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Innehåll
Prioriterade områden för axfoods hållbarhetsarbete på miljöområdet är 

energiförbrukning, transporter och avfallsåtervinning. samtliga dessa har stor 

betydelse för axfoods verksamhet och en stor förbättringspotential. i synner-

het inom energianvändning bedrivs ett strategiskt långsiktigt och omfattande 

arbete för att minska förbrukningen. livscykelanalyser under inköpsprocessen 

ska också minska varornas miljöpåverkan.

Axfood vill ha stolta och engagerade medarbetare som arbetar utifrån 

koncernens gemensamma kärnvärden, i en samverkande och affärsdriven 

organisation. det innebär att stort fokus läggs på att odla en tydlig kultur, 

genom ett systematiskt arbete med att utveckla verksamheten inom medar-

betarskap, värderingsstyrt ledarskap, affärsmannaskap och kundorientering.

Kunderna förväntar sig att axfood ska kunna tillgodose krav på miljöan-

passade, hälsosamma och säkra livsmedel med konkurrenskraftiga priser. de 

vill också i växande grad veta varifrån kött- och charkuteriprodukter kommer 

och en majoritet föredrar produkter med svensk köttråvara. 

Axfoods relationer med leverantörer ska kännetecknas av god affärssed 

och hög affärsetik. samtidigt är det viktigt att bolagets leverantörer av både 

produkter och tjänster lever upp till nationella lagar och regelsystem och att 

internationella konventioner respekteras.

ÅsA Domeij
Chef Miljö och socialt ansvar
telefon 08-553 99 00
asa.domeij@axfood.se
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246
helägda butiker
antalet egenägda butiker uppgår till 246. därut över samverkar 
axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till axfood 
genom avtal, bland annat inom hemköpskedjan men också under 
varumärken som handlar’n och tempo.

50%
Huvudägare är Axel johnson AB 
med 50,1 procent av aktierna.

samverkan med

820
handlarägda butiker

Detaljhandeln drivs genom de egenägda  kedjorna 
Willys, hemköp och PrisXtra. Partihandeln drivs 
genom Dagab och Axfood närlivs.

20%
Axfood har cirka 20 procents 
marknads andel av daglig-
varuhandeln i sverige. 

mArKnADsAnDel

20%

axfood är noterat på nasdaq oMX 
stockholm abs large Cap-lista.

nasdaq 
omX

nettoomsättning (extern)

14%

53%
17%

13%

1%

2%

Willys

Hemköp

PrisXtra

Närlivs

Dagab

Övrigt

36 306 mkr

+4,3%

–0,2%
1247 mkr

+2,7%
rörelseresultat före 
nedskrivningar

11%
64%

9%

13%

2%

Willys

Hemköp

PrisXtra

Närlivs

Dagab

Övrigt

1% 19%

48%11%

13%

7%

2%

Willys 

Hemköp

PrisXtra 

Närlivs 

Dagab 

Övrigt 

7 254 sT

Antal anställda,
genomsnitt
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hållbara lösningar  
för bättre lönsamhet
Axfood har satt det ambitiösa målet att bli bäst i branschen på hållbarhet. 
Det är ett åtagande vi gjort själva, därför att vi tycker det är viktigt att alla 
aktörer i samhället ger sitt bidrag i strävan efter en hållbarare värld. Det är 
också något som våra kunder förväntar sig av oss.

i hållbarhetsarbetet finns ett antal välkända 
utmaningar som vi alla, företag, individer och 
politiker står inför idag. den största av dem 
är utan tvekan klimatfrågan. här behövs tro-
värdiga lösningar som kan minska utsläppen 
och hejda den globala uppvärmningen.

För oss som företag är också klimatfrågan 
ett av de högst prioriterade områdena i håll-
barhetsarbetet. därför är axfood en av initi-
ativtagarna till hagainitiativet, ett företags-
nätverk där samtliga medlemmar åtagit sig 
att minska sin klimatpåverkan med minst 
40 procent till 2020. vi själva går dock ett 
steg längre och har som mål att bli klimat-
neutrala genom att minska vår egen påverkan  
med 75 procent till dess och klimatkompen-
sera resterande del.

det ser vi som både en utmaning och som 
en möjlighet. vi gör nu offensiva insatser för 
att möta det målet och minska vår elförbruk-
ning och utsläppen från våra transporter . 
det kräver ett uthålligt arbete men kommer 
i gengäld  att ge positiva bidrag till vår lön-
samhet. detsamma gäller vår satsning på 
källsortering . att sortera och återanvända i 
stället för att kasta bort är också en möjlighet 
till intäkter för företaget.

vi arbetar systematiskt med att minska 
miljöpåverkan från de produkter som säljs i 
våra butiker. det arbetet består bland annat 
i att identifiera de steg i varans livscykel där 
miljö- och klimatpåverkan är som störst och 
där förbättringar får störst effekt. 

ett resultat är våra nya inköpsriktlinjer  som 
är en vägledning för det praktiska inköpsar-
betet. vårt arbete med att fasa ut ocertifierad  
palmolja är ett bra exempel på en sådan 
tillämpning . här har vi satt som mål att 2015 
ska all palmolja som används i vårt egna 
varumärke garant vara certifierad.

Många av våra kunder vill värna om ett 
bättre djurskydd. Även här har vi under 
året tagit viktiga steg för att integrera djur-
skyddsfrågor i inköpsriktlinjerna. bland annat 
genom att kartlägga regelverken vad gäller 
djurskydd i ett antal leverantörsländer och 
genom att utbilda våra inköpare.

som enskilt företag kan vi inte lösa alla 
de utmaningar som behövs för att skapa ett 
hållbarare samhälle. Men vi kan bidra genom 
att titta på alla delar i vår verksamhet utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv. det väcker ett stort 
engagemang och kreativitet i organisationen, 
att se att nya lösningar också kan bidra till 
bättre affärer.

axfood ska vara ett företag som medarbe-
tarna ska kunna känna sig stolta över. Jag är 
övertygad om att ett ansvarsfullt företagande 
bidrar till det. det är också glädjande att veta 
att vi har vår styrelse och våra ägare med på 
vår resa mot branschledarskap i hållbarhet. 
hållbarhetsarbetet är en viktig komponent för 
att möta våra kunders förväntningar och våra 
egna mål om lönsam tillväxt.

anders strålman
vd och koncernchef axfood ab 

vD hAr OrDet
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Axfood är ett av landets ledande 
företag i dagligvarubranschen. 
Ambitionen är att också vara ledande 
på hållbarhetsområdet. genom att 
driva hållbarhetsfrågorna långsiktigt 
och med tydliga mål skapas rätt 
erbjudande för kunderna, vilket i sin 
tur ger bättre affärer.

Mot branschledarskap 
i hållbarhet

axfoods mål och strategier vilar på överty-
gelsen att miljö och socialt ansvar, en stark 
kundorientering och stolta och engagerade 
medarbetare är viktiga drivkrafter i bola-
gets värdeskapande. därför ska arbete för 
miljö och hållbar utveckling drivas aktivt 
så att bolaget blir bäst i branschen. grun-
den för arbetet är axfoods kärnvärden och 
uppförandekod, liksom bolagets hållbar-
hetsprogram. enligt axfoods miljöpolicy ska 
försiktighetsprincipen tillämpas proaktivt i 
miljöarbetet.

hållbarhetsarbetet utgår från Fns defini-
tion av hållbar utveckling, ”en utveckling som 
tillgodoser våra behov utan att äventyra kom-
mande generationers möjligheter att tillgo-
dose sina”. arbetet bedrivs i huvudsak i enlig-

het med iso 14001. rapportering sker enligt 
riktlinjerna för global reporting initiative 
(gri), nivå b.

Hållbarhetsrelaterade  
utmaningar och möjligheter 
axfoods verksamhet påverkas av såväl miljö-
politiska beslut som förändringar i miljö-
opinionen och av konsumenternas efterfrågan . 
nya miljöpolitiska beslut kan till exempel 
innebära ökade skatter eller regleringar som 
kan medföra behov av nya investeringar. 
bolaget följer därför noga utvecklingen och 
prioriterar klimat- och miljöaspekter i samt-
liga delar av verksamheten för att minimera 
risker och proaktivt kunna möta nya bestäm-
melser, myndighets- och konsumentkrav. 

