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Fakta om ICA

ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 

2 300 handlarägda och egna butiker i Sverige och Norge. I gruppen ingår försälj-

ningsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Etos. ICA Meny bedriver distribution till 

restauranger, storkök och servicehandel. ICA erbjuder också fi nansiella tjänster till 

de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA äger hälften av bolagen Rimi Baltic, 

med drygt 170 butiker i Baltikum, och Netto Marknad med drygt 70 butiker i Sverige. 

ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 

procent av holländska Royal Ahold. Genom aktieägaravtal har ingen av parterna 

bestämmande infl ytande över bolaget och har därmed lika rösträtt. 

Under 2005 omsatte ICA-koncernen 71 663 miljoner kronor och rörelse resultatet 

uppgick till 1 958 miljoner kronor. Totalt antal anställda i koncernen uppgick till 11 556. 

De svenska ICA-butikerna ägs och drivs av sina egna handlare och har ICA Sverige 

som huvudleverantör. De norska butikerna drivs som egna butiker, franchise eller 

som associerade butiker. ICA Sveriges och ICA Norges uppdrag innefattar försälj-

ning, drift och etablering.

Vision

Vi ska göra varje dag lite enklare.

Mission

Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider.
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Rimi Baltic AB
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ICA Sverige AB ICA Norge AS ICA Meny AB*

VaruförsörjningDetaljhandel

Etos AB

ICA Banken AB

Ekonomi

ICA Fastigheter AB

*ICA har i början av 2006 beslutat att sälja ICA Meny.

Från halvårsskiftet 2006 kommer en fjärde funktion att tillkomma. Supportfunktionerna 

kommer då att bestå av ekonomi, detaljhandel, marknad och varuförsörjning.
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Prioriterade frågor

Genom ett målmedvetet arbete med dessa frågor hoppas vi att ICA kan 

vara en positiv kraft i samhällsutvecklingen. Vi har kommit olika långt i 

olika delar av koncernen men överallt pågår arbete inom dessa områden.

Debatten om hälsofrågorna har varit intensiv även under 2005 och 

vi har engagerat oss för att göra det lättare för våra kunder att handla 

och laga nyttig mat samt lägga till en god vana i vardagen. Längst har vi 

kommit i vår svenska verksamhet men vi har förberett oss också i Norge 

för att kunna fokusera rejält på hälsa under kommande år. Vi är stolta 

över att ha tagit ett tidigt initiativ inom området, liksom över det arbete 

vi bedriver sedan många år för att utveckla sortimentet utifrån kvalitets- 

och miljömässiga utgångspunkter. Även nu när priset hamnat kraftigt i 

fokus kommer dessa värden att vägleda oss.

Något som är glädjande är att vårt arbete för att vidareutveckla 

landsbygdsbutikerna, så att de kan överleva på lång sikt, har visat sig 

ge positiva resultat genom minskat antal butiksnedläggningar.

Globalt initiativ inspirerar

En inspirationskälla för ICAs samhällsengagemang är FNs företagsinitiativ 

Global Compact som vi stödjer och är medlemmar i. Under året har vi 

både varit värd för det nordiska företagsnätverkets möte i Sverige och 

deltagit i FN-konferensen i Shanghai. I Shanghai möttes företagsledare 

från hela världen för att diskutera hur de internationella principerna för 

mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption ska få ökat 

genomslag i näringslivet. I det praktiska arbetet har vi på ett bra sätt 

vidareutvecklat uppföljningen av socialt ansvar i inköpen genom att 

engagera oss i Business Social Compliance Initiative tillsammans med ett 

50-tal andra europeiska företag. 

Vi har under många år informerat om ICAs arbete inom områdena kva-

litet, miljö, hälsa samt etik och samhälle. Vår ambition är att rapportera 

helt i enlighet med GRIs modell (Global Reporting Initiative) inom ett par år. 

Vi strävar efter att ständigt förbättra oss inom dessa områden och 

välkomnar dina synpunkter på vårt arbete!

 

* ICAs Goda Affärer och ICAs Gode 

forettningsskikk är våra namn på 

ICAs etik och samhällsansvar.

driva sin verksamhet 
med lönsamhet och 
god etik

lyssna på kunderna 
och alltid utgå från 
deras behov

värna om mångfald 

och utveckling bland 

medarbetarna

ha en öppen dialog 
internt och med 
omvärlden

garantera 
produkt säkerhet 
och kvalitet

främja hälsa och 

goda matvanor

verka för god 
miljö och hållbar 
utveckling

Vi arbetar ständigt för att bli bättre!

ICA är ett folkkärt bolag och förväntningarna på vårt samhällsansvar är stort. 

Vi strävar efter att skapa förtroende för det vi gör och arbetet med hållbar ut-

veckling är en viktig del i vår dagliga verksamhet. Vi har sammanfattat vår syn 

på etik och samhällsansvar i sju ståndpunkter* inom områden där vi kan och 

ska vara engagerade. Det handlar om att ICA ska:
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Hälsa

Hälsa har fortsatt att stå i fokus i samhället och är 

ett mycket prioriterat område inom ICA-koncernen. 

ICA har med ökad kraft satsat på att stimulera de 

svenska kundernas mat- och motionsvanor i hälso-

sam riktning och har i Norge genomfört omfattande 

förberedelser för att starta motsvarande aktiviteter. 

Hälsopolicy – reviderad och antagen februari 2005

Av ICAs hälsopolicy framgår att ICA vill stimulera kunder och medarbetare att 

äta gott, varierat och nyttigt. Revideringen innebär bland annat hårdare krav på 

marknadsföring av hälsosammare produkter och sortimentsutveckling. 

Läs hela policyn på www.ica.se och www.ica.no

Dialog om hälsa

ICA har under 2005 fört en fortsatt dialog 

med politiker, myndigheter och aktörer inom 

livsmedelsbranschen om fetma och övervikt 

med särskild tonvikt på barnens situation. 

I februari presenterade Livsmedelsverket och 

Folkhälsoinstitutet för den svenska regeringen 

ett underlag till handlingsplan för bättre mat-

vanor och ökad fysisk aktivitet. Förslag såsom 

en särskild skatt på fett och socker, och förbud 

mot reklam för feta och söta livsmedel riktade 

till barn har sedan dess diskuterats livligt. Reger-

ingen har även tagit initiativ till en dialog med 

livsmedelsbranschen, där även ICA deltagit, 

kring marknadsföring riktad till barn.

Stor vikt har lagts inom ICA-koncernen vid 

att förbereda en hälsosatsning i Norge. ICA har 

träffat politiker och myndigheter för att disku-

tera en lansering av nyckelhålsmärket på den 

norska marknaden, som ett led i att stimulera 

kunderna till sundare mathållning. 

ICA har också varit aktivt i remissarbetet 

kring nya kriterier för nyckelhålet i Sverige som 

nu även omfattar begränsningar av salt och 

socker. Nyckelhålsmärkningen omfattar nya 

produktgrupper som helt kött, fi sk, frukt och 

grönsaker. De nya kriterierna notifi erades av 

EU i maj 2005 och började gälla 1 juni med en 

övergångsperiod fram till 30 november 2006. 

ICA-medarbetare har också medverkat vid 

EU-möten om hälsa och presenterat hur före-

taget arbetar med frågorna. 
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ICA har vidare varit aktiv i ett program inom 

Ahold kallat Ahold Healthy Living. Programmet 

syftar till att lyfta fram goda exempel och erfa-

renheter inom Ahold-koncernen. Ett exempel 

är den expertis ICA kunde bidra med när Albert 

Heijn införde en hälsosymbol som bygger på 

modifi erade nyckelhålskriterier på sina egna 

märkesvaror. Hälsosymbolen har införts i nära 

samarbete med holländska myndigheter. Inom 

ramen för Ahold Healthy Living har också ett 

rådgivande organ bildats med externa experter 

inom området. Från Sverige deltar professor 

Nils Georg Asp, chef för Swedish Nutrition 

Foundation.

Hälsosammare sortiment

ICA lanserade 49 nya produkter i den nya 

serien ICA Gott liv under 2005. Produkterna, 

som har tydlig hälsoprofi l, är framtagna med 

hänsyn till de nordiska näringsrekommendatio-

nerna. Merparterna av produkterna är märkta 

med nyckelhålet. Försäljningen har gått mycket 

bra, framförallt av matlagningsprodukterna 

och den lättsockrade saften. I samband med 

lanseringen av produktserien arrangerades en 

”ICA Gott liv-tävling” på ica.se till vilken över 

11 000 svar från kunderna inkom, med förslag 

på nya produkter i serien.  

Under 2005 har ICA och övriga parter inom 

livsmedelsbranschen i Sverige arbetat med att 

anpassa sortimenten till de nya nyckelhålskrite-

rierna. Med de nya kriterierna kan även natur-

ligt nyttiga varor bära nyckelhålet. Det innebär 

en stor ökning av antalet märkta produkter, 

samtidigt som fl era produkter som inte klarar 

de nya kraven förlorar märket. 

I december 2005 fanns 771 nyckelhålsmärkta 

produkter i ICAs svenska sortiment, en minsk-

ning med cirka 130 artiklar. I takt med att märk-

ningen på förpackningarna ändras enligt de nya 

kriterierna förväntas antalet nyckelhålsmärkta 

varor öka under 2006. Försäljningen av nyckel-

 hålsmärkta varor har varit oförändrad under 

året, trots minskningen av antalet produkter. 

Det tyder på ett fortsatt högt intresse för dessa 

varor. 

En omfattande kartläggning av det norska 

ICA-sortimentet genomfördes under som-

maren. Undersökningen visade att närmare 

1 000 produkter uppfyller de nya, reviderade 

nyckelhålskriterierna. Samtidigt kartlades även 

de ekologiska, rättvisemärkta och allergian-

passade sortimenten. Syftet var att möjliggöra 

uppföljningar av försäljningsutvecklingen 

men också att underlätta märkningarna på 

hyllkantsetiketterna i butik. 

Flera så kallade functional foods, livsmedel 

med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter, 

har funnit sin väg till ICAs butikshyllor och 

kunderna visar ökat intresse för dessa varor. 

ICAs frukt- och grönsakssortiment fortsätter 

att utvecklas och breddas. Nyheter, som färdig  -

skurna sallader och många olika varianter av 

tomater, stimulerar kunderna att äta hälso-

samt och försäljningen av frukt och grönt i de 

svenska ICA-butikerna har under året ökat med 

6 procent. Den tidigare försäljningsökningen 

av sockerkonfektyr har avstannat och i stället 

ökar försäljningen av choklad som av många 

upplevs som hälsosammare. Försäljningen av 

fullkornsprodukter ökar också kraftigt liksom 

försäljningen av bönor, ärter och linser. Försälj-

ningen av fullkornspasta har under 2005 ökat 

med 352 procent och utgör nu 12 procent av 

den totala pastaförsäljningen.

Sortiment och service för allergiker 

Arbetet med att modernisera och anpassa 

sortimentet av särnärprodukter, livsmedel för 

särskilda näringsändamål, har fortsatt inom 

ICA. Många butiker tar allt fl er egna initiativ 

till att förbättra servicen till kunder med olika 

former av allergi. Sortimentet för allergiker 

utvecklades under året och omfattar nu 320 

produkter i det svenska ICA-sortimentet och 

97 i det norska. Försäljningen har sjunkit med 

10 procent under året och det är främst de 

mjölkfria produkterna som minskat. 

För att allergiker ska kunna lita på märkningen 

av produkterna deklarerar ICA alltid samtliga 

ingredienser i de egna varorna. Den nya EG-

förordningen gällande märkning av allergener, 

som trädde i kraft den 25 november 2005, 

innebär att fl er ingredienser måste deklareras. 

Märkningen av ICAs egna produkter har anpas-

sats efterhand och uppfyller nu förordningen. 

ICA Sverige har tidigare tagit initiativ till en 

branschgemensam vägledning för att ytterligare 

öka säkerheten för allergiska kunder. Överens-

kommelsen innehåller regler för hur texten 

”Kan innehålla spår av...” ska användas. Branschen 

vill undvika säkerhetsmärkning av allergifram-

kallande ämnen, som inte ingår i recepten.

I Norge har många ICA Supermarked och 

ICA Maxi-butiker ett koncept kallat Fri for. 

Butikerna exponerar produkter fria från exem-

pelvis gluten, mjölk och nötter tillsammans, 

och placerar relevant information i anslutning 

till hyllorna för att göra den mer tillgänglig för 

konsumenterna. 

Rimi Baltic ställer krav på att samtliga 

leverantörer deklarerar innehåll, näringsvär-

den samt alla allergiframkallande ämnen på 

förpackningarna. 

Även kunder inom restaurang och storhus-

håll visar ökat intresse för hälsosamma produk-

ter. Därför erbjuder ICA Meny i både Sverige 

och Norge ett brett sortiment av färskvaror, 

som frukt och grönt, samt produkter som blivit 

mer hälsosamma genom mindre mängder fett 

och socker, samt med mer fi brer. ICA Meny 

Sverige har även produktblad för samtliga 

importvaror och egna märkesvaror med fakta 

om bland annat allergirisk och näringsvärde.
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ambition att förtydliga näringsinformationen 

på förpackningarnas framsida uppfattas av 

myndigheten som tveksamt utifrån reglerna 

om näringsinformation. Eftersom detta gäller 

för en rad produkter på marknaden fortsätter 

dialogen mellan branschorganisationerna inom 

livsmedelssektorn och dagligvaruhandeln.

Debatten om marknadsföring riktad till barn 

ledde till att ICA upphörde med tillverkningen 

av ICA Honungspuffar, en frukostfl inga med 

högt sockerinnehåll. Ett arbete påbörjades 

också med att förändra innehållet och sänka 

sockerhalterna i ICAs övriga sötade fl ingor. 

Även förpackningarnas utseende ses över.

Etos har hälsa som koncept

Etos är ett butikskoncept inom ICA som erbju-

der produkter inom hälsa och skönhet. Under 

2005 har Etos, liksom ICA Sverige, följt proces-

sen om en eventuell avreglering av marknaden 

för receptfria läkemedel. Ambitionen är att vid 

en avreglering kunna erbjuda ett väl avvägt 

sortiment av receptfria läkemedel.

 

 

Hälsosamma samarbeten

ICA Sverige driver tillsammans med Cancerfon-

den en långsiktig kampanj, ”Kompis med krop-

pen – 5 om dan”, som under 2005 genomfördes 

för femte året. 127 000 barn i andra och femte 

klass, vilket motsvarar 62 procent av barnen i 

dessa årskurser, deltog i kampanjen och gjorde 

studiebesök i ICA-butiker där de fi ck en lektion 

om frukter och grönsaker, samt material att 

arbeta vidare med i skolan. Syftet är att öka 

konsumtionen av frukt och grönt.

ICA Sverige har tillsammans med landsting-

ens blodcentraler och lokala idrottsföreningar 

genomfört tio motionslopp, så kallade Blod-

omlopp, runt om i landet. Syftet är att värva 

nya blodgivare och samtidigt peka på vikten av 

ökad fysisk aktivitet. 6 500 lag och totalt 33 200 

löpare deltog. Det är en ökning med 18 procent 

jämfört med föregående år. I anslutning till lop-

pen informerade ICA om mat och motion. 

Till Kortvasan, ICAs familjesatsning under 

Vasaloppsveckan, kom 6 000 åkare till start, 

varav 600 ICA-medarbetare, för att köra den 

tre mil långa sträckan. Ytterligare 7 800 kvin-

nor deltog i Tjejvasan som sponsras av ICA. 

Anmälningarna till Kortvasan och Tjejvasan har 

ökat varje år och sammanlagt har loppen fl er 

anmälda deltagare än det ordinarie Vasaloppet.

Rimi Lettland stödjer olika sport- och hälso-

aktiviteter. För andra året i rad sponsrade Rimi 

Lettland Women Solidarity Race, Damernas 

solidaritetslopp. 2 300 kvinnor deltog i loppet, 

vars syfte är att fi ra kvinnodagen och samtidigt 

inspirera till en hälsosammare livsstil. Detta var 

en ökning med drygt 50 procent jämfört med 

föregående år. 

Hälsosam kommunikation

ICA Sverige fortsatte under 2005 sina informa-

tionssatsningar med syfte att göra kunderna 

mer medvetna om matens innehåll. Broschyren 

”Lathund för goda matvanor” trycktes på nytt 

och har därmed spridits i närmare 3 miljoner 

exemplar till ICAs kunder. Broschyren hjälper 

kunderna att fatta beslut baserade på kunskap 

om innehållsförteckningar och näringsvärdes-

deklarationer. 

Avdelningen ”Må Bättre” på ica.se är upp-

skattad och besöktes under 2005 av cirka 

46 000 kunder. ICAs hälsoexperter har via 

hemsidan tagit emot över 300 frågor under 

året om allt från allergier till träningstips, vilket 

motsvarar en ökning med drygt 20 procent 

jämfört med 2004.

