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1. Lidls ansvar 

Vi tar ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar i vårt dagliga arbete. 

1.1 Vårt ansvar 

Lidl arbetar sedan länge för att förbättra och effektivt kontrollera livs- och arbetsvillkoren för 
producenters medarbetare, samt för att begränsa industrins inverkan på miljön. Vi vet att våra kunder 
förväntar sig detta av oss, samtidigt som vi har ett ansvar som internationell aktör – både samhälleligt och 
ekologiskt. Detta ansvar tar vi på stort allvar. 

För vårt handlingssätt står människors välbefinnande i centrum. Det gäller inte bara våra kunder och 
medarbetare, utan omfattar alla som är verksamma för Lidl längs hela värdekedjan. Vi är även medvetna 
om hur avgörande natur- och miljöskyddet är, och lägger därför särskilt stor vikt vid att arbeta så hållbart 
som möjligt, samt att bevara och hushålla med naturresurserna. 

På grund av klimatet i Sverige odlas de flesta blommor och plantor inom Europa och importeras från 
Nederländerna och Italien. Utanför Europa sker en stor del av odlingen i länder där ett tempererat klimat 
året runt gör växtförhållandena optimala, t.ex. i Kenya, Etiopien och Ecuador. Vårt sortiment består till ca 
9 % av krukväxter som odlas i Sverige, med en klart stigande tendens. De svenska inköpen gäller i första 
hand säsongsvaror.  

Lidl har identifierat tre områden att arbeta med för en hållbar odling av blommor och plantor. Vi vill 
tillsammans med våra affärspartner och genom anpassning till internationellt erkända standarder, på lång 
sikt genomföra nödvändiga sociala, ekologiska och ekonomiska förbättringar. 

Socialt 

• göra de anställdas arbets- och livsvillkor hälsosammare och rättvisare 

• förhindra att anställda diskrimineras 

Ekologiskt 

• bromsa klimatförändringarna och deras följder, samt reducera ökade 
torrperioder och angrepp av skadedjur 

• begränsa användandet av pesticider och syntetiska gödningsmedel till ett 
minimum med hjälp av integrerat växtskydd1 

• hushålla med vatten och andra resurser vid odling av blommor och växter 

• aktivt främja den biologiska mångfalden och artrikedomen, och i synnerhet 
skydda bin och andra viktiga pollinerare 

 

                                                             
1 Integrerat växtskydd är en kombination av metoder där biologiska, biotekniska samt odlings- och förädlingstekniska åtgärder 
ges företräde. 
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Ekonomiskt 

• tillgodose efterfrågan och samtidigt agera hållbart 

• förhindra att blommor och plantor inverkar negativt på odlingsytor för andra 
råvaror, t.ex. spannmål 

Vår utmaning ligger i att förbättra villkoren på dessa tre områden. Vi är övertygade om att alla 
internationella och nationella aktörer i branschen måste agera gemensamt för att en permanent förbättring 
av de allmänna förhållandena ska vara möjlig. Många av våra leverantörer producerar inte uteslutande för 
Lidl, utan även för andra handelsföretag och internationella märken. 

1.2 Vårt tillvägagångssätt 

Vi utformar våra policyer så att de går att tillämpa socialt på alla områden och i samtliga steg i processen, 
från fält till butikleverans. 

I blom- och plantsortimentet sätter vi strikta kriterier för att göra odlingen säkrare och mer hållbar för 
människa och miljö. För oss räcker det inte att själva föregå med gott exempel, utan vi vill även se till att 
våra handelspartner förbinder sig till högre standarder. 

Våra mål och åtgärder: 

• certifiera 100 procent av våra blommor och plantor enligt hållbarhets- och miljöstandarder 

• följa sociala standarder 

• göra leveranskedjan transparent och spårbar 

• sträva efter långsiktiga samarbeten 

• främja den biologiska mångfalden. 

 

2. Omfattning 

Lidls engagemang för hållbara inköp av blommor och plantor omfattar hela sortimentet av snittblommor 
och plantor. För Lidls inköpare av snittblommor och plantor är riktlinjerna i policyn bindande från och med 
upphandlingsstadiet. Policyn revideras med jämna mellanrum. De åtgärder som redan blivit tillämpade 
dokumenteras skriftligt.  
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3. Mål och åtgärder 

3.1 Certifieringar och standarder 

Internationellt erkända miljö- och hållbarhetsstandarder garanterar att odlingen av blommor och plantor 
faktiskt blir mer hållbar. Vi certifierar därför alla produkter i denna varugrupp. Certifieringsprocessen sker i 
två steg. 