Kunder:
axfood vill erbjuda kunderna ett 
brett sortiment av miljöanpassade, 
hälsosamma och säkra produkter 
med konkurrenskraftiga priser.

leverantörer:
genom att ställa krav och föra 
en dialog vill axfood bidra till att 
höja nivån på sina leverantörers 
hållbarhetsarbete.

samhälle:
axfood ska aktivt bidra till samhället 
genom att påverka och vara lyhörd.

medarbetare: 
axfood vill ha stolta och engagerade 
medarbetare samt vara en samver-
kande och effektiv organisation.

Ägare: 
axfood ska skapa fortsatt  värde för 
aktie ägare genom ett ansvarsfullt 
företagande.

axfoods viktigaste intressenter är de grupper som i störst utsträck-
ning berörs av och/eller påverkar bolagets verksamhet. 

de frågor som upp fattas som mest väsentliga av intressenterna är 
vägledande för hållbarhets- och ansvarsarbetet.

AXfooDs inTressenTer

AXFOODs AnsvAr
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AXfooDs  
verKsAmHeT

HÅllBArHeTs- 
KoorDinATorer

CHef miljö oCH  
soCiAlT AnsvAr

AXfooDs  
HÅllBArHeTs-

ArBeTe

vD
BolAgsleDning

miljö-
ansvariga

i butik

orgAnisATion HÅllBArHeT

Klimatfrågan är en av dagens största utma-
ningar och förändringar i klimatet har stora 
inneboende risker för livsmedelsproduktionen , 
såsom torka, översvämningar och större pris-
fluktuationer på grund av spekulation i rå varor. 
För axfoods del kan detta innebära större krav 
på ett strategiskt inköp sarbete, vilket innebär 
att inte vara för beroende av råvara från en 
region, eftersom mer extremt väder gör skör-
darna osäkra. Men axfood medverkar också 
på olika sätt till en håll barare livsmedels-
produktion. ett exempel är målet att i egna 
märkesvaror helt gå över till certifierad palm-
olja som inte odlas på regnskogsmark.

stigande energipriser och skärpta utsläpps-
krav för drivmedel har en inte oväsentlig  
påverkan på axfoods verksamhet. el- och 
bränsleförbrukning har dessutom stor påver-
kan på klimatet. Företaget driver därför ett 
intensivt arbete för att effektivisera sin energi-
användning med målet att bli klimatneutralt 
2020. en rad åtgärder görs för effektivare 
vägtransporter och ökad användning av bio-
drivmedel. en ökad andel tågtransporter ses 
också som en möjlighet.

ett trovärdigt hållbarhetsarbete är på sikt 
avgörande för kundernas förtroende för före-
taget. axfood arbetar därför aktivt med att dels 
möta en ökad efterfrågan på hållbara produk-
ter, dels genom kommunikation i butikerna 
som hjälper kunderna att göra medvetna val. 
axfoods inköpsriktlinjer har också fått en stärkt 
hållbarhetsprofil, bland annat byggd på livs-
cykelanalyser under varans väg genom leve-
rantörskedjan. axfoods leverantörsrelationer 
styrs av bolagets uppförandekod när det gäller 
sociala förhållanden och affärsetiska frågor. 

Affärsetisk uppförandekod
axfood ska, i enlighet med koncernens upp-
förandekod, bedriva affärer enligt god affärs-
sed och med en hög affärsetik i relation till 
leverantörer och andra affärspartners. För att 
säkerställa ett gemensamt uppträdande från 
alla axfoodanställda arbetar företaget efter 
en policy som tar ställning i fråga om mutor, 
bestickning och korruption. Policyn upp da-
teras varje år och anställda som berörs intygar  
skriftligen att de tagit del av policyn . bland 
annat gäller det anställda som är attestberät-

tigade till ett kostnadsställe eller på annat sätt 
påverkar inköpsbeslut av varor eller tjänster. 
2012 skrev drygt 900 anställda på policyn.

organisation och genomförande
axfood arbetar med hållbarhetsfrågorna 
på ett affärsdrivet sätt och integrerat i alla 
delar av verksamheten, för att skapa enga-
gemang i hela organisationen. ansvaret för 
övergripande strategier, mål och åtgärder 
samt uppföljning ligger hos bolagsledningen 
och chefen  för miljö och socialt ansvar. de 
enskilda bolagen och divisionerna inom 
axfoodkoncernen har det operativa ansvaret 
för det egna hållbarhetsarbetet.

För att kunna arbeta integrerat är det 
viktigt  att de enskilda bolagen inom axfood-
koncernen  har det operativa ansvaret  för det 
egna hållbarhetsarbetet. hållbarhets koordi-
natorer finns utsedda i alla bolag. det är 
också viktigt att successivt höja medar-
betarnas kompetens både när det gäller  
grundläggande kunskap i hållbarhetsfrågor 
och axfoods affärsmässiga nytta av att bli 
branschledande inom hållbarhetsfrågor.

AXFOODs AnsvAr

AXFOOD hållbArhetsreDOvIsnIng 2012 6

ansvaret för över gripande strategier, mål 
och åtgärder samt uppföljning ligger hos 
bolagsledningen och chefen för miljö 
och socialt ansvar. de enskilda bolagen 
och divisionerna inom axfoodkoncernen 
har det operativa ansvaret för det egna 
hållbarhetsarbetet.



hållbarhets-
program med 
mätbara mål
Axfoods hållbarhetsprogram är ett viktigt 
styrmedel för koncernens arbete på 
området. Programmet beskriver mål, 
åtgärder och uppföljning av koncernens 
hållbarhetsarbete och revideras en 
gång per år, i takt med att målsättningar 
uppnås och nya möjligheter uppstår. 

omrÅDen övergriPAnDe mÅlsÄTTningAr mÅl/nyCKelTAl resulTAT 2012 resulTAT 2011

HÅllBArA ProDuKTer •	 axfood ska löpande förbättra sina 
produkter  ur miljösynpunkt med stöd 
i inköpsriktlinjerna.
–  axfood ska aktivt arbeta för en  

mer hållbar produktion av palmolja 
och soja.

•	 axfood ska bidra till en förbättrad 
djurvälfärd.

•	 axfoodkoncernen ska öka sin försäljning av ekologiska produkter 
till minst 3 procent av försäljningen av livsmedel år 2013. 

•	 axfoods försäljning av ekologiskt kött ska uppgå till 2 procent av 
försäljningen vid utgången av 2012. 

•	 axfoods egna varumärken ska ha uppgifter om ursprungsland för 
köttråvaran på förpackningarna. 

•	 den palmolja som ingår i garants produkter ska vara certifierad till 
år 2015. 

2,7

1,1

Cirka 95 procent har märkts med 
uppgifter om ursprungsland.
dialog förs med leverantörerna 
om certifierad palmolja.

2,7

–

miljö – TrAnsPorTer
•	 axfood ska minska sin klimatpåverkan 

från transporter och resor. 
•	  dagab och axfood närlivs ska minska sina koldioxid utsläpp från 

egenägda bilar med 20 procent per ton kilometer till 2015  
(basår 2009). 

•	  axfoodkoncernen ska minska sina flygresor med 15 procent  
mellan  2011 och 2012.

–17,4

–16

–13,0

–

miljö – energi •	 axfoodkoncernen ska reducera sin  
klimatpåverkan med 75 procent till 
2020 (basår 2009).

•	 axfoodkoncernen ska minska energianvändningen med 
30 procent  per kvm till år 2015 (basår 2009). 

•	 dagab ska minska sin elförbrukning med 10 procent per kvm till 
utgången av 2012 (basår 2011). 

–3,9

–9,3

–2,5 

–

leverAnTörer
•	 axfood ska verka för respekt för mänsk-

liga rättigheter, arbetstagares rättig heter 
och miljöskydd hos leverantörer och 
affärspartners.

•	 senast 2015 ska leverantörer motsvarande minst 67 procent  av 
inköpsvärdet från riskländer vara reviderade i enlighet med bsCis* 
mål. axfood kommer att gå med i bsCi under 2013.

•	 senast 2015 ska minst 34 procent av de granskade leverantörerna  
ha förbättrat sig enligt med bsCis krav specifikationer. 

axfood kommer att gå  
med i bsCi under 2013.

meDArBeTAre •	  axfood vill skapa arbetsplatser med 
engagemang, mångfald och möjlighet 
att utvecklas.

•	 Fortsatt ha en hög frisknärvaro på minst 95 procent. 
•	 Fortsatt ha ett nöjd Medarbetarindex på minst 90 procent. 
•	 Uppnå jämn könsfördelning på ledarpositioner, det vill säga att 

kvinnor och män är representerade inom spannet 40–60 procent 
senast 2015. 

•	 90 procent av medarbetarna ska uppleva att företaget är en jäm-
ställd arbetsplats när det gäller kvinnor och män, senast 2015. 