För att stödja kampanjen ”Kompis med krop-

pen” fanns också information till lärare och 

elever på ICAs hemsida. Föräldrainformationen 

på denna sida var översatt till de sex största 

invandrarspråken i Sverige. 

Tobak och alkohol

Under året har ICA genomfört så kallade prov-

köp i butikerna, för att följa upp problemet med 

försäljning av tobak och folköl till minderåriga. 

Provköpen har genomförts av Projektbolaget, 

som även gör liknande provköp åt Systembola-

get. För att undvika att provköpen kan ses som 

brottsprovokation har Projektbolaget enbart 

använt sig av personer som är över 18 år, men 

som ser yngre ut.

Provköpen visar att mellan 50 och 70 pro-

cent av butikerna sköter sin kontroll tillfreds-

ställande. Resultatet visar att en intensifi ering 

av kontroll och provköp är nödvändig, vilket 

kommer att ske under 2006. 

För att minska risken för försäljning av tobak 

och folköl till minderåriga har alla butiker data -

kassor med en funktion som påminner om 

ålderskontroll. Vidare har allt fl er butiker fl yttat 

sin tobaksförsäljning från kassorna till tobaks-

automater. 

Synpunkter på ICA

Livsmedelsverket har fört en dialog med 

ICA om designen på förpackningarna för 

produkterna i serien ICA Gott liv. ICAs 
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Utveckling av sociala krav vid inköp

Redan 1998 formulerade ICA sociala inköps-

krav för varor från fjärran länder. Kraven som 

kontinuerligt har utvecklats grundar sig på FNs 

deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs 

(International Labour Organization) kärnkon-

ventioner. I samband med revideringen av ICAs 

kvalitets- och miljöpolicy under 2005 har kraven 

tydliggjorts. Vidare har texterna om sociala krav 

i ICAs inköpsavtal reviderats och uppdaterats. 

Under 2005 intensifi erade ICA arbetet med att 

förbättra metoderna för uppföljning av sociala 

aspekter vid inköpen från fjärran länder. ICA är 

en liten aktör på den globala marknaden och för 

att nå bästa möjliga genomslagskraft för våra 

krav beslutade ICA att fördjupa sam arbetet med 

andra inköpare. Det fi nns många inter nation ella 

nätverk och initiativ med syfte att säkerställa 

mänskliga rättigheter hos leve ran törer i risk-

länder. ICA bedömde att BSCI, Business Social 

Compliance Initiative, ett europeiskt samarbete 

mellan ett 50-tal detaljister och importörer, 

stämde bäst överens med ICAs behov. 

BSCI innebär att leverantörer i utvecklings-

länder genomför revisioner, baserade på ett 

BSCI-formulär, av en ackrediterad tredje part. 

Revisionen omfattar frågor om anställningsför-

hållanden som bland annat löner, ung arbets-

kraft, arbetstider, kontrakt, diskriminering, 

säkerhet, hälsa och sjukvård. Om leverantören 

inte uppfyller alla kriterier vid revisionen görs 

en handlingsplan som stäms av inom tolv 

månader. Därefter sker revisioner vart tredje 

år. Resultatet av revisionen fi nns tillgängligt i 

en databas för BSCIs medlemmar. 

Den stora fördelen med systemet är att 

leverantörerna inte behöver genomgå och 

bekosta fl era olika revisioner eftersom BSCIs

medlemmar ställer samma krav. Genom att 

ICA får en kopia av revisionsprotokollet ökar 

kunskapen om leverantörens situation vilket 

kan utgöra underlag för en fortsatt diskussion 

om förbättringar med leverantören. 

Den tidigare arbetsmodellen med uppmaning 

till leverantörsrevisioner enligt SA8000, en inter-

nationell standard om arbetsförhållanden, har 

ersatts med BSCI. ICA ser dock positivt på att 

leverantörer i riskländer som ligger i framkant 

certifi erar sig enligt SA8000. 

Etik

ICA strävar efter att alla varor som säljs i butiker 

inom ICA-koncernen produceras under etiskt god-

tagbara förhållanden. Under 2005 utvecklade ICA 

arbetssättet för att bättre säkra arbetsförhållanden 

hos leverantörer i riskländer. ICA blev genom Royal 

Ahold medlem i BSCI, Business Social Compliance 

Initiative, ett euro peiskt nätverk med syfte att skapa 

gemensamma kriterier och systematik för sociala 

revisioner på fabriksnivå. Utöver dessa aktiviteter 

driver och medverkar ICA i en rad humansponsrings-

projekt.

Kvalitets- och miljöpolicy – reviderad och antagen januari 2006 

ICAs kvalitets- och miljöpolicy inkluderar sociala riktlinjer för leverantörer. 

Affärsetisk policy – antagen december 2003

ICAs policy för affärsetik innehåller exempelvis riktlinjer för relationer med 

leverantörer och samarbetspartners gällande mutor och gåvor, konkurrensrätt 

samt aktieinnehav.

Kundpolicy – antagen februari 2005

ICAs kundpolicy samlar riktlinjer om kundbemötande, marknadsföring, 

kundintegritet samt hur vissa varor ska tillhandahållas.

Säkerhetspolicy – antagen juni 2004

ICAs säkerhetspolicy anger ansvar och skyldigheter vad gäller skydd av 

medarbetare, kunder, egendom och verksamhet, samt att förebygga och 

minimera risk, så att en störningsfri verksamhet kan bedrivas. 

Sponsringspolicy – antagen februari 2005

ICAs sponsringspolicy omfattar riktlinjer för sponsringsverksamhetens 

inriktning. 

Läs hela policyn på www.ica.se och www.ica.no
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Syftet med BSCI är:

   att förbättra sociala förhållanden hos 

leverantörsföretag

   att samordna sociala standarder

   att erbjuda ett gemensamt och 

förutsägbart uppföljningssystem

   att minska kostnaderna för kunder och 

leverantörer avseende kontroll och 

uppföljning av sociala frågor

    att skapa nätverk för erfarenhetsutbyte

Exempel på medlemmar: Ahold, Kesko, 

Karstadsstelle, Metro, Migros och Puma.

Ökad intern kunskap

ICA har ägnat mycket kraft under året åt att 

utveckla det interna arbetssättet vad gäller upp-

följning av sociala frågor hos ICAs leverantörer 

av egna märkesvaror. Representanter för ICA 

har tillsammans med inköpare genomfört resor 

till Kenya, Kina och Guatemala. Syftet med 

resorna var att öka kunskapen om arbetsför-

hållandena och pröva det nya arbetssättet 

enligt BSCIs modell. Koncernens inköpare har 

informerats om arbetssättet och erbjudits stöd 

i samband med kontakter med leverantörer i 

riskländer. 

Merparten av det 30-tal livsmedelsleveran-

törer till ICAs egna märkesvaror som fi nns i 

Fjärran Östern har fått information om ICAs 

nya krav. Två leverantörer är sedan tidigare cer-

tifi erade enligt SA8000 och vid årets slut hade 

en livsmedelsfabrik i södra Kina genomgått 

BSCI-revision. Några få brister, exempelvis vad 

gäller övertidsersättning samt brandsäkerhet, 

noterades och kommer att åtgärdas av leveran-

tören. Frågan kring rätten till facklig verksam-

het kom också fram som ett dilemma, vilket är 

ett generellt problem hos leverantörer i Kina. 

ICAs målsättning är att 15 livsmedelsleveran-

törer genomför BSCI-revision under 2006. 

Ökad prioritering inom non-food

ICAs inköpare av så kallade non-foodvaror 

har valt ut åtta av de viktigaste leverantörerna 

av egna märkesvaror som i första hand ska 

genomföra BSCI-revision. Bland dessa fi nns till-

verkare av leksaker, handdukar, köksredskap, 

konfektion och elprodukter. Leverantörerna, 

som bland annat återfi nns i Kina, Indien och 

Pakistan, har besökts eller kontaktats av ICAs 

inköpare och fått information om tillväga-

gångssättet. Tre av leverantörerna har redan 

under 2005 genomfört BSCI-revision.

Leverantörsföretag blir allt mer angelägna 

om att säkerställa goda arbetsförhållanden 

på arbetsplatsen och många driver på eget 

initiativ dessa frågor. Långa arbetstider är 

fortfarande det största problemet i många 

länder och fabriker i Fjärran Östern. Trots att 

man följer landets lagar riskerar man att arbets-

tiderna enligt ILOs konventioner överskrids. 

Orsaken är osäkerheten kring orderingången, 

samt för livsmedelsleverantörer även hur och 

när fångster eller skördar utfaller. För att klara 

högsäsong behövs kortsiktigt mer arbetskraft 

vilket resulterar i utökad arbetstid.

BSCI-modell för primär produktion

ICA har varit mycket aktivt med att, tillsam-

mans med andra BSCI-medlemmar, ta fram 

kriterier som är anpassade till odling på gårdar, 

plantager och farmarkollektiv. Sådana kriterier 

har tidigare saknats, och eftersom förhållan-

dena på gårdar och plantager är helt annor-

lunda än vid en fabrik har det varit angeläget 

att utveckla en modell baserad på BSCIs fabriks-

revision. Tester har genomförts vid odlingar i 

Spanien och Marocko under 2005. En slutlig 

test har genomförts hos en av ICAs leveran-

törer, en kenyansk teplantage i början av 2006 

med bra resultat. Målsättningen är att genom-

föra BSCI-revisioner hos minst fem av ICAs 

leverantörer av frukt och grönt under 2006. 

Dessa revisioner blir då ett komplement till 

EurepGap-certifi eringen som sedan tidigare är 

ett krav för alla leverantörer av frukt och grön-

saker för egna märkesvaror inom ICA, se sid 24.

Kritik som framförts

I december presenterade organisationen Fair 

Trade Center ännu en rapport om arbetsför-

hållanden hos leksaksleverantörer i Kina. 

Rapporten var en uppföljning av detaljisternas 

åtaganden om kontroll hos vissa utpekade 

leverantörer. Fair Trade kritiserade ICA för att 

inte ha fullföljt sina åtaganden. ICA anser dock 

att vi kraftfullt har utvecklat arbetet med att 

följa upp arbetsvillkoren hos leksaksleveran-

törer genom besök och information om ICAs 

krav. Vidare har en av ICAs leverantörer, som 

tidigare utpekats av SwedeWatch, genomfört 

BSCI-revision med gott resultat. 

Etiskt certifi erade produkter

Kaffe är, efter olja, världens största handels-

vara. Det är därför naturligt att arbetsvillkor, 

löner och andra sociala aspekter vid kaffeod-

lingar granskas och ifrågasätts av fackliga- och 

människorättsorganisationer. ICAs eget kaffe 

är godkänt enligt Utz Kapeh, en oberoende 

organisation som säkerställer att god hänsyn 

tagits till miljö, matsäkerhet och förhållanden 

för arbetarna och deras familjer vid kaffeod-

lingarna. Utz Kapeh betyder ”gott kaffe” på 

mayaspråket.
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Utz Kapeh-märkningen betyder 

exempelvis att:

   kemikalier används så lite som möjligt, 

och på ett ansvarsfullt sätt

   stor hänsyn tas till medarbetarnas hälsa 

och säkerhet

   det fi nns skola och sjukvård för både 

arbetarna och deras familjer

   det fi nns rättigheter att bilda fack förening 

och föra gemensamma förhandlingar

    det fi nns god dokumentation om

odlings ytor, historia, jordmån och 

kemikalieanvändning

   det fi nns full spårbarhet av kaffet

På ICAs kaffeförpackningar fi nns Utz Kapeh-

logotypen samt en uppmaning om att skriva 

in förpackningens bäst-före-datum på 

www.ica.se. På webbplatsen fi nns information 

om varje pakets ursprung – från vilka odlingar 

kaffet kommer, hur kaffet har odlats, vilka miljö-

åtgärder som vidtagits och i många fall lämnas 

också information om arbetssituationen vid 

odlingen. 

I november 2005 var ICA-medarbetare på 

plats i Guatemala för att följa upp alla delar av 

Utz Kapeh-systemet. 

ICAs egna snittrosor odlas på farmer i Kenya, 

som bedriver ett framsynt arbete vad gäller 

med arbetare och miljö. De är certifi erade enligt 

MPS, Mileuproject Sierteelt, en holländsk stan-

dard som omfattar miljö, arbetsvillkor och 

arbetssituation. 

Rättvisemärkta varor

Intresset för rättvisemärkta produkter ökar, 

framförallt i Norge där politiker och olika orga-

nisationer driver frågan. Butiken ICA Maxi Lund 

i Norge har satsat stort på att lyfta fram rätt-

visemärkta varor på separata hyllor. Butikens 

rättvisesortiment uppgår till hela 40 artiklar 

och efterfrågan från kunderna ökar. Samma 

erfarenhet fi nns i ICA Nær, Moldeliveien Oslo. 

När butiken öppnade hade de särskilda hyllor 

med bara rättvisemärkta varor.

Försäljningen av rättvisemärkta varor inom 

ICA Sverige ökade med över 50 procent under 

2005 jämfört med 2004, vilket i huvudsak beror 

på den mer än fördubblade försäljningen av 

ekologiska och rättvisemärkta bananer under 

varumärket ICA Ekologiskt. Försäljningsan-

delen inom respektive varugrupp inom ICA 

Sverige är mindre än en procent, för bananer 

drygt tre procent. I det svenska rättvisemärkta 

sortimentet fi nns kaffe, te, kakao, bananer och 

säsongsvis apelsiner. I det norska sortimentet 

fi nns även juice och ris. Under 2006 kommer 

den rättvisemärkta försäljningen i Norge att 

kunna mätas. 

Intressentdialoger

ICA strävar efter att ha en god dialog med sina 

intressenter. Framförallt med kunderna men 

även med leverantörer, myndigheter, kom-

muner, fack och miljöorganisationer. ICA har 

därför ett väl uppbyggt kontaktnät och håller 

regelbundna möten med bland andra konsu-

ment-, miljö- och människorättsorganisationer. 

Under sommaren 2005 bjöd ICA Sverige in 

konsument- och intresseorganisationer till en 

dialog om konkurrens, prisfokus och kvalitet. 

Utgångspunkten för diskussionen var de pris-

sänkningar ICA genomförde under våren 2005 

och den debatt som följde om risken för att 

andra mervärden skulle få minskat utrymme. 

ICA beskrev sina fortsatt höga ambitioner att 

utveckla sortiment med mervärden. 

ICA har också en aktiv dialog med kunderna, 

dels direkt i butikerna, dels via ICAs kundkon-

takt och dels genom olika former av undersök-

ningar som regelbundet genomförs på både 

lokal och nationell nivå. ICAs kundkontakt tar 

hand om kundernas synpunkter och eventuella 

reklamationer av egna märkesvaror. ICAs kund-

 kontakt utvidgades under året till att sköta 

kundkontakter för både den svenska och norska 

marknaden och vann återigen Grand Prix för 

bästa kundkontakt i klassen ”Detaljhandel i 

Sverige”.

ICAs kundkontakt 

2005 2004

Produktreklamationer 14 784* 13 701

Mejl 26 121 19 714

Telefon 69 137 47 872

* Försäljningsökningen inom egna märkesvaror 

uppgick till 20 procent medan antalet reklamationer 

ökade med 8 procent. 

Produktsäkerhet engagerar kunderna och det 

märktes inte minst hos kundkontakten under 

2005. Larmet om misstänkt ehec-smitta i kött-

färs (läs mer på sidan 25) fi ck många oroliga 

kunder att höra av sig och kundkontakten höll 

helgöppet för att vara tillgänglig för frågor från 

kunderna. Larmet visade sig senare vara falskt. 

Kunderna gav också många synpunkter som 

hjälper ICA att utveckla sortimentet, till exem-

pel har förslag på mindre sockerrika produkter 

och mer fi nmald köttfärs kommit in. Kundkon-

takten konstaterade också att allt fl er kunder 

efterfrågade information kring gluten-, laktos-, 

ägg- eller nötinnehåll i produkterna, frågor som 

ICA arbetar målmedvetet med. 

ICA genomför löpande undersökningar för 

att få en bild av hur kunder, medarbetare och 

samhälle uppfattar företagets arbete med 

etik och samhällsansvar. Enligt den under-

sökning bland svenska opinionsbildare och 

beslutsfattare som genomfördes 2004 framgår 

att ICAs arbete inom området är relativt väl 

känt och uppskattat. ICA får ett gott betyg 

för kvalitetsarbete, information, hälsoarbete 

och kundbemötande, men ett något lägre 

betyg för sitt miljöarbete och hanteringen 

av glesbygdsfrågor. ICA konstaterar att detta 

delvis kan bero på bristande information om 

vad företaget faktiskt gör inom miljöområdet 

och att det egentligen inte fi nns motsvarande 
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stora aktörer i glesbygden. Under 2006 ska 

undersökningen följas upp både i Sverige och 

i Norge . 