Det första steget har vi till stor del redan tagit – redan idag är ca 85 procent av våra blommor och plantor 
certifierade genom GLOBALG.A.P., Fairtrade, den nederländska certifieringen för blommor Milieu Project 
Sierteelt (MPS), eller Svenskt Sigill IP Prydnadsväxter & Plantskola. Samtliga av våra svenska leverantörer 
av blommor och plantor är idag certifierade genom IP Prydnadsväxter & Plantskola.  

Till slutet av 2019 ställer vi som andra steg i processen om samtliga blommor och plantor i vårt sortiment 
till certifierade varor. Då kommer vi enbart godta certifiering genom GLOBALG.A.P. Chain of Custody eller 
standarder som erkänns av GLOBALG.A.P. För svenskförhandlade blommor godtar vi certifiering genom IP 
Prydnadsväxter & plantskola.  

Dessutom måste en bedömning av de sociala konsekvenserna göras för varje artikel i varugruppen. Här 
godtar vi tilläggsmodulen GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice (GRASP) och Svenskt Sigill IP 
Arbetsvillkor. I slutet av 2019 ska samtliga svenskförhandlade leverantörer av plantor och blommor vara 
certifierade genom IP Arbetsvillkor. 

3.2 Sociala standarder 

För Lidl är det viktigt att sociala minimistandarder tillämpas, både i vårt eget företag och i förbindelserna 
med våra affärspartner. Våra leverantörer och deras producenter förbinder sig därför genom avtal att 
uppfylla Lidls uppförandekod. Denna grundar sig bland annat på Business Social Compliance Initiatives (BSCI) 
uppförandekod. 

Lidl anslöt sig till BSCI 2007. Medlemmarna i initiativet förbinder sig att förbättra arbetsvillkoren i 
leveranskedjan, följa miljömässiga riktlinjer och skapa strukturer som säkerställer sociala standarder i 
produktionen.  

Lidls uppförandekod bygger dessutom på International Labour Organizations (ILO) standarder, FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna och andra överstatliga riktlinjer som omfattar följande krav: 

• inget tvångs- eller barnarbete 

• ingen diskriminering på arbetsplatsen 

• mötesfrihet och kollektiv förhandlingsrätt 

• tydliga bestämmelser om löner och arbetstider baserat på nationella och internationella lagar och 
standarder 
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3.3 Transparens och spårbarhet 

För att vårt utbud av blommor och plantor ska bli mer hållbart är det viktigt att hela leveranskedjan är 
transparent och spårbar. Även detta garanterar standarden GLOBALG.A.P. Varje certifierad produkt tilldelas 
ett GLOBALG.A.P.-nummer (GGN). Kunder kommer kunna ta del av information om de certifierade 
produkternas odlare genom att mata in detta nummer på online-plattformen ggn.org. Vi har ålagt våra 
internationella leverantörer att förse samtliga certifierade blommor och plantor med GGN. 

Vi informerar regelbundet våra kunder, medarbetare och partner om en mer hållbar odling av blommor 
och plantor. Detta gör vi bland annat genom våra reklamblad, i nyhetsbrev till medarbetare och på vårt 
intranät, samt på www.lidl.se under punkten ”Hållbarhet”. Nyckeltal och måluppfyllnad rapporteras i vår 
årliga hållbarhetsredovisning.  

3.4 Långvariga partnerskap 

Ett stabilt, långsiktigt samarbete är en bra grund för att gemensamt agera mer hållbart. Vi strävar därför 
efter mångåriga affärsförbindelser med våra leverantörer, odlare och affärspartner. Villkoren för våra 
samarbeten är fastställda i Lidls uppförandekod. Vi uppmuntrar t.ex. våra leverantörer att regelbundet 
besöka produktionsanläggningarna och att tillsammans med producenterna kontinuerligt genomföra nya 
aspekter av hållbarhetsarbetet. Även våra egna medarbetare gör med jämna mellanrum besök på dessa 
anläggningar. 

Målen och åtgärderna i denna policy blir bindande för leverantörerna i och med uppdragsbeställningen. 
Dessutom förväntar vi oss att leverantörerna själva tar fram riktlinjer för hur de upphandlar blommor och 
plantor på ett mer hållbart sätt. Standarderna kontrolleras regelbundet med hjälp av ett ledningssystem. 
Därutöver uppmuntrar vi leverantörerna att själva ta fram egna initiativ och öka medvetenheten om frågan 
i sin omgivning. 