•	 alla medarbetare ska ha fått en grundläggande miljö utbildning 
senast 2015.

95,0
91,0
22,7

80

87

95,3
92,0
21,6

78

82

hållbArhetsPrOgrAM
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omrÅDen övergriPAnDe mÅlsÄTTningAr mÅl/nyCKelTAl resulTAT 2012 resulTAT 2011

HÅllBArA ProDuKTer •	 axfood ska löpande förbättra sina 
produkter  ur miljösynpunkt med stöd 
i inköpsriktlinjerna.
–  axfood ska aktivt arbeta för en  

mer hållbar produktion av palmolja 
och soja.

•	 axfood ska bidra till en förbättrad 
djurvälfärd.

•	 axfoodkoncernen ska öka sin försäljning av ekologiska produkter 
till minst 3 procent av försäljningen av livsmedel år 2013. 

•	 axfoods försäljning av ekologiskt kött ska uppgå till 2 procent av 
försäljningen vid utgången av 2012. 

•	 axfoods egna varumärken ska ha uppgifter om ursprungsland för 
köttråvaran på förpackningarna. 

•	 den palmolja som ingår i garants produkter ska vara certifierad  
till år 2015. 

2,7 %

1,1 %

Cirka 95 procent har märkts med 
uppgifter om ursprungsland.
dialog förs med leverantörerna 
om certifierad palmolja.

2,7 %

–

miljö – TrAnsPorTer
•	 axfood ska minska sin klimatpåverkan 

från transporter och resor. 
•	  dagab och axfood närlivs ska minska sina koldioxid utsläpp från 

egenägda bilar med 20 procent per ton kilometer till 2015  
(basår 2009). 

•	  axfoodkoncernen ska minska sina flygresor med 15 procent  
mellan  2011 och 2012.

–17,4 %

–16 %

–13,0 %

–

miljö – energi- oCH  
loKAlAnvÄnDning

•	 axfoodkoncernen ska reducera sin  
klimatpåverkan med 75 procent till 
2020 (basår 2009).

•	 axfoodkoncernen ska minska energianvändningen med 
30 procent  per kvm till år 2015 (basår 2009). 

•	 dagab ska minska sin elförbrukning med 10 procent per kvm  
till utgången av 2012 (basår 2011). 

–3,9 %

–9,3 %

–2,5 % 

–

leverAnTörer
•	 axfood ska verka för respekt för mänsk-

liga rättigheter, arbetstagares rättig heter 
och miljöskydd hos leverantörer och 
affärspartners.

•	 senast 2015 ska leverantörer motsvarande minst 67 procent   
av inköpsvärdet från riskländer vara reviderade i enlighet med 
bsCis* mål. 

•	 senast 2015 ska minst 34 procent av de granskade leverantörerna  
ha förbättrat sig enligt med bsCis krav specifikationer. 

axfood kommer att gå med  
i bsCi under 2013.

meDArBeTAre •	  axfood vill skapa arbetsplatser med 
engagemang, mångfald och möjlighet 
att utvecklas.

•	 Fortsatt ha en hög frisknärvaro på minst 95 procent. 
•	 Fortsatt ha ett nöjd Medarbetarindex på minst 90 procent. 
•	 Uppnå jämn könsfördelning på ledarpositioner, det vill säga att 

kvinnor och män är representerade inom spannet 40–60 procent 
senast 2015. 

•	 90 procent av medarbetarna ska uppleva att företaget är en jäm-
ställd arbetsplats när det gäller kvinnor och män, senast 2015. 

•	 alla medarbetare ska ha fått en grundläggande miljö utbildning 
senast 2015.

95,0 %
91,0 %
22,7 %

80 %

87 %

95,3 %
92,0 %
21,6 %

78 %

82 %

* Internationell organisation för sociala revisioner.
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Miljö   
– offensiva insatser   
i energiarbetet

Kontroll på elförbrukningen
Under 2012 har ett system för detaljerad 
mätning och kontroll av elförbrukningen bör-
jat implementeras i egenägda butiker och 
lager, enligt plan. systemet möjliggör central  
styrning och uppföljning och syftet är att nå 
det ambitiösa målet att minska elförbruk-
ningen med 30 procent per kvadratmeter till 
2015 (basår 2009). 

Mätningarna visar att elförbrukningen 
minskat i koncernens lokaler, med 3,9 procent 
sedan 2009. 

Bränslesnåla transporter 
axfoods verksamhet kräver omfattande flö-
den av varor. axfood strävar emot att dessa 
transporter ska vara så långsiktigt hållbara 
som möjligt och har skärpt sina utsläppsmål. 

varutransporterna sker dels i egen regi av 
dagab och axfood närlivs, dels av kontrakte-
rade åkerier. axfoods egen lastbilsflotta upp-
går till 144 fordon. 

både dagab och axfood närlivs arbetar 
brett för att minska transporternas klimat-
påverkan. det sker bland annat genom väl-
planerade rutter och hög fyllnadsgrad, genom 
att lastbilarna kör som högst 85 km i timmen 
och enbart tankas med diesel av miljö klass 1. 
båda utbildar också sina förare i så kallad 
eco-driving för att minska drivmedelsförbruk-
ningen. alla axfoods egna bilar körs på evo-
lution diesel som delvis är baserad  på tallolja 
och som medför ett lägre Co2-utsläpp än tra-
ditionell diesel. 2012 ökade andelen biorå-
vara i evolution diesel från 16 till 25 procent 
vilket minskat utsläppen ytterligare. 

vid förnyelse av fordonsparken ska fordon 
med miljömässigt bästa, kommersiellt gång-
bara motorer väljas. 

För tjänsteresor har axfoodkoncernen 
som mål att minska omfattningen totalt 
genom ökad användning av virtuella möten, 
samt minska utsläppen genom att i första 
hand använda tåg eller buss i stället för flyg 
för de resor som är nödvändiga. Under 2012 
uppfylldes målet om att samtliga tjänstebilar 
ska bestå av miljöbilar . 

lönsamt kretslopp
Källsortering av avfall sker idag i samtliga kon-
tor, butiker och lager. syftet är att så mycket 
som möjligt av det avfall som genereras ska gå 
till materialåtervinning och att ta vara på möj-
liga intäkter från sorterat avfall som till exem-

Prioriterade områden för Axfoods hållbarhetsarbete på miljöområdet är energiförbrukning,  
transporter och avfallsåtervinning. samtliga dessa har stor betydelse för Axfoods verksamhet och  
en stor förbättringspotential. I synnerhet inom energianvändning bedrivs ett strategiskt långsiktigt  
och omfattande arbete för att minska förbrukningen. livscykelanalyser under inköpsprocessen  
ska också minska varornas miljöpåverkan.

MIljö
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pel krymp- och sträckfilm och wellpapp. Mat-
avfall sorteras ut för biogasproduktion där 
en lämplig biogasanläggning finns tillgäng-
lig. ambitionen är att kunna lämna råvara till 
biogas produktion från alla axfoods butiker.

tre externa leverantörer tar hand om han-
teringen och rapporterar vad de hämtar till 
en portal som i sin tur skickar leverantörs-
fakturor direkt från portalen till axfood. 
Portalen , som togs i bruk 2012, kommer 
fortsättningsvis  att möjliggöra en bättre 
uppföljning  av källsorteringen.

minskad klimatpåverkan från produkter
valet av produkter i sortimentet påverkar 
miljön  vid produktion, transport och konsum-
tion. axfood ska därför sträva efter att köpa in 
de produkter som ger minst miljöpåverkan. 

elförbrukning för egenägda  
butiker och partihandel 1)

MWh 2012 2011 2010

detaljhandel 289 632 286 654 277 301

Partihandel 32 622 36 204 37 081

totalt 322 254 322 858 314 382

antal butiker 246 237 230

elförbrukning
kWh/kvm, butik 400 406 410

elförbrukning
kWh/kvm,
partihandel 223 237 243

Co2 totalt ton2) 18 726 20 053 11 373
1) Delvis uppskattat värde
2) Förnyelsebar el sedan 2010 på merparten av Axfoods 

anläggninga r. Utsläppsfaktorn för resterande anläggningar  
med Nordisk residualmix var 291 CO2/kwh 2012,  
320 CO2/kwh 2011 och 185 CO2/kwh 2010. 

Koldioxidutsläpp, transporter 1)

2012 2011 2010

Co2 totalt, ton 9 209 9 955 10 198

Co2 kg/ton gods 20,09 21,15 21,61

Co2 kg/Mkr oms 788,26 847,95 833,83

antal egna bilar 144 143 143

antal bilar med alkolås 130 112 120
1) Total mängd för Dagabs och Axfood Närlivs egna lastbilar, 

transporter från egna lager till butik.  
Med anledning av att en ny beräkningsmodell har använts 
har siffrorna bakåt i tiden  reviderats.