Personlig integritet 

ICA hanterar personuppgifter om sina kunder 

i Sverige genom ICA kundkort. Genom att 

använda uppgifterna kan ICA skräddarsy 

erbjudanden för kunderna men också sköta 

de åtaganden som kortets banktjänst kräver. 

Att värna om kundernas integritet är centralt 

och i tillägg till gällande lagstiftning har ICA 

utarbetat egna riktlinjer för behandling av 

personuppgifter.

Datainspektionen följde under året upp den 

inspektion som genomfördes hos ICA 2003. 

Datainspektionen påpekade att ICAs allmänna 

villkor för kundkortet borde förtydligas ytter   -

ligare. Detta gjordes också i samråd med 

myndigheten.

Datainspektionen fällde en ICA-butik för att 

den använt kassaapparatens räknefunktion 

för att med hjälp av personnumret kontrollera 

att kunderna är över 18 år vid inköp av öl och 

tobak. Inspektionen anser att inscanning av 

personnummer är att betrakta som en person-

uppgift trots att den uppgiften inte lagras, utan 

bara fi nns i kassa systemet under en sekund 

för att kontrollera kundens ålder. ICA anser att 

butikens intresse av att följa alkohollagen väger 

tyngre och har därför överklagat ärendet till 

Länsrätten. Inget beslut har ännu fattats. 

ICA har ett personuppgiftsombud till vilken 

en kund kan vända sig om han eller hon upple-

ver att ICA inte hanterat ens personuppgifter 

på ett tillfredsställande sätt. Inga klagomål från 

kunder inkom under året.

Fortsatt många grova rån

Antalet rån och rånförsök i de svenska ICA-

butikerna har under året ökat något. Rånen har 

blivit grövre, exempelvis har gärningsmän med 

fordon forcerat butikslokaler efter stängning. 

Även butiker med slutna kontanthanterings-

system har blivit utsatta för försök till kassarån, 

trots den ökade säkerhet systemen medför. 

Satsningar på slutna system för hantering av 

kontanter har fortsatt liksom butikernas syste-

matiska arbete utifrån riskbedömningar om 

hot och våld. Små butiker i städernas förorter 

drabbas hårdast men trenden pekar mot att 

även rånen i stadskärnor ökar. I Sverige har ICA 

Nära och ICA Supermarket drabbats av fl est 

stölder och rån.

Satsningen på utbildningen ”Säkerhetssam-

ordnare i butik” fortsatte under året. Syftet 

med utbildningen är att skapa en trygg och 

säker arbetsplats, att minimera riskerna för 

personskador och ekonomiska skador, samt 

att hantera allvarliga händelser snabbt och 

professionellt. 

Som en följd av ökad kriminalitet har många 

av ICAs större butiker i Sverige genomfört för-

djupade butiks- och personsäkerhetsanalyser. 

Driftledare har utbildats i krishantering för att 

bättre kunna hjälpa butiker som blir utsatta för 

allvarliga händelser.

Antal rån 

2005 2004

ICA Sverige 51 45

ICA Norge 5 5

Rimi Baltic 0 0

Etos 0 0

Netto 8 2

Netto har också drabbats av fl er stölder och 

rån under 2005 och de som stjäl blir allt yngre. 

Netto har prioriterat det förebyggande arbetet 

i form av säkerhetsutbildning för personalen, 

installation av kameraövervakning samt 

förstärkt extern bevakning i speciella risk-

områden.

Åtgärder för ökad säkerhet 

Det övergripande målet för ICAs säkerhets-

arbete är att skydda medarbetare, kunder, 

egendom och verksamhet mot alla typer av 

hot. ICA samarbetar med SOS Alarm kring ett 

säkerhetscenter med kundspecifi kt jourtelefon-

nummer. Tjänsten som alltid är öppen innebär 

att SOS Alarm tar emot, hanterar och förmedlar 

information om särskilda händelser. 

En rad olika verktyg har utvecklats för att 

öka säkerheten i butik. Som stöd vid allvarliga 

incidenter har en säkerhetskalender tagits 

fram, liksom en omfattande säkerhetshandbok 

med tillhörande riktlinjer och direktiv. ICA har 

även sammanställt en säkerhetsmanual för ny- 

och ombyggnation. Ett nytt system för rappor-

tering av incidenter har också lanserats inom 

ICA AB och togs i bruk fullt ut den 1 januari 

2006. Systemet medför att brister i verksam-

heten kan följas upp på ett tidigt stadium.

En ny strategi för IT-säkerhet har utformats 

under året för att stödja verksamhetens krav 

på en säker, funktionell och kostnadseffektiv 

IT-miljö. Verksamhetens behov av nya IT-tjäns-

ter är stort och förväntas öka ytterligare de 

närmaste åren. Strategin kommer att realiseras 

under perioden 2006–2008.

ICA Norge bedriver ett systematiskt säker-

hetsarbete som omfattar säkerhetsstandard, 

rutiner, uppföljning och utvärdering. Under 

2005 har en stor satsning på säkerhetsutbild-

ning genomförts i hela landet.

ICA Fastigheter Sverige AB har utvecklat ett 

system för systematiskt brandskyddsarbete 

och infört detta hos hyresgästerna.

ICA Meny i Sverige har utbildade säkerhets-

samordnare inom varje region, och första året 

med systematiskt brandskyddsarbete enligt 

nya lagen mot skydd av olyckor har fungerat 

väl inom bolaget. 
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Humansponsring och samarbeten

ICAs engagemang i samhällsfrågor är utgångs-

punkten för koncernens sponsringssamarbeten. 

ICA Sverige genomförde för fjärde året en 

jul kampanj med försäljning av bröd från Bageri 

Skogaholm och Polarbröd. Genom 2005 års 

kampanj samlades fyra miljoner kronor in till för-

mån för World Childhood Foundation. Pengarna 

går till att förbättra livsvillkoren för utsatta barn 

och unga mödrar i ett 15-tal länder via ett 40-tal 

projekt. ICA var en av arrangörerna av Child-

hood-dagen på Gröna Lund under året, som 

inbringade 700 000 kronor till organisationen.

ICA är huvudsamarbetspartner till Cancer-

fonden i aktiviteter för forskning om cancer, 

bland annat genom Rosa Bandet mot bröst-

cancer, och medverkan i TV3:s bröstcancer-

gala. Totalt bidrog ICA och ICAs kunder med 

cirka 2,6 miljoner kronor till Rosa Bandet under 

2005. Etos sålde det Rosa Bandet i sina butiker 

och skänkte tio kronor per såld produkt ur 

företagets egen mammaserie till fonden. 

ICA genomför löpande aktiviteter för att 

samla in pengar till Röda Korset. Sedan 1999 har 

ICAs kunder skänkt cirka 17 miljoner kronor 

genom 500 pantautomater i svenska ICA-buti-

ker. ICA skänkte 1 miljon kronor till svenska och 

norska Röda Korset i samband med fl odvågs-

katastrofen, och i nästan alla ICA-butiker fanns 

det dessutom insamlingsbössor. Till minnet av 

ettårsdagen av katastrofen samarbetade ICA, 

Röda Korset och Konstfack. Ett par keramik-

muggar som producerats i Thailand såldes i 

ICA-butikerna och 47 kronor per förpackning 

skänktes till Röda Korsets arbete för att hjälpa 

behövande i Sydostasien och på andra platser i 

världen. Bland ICAs större sponsringssamarbe-

ten under året återfi nns även Världsnaturfon-

den WWF med stöd till naturbetesmarker och 

naturbeteskött, Blodomloppet och BRIS med 

Idolkortskampanjen.

ICA Sverige och ICA Norge skickar varuprover 

och julgåvor till lokala hjälporganisationer som 

Frälsningsarmén och Kirkens Bymision. ICA 

Norge har också slutit ett samarbetsavtal med 

fotbollsklubben i Vålerenga, rörande deras kam-

panj ”Vålerenga mot rasism”. Kampanjen har fått 

ett stort genomslag inom idrotten i Norge. 

Under 2005 har Rimi Baltic utarbetat en 

sponsringspolicy, som anger att företaget ska 

stödja relevanta projekt som hjälper baltiska 

barn till bättre säkerhet, utbildning, hälsa och 

välmående. Rimi Lettland och Rimi Estland 

sponsrar ett antal aktiviteter och organisa-

tioner med fokus på barn och ungdomar. Ett 

uppmärksammat arrangemang var ”Sunny 

Days for Our Children” som Rimi Lettland 

sponsrade för andra året i rad. I alla Rimi-butiker 

fanns insamlingsbössor och 111 041 kronor 

samlades in för att skapa ett nytt, modernt och 

datoriserat bibliotek vid barnsjukhuset i Riga. 

”Min bästa lärare” var namnet på en uppskat-

tad kampanj som Rimi Lettland genomförde 

på skolterminens första dag. Av 19 nominerade 

lärare utsågs en som fi ck pris från Rimi. Rimi 

Estland har under året renoverat och byggt 

nya lekplatser runt om i landet. Företaget har 

också samlat in pengar till särskilt utsatta och 

handikappade barn samt sponsrat familjer med 

särskilda behov med pedagogiska julklappar. 

Rimi Estland sponsrade även en kampanj för att 

öka antalet blodgivare i Estland. Under större 

helger såsom påsk och jul, donerar butikerna 

mat och presenter till lokala hjälporganisatio-

ner och fosterhem. 

ICA Meny har fortsatt att utveckla svensk 

gastronomi genom sitt delägarskap i Restau-

rangakademien och som huvudsponsor för det 

svenska kocklandslaget. Kocklandslaget vann 

OS-guld 2004 med uteslutande ekologiska pro-

dukter. Under 2005 inleddes förberedelserna 

med det nya kocklandslaget inför OS 2008, 

även det med fokus på ekologiska varor. ICA 

Meny sponsrar även Bocuse d’Or, en av värl-

dens mest prestigefyllda tävlingar i matlagning.
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ICA vanligast på landsbygden 

Av de 555 landsbygdsbutiker som fi nns på 

svenska orter med endast en butik är 40 

procent ICA-butiker. Under 2005 bröts den 

negativa trenden med nedläggningar av ICAs 

minsta butiker. Tidigare har nedläggningstakten 

varit 100–125 butiker per år, men 2005 hade 

den sjunkit till 38 butiker, varav endast åtta i 

glesbygd. Orsakerna till den tidigare höga ned-

läggningstakten är fl era, men främst har den 

berott på avfolkningen av glesbygden, ökad 

konkurrens och konsumenternas ändrade 

köpmönster. De senaste årens satsningar på 

datorisering och utökad service såsom ombud 

för Systembolaget, Apoteket och post- och 

kassaservice har gett positiv effekt. ICAs pris-

offensiv under året har också bidragit till ökad 

försäljning för de små butikerna.

För att effektivisera butikernas administra-

tion, inköp, uppföljning och kommunikation 

med ICA centralt krävs investeringar i datorer 

och kassasystem. De butiker som velat avvakta 

med datorinvesteringar har fått möjlighet att 

genom ICA Meny bli del av butikskedjan Nära 

Dej, en rikstäckande kedja av servicehandels-

butiker. 

I samverkan med andra organisationer vill 

ICA lyfta frågor om tillgång till god service i alla 

delar av landet. Därför medverkar ICA aktivt i 

olika projekt tillsammans med Föreningen 

Landsbygdshandels Främjande (FLF), Konsu-

mentverket, lokala utvecklingsgrupper och 

länsstyrelser runt om i Sverige. ICA vill tillsam-

mans med dessa parter hitta möjligheter till 

nya effektiva lösningar på varuförsörjning och 

utveckling av såväl kommersiell som offentlig 

service. Exempel på detta är den varulösa lant-

handeln i Vingåker med internetbaserad daglig-

varuhandel och ett utbud av tjänster från 

Apoteket, System- och spelbolagen. Ett annat 

exempel är Arena för Tillväxt, ett samarbete 

mellan Föreningssparbanken, Sveriges kommu-

ner, landsting och ICA som verkar för utveck-

ling och förnyelse inom privat och offentlig 

sektor. Tillsammans med Länsstyrelsen i Väster-

botten pågår projekt som förutom dagligvaru-

handel också innefattar att kommunala service-

funktioner utlokaliseras till orterna Bygdsiljum 

och Rusksele. ICA deltar också i logistikprojekt 

i syfte att effektivisera transporter till daglig-

varubutiker i glesbygden. Länsstyrelsen i Norr-

botten och Högskolan i Luleå har tillsammans 

med logistikansvariga på ICA analyserat och 

utvärderat logistiksystemen för ICA och ICA 

Meny.

Konsumentverket ligger bakom det så kallade 

Multiserviceprojektet vilket bland annat syftar 

till att kartlägga servicebehov samt verka för 

utveckling av ytterligare servicepunkter för 

kommersiell och statlig service. Test av Multi-

servicepunkter pågår på fyra orter varav tre 

i ICA-butiker. 

Kulturell mångfald

De kunder som har sitt ursprung i andra kultu-

rer är viktiga för ICA. ICA har under 2005 fort-

satt att utveckla former för att tillgodose dessa 

konsumenters behov. Ett arbete påbörjades 

med att skapa ett gemensamt ICA-sortiment 

som ska bidra till att bättre möta deras önske-

mål. Vidare har ett nytt omfattande avsnitt om 

kunder från andra kulturer lanserats på ICAs 

intranät. Där fi nns bland annat information om 

matkulturer, sortiment och högtider. Många 

handlare möter redan idag dessa kunder med 

ett brett och uppskattat sortiment, medan 

andra har svårare att tillgodose kundernas 

önskemål. 

ICAs almanacka som årligen trycks i cirka en 

miljon exemplar hade 2005 temat ”Variationer 

att värna om”. Almanackan tog bland annat 

upp olika aspekter kring kulturell mångfald. 
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Grunden för arbetsmiljöarbetet

Utgångspunkten är att alla som arbetar på 

ICA ska trivas och att arbetsplatserna ska vara 

välkomnande och kännetecknas av öppenhet. 

Alla medarbetare ska också ges förutsättningar 

till likvärdig och professionell utveckling. Det 

är de grundläggande värderingar som ligger 

bakom ICAs arbetsmiljöarbete.

Ny koncernorganisation

ICA är en koncern i ständig förändring vilket 

kräver att organisationen löpande ses över. 

Den nya koncernorganisationen med nordiska 

ansvarområden som skapades under året 

innebär att försäljningsbolagen ICA Sverige, 

ICA Norge och ICA Meny nu delar på ett antal 

gemensamma supportfunktioner. Detta har 

medfört stora förändringar för många med-

arbetare och åtta av tio tjänstemän har bytt 

avdelning eller chef.

Under 2004 stod det klart att besparingar 

inom koncernen gör det nödvändigt att minska 

antalet medarbetare under 2005 och 2006. 

Det har hittills inneburit att 260 befattningar 

berörts. ICAs ambition är att så långt det är 

möjligt hjälpa uppsagda medarbetare att fi nna 

nya tjänster eller vidareutbildning, eller på 

annat sätt stödja dem som blivit övertaliga. 

Detta fi nns sammanställt i villkorsprogram som 

bland annat hanterar pension, kompetensinsat-

ser och pendlingsbidrag. 

I samband med förändringsarbetet har en 

kompetensinventering gjorts för att identifi era 

befi ntlig kompetens och eventuella brister 

inom företagets alla verksamheter. Särskilda 

områden som kommer att prioriteras är kom -

munikation, ekonomisk förståelse och opera-

tivt ledarskap.

Från och med 1 juli 2005 fi nns en ICA-gemen-

sam personalfunktion, med uppgift att stödja 

hela koncernen. Även utbildningsfunktionerna 

slogs samman till ICA Utbildning som består 

av två avdelningar, ICA-Skolan i Sverige och 

Oppläring i Norge.

Vidare inrättades ett nordiskt företagsråd 

mellan facket och företagsledningen för att 

sprida information och samråda om centrala 

frågor inom koncernen.

 

Självgående medarbetare

ICAs medarbetarsyn fokuserar på varje individs 

möjlighet att prestera och upplevelse av att 

vara ”självgående”, det vill säga att känna 

Medarbetare

Samordning och utveckling har varit ledord 

för ICA-koncernen under 2005, vilket även har 

genomsyrat arbetet inom personalområdet. 

Samordningen har tagit sig uttryck dels i organi-

sationsutveckling, dels i kompetensförstärkning. 

Samtidigt har en hel del insatser gjorts för att ut-

veckla och stimulera medarbetarna i koncernen, 

liksom en del hälsosatsningar. 