För att kontrollera att riktlinjerna följs utför vi stickprov genom en oberoende tredje part. 

Vi har också regelbundna utbyten med andra viktiga partner, såsom icke-statliga organisationer, forskare 
och intressegrupper. I dialogen uppstår många nya uppslag, som leder oss gemensamt mot ett mer hållbart 
odlande av blommor och plantor. 
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4. Vårt engagemang 

4.1 Kvalitet och miljöstandarder 

 
Svenskt Sigill – IP Prydnadsväxter & Plantskola 

IP Prydnadsväxter & Plantskola är en standard för kvalitetssäkrad produktion av 
livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan, från primärproduktion till förädling 
och hantering. Standarden innehåller krav baserade på svensk miljölagstiftning, 
men även krav som sträcker sig längre än befintlig lagstiftning. Företag som är 
certifierade genom standarden granskas regelbundet av oberoende ackrediterade 
certifieringsorgan som intygar att kraven i standarden uppfylls 2 . 

 

GLOBALG.A.P. 

GLOBALG.A.P.-standarden för blommor och prydnadsväxter täcker alla 
produktionsstadier, från verksamheten före skörd – såsom markhantering, 
groddning, odling, integrerat växtskydd och användning av gödselmedel – till 
miljö, förvaltning, hygien och säkerhetsåtgärder för att säkra de anställdas 

hälsa och välfärd under skörden. GLOBALG.A.P. gör produkterna spårbara under hela leveranskedjan, från 
gård till detaljhandel. Standarden ställer dessutom strikta krav på hanteringen av certifierade produkter 
och på korrekt segregering av certifierade och icke-certifierade produkter i bearbetningsenheterna3  4. 
 

Milieu Project Sierteelt (MPS) 

Milieu Project Sierteelt (MPS) är ett nederländskt företag som utvecklar 
certifieringsstandarder inom hortikultur/odling. MPS-standardens fokus ligger 
på hållbarhet, kvalitet, sociala aspekter och transparens 5. 

 

 

 

 

 

                                                             
2 http://sigill.se/IP-Certifiering/CERTIFIERING-AV-PRYDNADSVAXTER--PLANTSKOLA/ 
3 https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p./integrated-farm-assurance-ifa/crops/FO/index.html 
4 https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/GLOBALG.A.P._Annual_Report_2018_en.pdf 
5 https://www.my-mps.com/en/about-mps-trader 
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4.2 Sociala standarder  

 
Svenskt Sigill – IP Arbetsvillkor 

IP Arbetsvillkor är en fristående certifiering för företag som vill kvalitetssäkra 
arbetsmiljö, arbetsvillkor och socialt ansvarstagande. Standarden innehåller krav 
baserade på svensk lagstiftning och branschriktlinjer. IP Arbetsvillkor omfattar all 
arbetskraft inom företaget, såväl anställda som inhyrd bemanning. Företag som är 
certifierade genom standarden granskas regelbundet av oberoende ackrediterade 
certifieringsorgan som intygar att kraven i standarden uppfylls6.   

 
GLOBALG.A.P. GRASP  

GRASP (Global.G.A.P. Risk Assessment on Social Practice) är en frivillig 
tilläggsmodul för företag certifierade med GLOBALG.A.P. Modulen är 
utvecklad för att bedöma arbetsmiljön på plantager och riktar in sig på 
specifika aspekter av arbetarnas hälsa, säkerhet och välfärd. Åtgärder 
inom GRASP kan bedömas i samband med en revision av GLOBALG.A.P.  

 

Fairtrade 

Fairtrade är en fristående certifieringsstandard som säkerställer att producenter 
och odlare får betalt för att täcka de genomsnittliga kostnaderna för en hållbar 
produktion. Betalningen sker i form av en Fairtrade-premie som kan investeras i 
projekt för att främja social, ekonomisk eller miljömässig utveckling. Fairtrade 
underlättar långsiktiga handelsrelationer och möjliggör större kontroll över 
producenter och handelsprocesser. I standarden ingår även utvecklingskriterier 
som säkerställer att villkoren för produktion av och handel med Fairtrade-
certifierade produkter är socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarsfulla7.  

 

                                                             
6 http://sigill.se/IP-Certifiering/ARBETSVILLKOR1/OM-IP-ARBETSVILLKOR/ 
7 https://www.fairtrade.net/standards/aims-of-fairtrade-standards.html 