2) Avser levererat värde egna bilar. 

Koldioxidutsläpp, tjänsteresor
2012 2011 2010

Co2, flygresor, ton 1) 605 868 762

Co2, tågresor, ton 1) 0 0 0

Co2, bilresor, ton 652 738 772
1) Avser tjänsteresor bokade via resebyrå

MIljö
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de nya inköpsriktlinjer, som tagits fram  
bland annat med stöd av livscykelanalyser  
för viktiga  basprodukter, implementeras  
i det praktiska inköpsarbetet. arbetet inriktas 
på att minska såväl klimatpåverkan som 
annan miljöpåverkan. 

ett exempel är användningen av palm-
olja, som finns i nästan alla produkter där 
fett ingår. användningen är kontroversiell  
eftersom odlingen på många håll sker på 
mark som varit regnskog. axfood köper 
gröna palmoljecertifikat motsvarande den 
mängd palmolja som används i egna mär-
kesvaror, eller byter palmolja mot andra 
vegetabiliska oljor. när en livsmedelstillver-
kare köper certifikat innebär det att pengar 
går till odlare som producerar olja på ett 
hållbart sätt. Målsättningen är att 2015 ska 
all palmolja som används i axfoods egna 

Prioriteringar 2013
Miljöaspekterna i de nya inköpsriktlin-
jerna ska fortsatt implementeras i det 
praktiska inköpsarbetet.

Ytterligare satsningar genomförs för 
att minska energiförbrukningen i butik, 
lager och kontor, bland annat i dagabs 
ombyggda och nybyggda lokaler. 

Med ny statistik tillgänglig ska käll-
sorteringsgraden i butik öka ytterligare 
och den andel av materialet som går till 
förbränning ska minskas. 

det framgångsrika arbetet  med att 
minska koldioxid utsläppen från trans-
porter ska fortsätta. 

märkesvaror vara certifierad olja. samtliga 
eMv-leverantörer som tillverkar produkter 
med palmolja har fått en skriftlig förfrågan 
från axfood om när de kan byta till certifie-
rad palmolja. 

ett liknande arbete pågår med inköp av 
sojaprodukter.

Axfood klimAtkompenserAr för sina flygresor och den egna pro-
duktserien garant såklart som omfattar rengörings-, tvätt-, och 
kroppsvårdsprodukter. Klimatkompenseringen har skett genom 
ett projekt i indien där ett värmeverk byggts som drivs av bipro-
dukter från jordbruket i området. nu har även ett projekt i Uganda 
påbörjats där stöd ges till att rena vatten genom solenergi. rent vat-

ten är ett problem i stora delar av världen och det är vanligt att vat-
ten måste kokas för att inte vara hälsofarligt. varmt vatten till bland 
annat tvätt och disk produceras utan användandet av ved. Förutom 
att minska avskogning leder projektet till en bättre hälsa och ökad 
välfärd. axfoods satsning innebär att 1 000 familjer får tillgång till 
rent vatten via solenergi. 

ProjeKTeT solvATTen ger renT vATTen i ugAnDA

MIljö
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Kunder – prisvärda, 
hållbara och säkra 
livsmedel

denna efterfrågan möts med att kontinuerligt 
utveckla ett prisvärt, hållbart och säkert sorti-
ment av ekologiska, Fairtrade-certifierade och 
hälsosamma produkter. axfoods butiker ska 
underlätta för konsumenterna att hitta ekolo-
giskt producerade varor.

Flera insatser har gjorts för att ytterligare  
höja Willys miljöprofil, bland annat med  
en tydligare kommunikation i butik. Willys 
hemma butikerna i det nya konceptet har 
märkts med svenska naturskyddsföreningens 
bra Miljöval under året. samtliga Willysbutiker 
är sedan tidigare miljömärkta.

stärkt fokus på djurskydd
Många konsumenter som köper ekologiska 
livsmedel gör det av djurskyddsskäl. axfood 

har därför satsat på ett allt bredare sortiment 
inom ekologiskt nöt- och fläskkött. ekologiskt 
kött med Krav-märkning prioriteras. skälet 
är att kriterierna för djurskydd är betydligt 
mer långtgående för Krav än andra märk-
ningar. 

sortiments- och inköpsavdelningen har 
under året kartlagt regelverken vad gäller djur-
skydd i ett antal länder. Kartläggningen ska 
utgöra ett stöd för upphandlingsarbetet och är 
en del av de nya inköpsriktlinjerna. ett inten-
sivt arbete genomfördes under hösten 2012 
för att utbilda inköpare på detta område.

ett arbete har också inletts för att ta fram 
riktlinjer för hållbart nötkött, med hjälp av 
både interna och externa aktiviteter och 
omfattar hela värdekedjan.

Hållbara fisk- och skaldjursprodukter
enligt axfoods fiskpolicy säljs ingen fisk och 
skaldjur från hotade bestånd i butikerna. 
bedömningen utgår från världsnaturfondens , 
WWF, rödlista som ständigt uppdateras i takt 
med ändrade förhållanden när det gäller  
rödlistningen . Under 2012 blev Willys och 
hemköp först med att sälja kungsräkor  
som är miljöcertifierade enligt MsC (Marine 
steward ship Council). odlade, tropiska jätte-
räkor har länge varit rödlistade av WWF men 
de nya kungsräkorna i sortimentet fiskas från 
vilda icke-hotade bestånd under sträng kontroll.

växande andel ekologiskt 
axfoods mål till 2013 är att ekologiska varor ska 
utgöra 3 procent av livsmedelsförsäljningen.

Kunderna förväntar sig att  
Axfood ska kunna tillgodose  
krav på miljöanpassade, 
hälsosamma och säkra livsmedel 
med konkurrenskraftiga priser. 
De vill också i växande grad veta 
varifrån kött- och charkuteri-
produkter kommer och en 
majoritet föredrar produkter  
med svensk köttråvara. 

KunDer
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garant ekologiska varor är axfoods eget eko-
logiska varumärke som ska erbjuda ekologisk 
vardagsmat till ett rimligt pris. Produk terna 
säljs i samtliga butikskoncept. sortimen tet 
utgjordes vid årets slut av 130 artiklar och 
utökas successivt. 

det Fairtrade-certifierade egna varumär-
ket aware omfattade vid årets slut tio produk-
ter, bland annat kaffe, te och choklad.

2012 utgjorde andelen ekologiska varor 
2,7 procent av livsmedelsförsäljningen. 

Kvalitetssäkrade emv 
inom axfood är de egna märkesvarorna en vik-
tig del i arbetet med att erbjuda bästa möjliga 
kundnytta. oavsett produkt och kvalitetsnivå 
gäller för livsmedelsproducenter av egna mär-
kesvaror att deras anläggningar ska vara cer-
tifierade enligt någon av de standarder som 

global Food safety initiative (gFsi) har sank-
tionerat. Kvaliteten i arbetet med livsmedels-
säkerhet säkerställs också i årliga analyser 
som genomförs av axfoods kvalitetssäkrare. 

För kemtekniska produkter samt kosme-
tik och hudvårdsprodukter gäller krav på iso 
9001 eller gPM. För grönsaker, rotfrukter och 
frukt gäller att axfood enbart köper från leve-
rantörer som är certifierade enligt global gaP 
eller motsvarande. För vissa specialvaror (lek-
saker, elartiklar) krävs underlag samt certifikat 
för Ce-märkning. För produkter avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel ska leveran-
tören kunna visa upp intyg på att produkten är 
tillverkad av godkända material enligt norm-
packs regelverk. 

leverantörer som inte har klara certifikat 
kan få dispens om de kan presentera en tro-
värdig tidplan för certifiering.