Arbetsmiljöpolicy – reviderad och antagen oktober 2004

ICAs arbetsmiljöpolicy omfattar riktlinjer om personal- och arbetsmiljö-

relaterade frågor, som tydliggör att ICA strävar efter en god fysisk och 

psykisk arbetsmiljö som främjar hälsa på kort och lång sikt, samt bidrar 

till utveckling av medarbetare och verksamhet. 
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ägarskap över sin arbetsuppgift och arbets-

situation. Nyckelorden är ”vill” – att känna sig 

engagerad, ”vet” – att känna sig informerad, 

”kan” – att uppleva sig vara kompetent att lösa 

uppgiften, ”får” – att tycka att befogenheter 

stämmer överens med ansvaret och ”bör” 

– att känna ett ansvar för sina arbetsuppgifter. 

ICAs ledarsyn fokuserar på chefen som ska 

ge förutsättningar för självgående och presta-

tion. Det bygger på att chefen för en dialog 

med medarbetarna, skapar förståelse för 

arbetsuppgifterna och uppmuntrar till utveck-

ling. Forskning har visat att sambandet mellan 

upplevt ”självgående” och hälsa är starkt. Det 

upplevda ”självgåendet” i organisationen mäts 

och följs upp i en årlig medarbetarundersök-

ning, som sedan ligger till grund för en dialog 

inom arbetsgruppen och en handlingsplan för 

att åtgärda eventuella brister. 

 

Utbildning prioriterat område

Sammanlagt har nästan 11 000 medarbetare, 

främst butiksmedarbetare, deltagit i någon av 

ICA Utbildnings kurser i Sverige och Norge. 

I Norge genomfördes exempelvis utbildningar 

inom livsmedel, butiksdrift, frukt och grönt, 

logistik samt ledarseminarier. I Sverige domine-

rar utbildningar i butiksledning. Även utveck-

lingsprogram för tjänstemän genomfördes där 

chefer tränas i ledarskap enligt ICAs ledarsyn 

samt i coachning, arbetsledning, gruppdynamik, 

personlig utveckling, kommunikation, retorik, 

arbetsrätt och stresshantering. Cirka 400 chefer 

har genomgått något av dessa program 2005.

Rimi Baltic har utarbetat och infört en ny 

utbildningspolicy som fastslår att ökad kun-

skap och kompetens genom utbildning, träning 

och erfarenhetsutbyte bland medarbetare är 

en förutsättning för företagets konkurrenskraft 

och möjligheten att uppnå affärsmålen. Rimi 

Baltic uppmuntrar alla former av utbildning 

som utvecklar medarbetarnas profession och 

personliga utveckling. Under 2005 lanserade 

Rimi Baltic ett traineeprogram med syfte att 

öka personlig och professionell utveckling 

bland unga akademiker för att säkra tillgången 

till interna kandidater till chefspositioner inom 

företaget. Rimi Baltic vill förbättra servicen i 

butikerna och har därför startat ett program för 

butiksmedarbetare som innebär att chefer och 

kunder får lämna synpunkter på och bedöma 

kundservicen i butikerna. En medarbetarunder-

sökning genomfördes med syfte att förbättra 

arbetsmiljön i butikerna och att minska perso-

nalomsättningen.

Netto har som målsättning att så långt 

möjligt rekrytera internt till ledande befatt-

ningar i bolaget, och har lyckats väl gällande 

både distriktschefer, butikschefer samt övriga 

ledare. För att ge butiksmedarbetare en god 

kunskapsgrund har Netto i egen regi låtit cirka 

500 medarbetare delta i olika utvecklingspro-

gram under 2005. Ett fl ertal butikschefstjänster 

tillsattes med deltagare från det nya aspirant-

programmet som startades under året.

Samarbeten för kompetensutveckling

ICA har en rad samarbeten med olika skolor 

och utbildningar för att tydliggöra handelns 

behov och krav på kompetens. Exempelvis är 

ICA en av stiftarna till Nordiska Detaljhandels-

högskolan i Norrtälje tillsammans med Coop, 

Norrtälje kommun, Statoil och Roslagens 

Sparbank. De första eleverna att avlägga sin 

kandidat examen gick ut våren 2005. ICA bidrar 

bland annat med branschkunskap, gästföre-

läsare och ett stipendium för bästa detalj-

handelsuppsats. ICA samarbetar även med 

Handelshögskolan i Göteborg, Programmet för 

inredning och butikskommunikation vid Växjö 

universitet, Affärsutveckling för detaljhandeln – 

en kvalifi cerad yrkesutbildning för butiks chefer i 

Haninge, samt med handelsutbildningen Trainee 

Handel på Sågbäcksgymnasiet i Huddinge. 

I Norge fi nns ett väl utvecklat samarbete med 

Sandaker Videregående Skole. ICA bidrar, 

förutom med studiebesök, också med praktik-

platser.

Rimi Baltic sjösatte en egen Detaljhandels-

akademi under året och delade ut 29 stipendier 

till medarbetare så att de kan gå vidare med 

akademiska studier. Vidare har Rimi Estland 

och tekniska högskolan i Tallinn signerat ett 

avtal, som innebär att en ny kurs i detaljhandel 

startas vid högskolan och att Rimi upplåter 75 

praktikplatser åt de studenter som går kursen. 

Hälsosatsningar för medarbetare 

ICA-koncernen strävar efter en god fysisk och 

psykisk arbetsmiljö som främjar hälsan på 

kort och lång sikt samt bidrar till utveckling av 

medarbetare och verksamhet. 

ICA Sverige har ett centralt avtal med Previa 

om företagshälsovård. Avtalet innebär att 

samtliga anställda får en enhetlig och förebyg-

gande företagshälsovård som motsvarar kra-

ven i ICAs arbetsmiljöpolicy. Avtalet ger också 

ICAs chefer och HR-konsulter en professionell 

samarbetspartner inom området.

På de fl esta arbetsplatser fi nns träningsmöj-

ligheter och på många ställen fi nns även möjlig-

het att få massage. ICA Sverige och ICA Meny 

har personalföreningar på arbetsplatserna som 

ordnar aktiviteter, såsom Viktväktarkurser, 

träningskort hos exempelvis Friskis & Svettis 

och deltagande i olika motionslopp. På många 

arbetsplatser inom ICA Norge fi nns lokala avtal 

med företagshälsovård.

ICA-koncernen har gemensamma riktlinjer 

för alkohol- och narkotikaanvändning som 

syftar till att alla arbetsplatser ska vara trygga, 

säkra och drogfria. Vid nyanställning, oavsett 

befattning, genomförs drogtester i de svenska 

bolagen. Vidare upprättas handlingsplaner för 

att komma till rätta med eventuella problem.
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Mångfald 

ICAs framgång är beroende av medarbetare 

med olika utbildning, ålder, kön, etnisk och 

nationell bakgrund. Med andra ord, mångfald 

är ett måste för ICAs framtid. Enligt ICAs jäm-

ställdhetsplan ska företaget genom ett aktivt 

jämställdhetsarbete ta tillvara mångfalden och 

därigenom påverka resultatutvecklingen och 

företagets attraktionskraft i positiv riktning.

Bland annat satsar ICA Sverige på att få fl er 

kvinnor till det nya lagret i Helsingborg. Målet 

är att 20 procent av medarbetarna ska vara 

kvinnor. Därför startar en utbildning, tillsam-

mans med Utvecklingsnämnden i Helsingborgs 

stad, som vänder sig främst till kvinnor. Lager-

utbildningen kommer att omfatta 60 personer 

som under fyra månader får varva teori med 

praktik. De kommer att få lära sig mer om 

arbetsmiljö, säkerhet, livsmedelsbranschen, 

hälsa och miljö. 

Netto arbetar aktivt för en jämn fördelning 

mellan män och kvinnor på alla nivåer. Bland 

tjänstemän inklusive butiksdriften är fördel-

ningen 45 procent kvinnor och 55 procent 

män. När det gäller distriktschefer och butiks-

chefer har Netto cirka 50 procent av vardera 

könet. Netto verkar även för etnisk mångfald 

och hade vid årsskiftet över 20 olika nationali-

teter representerade inom företaget. 

Framtida rekrytering

ICA bedriver ett långsiktigt arbete för att upp-

fattas som en attraktiv arbetsgivare och kunna 

rekrytera rätt kompetens på kort och lång sikt. 

Det är viktigt att föra en löpande dialog med 

potentiella medarbetare även om rekryterings-

behovet för stunden är begränsat. 

Ett viktigt område är den framtida rekry-

teringen till ICA-butikerna. Cirka 90 procent 

av de svenska ICA-handlarna tar regelbundet 

emot prao-elever och praktikanter. För många 

ungdomar är detta första kontakten med 

arbetslivet. ICA Sverige har tagit fram ett 

program, Praktica – butiken i praktiken, med 

tillhörande material som syftar till att göra 

det enkelt för butikerna att ge eleverna en 

intressant och lärorik praktikperiod. Genom att 

visa att butiksyrket erbjuder varierade arbets-

uppgifter, intressanta utmaningar och karriär-

utveckling hoppas ICA kunna öka yrkets status 

och underlätta framtida rekrytering. Fram till 

årsskiftet 2005 hade cirka 300 butiker beställt 

materialet. Praktica har också marknadsförts 

till studie- och yrkesvägledare i dessa butikers 

närområde.

ICA har under året deltagit vid ett fl ertal 

arbetsmarknadsdagar vid universitet och hög -

skolor i Sverige och Norge. Där informeras 

studenterna om ICA som företag och de möj-

ligheter till karriär och utveckling som fi nns för 

ICAs medarbetare.

Populär arbetsgivare

Att ICA är en populär arbetsgivare bland 

studenter och unga akademiker bekräftades 

av Universums Företagsbarometer, som rankar 

svenska företags attraktivitet som arbetsgivare 

bland studenter. ICA hamnade på 17:e plats 

2005 – den bästa placeringen någonsin. 

Antal män och kvinnor på chefsnivå

Män % Kvinnor % Totalt antal

ICA AB 58 42 194 

ICA Sverige 86 14 169 

ICA Norge* 67 33 915

ICA Meny 79 21 67 

ICA Banken 70 30 20 

Etos 25 75 4

Rimi Baltic* 67 33 195

Netto* 57 43 91 

2005 års siffror omfattar alla chefsnivåer inom bolagen, och är ej direkt jämförbara med 

tidigare rapporterade siffror.

* Inklusive butikschefer.

Antal FTE (Full Time Employment), årsanställda samt sjukfrånvaro 

Antal FTE 

2005

Antal årsanställda 

2005

Antal årsanställda 

2004

Sjukfrånvaro

%

ICA AB 963 1 265 474 3,21 (3,8)

ICA Sverige** 4 096 4 893 4 407 7,11 (7,3)

ICA Norge 2 982 4 052 5 540 6,35 (6,5)

ICA Meny 871 1 016 899 7,49 (5,9)

ICA Banken 143 154 121 6,92 (6,2)

Etos 21 24 23 4,4 (3,43*)

Rimi Baltic 8 375 9 313 5 286 n/a (n/a)

Netto 629 777 540 6,92 (5,0) 

* 2004 års siffra avser enbart butiksmedarbetare. 

** Inklusive ICA Maxi Special.
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Livsmedel och miljö

Genom att ställa miljökrav på leverantörer 

samt verka för att öka det miljömärkta sorti-

mentet kan ICA bidra till att minska den totala 

miljöbelastningen i samhället. Försäljningen av 

ekologiska varor har fortsatt att öka i de svenska 

ICA-butikerna under 2005 med 12 procent. 

Liksom föregående år står ICA Ekologiskt och 

mejeriprodukter för den största försäljnings-

ökningen. Inom ICA Ekologiskt är det frukt 

och grönsaker som ökar mest, där till exempel 

försäljningen av ICA Ekologiska bananer mer 

än fördubblades under 2005 jämfört med 

2004. Antalet ekologiska produkter är ungefär 

detsamma. 

Under sommaren 2005 genomfördes en 

kartläggning av det ekologiska sortimentet 

inom ICA Norge. Den visade att de norska ICA-

butikerna erbjuder ett gott utbud av ekologiska 

varor. Inom ICA Maxi fi nns över 150 ekologiska 

artiklar och inom ICA Supermarked drygt 100. 

Med början 2006 kan ICA följa försäljningen 

även i de norska butikerna, och genom märk-

ning på hyllkantsetiketterna kommer det att 

kunna framgå var de ekologiska varorna fi nns. 

Miljö

ICA arbetar på bred front för att minska miljöpåver-

kan från verksamheten. Genom ett långsiktigt och 

förebyggande arbete samt med försiktighetsprinci-

pen som grund vill ICA verka för en hållbar utveck-

ling. Miljöarbetet bedrivs bland annat genom krav på 

sortimentet, energisparåtgärder, sortering av avfall 

samt miljöanpassning av transporter. Ekologiska och 

miljömärkta produkter är en viktig del i strävan för 

att minska sortimentets miljöpåverkan.

ICAs kvalitets- och miljöpolicy – reviderad och antagen januari 2006

ICAs kvalitets- och miljöpolicy omfattar praktiska riktlinjer för det dagliga arbetet 

inom koncernen och i butikerna. Riktlinjerna omfattar också krav som ICA ställer 

på sina leverantörer.

Läs hela policyn på www.ica.se och www.ica.no 

ICAs etableringspolicy – reviderad och antagen januari 2006

ICAs etableringspolicy innehåller bland annat riktlinjer för miljöhänsyn, exem-

pelvis att nya butiker i första hand ska byggas vid befi ntliga trafi kfl öden för att 

undvika ökad trafi k. Efter revideringen gäller policyn både för ICA Norge och 

ICA Sverige. 

Läs hela policyn på www.ica.se och www.ica.no
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Under 2005 erbjöd Rimi Litauen sina kunder sju 

olika brödprodukter under märket EKOagro. 

För att stimulera ekologiska och nationella pro-

dukter genomförde Rimi Lettland kampanjer 

där kunderna fi ck provsmaka ekologiska varor.

Vidare har Rimi Baltic under året sålt ett stort 

antal produkter av nationella kvalitets varu-

märken som utvecklats inom ett samarbete 

mellan odlare, producenter och jordbruks-

departementet. Syftet har varit att lyfta den 

agrara utvecklingen i regionen och att etablera 

en förtroendefull märkning för spårbara och 

lokala produkter.

Netto hade sex helsidor med ekologiska 

teman i marknadsföringen under 2005. Netto 

har också inlett en diskussion med Ekologiskt 

Marknadscentrum inför 2006 och kommer 

att marknadsföra ekologiska produkter på 

särskilda sidor i sin direktreklam. 

ICA Meny har haft större fokus på ekologiska 

produkter, med ökat antal och ökad försäljning 

som följd. Varje månad marknadsför företaget 

minst en ekologisk produkt i sin säljtidning. 

Under 2006 planerar ICA Meny i Sverige att 

etablera ytterligare kontakter med organisa-

tioner som exempelvis Ekocentrum, och att 

delta i projekt för att förbättra den ekologiska 

marknaden. 

Effekter av 2005 års försäljning av ekologiska varor

Ekologiskt kvitto
-------------------------- 
Till alla kunder som handlade 
EKOLOGISK POTATIS och MORÖTTER 
i svenska ICA-butiker 2005*

-------------------------- MINSKAD ANVÄNDNING AV KEMISKA 
BEKÄMPNINGSMEDEL, CIRKA:  120 kg
Det ger ökad biologisk mångfald, dvs f ler 
insekter, fåglar och andra djur i närheten av gårdarna. Mindre risk för förorening av be-
kämpningsmedel i grundvatten och vattendrag.------------------------------------------------MINSKAD HANDELSGÖDSEL-
ANVÄNDNING (N+P), CIRKA:  4 000 kg
Det kan bidra till minskad övergödning av 
hav och vattendrag.
------------------------------------------------MARK MED EKOPRODUKTION:  45 hektar------------------------------------------------GÅRDAR MED EKOPRODUKTION:  2 st------------------------------------------------GMO:  ingen------------------------------------------------ENERGIANVÄNDNING:  minskad
(ingen handelsgödselframställning)
------------------------------------------------HÄLSA FÖR MÄNNISKOR:  
lägre exponering pga mindre mängd 
bekämpningsmedel i vatten och mark
------------------------------------------------MINSKAD TILLFÖRSEL AV KADMIUM TILL 
NATUREN GENOM HANDELSGÖDSEL, CIRKA:  10 g------------------------------------------------BIOLOGISK MÅNGFALD:  ökad 

*    *    *

Ekologiskt kvitto
-------------------------- 
Till alla kunder som handlade 
EKOLOGISK MJÖLK i svenska 
ICA-butiker 2005*

-------------------------- 
MINSKAD ANVÄNDNING AV KEMISKA 
BEKÄMPNINGSMEDEL, CIRKA:  4 210 kg

Det ger ökad biologisk mångfald, dvs f ler in-
sekter, fåglar och andra djur i närheten av 
gårdarna. Mindre risk för förorening av be-
kämpningsmedel i grundvatten och vattendrag.
------------------------------------------------
MINSKAD HANDELSGÖDSEL
ANVÄNDNING (N+P), CIRKA:  361 000 kg

Det kan bidra till minskad övergödning av 
hav och vattendrag.
------------------------------------------------
KOR SOM ÄTER EKOLOGISKT OCH 
FÅR UTLOPP FÖR SINA 
NATURLIGA BETEENDEN, CIRKA:  2 740 st

------------------------------------------------
GÅRDAR MED EKOPRODUKTION, CIRKA:  110 st

------------------------------------------------
MARK MED EKOPRODUKTION:  4 380 hektar

Det ger, bland annat, mer öppna landskap genom 
svenskt grovfoder och större odlad areal.
------------------------------------------------
GMO:  ingen

------------------------------------------------
ENERGIANVÄNDNING:  minskad

(ingen handelsgödselframställning) 
cirka 11 500 000 MJ
------------------------------------------------
HÄLSA FÖR MÄNNISKOR OCH DJUR: 
lägre exponering pga mindre mängd
bekämpningsmedel i vatten och mark
------------------------------------------------
BIOLOGISK MÅNGFALD:  ökad

Det kan leda till:
upp till 125% f ler växtarter
upp till 60% f ler fågelarter
upp till 20% f ler arter av 
nyttoinsekter och spindlar
upp till dubbelt så många f ler 
individer av arterna

 
*    *    *

*  Beräkningsunderlag och källor redovisas 
på www.framtidahandel.se

Projekt Ekokvitto 2005 är f inansierat av 
Jordbruksverket och Konsumentverket.
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Utveckling ekologiska produkter

Antal ekolo-

giska varor

Försäljnings-

utveckling %

ICA Sverige 400* (440) 12 (15,5)

ICA Norge 157 (96) n/a

ICA Meny 364 (250) 61 (100)

Rimi Baltic 7 (35) n/a

Netto 3 (1) n/a

Siffror inom parentes anger 2004 års siffror.

