontakt  Ytterligare referenser till CSR 

Lidl Sverige KB 

Barkarbyvägen 5 

177 45 Järfälla 

 

hallbarhet@lidl.se 

 www.lidl.se 

www.lidl.se/hallbarhet 
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Innehållet i detta dokument (inklusive texter, grafik, foton, 

logotyper etc.) samt själva dokumentet är skyddade av 

upphovsrätten. Detta dokument och/eller dess innehåll får inte 

vidarebefordras, modifieras, publiceras, översättas eller 

reproduceras utan skriftligt medgivande från Lidl. 
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