Kvalitetssäkring egna märkesvaror
2012 2011 2010

Produktindragning från butik, 
eMv, st 22 25 35

Produktindragning från butik, 
övriga, st 30 45 54

andel eMv-leverantörer 
godkända  enligt gFsi, % 98 98 97

etiska bortval och kontrollprogram
axfood har i sina helägda butiker valt att 
avstå från produktgrupper som strider mot 
företagets värderingar. det gäller tidningar 
med pornografiskt innehåll samt cider och 
alkoläsk med en alkoholhalt på mer än 2,25 
procent. inte heller koncentrerad energidryck, 
så kallade shots, säljs i axfoods butiker. För 
att säkersställa att åldersgränser för alkohol, 
tobak och läkemedel – lagstadgade eller frivil-
liga – följs genomför axfood utbildningar och 

Hemköp Willys
Willys 

Hemma PrisXtra
2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

antal nyckelhålsmärkta artiklar, st 924 1 348 1 279 697 944 905 500 622 488 667 829 918

Försäljning % av livsmedel 9,74 8,82 1 0,72 9,16 8,29 10,13 9,38 8,49 10,74 9,31 8,23 9,26

antal ekologiska artiklar, st 1 008 1 331 1 108 524 608 552 340 361 235 551 657 669

Försäljning % av livsmedel 4,2 4,11 3,87 2,26 2,14 2,00 2,91 2,73 2,68 3,8 3,62 3,17

antal Fairtrade-artiklar, st 72 104 83 42 50 51 31 27 30 57 60 61

Försäljning % av livsmedel 0,23 0,20 0,19 0,12 0,13 0,12 0,16 0,16 0,17 0,16 0,14 0,14

antal artiklar riktade till allergiker, st 555 637 259 420 452 179 276 277 77 382 418 167

KunDer
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Prioriteringar 2013
axfood ska fortsatt prioritera en ökad 
försäljning av ekologiska produkter med 
målet att dessa ska utgöra minst 3 pro-
cent av livsmedelsförsäljningen 2013.

Under året rekryterAdes totalt 20 ”garantörer” till axfoods kundpanel. garantörerna 
har under en period på 12 veckor fått hem en kasse garantprodukter varje vecka för utvär-
dering. en vecka kan det ha handlat om frukostprodukter och en annan om goda middags-
varor. Förutom att skaffa sig viktig konsumentinsikt så var detta ett steg i att göra varumär-
ket garant mer känt för allmänheten. rekryteringen av garantörerna skedde via Facebook 
med totalt över 15 000 sökande.

gArAnTörer för BÄTTre KonsumenTinsiKThar rutiner för ålderskontroller. genom egen-
kontrollprogram görs uppföljningar i butik.

i samarbete med bland annat svensk dag-
ligvaruhandel har axfood medverkat till att 
ta fram den branschgemensamma riktlinjen  
”säker mat i din butik”, godkänd av livsmed-
elsverket. riktlinjens rekommendationer till-
lämpas i axfoods butiker och ligger till grund 
för hur butikernas egenkontrollprogram är 
utformade.

Kontrollprogrammet innebär att butikerna 
bland annat genomför vissa dagliga kontrol-
ler, ankomstkontroller och temperaturkon-
troller på avdelningsnivå. tydliga rutiner finns 
för hantering av till exempel oförpackade livs-
medel så att livsmedelshygienen upprätthålls 
och att kylkedjan inte bryts.

axfood har ett koncernavtal med en sam-
arbetspart i hygien och skadedjursfrågor, som 
besöker de egenägda butikerna regelbundet. 
vid besöken tas bland annat mikro biologiska 
prover och butikens egenkontrollarbete gran-
skas. vid den interna funktionen ”Koncept-
uppföljning” som även den görs regelbundet , 
finns matsäkerheten med som en viktig 
kontrollpunkt .

KunDer
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leverantörer  
– revisioner  
för bättre 
arbetsvillkor

vägledande i relationen är bolagets upp-
förandekod som bygger på internationellt 
erkända konventioner för mänskliga rättighe-
ter och arbetstagares rättigheter, samt inter-
nationella miljöförordningar. Koden tydliggör 
axfoods inställning och åtagande gentemot 
såväl leverantörer som enskilda medarbetare 

och andra partners. Uppförandekoden har 
under 2011 integrerats i samtliga axfoods 
verksamheter.

Företag och deras underleverantörer som 
levererar produkter eller tjänster till koncer-
nens bolag ska uppfylla kraven i uppförande-
koden. alla leverantörer av produkter och 

tjänster ska också säkerställa att deras under-
leverantörer i sin tur uppfyller kraven i koden.

tillsammans med lokala revisorer gör 
axfood sociala inspektioner av produktions-
anläggningar hos utvalda leverantörer. syf-
tet är att granska hur väl de lever upp till det 
egna landets lagar om arbetares rättighe-

Axfoods relationer med leverantörer ska kännetecknas av god affärssed och hög affärsetik. 
samtidigt är det viktigt att bolagets leverantörer av både produkter och tjänster lever upp till 
nationella lagar och regelsystem och att internationella konventioner respekteras.

axfood beslutar att göra en 
social inspektion hos en ut-
vald leverantör eller produ-
cent. valet av vilken leveran-
tör som ska besökas görs 
utifrån specifika kriterier 
där både riskland och risk-
bransch vägs in.

➔

Möte med leverantö-
rens  ledning på plats i 
fabriken och genom-
gång av hur  revisionen 
ska gå till utifrån 
 axfoods upp förande-
kod.

➔

genomgång av dokument 
som till exempel tidkort, 
 löneutbetalningar, anställ-
ningsavtal och policys. 
granskning av produktions-
anläggningens lokaler samt 
intervjuer med personalen.

➔

avslutande möte 
med leverantörens 
ledning för att gå 
igenom eventuella 
avvikelser mot 
 kraven i upp-
förandekoden.

➔

Åtgärdsplan tas 
fram i dialog med 
leverantören om 
eventuella avvikel-
ser förekommit.

➔

inom 6–12 måna-
der efter besöket 
görs ett återbesök 
för att säkerställa 
att åtgärdsplanen 
följts.

■

Så går en social inspektion till

leverAntörer
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Axfood skA 
erbjUdA sina 
kunder håll-
bara fisk-
diskar, med 
ett bra sorti-
ment av mil-
jömärkt fisk, 
enligt Marine 
steward-
ship Council  
(MsC) eller 
Krav. Fisk 
som är ”röd-
listad” av WWF (världsnaturfonden) ska 
inte saluföras. Kunderna ska kunna lita 
på att axfood inte köper fisk från hotade 
bestånd eller fisk som fångas med 
metoder  som är oacceptabla ur miljö-
synpunkt.

några av de mest kontroversiella pro-
dukterna är ”jätteräkor” eller ”scampi”. 
expanderande odlingar har inneburit 
skövlingar av mangroveträsk i tropiska 
kustområden. odlingarna är också kon-
troversiella av andra skäl såsom anti-
biotikaanvändning och deras negativa 
sociala  konsekvenser. Än så länge är alla 
odlade jätteräkor rödlistade av WWF och 
svenska naturskyddsföreningen driver 
kampanjer mot produkterna.

Under året lanserade därför axfood 
en MsC-märkt vildfångad räka som fis-
kas av ett australiensiskt fiskekooperativ. 
räkorna säljs under varumärket garant 
och är ett exempel på hur axfood använ-
der sina egna varumärken för att driva på 
utvecklingen mot ett mer miljöanpassat 
produktsortiment.

CerTifierADe KungsrÄKor  
Hos Willys oCH HemKöP

Prioriteringar 2013
axfood kommer under 2013 att fort-
sätta öka takten i de sociala revisio-
nerna. Målet är att samtliga leverantö-
rer i högriskländer* ska ha genomgått 
en social revision senast 2013. axfood 
ska påverka den globala utvecklingen på 
området via medlemskapet i bsCi.

de miljöinriktade inköpsriktlinjerna  
kommer fortsatt implementeras i 
inköpsarbetet och i produktutvecklingen 
av egna märkesvaror.
*  Risk avseende mänskliga rättigheter, miljöpolitik  

och korruption.

ter och arbetsvillkor, samt till Fns och ilos 
konven tioner. besöken baseras på den inter-
nationellt erkända standarden för sociala revi-
sioner sa 8000. de faktorer som undersöks är 
framför allt barnarbete, arbetarnas rättig heter, 
arbetsmiljö samt bostadsförhållanden. Under 
2012 genomfördes 21 sociala inspektioner.

antalet inspektioner har utökats succes-
sivt och uppföljningen har förbättrats, exem-
pelvis med återbesök som ska genomföras 
inom ett år. en systematisk risklandsbedöm-
ning har tagits fram med hjälp av ett antal 
olika index. denna bedömning utgör under-
lag för prioriteringar när det gäller inspektio-
ner och även som guide vid inköp.

avvikelser från lagar och konventioner 
blir föremål för en dialog mellan axfood och 
leverantören  och leder i de flesta fall till för-
bättringar hos de besökta företagen. om 
någon förbättring inte sker avslutar axfood 
samarbetet.

axfoods representationskontor i shanghai 
i Kina är en viktig resurs för att rekrytera bra 

leverantörer och undvika såväl kvalitetspro-
blem som att få in leverantörer som inte lever 
upp till axfoods uppförandekod.