* Antalet artiklar verkar ha minskat, men årets siffra 

anger aktiva artiklar, dvs artiklar som har sålts, vilket 

sannolikt var ungefär det motsvarande föregående år. 

För att minska miljöbelastningen från det 

övriga livsmedelssortimentet, som inte pro-

duceras enligt regler för ekologisk produktion, 

stödjer ICA så kallad integrerad produktion (IP).  

Det innebär att användningen av konstgödsel 

och bekämpningsmedel dokumenteras och 

sker under kontrollerade former. Alla odlare 

av frukt och grönsaker som levererar till ICA 

Sverige och ICA Meny ska vara certifi erade 

enligt EurepGap eller annat system för inte-

grerad produktion, om leverantören inte är 

godkänd för ekologisk produktion. Genom 

denna certifi ering minskar de negativa miljö-

effekterna. I Norge ställs motsvarande krav på 

norska odlare och heter då KvalitetsSystem i 

Lantbruket (KSL).

Miljöanpassade varor

ICA ser miljömärkning som ett mervärde som 

skapar trygghet och som är enkelt för inköpare 

och kunder att förstå. Därför har ICA beslutat 

att fortsätta att prioritera miljömärkta varor 

inom varugrupper där det fi nns kriterier för 

sådan märkning.

ICA för ett brett sortiment av miljömärkta 

rengöringsprodukter. Netto har också egna 

märkesvaror som är miljömärkta. Sedan länge 

är alla tvätt- och diskmedel i svenska ICA-butiker 

miljömärkta med Svanen eller Bra Miljöval. 

Skona är ICAs eget varumärke för miljöanpas-

sade rengöringsprodukter som säljs både i 

Norge och i Sverige. Merparten av produkterna 

i Skonaserien är märkta med Svanen eller Bra 

Miljöval. Under 2005 utvecklade ICA egna 

våtservetter för spädbarn och lanserade dem 

miljömärkta med Bra Miljöval.

Under 2005 reviderades och utvecklades 

miljö- och kvalitetskraven vid inköp av varor 

som används i butik, exempelvis bärkassar, 

skyltmaterial, butikskläder och inredning. 

Exempelvis ställer ICA krav på att alla plast-

bärkassar ska bestå av 50 procent återvunnen 

plast och att alla pappersbärkassar innehåller 

40 procent råvara som är certifi erad enligt 

Forest Stewardship Council (FSC). 

ICA Norge genomförde under sommaren 

2005 en kartläggning av det miljömärkta sorti-

mentet som visade att det fi nns 72 miljöartiklar 

varav merparten är märkta med Svanen. Med 

början 2006 kan ICA Norge, med kartläggningen 

som stöd, dels kunna följa försäljningen av de 

miljömärkta varorna, dels kommer miljömärk-

ningen att kunna framgå på hyllkantsetiketterna. 

Rimi Lettland erbjuder kunderna miljöan-

passade tvätt- och diskmedel som en grupp 

inom Environmental Protection Club (EPC) har 

godkänt. EPC är en statsfi nansierad organisa-

tion med syfte att lyfta fram miljöanpassade 

produkter.

Hållbar premiärproduktion

Som ett led i ICAs strävan mot hållbart fi ske 

lanserade ICA Sverige under året tre MSC-

märkta fi skgratänger under eget varumärke. 

MSC (Marine Stewardship Council) är en 

miljömärkning som innebär att fi sken kommer 

från ett uthålligt fi ske, som skyddar arterna 

och deras omgivande miljö samtidigt som det 

tillåter ett ansvarsfullt utnyttjande av dem. ICA 

erbjuder sedan tidigare Findus hoki, en kum-

melfi sk från Nya Zeeland, som också är märkt 

med MSC.

För att skydda de kvarvarande torskbestån-

den köper ICA inte torsk från Östersjön till 

egna märkesvaror. ICAs styckfrysta torsk kom-

mer från Nordostatlanten och är krokfångad 

vilket är skonsamt mot havsbotten och mäng-

den bifångst minskar jämfört med trålfi ske. 

Debatten som inleddes 2006 om torsk som 

fångas utanför de lagliga kvoterna har föranlett 

ICA att medverka i ett branschinitiativ som 

syftar till att förhindra att svartfångad torsk 

förekommer på den svenska marknaden. 

Debatten om de negativa miljökonsekven-

serna vid odling av jätteräkor i områden runt 

ekvatorn fortsatte under 2005. Vid odlingarna 

skövlas stora områden med mangroveträd 

som fungerar som ”barnkammare” för många 

fi skarter. ICA Sverige erbjuder därför endast en 

typ av jätteräkor i sitt centrala sortiment som 

är godkänd enligt Naturland, en tysk systerorg-

anisation till KRAV. Även ICA Meny har jätte-

räkor i sitt sortiment från noggrant utvalda 

leverantörer. Varken ICA Sverige eller ICA Meny 

bedriver någon aktiv marknadsföring av jätte-

räkor. Jätteräkor används inte heller i några 

receptförslag från ICA Sverige.

Produktionen av palmolja har på fl era håll 

lett till skövling av regnskogen. Under 2004 

startades Roundtable on Sustainable Palm 

Oil (RSPO) med syfte att skapa kriterier för 

hållbar produktion av palmolja. I november 

2005 lanserades dessa kriterier som bland 

annat innebär att nya odlingar av palmolja inte 

får ta regnskogsmark i anspråk. Vidare måste 

odlingarna certifi eras av en tredje part. ICA 

kommer att verka för att endast certifi erad 

palmoljeråvara kommer att användas i varor 

som säljs i butiker inom ICA-koncernen. 

ICA kritiserades under året för sin försäljning 

av brasilianskt nötkött, då det fi nns en risk att 

den växande nötköttsproduktionen i Brasilien 

får konsekvenser i form av skövling av regnsko-

gen. För att säkerställa att det kött ICA köper 

via svenska och norska importörer inte här-

stammar från områden där skövling sker har 

ICA diskuterat spårbarhet med importörerna, 

myndigheter samt med Världsnaturfonden i 

Brasilien och Sverige. ICAs förfrågningar och 

diskussioner har bland annat lett till att den 

svenska ambassaden i Brasilien tillsatte en ut -

redning kring möjligheterna till spårbarhet av 

brasilianskt nötkött. ICA kommer också själva 

att genomföra kvalitets- och miljörevisioner på 
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plats i Brasilien för att kontrollera spårbarhet 

och risk för skövling av regnskog.

Ny förordning om pant

Vid årsskiftet 2005/2006 trädde en ny förord-

ning (SFS 2005:220) kring pant för dryckesför-

packningar i kraft i Sverige. Det är nu olagligt 

att sälja eller lagerföra konsumtionsfärdig 

dryck på plastfl askor eller metallburkar som 

inte ingår i ett godkänt retursystem och som 

inte har information på fl askan eller burken om 

detta. Undantaget från de nya kraven är mejeri-

produkter och juicer. Under året har ICA säker-

ställt att det centrala sortimentet av drycker 

uppfyller den nya förordningen och har också 

uppmärksammat butiker och leverantörer på 

de nya reglerna.

Miljöarbetet i butik

Under 2005 skrev ICA Sverige ett avtal med 

SIS Miljömärkning som ger samtliga 360 ICA 

Miljöbutiker möjlighet att profi leras om till 

Svanenmärkta butiker. Svanens krav är i stort 

sett likvärdiga med kraven för ICA Miljöbutik, 

vilket bland annat innebär höga krav rörande 

miljösortiment, tillgång till konsumentinfor-

mation, källsortering och kontrollerad energi-

förbrukning. De 360 Miljöbutikerna svarar för 

cirka 70 procent av ICA Sveriges totala butiks-

omsättning. Arbetet inleddes med Maxi ICA 

Stormarknader och ICA Kvantum butiker och 

vid årets slut hade drygt 40 butiker genomfört 

Svanenrevision och kunde byta ICA Miljöbutiks-

skylten mot Svanen. 

Rimi Estland samarbetade med miljöorgani-

sationen Estonia Fund for Nature i en omfat-

tande kampanj kallad ”Ekodagar på Rimi” i 

Rimis Hyper- och Supermarketbutiker. Syftet 

med kampanjen var att stimulera och motivera 

kunder att handla både ekonomiskt, ekologiskt 

och hälsosamt. 

Transporter och miljö

Transporterna är den aktivitet inom ICA som 

har störst miljöpåverkan. I kvalitets- och miljö-

policyns riktlinjer framgår att ICA ska verka för 

att minska miljöeffekterna från transporter. 

Miljöbelastningen kan minskas med effektiv 

logistik genom hög fyllnadsgrad, samtran-

sporter och återtransporter av varor, frakt 

med dubbeldäckade lastbilar, järnväg, båt och 

alternativa drivmedel.

Den svenska logistikavdelningen har som 

mål att vara bäst i Norden på miljöarbete 

inom detaljhandelslogistik. Ett viktigt steg för 

att uppnå målet är den nya logistikstruktur 

som ska vara helt införd 2008. Många varor, 

till exempel mejeri-, kött- och charkprodukter 

och bryggerivaror distribueras idag av leveran-

törer direkt till butik. Med den nya strukturen 

kommer fl er varugrupper att distribueras till 

butikerna via ICAs lager jämfört med idag. En 

miljöanalys visar att den nya logistikstrukturen 

kommer att minska de totala utsläppen från 

transporter till ICA-butiker i Sverige med cirka 

20 procent. En informationsfolder om den nya 

logistikstrukturen utarbetades under året och 

distribuerades både internt och externt till 

olika intressenter i samhället.

En annan omfattande förändring är att ICA 

Sverige har överlåtit samtliga transporter till 

speditörer. I samband med att avtalen skrevs 

med speditörerna tydliggjordes att nivån på 

miljökraven och uppföljningen var densamma 

eller högre än tidigare. ICA kräver att det fram-

går av åkeriets verksamhetssystem eller policy 

att företaget verkar för att minska utsläppen av 

växthusgaser och cancerogena ämnen i förhål-

lande till utfört transportarbete. ICA kräver 

också att åkeriet verkar för att alla transporter 

framförs på ett nyktert och drogfritt sätt, att 

hastighetsbestämmelser följs samt att bilbälte 

används.

Miljöeffektiv logistik

ICA Norge har under 2005 ökat andelen 

samtransporter ytterligare, tack vare att ICA 

tagit över transporterna av mejeriprodukter 

från en norsk leverantör. Följaktligen minskar 

även direktleveranser från leverantör till butik. 

Även Rimi Baltic har fortsatt arbetet med att 

samtransportera fl er varukategorier. Från och 

med 2005 transporteras alla mejerivaror via 

Rimi Baltics lager i Lettland. 

Den samlade miljöbelastningen från trans-

porter inom dagligvaruhandeln och leverantö-

rer kan också minskas genom återtransporter, 

det vill säga att lastbilar som lämnat varor i 

butik tar med nya varor från leverantörerna 

till ICAs lager. Detta sker redan idag till stor 

del i Sverige, Norge och inom Netto. Genom 

ICA Sveriges nya logistikstruktur kommer åter 

transporterna att öka ytterligare under de 

kommande tre åren. 

ICA Meny har effektiviserat sin lagerstruktur 

i Stockholm och minskat mängden mellan-

transporter. Vidare har ICA Meny och ICA Sve-

rige påbörjat samtransportering av varor vilket 

också minskar utsläppen. Under året har ICA 

Meny inlett ett projekt med handterminaler 

som används av anlitade åkerier. Handtermi-

nalerna används bland annat till uppföljning av 

miljöaspekter, såsom fyllnadsgrad och körda 

mil för ICA Menys transporter.
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Koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläppen från transporter och andra 

typer av förbränning bidrar till växthuseffekten. 

Genom att minska bränsleförbrukningen och 

ersätta fossila bränslen med förnyelsebara driv-

 medel kan miljöbelastningen minskas. Nya, mera 

bränslesnåla lastbilsmotorer och ny miljöeffektiv 

logistikstruktur inom ICA Sverige kommer att 

bidra till mindre koldioxidutsläpp på sikt. 

ICA Sverige ställer krav på att alla speditörer 

har en plan för hur koldioxidutsläppen ska 

minska i förhållande till utfört transportarbete.

Möjligheten till att öka andelen tågtransporter 

mellan ICAs lager analyseras ständigt. Under 

2005 har ICA medverkat i ett projekt som 

testar frakt av lastvagnar på tåg, där lossning 

och lastning sker på ett enkelt sätt. ICA verkar 

också för att långväga transporter så långt 

möjligt sker med båt hela vägen till ICAs lager. 

Non-foodvaror från exempelvis Kina lastades 

tidigare om till lastbil i Göteborg, men går idag 

med båt direkt till centrallagret i Västerås. 

ICA har gjort en sammanställning av miljö-

arbetet hos de utländska transportörer som 

företaget använder vid internationella inköp. 

Av 18 speditörer för landtransporter har alla 

en miljöpolicy, och elva av speditörerna är 

miljöcertifi erade. Av sju båtspeditörer är två 

miljöcertifi erade och fem har miljöpolicy. 

Nätverk förbättrar logistiken

ICA Sverige deltog i rundabordssamtal med 

Vägverket och fem företag från andra bran-

scher som resulterade i en avsiktsförklaring 

som skrevs på under februari 2005. Avsiktsför-

klaringen omfattar krav på trafi k- och miljösä-

kerhet för tunga transporter. ICA skrev också, 

tillsammans med Coop och Axfood, under 

ytterligare en avsiktsförklaring som initierats 

av Vägverket Region Stockholm angående 

kvalitetssäkring av minskad miljöpåverkan 

från transporterna. Inom ramen för Framtida 

Handel, överenskommelsen mellan företag i 

livsmedelskedjan och den svenska regeringen, 

startades ett projekt angående distribution 

under kvällstid i storstad.

Tjänsteresor, förmånsbilar och miljön

Förutom varutransporter påverkar även privata 

transporter till och från jobbet, liksom resor 

inom jobbet, miljön. ICA fastslog en utvecklad 

mötespolicy som tydligt uppmanar medarbe-

tare att så långt det är möjligt använda telefon- 

och videokonferenser för möten. 

ICAs tjänsteresor med fl yg följs upp eko-

nomiskt och miljömässigt. Trots den skärpta 

mötespolicyn ökade utsläppen från tjänstere-

sor med fl yg kraftigt under 2005, dels på grund 

av att fl er bolag och därmed medarbetare in  -

kluderas i ICA ABs reseupphandling och dels 

på grund av att antalet resor till och från Oslo, 

Helsingborg och Amsterdam har ökat som en 

följd av ICAs nya organisation med nordiska 

ansvarsområden. Genom de resor med tåg 

som ICA-medarbetare gjort under året, har 260 

ton koldioxid skonats atmosfären jämfört med 

om motsvarande resor skulle ha skett med bil. 

Inom ICA-koncernen fi nns ett stort antal 

tjänste- och förmånsbilar. I slutet av året ökade 

beställningen av miljöbilar med exempelvis 

fl exifuel-, bifuel- och hybridteknik dramatiskt. 

Var sjätte beställd bil är en miljöbil. ICA ställer 

också miljökrav på de hyrbilsföretag som anlitas.

 

Ständig förbättring med miljöstandard

Under 2005 säkerställdes att alla certifi erade 

enheter inom ICA Sverige samt ICA Fastig-

heter Sverige AB uppfyllde den reviderade 

standarden ISO 14001:2004, och erhöll de nya 

certifi katen. ICA Meny Sverige som är ISO 

14001 certifi erad sedan 1999, har som ambition 

att vara föregångare i branschen, kommer att 

uppfylla den reviderade standarden under 

våren 2006.  

Ett antal miljöutbildningar genomfördes 

inom ICA Sveriges logistikavdelning, samt 

inom ICA Meny i Sverige rörande bland annat 

miljölagstiftning, utbildning av nya interna 

miljörevisorer samt kretsloppsutbildningar 

för nyanställda. 

Dieselförbrukning och koldioxidutsläpp från transporter mellan egna lager, och till butik

Dieselförbrukning 2005, liter CO
2
 2005, ton

ICA Sverige  17 996 700 (16 750 000) 46 530 (43 458)

ICA Norge (inkl. ICA Meny Norge) 2 578 000 (2 900 000) 6 703 (7 540)

ICA Meny (Sverige) 1 878 900 (1 748 000) 4 885 (4 544)

Rimi Baltic 1 898 000 (609 000) 4 935 (1 584)

Netto Marknad 530 000 (n/a) 1 378 (n/a)

Siffrorna inom parantes motsvarar 2004 års uppgifter.
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ICA Sverige har genomfört miljö- och trafi k-

säkerhetsrevisioner av fem åkerier under året.

Under våren 2006 påbörjas ett samarbete 

med målsättning att skapa ett gemensamt 

miljöledningssystem i Sverige och Norge. 

Avfall

ICAs arbete med avfallshantering ska minska 

mängden avfall som går till deponi. Arbetet 

sker genom källsortering och återvinning av 

material samt användning av returbackar. 

Well papp samt krymp- och sträckfi lm är de två 

material som återvinns i störst utsträckning. 

Alla lager inom ICA Sverige sorterar ut det 

komposterbara avfallet som sedan blir till jord 

eller biogas, och därmed uppfyller ICA Sverige 

målsättningen för 2005 om att minst 93 pro-

cent av avfallet återanvänds eller återvinns.

Alla ICA Norges lagerenheter har etable-

rade miljöstationer där wellpapp, plast och 

aluminiumburkar från butikerna hanteras för 

vidare leverans till återvinning. ICA Meny käll-

sorterar avfallet i fl era kategorier och andelen 

osorterat avfall som går till deponi har fortsatt 

att minska. Andelen brännbart avfall har dock 

ökat från 53 till 56 procent. 

ICA har utvecklat riktlinjer gällande minimi-

nivåer för källsortering i butik, i första hand 

anpassat för de svenska butikerna. För att 

säkerställa att riktlinjerna efterlevs i praktiken 

har en avfallskonsult kopplats in i samband 

med ny- och ombyggnationer. 

All wellpapp och plast från Rimi-butiker i 

Baltikum skickas till återvinning.

Utsläpp av koldioxid och kväveoxider från fl yg vid tjänsteresor inom ICA 

Utsläpp av CO
2
 från fl ygresor Utsläpp av NOx från fl ygresor

Totalt alla bokade resor 

med fl yg inom ICA AB 2005
2 703 ton (713,3) 9,4 ton (2,5)

Källa: Carlson Wagonlit. 

Utsläppen har ökat på grund av att fl er bolag och medarbetare inkluderas, samt att resor till och från Oslo, 

Amsterdam och Helsingborg ökat som följd av ICAs nya organisation. 

Siffrorna inom parentes anger 2004 års utsläpp. 

Mängden wellpapp och mjukplast som sorterats och återvunnits från butik och lager (ton)

Wellpapp        Mjukplast

ICA Sverige 1 431* (1 452*) 1 385 (1 364)

ICA Norge 9 635 (9 971) 612 (577)

ICA Meny (Sverige)* 240 (226) 101 (104)

Rimi Baltic 3 363** (3 965) 190** (231)

Netto Marknad 3 070 (1 223) 32 (76)

* Enbart från lagerverksamhet.

**Osäkra uppgifter pga systemförändringar. 

2004 års siffror i parentes. 

Energibesparingar i lager och butik

ICA vill verka för att minska energiförbrukningen 

i butik och på lager, samtidigt som ICA hanterar 

allt större volymer och ökad andel kylda och 

frysta varor som kräver mer energi. Vissa lager 

har genomfört energibesparande åtgärder 

såsom att återanvända spillvärme från kylan-

läggningar samt genom anslutning till fjärrvärme. 
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Energiförbrukning på lager och i butik (kWh/kvm)

Lager Butik 

ICA Sverige 242 (241) – (–)

ICA Norge n/a (n/a) 580 (650)

ICA Meny (Sverige) 241 (245) – (–)

Rimi Baltic 223 (145) 394 (319)

Netto Marknad 230 (n/a) 310 (360)

ICA Sverige och Rimi Baltic ökar främst på grund av ökad andel försäljning och ökad andel kylda och frysta varor. 

Uppföljning med hjälp av CoolICA i Norge har gett positiv effekt på energiförbrukningen i de norska butikerna.

2004 års siffror i parentes. 

På ICA Sveriges alla lager används endast Bra 

Miljöval-märkt el. Detta har bidragit till en 

minskning av koldioxidutsläppen från energi-

produktionen med 4 408 ton. Detta mot svarar 

cirka 10 procent av utsläppen från ICAs distri-

butionstransporter.

Systemet CoolICA som är infört i 276 norska 

ICA-butiker innebär att energiförbrukning och 

temperaturer kontrolleras noggrant i alla kyl- 

och frysmöbler. CoolICA har resulterat i bättre 

matkvalitet genom säkrare temperaturkontroll, 

en minskning av energi- och servicekostnader 

med 17 miljoner norska kronor samt bättre 

överblick över och stöd till butikernas drift. 

Under 2005 har en egen driftscentral etablerats 

vid ICA Norges huvudkontor för att upprätt-

hålla CoolICA-systemet. CoolICA kommer 

erbjudas alla ICA-butiker i Norge under 2006. 

Motsvarande automatiska uppföljningssystem 

används inom Rimi Baltic, både på lager och i 

butik. 

 

Köldmedia

ICA har en stor mängd kyl-, frys- och klimat-

anläggningar som innehåller köldmedia. Vid 

så gott som samtliga anläggningar inom ICA 

har det ozonnedbrytande köldmediet HCFC 

bytts ut i alla kyl- och frysanläggningar mot 

köldmedia som har mindre miljöpåverkan. 

Användningen av HCFC är ännu tillåten, men 

påfyllning av mediet är förbjudet. Merparten 

av de svenska ICA-butikerna har fasat ut HCFC 

och ersatt det med köldmedia som inte påver-

kar ozonskiktet. I ICA Norge fi nns mindre än tio 

anläggningar med HCFC, och dessa kommer 

att vara konverterade senast 2010. ICAs mål 

är att enbart använda köldmedia som inte har 

någon klimatpåverkan. 

Miljökrav vid nybyggen

ICA ställer en rad miljökrav på de nya lager som 

ska byggas, bland annat vad gäller hushållning 

med energi och planering av transporter. Vid 

samtliga ny-, om- och tillbyggnader av lager in -

stalleras enbart köldmedia utan klimatpåverkan 

som till exempel ammoniak. Värmeåtervinning 

är standard vid samtliga nyinstallationer av kyl -

maskiner. ICA har även ställt miljökrav i samband 

med bygget av ICAs nya huvudkontor i Solna. 

I samarbete med kommunen har ICA försökt 

underlätta för kollektivt resande till det nya 

kontoret. 

Samarbete med WWF ger ökad kunskap

Sedan många år tillbaka har ICA samarbetat 

med Världsnaturfonden WWF. Samarbetet 

inleddes då ICA under 80-talet beslutade att 

upphöra med försäljningen av klorblekta 

papperskassar. Det fanns då inga system för 

miljömärkning, så för att stärka miljöprofi len 

inkluderade ICA ett bidrag till WWF på 5 öre 

i priset per såld kasse och WWFs logotype 

trycktes på kassen.

Samarbetet har utvecklats till att omfatta 

nästan alla de miljömässiga dilemman som ICA 

har stått inför genom åren såsom utfi skning, 

GMO-frågan, ädelträ och skövling av tropik-

skog, samt frågan om odling av palmolja. Inom 

alla dessa områden har ICA kunna ta del av 

WWFs expertkunskaper för att kunna fatta 

bättre beslut. I många frågor har ICA deltagit 

och deltar alltjämnt i olika WWF-initiativ. Ett 

exempel är Forest and Trade Network, där ICA 

ställer krav i enlighet med nätverket på inköp 

av träprodukter, framförallt vad gäller grillkol 

och trädgårdsmöbler. För att säkerställa att 

träråvaran kommer från ansvarsfullt skogsbruk 

väljer ICA i så stor utsträckning som möjligt 

produkter märkta med FSC, Forest Stewardship 

Council. Under 2005 var cirka 75 procent 

av alla grillprodukter (grillkol, briketter och 

engångsgrillar) FSC-märkta. 

ICA och WWF har framförallt samarbetat i 

ett projekt som handlar om att bidra till ökad 

biologisk mångfald i det svenska landskapet. 

Projektet Naturbeteskött syftar till att säker-

ställa att skyddsvärda naturbetesmarker i lan-

det betas av nötdjur, vilket är en förutsättning 

för att hålla dessa marker öppna och därmed 

skapa goda livsbetingelser för växter, fåglar, 

insekter och andra djur. Sedan 1999 har ICA 

och WWF arbetat för att öka antalet betande 

djur. Köttet, som har mycket hög kvalitet och 

bättre fettsammansättning, säljs i ett 40-tal 
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svenska ICA-butiker. Under 2005 kommunice-

rade både ICA och WWF om naturbetesköttets 

fördelar i olika media. Avsikten är att under de 

kommande åren utöka omfattningen av natur-

beteskött. Totalt har nära 30 000 hektar av 

skyddsvärda naturbetesmarker restaurerat 

inom detta samarbetsprojekt.

Externa miljöundersökningar

ICA blev utsedd till Sveriges näst bästa företag 

vad gäller miljöarbete i en årlig kundundersök-

ning av tidningen MiljöEko. 
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Matsäkerhet hos leverantörer

ICA medverkar i det internationella samarbetet 

Global Food Safety Initiative (GFSI) som sätter 

gemensamma normer för att bedöma mat-

säkerheten hos leverantörer. ICA kräver att 

leverantörer av ICAs egna märkesvaror lever 

upp till någon av de standarder som godkänts 

av GFSI, med krav på ledningssystem, kon-

trollprogram för kritiska punkter (HACCP) och 

spårbarhet. För frukt och grönsaker fi nns det 

motsvarande systemet EurepGap. Även företag 

som packar och levererar frukt och grönsaker 

till ICA, ska vara certifi erade av en tredje part 

i enlighet med en GFSI-standard. I slutet av 

2005 kunde merparten av leverantörerna av 

ICAs egna märkes varor uppvisa GFSI-certifi kat. 

Leverantörer som inte kan uppvisa GFSI-cer-

tifi kat revideras av ICA, för bedömning om 

leverantören inom ett år kan klara att uppnå 

GFSI-standard. 

ICA ställer krav på att alla övriga leveran-

törer till andra varumärken har program för 

egenkontroll som bygger på HACCP, och ser 

det som önskvärt att det är en GFSI-standard. 

Detta följs upp genom revisioner och enkät-

undersökningar. 

ICA-butikens lokala karaktär stärks ofta av 

utbudet av lokalt producerade varor, främst 

inom färskvaror. Genom revisioner kontrolleras 

att de lokala leverantörerna bedriver verksam-

het i godkända lokaler, att egenkontrollen byg-

ger på HACCP samt att företaget har system 

för återkallelse och spårbarhet av produkterna. 

I Norge används också en egendeklarations-

enkät som skickas till alla leverantörer, med 

frågor om kvalitet och kvalitetssäkringssystem. 

De leverantörer som inte besvarar enkäten 

eller inte uppfyller kraven anlitas ej. Under 

2005 reviderades totalt 190 lokala leverantörer. 

Kvalitetssäkring av specialvaror

Leverantörer av non food-produkter ska arbeta 

enligt principerna i ISO 9000 eller annan rele-

vant branschstandard. Av totalt 91 leverantörer 

av non food-varor för egna märkesvaror är 54 

ISO 9001-certifi erade. ICA genomförde kvalitets-

revisioner hos 28 non food-leverantörer under 

2005. 

Under 2005 har Rimi Baltic harmoniserat 

kvalitetskraven i inköpsavtalen inom de tre 

länderna. Företaget har också upprättat en ny 

kvalitetsorganisation som har övergripande 

ansvar för kvalitetssäkring av egna märkesvaror 

Kvalitet 

Det är grundläggande att kunderna har förtroende 

för ICA och för de varor som säljs i butiken inom 

ICA-koncernen. Många förknippar ICA med god kva-

litet och företaget arbetar ständigt för att förbättra 

kvaliteten inom alla områden. ICAs kvalitetsarbete 

är inriktat på att garantera produktsäkerhet i hela 

kedjan, från primärproducent till konsument. Arbetet 

omfattar kontroll och uppföljning av produktion, 

produktens egenskaper, lagerhållning och transport 

samt hantering i butik. Detta är ett omfattande arbete 

som berör produkter från såväl lokala som globala 

leverantörer hela vägen till hyllorna i butikerna.

ICAs kvalitets- och miljöpolicy – reviderad och antagen januari 2006

ICAs kvalitets- och miljöpolicy omfattar praktiska riktlinjer för det dagliga arbetet. 

Riktlinjerna omfattar också krav som ICA ställer på sina leverantörer.

Läs hela policyn på www.ica.se och www.ica.no
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Andel kvalitetscertifi erade leverantörer 

%

Andel kvalitetscertifi erade (GFSI-godkända eller motsva-

rande) EMV-leverantörer av totalt antal EMV-leverantörer

Sverige 80 (52)

Norge 58 (30)

Andel kvalitetscertifi erade (EurepGap-godkända eller 

motsvarande) EMV-leverantörer av totalt antal EMV-

leverantörer inom frukt och grönt

Sverige, grönsaker 100, frukt 95 (95)

Norge 100 (95)

Andel kvalitetscertifi erade (EurepGap-godkända eller 

motsvarande) övriga leverantörer av totalt antal övriga 

leverantörer inom frukt och grönt

Sverige 90

Norge 95

Målet är 100 procent kvalitetscertifi erade leverantörer. 

Siffrorna inom parentes anger 2004 års siffror.

inom den baltiska verksamheten. Dessutom 

fi nns kvalitetsansvariga vid lagerenheterna i 

respektive land, som särskilt prioriterar att öka 

kvalitetsnivåerna för färskvaror. 

Kvalitetssäkring av egna märkesvaror

Kvalitetsarbetet i samband med utvecklingen 

av egna märkesvaror sker i fl era steg. I ICAs 

kvalitetslaboratorium genomförs tester för att 

säkerställa nivån på utseende, lukt, smak, kon-

sistens och funktion. Detaljerade specifi katio-

ner beskriver den godkända produkten bland 

annat vad gäller mikrobiologiska gränsvärden, 

näringsvärden, leverantörens spårbarhets-

system och förpackningsinformation. Både nya 

och befi ntliga produkter testas utifrån dessa 

specifi kationer. Produktionsanläggningarna 

måste klara ICAs krav på miljö- och produkt-

säkerhet.

ICAs frukt- och gröntavdelning kontrollerar 

att varorna lever upp till kraven på vikt, storlek, 

syra, sötma och hållbarhet. Som ett komple-

ment till Livsmedelsverkets tester genomför 

ICA stickprovskontroller för att undersöka före -

komsten av bekämpningsmedel. Om spår 

av bekämpningsmedel upptäcks diskuteras 

om gående åtgärder med Livsmedelsverket.

Spårbarhet och återkallelser

En viktig del i arbetet med produktkvalitet är 

möjligheten att spåra en produkt eller råvara 

bakåt och framåt i livsmedelskedjan. Den 1 

januari 2005 trädde en ny EG-förordning om 

spårbarhet i kraft som innebär att alla led som 

hanterar en vara måste kunna spåra sina varor 

ett steg bakåt respektive framåt i kedjan.

Under 2003 uppgraderade ICA Norge åter-

kallelsesystemet F-SAFE som vid en central 

order kan stoppa försäljningen av en specifi k 

vara i alla butikskassor. Systemet infördes 

också i Sverige i början av 2005. 