Uppföljningen av revisionerna har förbätt-
rats under året och samarbetet i leverantörs-
frågor inom det nordiska inköpsnätverket 
United nordics har fördjupats.

Under 2013 kommer axfood att gå in som 
medlem i bsCi (business social Compliance 
initiative), en internationell sammanslutning 
av företag som verkar för att förbättra arbets-
villkoren i den globala värdekedjan.

import av emv från olika regioner
antal andel, %

europa inklusive sverige 2 334 88

asien 281 10,6

afrika 2 0,1

nordamerika 19 0,7

sydamerika 15 0,6

Centralamerika 1 0

Totalt 2 652 100

leverAntörer
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Medarbetare  
– stolthet, engagemang 
och mångfald 

likabehandling och mångfald
såväl i ledarrekrytering som i ledar- och med-
arbetarutveckling utgör axfoods ambitioner 
på mångfaldsområdet ett viktigt inslag. en 
koncernövergripande policy för likabehand-
ling och mångfald lägger fast riktlinjerna för 
likabehandlings- och mångfaldsarbetet, såväl 
centralt som lokalt. grundprincipen är att 
mångfalden i samhället och bland axfoods 
kunder också ska speglas av mångfald bland 
axfoods medarbetare. 

Koncernens uttalade målsättning är att 
uppnå en jämn könsfördelning på ledar-
positioner, det vill säga att män och kvinnor, 
på ledande befattning med personalansvar, 
är representerade inom spannet 40–60 pro-
cent senast 2015. vid slutet av 2012 uppgick 
andelen kvinnor på ledarpositioner till 22,7 
procent. andelen kvinnliga butikschefer har 
ökat från noll år 2000 till 27 procent 2012.  
i axfoods ledarutbildningar råder en jämn 
könsfördelning sedan 2010.

Under 2012 tilldelades axfoods hr-direk-
tör louise ring utmärkelsen årets Mångfalds-
arbete vid evenemanget Kompetensgalan. 

må bra på jobbet
axfood underlättar för sina medarbetare att 
ta ut föräldraledighet. bland annat täcker 
bolaget upp så att den föräldraledige får 
80 procent av sin lön under ledigheten, om 
lönen överstiger Försäkringskassans tak. 
Medarbetarna uppmuntras också att delta  
i friskvårdsaktiviteter, genom ett friskvårds-
bidrag från axfood. 

Företagshälsovård finns i anslutning till 
axfoods arbetsplatser och är främst inriktad 
på förebyggande arbete. Även axfoods sys-
tematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbete 
är inriktat på att så tidigt som möjligt upp-
märksamma risker och att arbeta förebyg-
gande. arbetet omfattar alla medarbetare  
och säkerställer att verksamheterna lever  
upp till arbetsmiljölagen och arbetsmiljö-
verkets föreskrifter.

utbildningar för bättre affärer
axfoodakademien är koncernens centrum för 
utbildningar och utvecklingsprogram för alla 
medarbetare och ledare. en kostnadseffektiv 
och miljövänlig utbildningsform som används 

flitigt är e-learning, som når alla medarbetare 
trots att de är geografiskt spridda över landet. 

Utbildningsinsatserna fokuserar på att 
säkra baskompetensen, till exempel inom 
hanteringen  av livsmedel, men ska även bidra 
till ett stärkt affärsmannaskap och ökad för-
säljning. 

sedan starten 2008 har 84 000 e-learning-
kurser genomförts och över 5 000 medar-
betare är idag certifierade inom butiks- och 
färsk varukunskap.

Under 2012 deltog 6 400 medarbetare i 
sammanlagt 5 000 utbildningsdagar. imple-
menteringen av axfoods nya affärssystem har 
fortsatt genererat en omfattande utbildnings-
insats. Cirka 1 300 medarbetare utbildades i 
affärssystemet saP under året.  

vid årets utgång hade 87 (82) procent av 
medarbetarna genomgått den koncernge-
mensamma miljöutbildningen. 

ett värderingsstyrt ledarskap
För axfood är ett värderingsstyrt ledarskap en 
viktig framgångsfaktor. en definierad ledarpro-
fil visar vilket ledarskap som eftersträvas inom 

Axfood vill ha stolta och engagerade 
medarbetare som arbetar utifrån  
koncernens gemensamma kärnvärden,  
i en samverkande och affärsdriven  
organisation. Det innebär att stort fokus 
läggs på att odla en tydlig kultur, genom 
ett systematiskt arbete med att utveckla 
verksamheten inom medarbetarskap, 
värderingsstyrt ledarskap, affärsmanna-
skap och kundorientering. 

MeDArbetAre
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koncernen och är en målbild för ny rekrytering 
och vidareutveckling av ledare. en obligatorisk 
utbildning för ledare förmedlar  axfoods kärn-
värden och syn på ledarskap.

arbetet med koncernens ledarförsörjning  
sker på ett strukturerat sätt, för att möta 
framtida kompetensbehov. varje år görs en 
genomlysning av potentiella ledare som finns 
i koncernen och vilka som är redo att inta en 
ledarposition. 

ett traineeprogram för blivande butikschefer 
genomförs årligen för att säkra tillgången till 
kompetenta och engagerade butikschefer.  
ett koncerntraineeprogram som ska ge 
en bred kunskap om axfoods verksamhet 
genomförs vid behov med både externa  
och interna deltagare. 

75 procent av axfoods tjänster på ledande 
befattning ska tillsättas internt. varje medar-
betare på axfood ska årligen ha utvecklings-
samtal med sin närmaste chef.

nöjda medarbetare
axfood mäter sedan ett par år tillbaka arbets-
klimatet, med ledarskapet som en viktig kom-
ponent, i en årlig medarbetarundersökning. 
resultatet för 2012 visade på ett utfall där 
nöjd Medarbetarindex (nMi) ligger i stort sett 
stabilt på 91, benchmark är 85 procent.

Prioriteringar 2013
Fortsatt utveckling av utbildningar som 
stödjer kundererbjudande/försäljning.

etablera ett långsiktigt handlarer-
bjudande inom områdena rekrytera, 
behålla och utveckla.

Översyn av de koncerngemensamma 
behoven och insatserna inom arbets-
miljö och hälsa. 

medarbetarstatistik
2012 2011 2010 2009 2008

Frisknärvaro, detaljhandel, % 95,1 95,5 95,4 94,9 94,7

Frisknärvaro, partihandel, % 93,9 94,1 93,9 93,9 93,5

Frisknärvaro, staber % 98,7 96,9 97,3 97,1 97,1

Personalomsättningshastighet, % 9,1 11,1 11,8 9,8 8,4

Män/kvinnor, % 8,7/9,4 10,8/11,4 10,8/12,6 9,5/10,0 8,9/8,1

Åldersgrupp –29, % 13,0 16,1 16,2 13,2 9,4

Åldersgrupp 30 – 49, % 6,7 8,2 8,8 7,1 7,9

Åldersgrupp 50–, % 8,9 10,6 12,3 10,3 8,3

genomsnittlig anställningstid, år 10,5 9,8 9,1 8,9 8,7

antal heltid 4 367 4 318 4 332 3 840 4 178

antal deltid 3 758 3 484 3 486 4 298 3 257

Medelantal anställda 1) 7 254 7 062 6 895 6 816 6 847

antal män 3 341 3 268 3 214 3 135 3 112

antal kvinnor 3 913 3 794 3 681 3 681 3 735

antal utbildningsdagar 5 000 4 000 3 900 2 200 2 500
1) Beräknat på 1920 timmars årsarbetstid.

samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal, vilka bland annat reglerar uppsägningstid  
(1–12 månader beroende på ålder och anställningstid).