F-SAFE testades i skarpt läge i september 

2005 då ett begränsat parti köttfärs av märket 

Euroshopper indikerade förekomst av sjukdoms -

framkallande E-colibakterier. Köttfärsen åter-

kallades omedelbart från butikerna. Analyser 

visade senare att köttfärsen inte innehöll några 

farliga varianter av E-colibakterien. 

ICA Meny har skapat en särskild organisation 

med ansvar för att spåra och återkalla varor 

och uppdaterat larmrutinerna för återkallelser. 

Rutinerna sattes på prov under sommaren 

2005 vid ett larm om misstänkt Ehec-smittad 

sallad. Företaget kunde snabbt nå ut till alla de 

kunder som berördes så att de kunde kassera 

den aktuella salladen. I början av 2006 kommer 

systemstödet för spårbarhet att uppgraderas 

i samband med införandet av ett nytt affärs-

system.

Rimi Baltic har implementerat EG:s regelverk 

om spårbarhet av kött. Därmed kan man spåra 

en enskild köttdetalj tillbaka till den gård där 

djuret fötts upp. 

ICA har två egna varumärken inom livsmedel: ICA och Euroshopper. ICA-varumärket står för 

produkter av god kvalitet och smak som kan jämföras med produkter av ledande varumärken, 

men som säljs till en lägre prisnivå. Produkterna som säljs under ICAs lågprisvarumärke Euro-

shopper är av enklare kvalitet vad gäller råvaran. Kvaliteten avseende matsäkerhet är dock 

alltid den samma som för ICA-märket.

ICA har ökat lanseringstakten av egna märkes varor. Under 2005 har cirka 290 egna märkes-

varor lanserats, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med 2004. Försäljningen av egna 

märkesvaror står idag för cirka 14 procent av ICAs totala försäljning.

Även inom Rimi Baltic har lanseringstakten av egna märkesvaror accelererat. Under 2005 

erbjöds 118 nya produkter varav 94 Euroshopper. Rimi Baltic märker alla egna märkesvaror på 

fyra språk: estniska, lettiska, litauiska och ryska.
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Nettos program för egenkontroll och matsä-

kerhet fortsätter i nära samarbete med ICA 

enligt de krav som myndigheterna ställer på 

verksamheten. 

Kvalitetssäkring för lager och transport

På alla ICAs lager- och distributionsenheter 

arbetas det i enlighet med HACCP. Det är av 

stor vikt att kylkedjan är obruten och att 

varorna lagras och transporteras i rätt tem-

peratur för att bibehålla kvaliteten. 

ICA Norge fortsatte arbetet med att förbättra 

leverantörernas rutiner för att åstadkomma 

en väl fungerande kylkedja. Varorna är ibland 

inte tillräckligt nerkylda efter produktion vilket 

leder till förhöjd temperatur i transporter och i 

ICAs lagerenheter. 

ICA Sverige slutförde installationen av upp -

 följningsverktyget R:com som mäter och 

registrerar temperaturen i samtliga transporter. 

R:com ska säkerställa att temperaturkraven 

på noll till fyra grader upprätthålls i bilarna. 

Om temperaturen i bilarna blir för hög larmas 

chauffören. Hanteringen följer sedan fastlagda 

rutiner och vid tveksamhet om garanterad kyl-

kedja kasseras känsliga produkter. Dessa 

rutiner har setts över under året och antalet 

stickprovskontroller har ökat. Motsvarande 

upp  följningssystem fi nns på alla lastbilar som 

distribuerar varor inom Rimi Baltic. 

EG-förordningarna 178/2002, 852/2004 och 

853/2004, som behandlar livsmedelslagstift-

ning och livsmedelshygien trädde i kraft den 

1 januari 2006. ICA Sverige har tagit aktiv del 

i att uppdatera och utveckla branchgemen-

samma överenskommelser gällande hante-

ringen av djupfrysta och kylda livsmedel. Arbe-

tet med detta beräknas vara klart under 2006.

ICA Meny har fokuserat på livsmedelssäker-

het och följer Livsmedelsverkets och ICAs krav. 

Bland annat har företaget investerat i en ny frys-

anläggning i Norrköping. Genom regelbunden 

uppföljning har kvaliteten och systemen 

förbättrats. ICA Meny har som målsättning 

att inom en snar framtid kunna genomföra en 

tredjepartscertifi ering inom området kvalitet.

Rimi Baltic har ett utvecklat kvalitetssäkrings-

system med syfte att höja och säkra kvalitets-

nivåerna för frukt och grönt och ett nytt lager 

för kylda varor har tagits i bruk i Estland. Rimi 

Baltics leverantörsavtal omfattar detaljerade 

kvalitetskrav, baserade på nationell och EU-lag-

stiftning. Kvalitetsansvariga undersöker noga 

Återkallelser av produkter från butikerna

Totalt antal 

återkallelser

Varav egna 

märkesvaror

ICA Sverige 114 (56) 54 (22)

ICA Norge 47 (60) 12 (8)

Rimi Baltic 472 (169) 13 (1)

ICA Meny* 60 (n/a) 40 (n/a)

Netto 7 (6) 0 (n/a)

Etos 2 (0) 2 (0)

* Återkallelser från lager.

Fler egna märkesvaror, låg toleransnivå samt ökat 

antal kontroller hos leverantörerna, har bidragit till 

att antalet återkallelser har ökat. Många återkallelser 

är på grund av felaktig märkning.

2004 års siffror inom parentes.

Djuromsorg

ICA tillämpar strikta regler för djuromsorg. Reg-

lerna motsvarar svensk och norsk lagstiftning 

och omfattar ägg, helt kött och produkter under 

varumärket ICA som exempelvis köttbullar och 

pizza, samt färskt och fryst kött i ICA Sveriges 

och ICA Norges sortiment. För ICAs varumärke 

Euroshopper och övrigt sortiment av samman-

satta produkter som innehåller kött kräver ICA 

att leverantörerna följer EUs lagstiftning om 

djuromsorg. 

Under 2004 utvecklade ICA, i samarbete 

med externa experter, interna kriterier och 

kontrollsystem för djuromsorg som är avsedda 

för uppföljning både inom och utanför Skan-

dinavien. ICA inledde under det gångna året 

ett arbete med att genomföra egna revisioner 

enligt detta system på gårdar i bland annat 

Irland, Danmark och Sverige. Syftet med revi-

sionerna är att ICA vill säkerställa att kriterierna 

för god djuromsorg efterlevs i hela kedjan. 

Kvalitetssäkring i butik

ICAs mål är att leva upp till kundernas krav 

och samhällets förväntningar på att butiker 

har goda hygieniska förhållanden. Enligt lag 

ska varje butik ha ett fungerande program för 

egenkontroll av kvalitet och hygien. Program-

met ska exempelvis omfatta rutiner, underhåll 

av maskiner och fastighet samt kontroll av 

temperaturer i kyl- och frysdiskar. Syftet är att 

förbättra hanteringen av framför allt färskvaror 

i butik och därmed öka matsäkerheten. 

Under 2005 påbörjades införandet av ett 

internetbaserat egenkontrollprogram för att 

följa upp butikernas kvalitetsarbete. Butiksper-

sonalen registrerar temperaturer och andra 

kontrollpunkter med hjälp av en handterminal 

i ett ICA-gemensamt webbprogram. På detta 

sätt kan både butikerna och ICA centralt följa 

arbetet med egenkontrollen. Målsättningen 

är att samtliga Maxi ICA Stormarknader och 

ICA Kvantum-butiker och merparten av övriga 

butiker ska ha infört systemet under 2006. 

I Norge anlitas externa konsulter för att 

säkerställa nivån på butikernas egenkontroll 

inom profi lerna ICA Maxi och ICA Supermarked. 

För ICA Nær och Rimi har ICA utarbetat en 

enkät till butikerna. Revisioner av programmet 

för egenkontroll genomförs av medarbetare 

i den egna driften. Målsättningen är att under 

2007 införa det webbaserade kontrollverktyget 

i de norska butikerna.

Rimi Baltic för en löpande dialog med myn-

digheter vad gäller utvecklingen av kvalitetsar-

betet. I Lettland deltar Rimi Baltic i en process 

tillsammans med myndigheter och branschför-

eningen för att ta fram gemensamma riktlinjer 

för matsäkerhet inom detaljhandeln. Vidare 

inledde Rimi Baltic under 2005 ett internt 

arbete med att precisera och kommunicera 

riktlinjerna för hantering av varor i butik så att 

kvaliteten bibehålls. 
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att avtalen följs genom kvalitetskontroller av 

varorna vid leverans till lagren. Om varorna inte 

uppfyller Rimi Baltics krav skickas de tillbaka. 

Leverantörerna motiveras därmed att förbättra 

sitt eget kvalitetsarbete.

Även inom Netto är kvalitetssäkringen vid 

lagerenheterna av central betydelse och vid 

varje lager fi nns en kvalitetsansvarig med upp-

gift att förbättra hanteringen och kontrollen av 

frukt och grönt. 

Kritik av kvaliteten på färsk fi sk

Reportrar från Norska Televisionen, NRK, 

genomförde färskhetskontroller på färsk 

fi sk i norska butiker, vilka påvisade att fi sken 

i handeln inte uppfyllde förväntad kvalitet. 

ICA Norge har upprättat tydligare rutiner och 

utvecklat krav på mikrobiologiska och senso-

riska tester på fi sk som ska levereras till ICAs 

butiker. Medarbetare i butiker med färskdiskar 

har utbildats i fi skhantering under året och ICA 

genomför egna analyser i butikerna för att följa 

upp arbetet.  

Inga genmodifi erade livsmedel

Hos en genmodifi erad organism (GMO) har 

man med hjälp av modern bioteknik förändrat 

arvsmassan för att ge organismen särskilda 

egenskaper. ICA är i grunden positivt till ny 

teknik som leder till bättre produkter för kon-

sumenterna. Av etiska och miljömässiga skäl 

ifrågasätter dock ICA produktion och odling av 

genmodifi erade livsmedel och grödor som inte 

är inneslutna*.

För att ICA ska ta in en produkt i sitt sorti-

ment, som framställts med hjälp av genteknik, 

ska den vara etiskt acceptabel, säker för såväl 

miljö som människa, och tydligt öka konsu-

mentnyttan. Beslut om att ta in sådana pro-

dukter i sortimentet fattas av ICAs ledning men 

det har ännu inte varit aktuellt. ICAs inställning, 

att konsumenter ska ha rätt till all tillgänglig 

information om en produkt, gäller förstås även 

produkter som består av eller innehåller ingre-

dienser med genmodifi erat ursprung. Ingen 

sådan produkt har funnits eller fi nns i dagsläget 

i ICAs sortiment.

Från och med 2004 gäller två nya EG-förord-

ningar med regler för genetiskt modifi erade 

livsmedel och foder samt för spårbarhet och 

märkning av genetiskt modifi erade organismer. 

Lagstiftningen omfattar alla livsmedel och livs-

medelsingredienser som innehåller GMO eller 

som framställts av en genmodifi erad råvara. 

Sådana produkter ska förses med genteknik-

märkning, oberoende av om förekomsten kan 

påvisas med hjälp av analys eller ej.

ICA Meny har låtit sina leverantörer under-

teckna ett avtal om att alla varor som levereras 

till ICA Meny ska följa tillämplig lagstiftning. 

Rimi Baltic har motsvarande krav i sina avtal 

med leverantörerna. 

* Med innesluten menas en kontrollerad industriell- 

eller laboratorieproduktion, utan risk för spridning till 

omgivningen.
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En av hörnstenarna i företagets strategi är att 

ICA ska verka för att bidra till ett långsiktigt 

hållbart samhälle vilket utvecklas i ”ICAs Goda 

Affärer” – sju ståndpunkter för ICAs syn på 

etik och samhällsansvar. Utifrån dessa stånd-

punkter formuleras policyer som beskriver 

övergripande hur värderingarna ska omsättas 

i praktiken. Till var och en av policyerna fi nns 

riktlinjer och instruktioner för det dagliga arbe-

tet. Konkreta mål och aktiviteter fastställs 

i företagens affärsplaner.

Ledning och organisation av arbetet

ICAs koncernledning har det yttersta ansvaret 

för företagets mål och strategier inom området 

etik- och samhällsansvar (CR Corporate Respon-

sibility). En ledningsgrupp för affärsetik (Mana-

gement Team, Code of Professional Conduct 

and Ethics) har koncernledningens uppdrag att 

löpande ansvara för ICAs policyer och imple-

menteringen av dessa, föreslå prioriterade 

områden samt följa upp etiska dilemman och 

omvärldens syn på ICA. Gruppen är tvärfunk-

tionell och leds av chefen för avdelningen Corpo-

rate Responsibility/Kund och Kvalitet. I gruppen 

ingår ansvariga för Juridik, Inköp, Human 

Resources, Kommunikation, Säkerhet, ICA 

Sverige, ICA Meny, Etablering samt Samhälls-

kontakt ICA Norge.

Många av frågorna drivs av avdelningen Cor-

porate Responsibility/Kund och Kvalitet som 

tillhör koncernfunktionen Detaljhandel, ICA 

AB. Inom Corporate Responsibility/Kund och 

Kvalitet fi nns ansvariga för hälsa, kvalitet, miljö 

och socialt ansvar. 

Inom Royal Ahold, en av ICAs två ägare, har 

en arbetsgrupp för utveckling och uppföljning 

av gemensamma CSR-frågor (Corporate Social 

Responsibility) skapats under året. Chefen för 

ICAs Corporate Responsibility/Kund och Kvali-

tet ingår i gruppen. 

Sedan januari 2005 ägs Rimi Baltic till 50 

procent av ICA och till 50 procent av Kesko. 

Under året har ett Sustainability Advisory 

Styrning av ICAs arbete 

med etik och samhällsansvar

ICA-koncernens arbete med etik och samhällsansvar tar sitt avstamp i företagets 

vision om att göra varje dag lite enklare och missionen att bli det ledande detalj-

handelsföretaget i Norden med fokus på mat och måltider. 

Board med representanter för ägarna och Rimi 

Baltic bildats för att klara ut gemensamma krav 

och förväntningar på arbete, uppföljning och 

rapportering.

Fokusområden

ICA har sedan 2004 i första hand valt att foku-

sera på hälsa. Viktiga områden utöver detta är 

fortsatt arbete med att utveckla ett hållbart 

butiksnät, säkerställa matsäkerhet, socialt 

ansvar i leverantörskedjan samt att minska 

miljöbelastningen.

Under 2005 har dialogövningar genomförts 

i bolagens ledningsgrupper kring ICAs värde-

ringar och policyer med diskussioner kring 

etiska dilemman.

Under året har koncernledningen reviderat 

ICAs sponsringspolicy och ICAs policy för 

hälsa med hänsyn till de omarbetade nordiska 

näringsrekommendationerna. I den nya kund-

policyn har ICA samlat tidigare regler för kund-

kontakt, marknadsföring och kundintegritet.

Uppföljning och rapportering

ICA har under många år informerat om sitt 

arbete inom områdena kvalitet, miljö, hälsa 

samt etik och samhälle. Ambitionen är att 

fastställa gemensamma mål och nyckeltal för 

koncernen inom hållbarhetsområdet, och att 

rapportera helt i enlighet med GRIs modell 

(Global Reporting Initiative) inom ett par år. 

Ännu fi nns inte någon gemensam struktur 

mellan bolagen för uppföljning av nyckeltal, 

men för andra året i rad använder ICA GRI som 

utgångspunkt för informationen.

ICA AB är sedan 2004 medlemmar i Global 

Compact och rapporterar årligen om de akti-

viteter och resultat som kan kopplas till de tio 

punkterna som ligger till grund för FN-initia-

tivet. Hur långt ICA har kommit inom detta 

område redovisas på sid 29.
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Global Compacts tio principer

Global Compacts principer – nedan redovisas huvudsakligen aspekter som gäller vid inköp

Företagen ombeds att Kommentar Förbättringar under 2005
Läs mer 

på sidan

1.  stödja och respektera skydd för 

internationella mänskliga 

rättigheter inom den sfär som 

de kan påverka.

För egna märkesvaror upp-

följningssystem. För övriga 

leverantörer – krav via policy 

och inköpsavtal.

Start av systematisk uppföljning av leverantörer i riskländer 

genom BSCI-revisioner. Utveckling av ny modell för att 

genomföra revisioner i primärproduktion. Besök på plats

hos leverantörer för diskussion om ev förbättringar.

7–9

2.  försäkra sig om att deras eget 

företag inte är delaktigt 

i brott mot mänskliga rättig-

heter.

För egna märkesvaror upp-

följningssystem. För övriga 

leverantörer – krav via policy 

och inköpsavtal.

Start av systematisk uppföljning av leverantörer i riskländer 

genom BSCI-revisioner. Utveckling av ny modell för att 

genomföra revisioner i primärproduktion. Besök på plats

hos leverantörer för diskussion om ev förbättringar.