MeDArbetAre
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samhälle – utåtriktat 
arbete i ansvarsfrågor

branschgemensamma frågor drivs inom 
branschorganisationen svensk daglig-
varuhandel. aktiviteter här kan exempelvis  
röra standarder men också hur eU-lag-
stiftning implementeras i det nationella 
svenska regelverket. Även andra bransch-
organisationer, såsom för förpackningar och 
tidningsinsamling, är kontaktytor med det 
omgivande samhället .

företagsnätverk 
axfood är en av initiativtagarna till klimatnät-
verket hagainitiativet. nätverket vill minska 
näringslivets utsläpp, lyfta klimatfrågan och 
agera som en förebild för företag som tar kli-
matansvar. ett krav för att vara medlem är att 
företaget ska minska sina utsläpp med minst 
40 procent till år 2020. 

axfood är även medlem i organisationerna 
näringslivets miljöchefer och Csr sweden.

handelns säkerhetsgrupp, hsg, där 
axfood är medlem, är en sammanslutning av 
säkerhetschefer från detaljhandelskedjorna 
i sverige. hsg ska främja samarbete mellan 
medlemmarna för att utveckla säkerhetsar-
betet och skapa ökad trygghet för anställda 
och kunder. 

nätverk för mångfald
Även i nätverket diversity Charter sverige är 
axfood en av initiativtagarna. avsikten med 
företagsnätverket är att dela kunskaper och 
erfarenheter kring mångfald, för att bidra till 
ett framgångsrikt och lönsamt mångfaldsar-
bete. Medlemskapet i diversity Charter inne-
bär att alla medlemsföretag skriver på ett 

kontrakt för att arbeta aktivt med mångfald 
utifrån uppsatta mål.

diversity Charter har tusentals medlems-
företag i flera europeiska länder. 

ideella organisationer
axfood har en rad långsiktiga samarbeten 
och samråd med ideella organisationer inom 
hållbarhetsområdet. bland annat har Willys  
ett formaliserat samarbete med svenska 
naturskyddsföreningen snF och hemköp 
ett samarbetsavtal med sos barnbyar. när 
det gäller rödlistning av fisk samråder axfood 
med världsnaturfonden WWF. axfood stödjer 
även kampanjen Woman in red till förmån 
för medicinsk forskning om kvinnohjärtan.

axfood är medlem i roundtable on sus-
tainable Palm oil (rsPo) och i round table 

Axfood har en rad kontaktytor med det omgivande samhället och deltar löpande i samråd och diskussioner 
med offentliga myndigheter och branschorganisationer, om aktuella frågor. Axfood är också långsiktigt 
engagerad i samarbeten med ett antal företagsnätverk och ideella organisationer.

när det gäller rödlistning av fisk samråder axfood med världsnaturfonden WWF. 

sAMhälle
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axfood är huvudpartner till rädda barnen 
och har sedan samarbetet inleddes 2009 
samlat in 9 Mkr till organisationen. Under 
2012 bidrog kedjorna tillsammans med 
sina kunder med 3 Mkr till rädda barnens 
verksamhet.

större delen av de insamlade medlen 
har kommit från pantautomaternas gåvo-
knappar. nytt för året var att även hem-
köp införde gåvoknappar till förmån för 
rädda barnen i ett antal utvalda butiker.

inför julen tog dessutom garant fram 
”extra snälla” pepparkakor där 1 krona 
per såld burk skänktes till rädda barnen.

Pengarna från insamlingarna har 
gått till ett idrottsprojekt för att minska 
mobbing och diskriminering i sverige, 
till ungdomar i socioekonomiskt utsatta 
områden i sverige samt till ett skol-
projekt för barn i nepal.

on responsible soy association, för att bidra 
till att skydda jordens regnskogar. syftet med 
organisationerna är att etablera ett trovärdigt 
och praktiskt system för handel med certifie-
rad palmolja respektive sojabönor.

axfoods långsiktiga samarbete med 
rädda barnen innebär ett stort antal aktivi-
teter varje år i axfoods butiker. bland annat 
samlas bistånd in med hjälp av en bistånds-
knapp på pantautomaterna.

Dialog med intresseorganisationer
axfood har regelbundna kontakter och sam-
råd med olika intresseorganisationer inom 
hållbarhetsområdet. det handlar om organi-
sationer som naturskyddsföreningen, WWF, 
greenpeace, Fair trade Center, sveriges Kon-
sumenter, djurskyddet i sverige och djurens 
rätt. eftersom Willys har ett samarbetsavtal 
med naturskyddsföreningen har kriterierna 
för miljömärkning av butikerna diskuterats 
under året. i dialogen med naturskydds-
föreningen har även kemikaliefrågor disku-

terats. Palmolja och soja är viktiga frågor 
som diskuteras  löpande med både natur-
skyddsföreningen och WWF. hållbart fiske är 
en återkommande  fråga i kontakterna med 
samtliga miljöorganisationer. Med Fair trade 
Center handlar dialogen om sociala produk-
tionsvillkor för olika varor, under året bland 
annat en uppföljning av Fair trade Centers  
granskning av odling av snittblommor i 
Kenya. På djurskyddsområdet har märkning 
av produkter och frågan om burägg diskute-
rats med sveriges konsumenter.

rÄDDA BArnen
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grI-tabell
axfood rapporterar för femte året i rad sitt hållbarhetsarbete enligt 
riktlinjerna för global  reporting initiative (gri), och tillämpar nivå b. 
rapporten är inte föremål för externt bestyrkande. axfood är medlem   
i global Compact och följer dess principer för hållbarhetsarbete. 
beräkningsmetoder för koldioxidutsläpp följer delvis hagainitiativets  
rikt linjer som bygger på ghg-protokollet. haga initiativets beräknings-
metod beskrivs utförligare på axfood.se.

hållbarhetsindikatorerna omfattar den egenägda detaljhandeln 
och partihandeln. Franchisebutikerna rapporterar inte hållbarhets-
data centralt till axfood idag, och ingår därför inte i rapporteringen. 
detsamma  gäller för externa transportleverantörer inom partihandeln.  
i detta avseende skiljer sig inte rapporten från tidigare Års redo vis-

ningar och de metoder som använts där. vissa emissionsfaktorer har 
däremot ändrats från föregående år. redovisningen av en16 inklude-
rar inte köldmedia. axfood ser över datainsamlingsmetoden för den. 

axfood har under året inte ålagts några betydande böter eller sank-
tioner för brott mot miljölagstiftning, livsmedelssäkerhet eller annan 
lagstiftning. 

tabellen nedan visar var informationen redovisas i rapporten. 
Utöver  de profil- och styrningsuppgifter som gri efterfrågar, omfattar  
tabellen samtliga kärnindikatorer samt de tilläggsindikatorer som 
bedömts relevanta för axfood. symbolerna visar om rapporteringen 
för de respektive indikatorerna är fullständig. viss redovisning hänvisar 
till information i årsredovisningen (År).

   
Axfood

sid- 
hänvisning

 
grad

 Profil   

1. sTrATegi oCH AnAlys  

1.1 Kommentar från vd 4

1.2 risker och möjligheter 4–6, 7–8,  
År 41–42

 

    

2. orgAnisATionen   

2.1 organisationens namn baksida

2.2 huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster 3, 12, 14,  
baksida,  
År 16–17

2.3 organisationsstruktur År 16–17

2.4 huvudkontorets lokalisering baksida

2.5 länder där organisationen är verksam 3, 16

2.6 Ägarstruktur och bolagsform 3, År 46–47

2.7 Marknader 3, Flik

2.8 bolagets storlek 3, Flik

2.9 större förändringar under redovisningsperioden 21

2.10 erhållna utmärkelser under räkenskapsåret 17

    

3. reDovisningsPArAmeTrAr   

 redovisningsprofil   

3.1 redovisningsperiod 21

3.2 senaste redovisningen 21

3.3 redovisningscykel 21

3.4 Kontaktperson för rapporten 2

 redovisningens omfattning och avgränsningar   

3.5 Process för att definiera redovisningens innehåll 5–8

3.6 redovisningens avgränsningar 21

3.7 begränsningar av omfattningen  
eller avgränsningen

21  

3.8 redovisningsprinciper för samägda bolag. 21, År 66–73

3.9 Mätmetoder och beräkningsgrunder 21, År 66–73

3.10 Förklaring till korrigeringar från tidigare rapporter 21

3.11 
 

väsentliga förändringar i omfattning, avgräns-
ning eller mätmetoder jämfört med tidigare års 
redovisningar 

21, År 66–73  
 

 granskning   

3.12 tabell över var samtliga delar av gri går att hitta 21

3.13 Policy och praxis för extern granskning 21

   
Axfood

sid- 
hänvisning

 
grad

    

4. sTyrning, ÅTAgAnDen oCH engAgemAng   

 styrning   

4.1 styrningsstruktur 6, År 46

4.2 styrelseordförandens roll År 49–50

4.3 oberoende eller icke-verkställande  
styrelseledamöter 

År 48  

4.4 Möjligheter att lämna förslag etc till styrelsen År 47

4.5 ersättning till ledande befattningshavare År 50–51

4.6 Undvikande av intressekonflikter i styrelsen År 47–48

4.7 Process för krav på styrelseledamöternas  
kvalifikationer 

År 47–48  

4.8 Mission, värderingar, uppförandekod etc 5–6, År 7

4.9 styrelsens övervakning av hållbarhetsarbetet År 45, 52–53

4.10 Utvärdering av styrelsearbetet År 49–50

 engagemang i externa projekt   

4.11 Försiktighetsprincipens tillämpning 5

4.12 externa stadgor, principer och initiativ 5, 12–13, 16, 
19–21

4.13 Medlemskap i organisationer 16, 19–21

 intressentengagemang   

4.14 intressentgrupper 5, 19–20

4.15 identifiering och urval av intressenter 5

4.16 Metoder för samarbete med intressenter 19–20

4.17 viktiga frågor som framkommit i dialog med 
intressenter 

5–6, 12, 19–20  

5. eKonomisKA inDiKATorer   

 hållbarhetsstyrning ekonomi År 4–13

eC1. skapat och levererat direkt ekonomiskt värde År 58–65 

eC2. Finansiell påverkan av klimatförändringen 5–8, 10–11

eC3.  omfattningen av organisationens förmåns-
bestämda åtaganden

År 82–83  

eC4. väsentligt finansiellt stöd från det allmänna År 80

eC6.  Policy och praxis, samt andelen utgifter  
till lokala leverantörer

   

eC7. rutiner för lokalanställning av personal och chefer 18

eC8.  investeringar i infrastruktur/tjänster för  
allmänhetens nytta

   

 
 

helt redovisad 
delvis redovisad 
ej redovisad
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Text och produktion: hallvarsson & halvarsson i samarbete med axfood.  
form och original: hallvarsson & halvarsson. foto: Mats lundqvist

   
Axfood

sid- 
hänvisning

 
grad

6. miljöinDiKATorer   

 hållbarhetsstyrning miljö 5–11

en1. Materialanvändning i vikt eller volym.  

en2. Återvunnet material i procent av  
materialanvändning. 

   

en3. direkt energianvändning per primär energikälla. 9

en4. indirekt energianvändning per primär energikälla. 10

en5. energibesparingar genom sparande  
och effektivitetsförbättringar. 

8–10  

en7. Minskning av indirekt energianvändning  
samt resultat.

8–10  

en8. total vattenanvändning per källa.  

en11. Mark i eller intill skyddade områden eller områ-
den med högt biologiskt mångfaldsvärde. 

   

en12. Påverkan på den biologiska mångfalden i  
skyddade områden.

   

en16. totala direkta och indirekta utsläpp av  
växthusgaser, i vikt.

8–101)  

en17. andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, 
i vikt. 

8–10  

en18. initiativ för att minska utsläpp av växthusgaser, 
samt resultat. 

8–10, 11  

en19. Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt.  

en20. no, so samt andra väsentliga luftföroreningar,  
i vikt per typ. 

   

en21. totalt utsläpp till vatten, i kvalitet och recipient.  

en22. total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod. 9–10

en23. totalt antal samt volym av väsentligt spill.  

en26. Minskning av miljöpåverkan från produkter,  
samt resultat. 

8, 10–11, 12–13  

en27. sålda produkter och förpackningar som  
återinsamlas.

9–10  

en28. böter och sanktioner pga brott mot  
miljölagstiftning.

21  

en29. transporters miljöpåverkan. 9–10

    

7. soCiAlA inDiKATorer   

  hållbarhetsstyrning socialt 5–8, 15–20  

 Anställningsförhållanden och arbetsvillkor   

la1.  total personalstyrka, uppdelad på  
anställningsform och region. 

18  

la2.  Personalomsättning, per åldersgrupp, kön  
och region. 

18  

la3. Förmåner som ges till heltidsanställd personal. 17

la4.  Procent av personalstyrkan som omfattas  
av kollektivavtal. 

18, År 39  

la5.  varseltid vid förändringar i verksamheten, genom 
kollektivavtal. 

18, År 39

la6. 
 
 

andel av personalstyrkan som är representerade  
i formella lednings- och personal-, arbetsmiljö-  
och säkerhetskommittéer.

17  
 

la7.  
 

skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade 
arbetsdagar, frånvaro samt arbetsrelaterade 
dödsolyckor.

18  
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sid- 
hänvisning

 
grad

    

la8.  Åtgärder och program för de anställda vid 
 allvarliga sjukdomar. 

   

la9. arbetsmiljöområden i kollektivavatal. År 39

la10.  genomsnittlig tid för utbildning per anställd och 
år. 

17–18  

la12.  
 

Procent anställda som får regelbunden  
utvärdering och uppföljning av sin prestation  
och karriärutveckling. 

18  
 

la13. 
 

Medarbetare, styrelse och lednings samman-
sättning nedbruten på mångfaldsindikatorer. 

8, 17, År 76  

la14. 
 

löneskillnad i mellan män och kvinnor  
per anställningskategori. 

  

 mänskliga rättigheter   

hr1.  
 

investeringsbeslut som inkluderar krav gällande 
mänskliga rättigheter, eller som har granskats 
utifrån mänskliga rättigheter. 

8, 15–16  
 

hr2.  leverantörer som granskats för efterlevnad av 
mänskliga rättigheter, samt åtgärder. 

15–16

hr4.  antal fall av diskriminering, samt vidtagna 
åtgärder.

   

hr5.  
 

verksamheter där föreningsfriheten och rätten  
till kollektivavtal kan vara hotade och åtgärder  
som vidtagits. 

15–16  
 

hr6.  verksamheter där det finns risk för fall av  
barnarbete och åtgärder som vidtagits. 

15–16  

hr7.  
 

verksamheter där det finns risk för  
tvångsarbete och obligatoriskt arbete  
och åtgärder som vidtagits.

15–16  
 

 samhälle   

so1.  
 

rutiner som utvärderar verksamhetens påverkan 
på samhällen, inklusive inträde, verksamhet och 
utträde. 

 
 

 
 

so2. 
 

affärsenheter som analyserats avseende risk  
för korruption. 

År 41  

so3. andel anställda utbildade i policyer och  
rutiner mot korruption. 

6

so4.  Åtgärder som vidtagits på grund av  
korruptionsincidenter. 

  

so5.  Politiska ställningstaganden och delaktighet  
i politiska beslutsprocesser och lobbying. 

19  

so8.  betydande böter och sanktioner för brott  
mot gällande lagar.

21  

 Produktansvar   

Pr1. 
 

Faser i livscykeln då produkters och tjänsters 
påverkan på hälsa och säkerhet utvärderas i 
förbättringssyfte.

8, 10–11  
 

Pr3.  
 

Produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt 
rutinerna, samt andel av produkter och tjänster 
som berörs. 

11–14  
 

Pr6. Program för efterlevnad av lagar, standarder och 
frivilliga koder för marknadskommunikation. 

12–14  

Pr9.  
 

betydande böter för brott mot gällande lagar  
och regler gällande tillhandahållandet och  
användningen av produkter och tjänster. 

21  
 

1) gäller handelsverksamheten, inte stabsfunktionen på huvudkontoret.
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Axfood AB

171 78 solna

besöksadress 
hemvärnsgatan 9

tel 08-553 990 00 
Fax 08-730 03 59

info@axfood.se 
www.axfood.se

Axfood iT AB

171 78 solna

besöksadress 
hemvärnsgatan 9

tel 08-553 990 00 
Fax 08-730 40 51

info@axfood.se

Hemköpskedjan AB

171 78 solna

besöksadress 
hemvärnsgatan 9

tel 08-553 990 00 
Fax 08-730 30 37

info@hemkop.se 
www.hemkop.se

Dagab

box 640 
136 26 haninge

besöksadress 
lillsjövägen 7 
Jordbro Företagspark

tel 08-500 710 00 
Fax 08-730 20 03

info@axfood.se

PrisXtra AB

171 78 solna

besöksadress 
hemvärnsgatan 9

tel 08-553 990 00

info@axfood.se 
www.prisxtra.se

Axfood sverige AB

171 78 solna

besöksadress 
hemvärnsgatan 9

tel 08-553 990 00 
Fax 08-730 03 59

info@axfood.se

Axfood AB

shared service Center

551 93 Jönköping

besöksadress 
bataljonsgatan 12

tel 036-36 41 00 
Fax 036-36 41 91

info@axfood.se

Willys AB

412 86 göteborg

besöksadress 
Falkenbergsgatan 3

tel 031-733 31 00 
Fax 031-733 31 80

info@willys.se 
www.willys.se

Axfood närlivs

box 1742 
701 17 Örebro

besöksadress 
handelsgatan 5

tel 019-603 03 50 
Fax 019-603 03 06

info@narlivs.se 
www.narlivs.se 
www.snabbgross.se 