7–9

3.  upprätthålla föreningsfrihet 

och ett faktiskt erkännande av 

rätten till kollektiva förhand-

lingar.

För egna märkesvaror uppfölj-

ningssystem. För övriga 

leverantörer – krav via policy 

och inköpsavtal. 

Start av systematisk uppföljning av leverantörer i riskländer 

genom BSCI-revisioner. Utveckling av ny modell för att 

genomföra revisioner i primärproduktion. Besök på plats

hos leverantörer för diskussion om ev förbättringar.

7–9

4.  avskaffa alla former av tvångs-

arbete.

För egna märkesvaror uppfölj-

ningssystem. För övriga 

leverantörer – krav via policy 

och inköpsavtal. 

Start av systematisk uppföljning av leverantörer i riskländer 

genom BSCI-revisioner. Utveckling av ny modell för att 

genomföra revisioner i primärproduktion. Besök på plats

hos leverantörer för diskussion om ev förbättringar.

7–9

5. avskaffa barnarbete. För egna märkesvaror uppfölj-

ningssystem. För övriga 

leverantörer – krav via policy 

och inköpsavtal. 

Start av systematisk uppföljning av leverantörer i riskländer 

genom BSCI-revisioner. Utveckling av ny modell för att 

genomföra revisioner i primärproduktion. Besök på plats

hos leverantörer för diskussion om ev förbättringar.

7–9

6.  avskaffa diskriminering vid 

anställning och yrkesutövning.

För egna märkesvaror uppfölj-

ningssystem. För övriga 

leverantörer – krav via policy 

och inköpsavtal. ICAs jäm-

ställdhetsplan samt riktlinjer 

för rekrytering inklusive dis-

krimineringsfrågor.

Start av systematisk uppföljning av leverantörer i riskländer 

genom BSCI-revisioner. Utveckling av ny modell för att 

genomföra revisioner i primärproduktion. Besök på plats

hos leverantörer för diskussion om ev förbättringar.

Internt arbete för att motverka alla former av

diskriminering.

7–9,

13–15

7.  stödja försiktighetsprincipen 

vad gäller miljörisker.

Se miljökapitlet. Ökad försäljning av ekologiska varor, förbättrade system

för uppföljning av försäljning av miljömärkt i Norge, 

förbättrad avfallshantering, effektiviseringar av logistiken, 

uppföljning av egna och speditörers ledningssystem.

16–23

8.  ta initiativ för att främja större 

miljömässigt ansvarstagande.

Se miljökapitlet. Ökad försäljning av ekologiska varor, förbättrade system

för uppföljning av försäljning av miljömärkt i Norge, 

förbättrad avfallshantering, effektiviseringar av logistiken, 

uppföljning av egna och speditörers ledningssystem.

16–23

9.  uppmuntra utveckling och 

spridning av miljövänlig teknik.

Se miljökapitlet. Ökad försäljning av ekologiska varor, förbättrade system

för uppföljning av försäljning av miljömärkt i Norge, 

förbättrad avfallshantering, effektiviseringar av logistiken, 

uppföljning av egna och speditörers ledningssystem.

16–23

10.  motverka alla former av kor-

ruption inklusive utpressning 

och mutor/bestickning

Uppföljning av riktlinjer i 

affärsetisk policy, inklusive 

konkurrensrättsligt kontroll-

program.

Interna dialoger om affärsetik i koncernens 

ledningsgrupper.

28
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GRI-index – Global Reporting Initiative

GRI-index Dokument Sidhänvisning Kommentar

1. Vision och strategi

1.1 Vision och strategi VB 2, 6

1.2 VD uttalande VB; CSR 3–5; 3

2. Organisation och rapportering

2.1 Organisationens namn VB; ÅR 54; 2

2.2 Huvudtjänster VB 2

2.3 Verksamhetsstruktur VB 2, 9, 31, 52

2.4 Divisioner, dotterföretag etc VB 2, 9, 31

2.5 Länder VB 2

2.6 Ägarstruktrur och företagsformer VB 2, 52

2.7 Marknader VB 3–5, 8–11, 32–33, 36–37, 

40–41, 42, 44, 45, 46

2.8 Verksamhetens omfattning VB 2, 12–15, 31–47

2.9 Huvudintressenter VB; CSR 3–5, 8–11; 9

2.10 Kontaktperson för rapporten VB; CSR 50–51; 34

2.11 Rapporteringsperiod ÅR 3

2.12 Datum för föregående rapport ÅR 2

2.13 Rapportens avgränsningar VB 2

2.14 Väsentliga förändringar, omfattning, struktur, ägande ÅR; VB 3; 2, 8–11

2.15 Samriskbolag, delägarförhållanden m m VB 2, 31

2.16 Inverkan på jämförbarhet mot tidigare rapporter – – Ej sammanställt

2.17 Avvikelser mot GRI – – Ej sammanställt

2.18 Defi nitioner VB; CSR 53; 33 Ej sammanställda

2.19 Förändringar av mätmetoder – – Ej sammanställt

2.20 Informationssäkring VB; CSR 52; 28

2.21 Oberoende verifi ering ÅR 39 Gäller endast ekonomi

2.22 Övriga redovisningar och tilläggsinformation VB 20, 26

3. Management

3.1 Ledningsstruktur VB; CSR 2, 9, 52; 28

3.2 Andel oberoende icke-verkställande direktörer – – Ej rapporterat

3.3 Kompetensstöd i styrelsearbetet, särskilt CSR – – Ej rapporterat

3.4 Styrelseprocesser för CSR VB; CSR 52; 28

3.5 Prestationsrelaterade direktörsersättningar ÅR 22

3.6 Organisation av CSR-arbetet VB; CSR 19, 52; 28

3.7 CSR-relaterade policies och styrdokument VB; CSR 16–17, 19, 20, 26; 4, 7, 

13, 16, 24, 28

3.8 System för ägardialog med styrelsen VB; ÅR 52; 7

3.9 Identifi ering och val av nyckelintressenter CSR 9 Delvis

3.10 Rutiner för intressentdialog CSR 9 Delvis

3.11 Information från intressentdialoger CSR 9 Delvis

3.12 Användning av intressentinformation CSR 9 Delvis

3.13 Försiktighetsprincipen CSR 16 Omnämnd

3.14 Tillämpning av externa dokument och principer VB; CSR 16, 17, 19, 29; 28, 29

3.15 Medlemskap i industri- och affärsorganisationer CSR 34

3.16 Strategier/policies för hela värdekedjan VB; CSR 16, 19, 20, 26; 4, 7, 13, 

16, 24, 28

3.17 Strategier för att hantera indirekta effekter CSR 4–28 Några exempel redovisas

3.18 Viktiga organisatoriska beslut under perioden VB 3–5, 8–11

3.19 Interna program och procedurer för CSR-arbete CSR 28  

3.20 Certifi eringsstatus CSR 20–21, 25
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GRI-index Dokument Sidhänvisning Kommentar

 Ekonomiska prestanda

EC1 Nettoomsättningen VB; ÅR 2; 6

EC2 Marknadsandelar i respektive land VB 30, 36

EC3 Kostnader för varor, material & tjänster ÅR 9

EC4 Andel leverantörsfakturor betalade i tid – – Ej sammanställt

EC5 Medarbetarkostnader ÅR 21–22

EC6 Utdelning till ägare, kapitalkostnader ÅR 8 

EC7 Balanserade vinstmedel ÅR 8, 11

EC8 Skattekostnader i respektive land ÅR 9, 21–23

EC9 Stöd och subventioner fördelat på land – – Inga kända subventioner

EC10 Stöd och donationer, samhällsnyttiga ändamål VB; CSR 20, 24; 11

EC11 Huvudleverantörer i respektive land – – Ej sammanställt

EC12 Stöd till samhällelig infrastruktur – – Ingen uppgift

EC13 Indirekta ekonomiska effekter av produkter och tjänster – – Ingen uppgift

Miljöprestanda

EN1 Total materialförbrukning, ej vatten – – Ingen uppgift

EN2 Andel material återvunnet från externa källor % – – Ingen uppgift

EN3 Direktenergianvändning ( J) CSR 22

EN4 Indirekt energianvändning ( J) – – Ingen uppgift

EN5 Vattenförbrukning – – ICA Sverige – ICA Meny S 12794 m3

EN6 Egen och disponerad mark med rik biodiversitet – – Ingen uppgift

EN7 Biologisk mångfald, verksamhetseffekter CSR 16–18 Exempel – naturbeteskött, ekologiskt

EN8 Växthusgaser (CO2 ekvivalenter) CSR 20 Från transporter

EN9 Ozonnedbrytande ämnen (CFC11 ekvivalenter) CSR 22 Omnämnt, ej fullständigt

EN10 Kväve- svaveloxider och POP CSR 21 Tjänsteresor

EN11 Avfall CSR 21 Well och plast, organiskt

EN12 Utsläpp till vatten – – Ingen uppgift

EN13 Spill, läckage och andra tillbud – – Inga tillbud kända

EN14 Betydande miljöeffekter av produkter CSR 16–18 Delar av sortimentet

EN15 Produkter möjliga att återvinna, vikt % – – Ingen uppgift

EN16 Brott mot gällande miljöregler – – Inga brott kända

EN17 Förnybar energi och energieffektivisering CSR 21–22

EN18 Energiprofi l på produkterna – – Ingen uppgift

EN19 Övriga indirekta energieffekter – – Ingen uppgift

EN20 Vattentillgångar/akvatiska biotoper påverkade av vatten-

förbrukningen

– – Ingen uppgift

EN21 Uttag av yt- och grundvatten som andel av tillfl öden, % – – Ingen uppgift

EN22 Återvinning och återanvändning av vatten – – Ingen uppgift

EN23 Marktillgångar, totalareal som disponeras ÅR 24, 37

EN24 Andel hårdgjorda ytor av marktillgångar, % – – Ingen uppgift

EN25 Effekter på skyddad natur CSR 16–18 FSC och Naturbeteskött

EN26 Biotopskador CSR 16–18 FSC, indirekt

EN27 Biotopskydd CSR 16–18 Exempel Palmolja, FSC, MSC, naturbeteskött

EN28 Antal hotade arter i berörda områden – – Ingen uppgift

EN29 Verksamhet i sårbar natur – – Ingen uppgift

EN30 Indirekta utsläpp av växthusgaser, CO2 ekvivalenter – – Ingen uppgift

EN31 Hantering av farligt avfall CSR 21 Omhändertas enligt lag

EN32 Vattentillgångar/akvatiska biotoper påverkade av vattenutsläpp – – Ingen uppgift

EN33 Leverantörers miljöprofi l – – Kvalitets- och miljöpolicy

EN34 Miljöpåverkan av transporter CSR 19–20

EN35 Kostnader för miljöarbetet – – Ej sammanställt

Arbetsförhållanden

LA1 Arbetskraftens fördelning VB 31

LA2 Arbetstillfällen och personalomsättning VB 17 Delvis

LA3 Anställda företrädda av oberoende fackförening, % – – Ej sammanställt

LA4 Information, samråd och förhandlingar vid verksamhets-

förändringar

VB 48–49 MBL-förhandlingar genomförs

LA5 Rapporteringsrutiner för arbetsskador – – Ej sammanställt
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LA6 Formell hälsa- och säkerhetsorganisation CSR 13, 28,34 Omnämns

LA7 Personskador, frånvaro, dödsfall CSR 15 Sjukfrånvaro

LA8 HIV-/AIDS-policy – – Saknas

LA9 Kompetensutveckling CSR 14–15

LA10 Mångfald och lika möjligheter, styrdokument och rutiner CSR 16; 14 Arbetsmiljöpolicy

LA11 Företagsledning, mångfaldsaspekter CSR 15

LA12 Anställningsförmåner VB; CSR 16; 14 Delvis

LA13 Arbetstagarrepresentation i ledning VB 48–49, 52

LA14 Efterlevnad av ILO riktlinjer, hälsa och säkerhet CSR 7–8, 10, 14–15

LA15 Fackavtal arbetsmiljö VB 16 Arbetsmiljöpolicy

LA16 Stöd vid avslutad anställning CSR 13

LA17 Fortbildningspolicyer CSR 13–14 Arbetsmiljöpolicy

Mänskliga rättigheter

HR1 Styrdokument och rutiner för MR CSR 7–8, 13 Kvalitet- och miljöpolicy för inköp. Arbetsmiljöpolicy 

för egna medarbetare samt lag, avtal och kollektivavtal

HR2 Beaktande av MR vid investeringsbeslut CSR – Kvalitet- och miljöpolicy för inköp. Arbetsmiljöpolicy 

för egna medarbetare

HR3 Beaktande av MR i leverantörskedjan CSR 7–9 Kvalitet- och miljöpolicy för inköp. 

HR4 Styrdokument och rutiner för att motverka diskriminering CSR 7–9, 13–15 Kvalitet- och miljöpolicy för inköp. Arbetsmiljöpolicy 

för egna medarbetare samt lag, kollektivavtal och 

jämställdhetsplan. 

HR5 Organisationsfrihet, styrdokument och tillämpning CSR 7–9, 13 Kvalitet- och miljöpolicy för inköp. Arbetsmiljöpolicy 

för egna medarbetare samt lag och kollektivavtal

HR6 Barnarbete, styrdokument och tillämpning CSR 7–9 Kvalitet- och miljöpolicy för inköp. Arbetsmiljöpolicy 

för egna medarbetare samt lag

HR7 Tvångsarbete, styrdokument och tillämpning CSR 7–9 Kvalitet- och miljöpolicy för inköp. Arbetsmiljöpolicy 

för egna medarbetare samt lag

HR8 Medarbetarutbildning kring MR, styrdokument och rutiner CSR 7–9 –

HR9 Rutiner för hantering av anställdas överklaganden Affärsetisk policy

HR10 Styrdokument för tillrättavisningar och klagomålssekretess Affärsetisk policy

HR11 MR-utbildning för säkerhetspersonal – – Ingen uppgift

HR12 Styrdokument och rutiner rörande lokal-/urbefolkning – – Ingen uppgift

HR13 Lokal/urbefolkningar medverkan i offentliga organ – – Ingen uppgift

HR14 Återföring av vinstmedel till berörda lokalsamhällen CSR 7–9 RM, Utz-Kapeh 

Samhällsansvar

SO1 Styrdokument och rutiner för att hantera samhällspåverkan VB; CSR 6, 19, 20, 26, 52; 28 ICAs goda affärer + policyer med riktlinjer

SO2 Styrdokument och rutiner för att motverka mutor och korruption VB; CSR 6, 19, 20, 52; 7, 28 Affärsetisk policy

SO3 Styrdokument och rutiner för bidrag till politiska organisationer – – Ingen uppgift

SO4 Erhållna priser och utmärkelser inom CSR CSR 15, 23

SO5 Utbetalda belopp till politiska partier inkl. kampanjorgan – – Ingen uppgift

SO6 Aktuella tvister rörande konkurrensbegränsningsregler – – Inga tvister föreligger

SO7 Styrdokument och rutiner för konkurrensbegränsningsregler Affärsetisk policy, inklusive konkurrensrättsligt 

kontrollprogram

Produktansvar

PR1 Styrdokument och rutiner för kund-/produktsäkerhet CSR 24 Kvalitet och miljöpolicy, handbok med instruktioner, 

avtal samt uppföljning

PR2 Styrdokument och rutiner för produktinformation och märkning CSR 24 Kvalitet och miljöpolicy, handbok med instruktioner, 

avtal samt uppföljning

PR3 Styrdokument och rutiner för kundintegritet och sekretess CSR 7, 10 Kundpolicyn

PR4 Aktuella ärenden rörande överträdelser av produktsäkerhetsregler CSR 26 Återkallelser

PR5 Antal anmärkningar från produktsäkerhetsmyndigheter – – Inga anmärkningar (exkl. butiker)

PR6 Frivilliga CSR-åtaganden, märkningar etc för produkter CSR 4–27 Utz-Kapeh, glesbygd, hälsaprodukter

PR7 Överträdelser för produktinformationsregler CSR 6, 26 Inga fastställda överträdelser kända

PR8 Styrdokument och rutiner för att mäta kundtillfredsställelse CSR 7, 9 Kundpolicy

PR9 Styrdokument och rutiner marknadsföringsregler CSR 4, 7 Hälsopolicy, kundpolicy

PR10 Överträdelser av marknadsföringsregler – – Inga fastställda överträdelser kända

PR11 Antal dokumenterade klagomål rörande kundintegritet CSR 10 Inga klagomål

 

VB = ICA AB Verksamhetsberättelse 2005       ÅR = ICA AB Årsredovisning 2005       CSR = ICA AB Rapport om etik och samhällsansvar 2005

GRI-index Dokument Sidhänvisning Kommentar
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Ordlista och förkortningar

Förkortningar

BSCI – Business Social Compliance Initiative – europeiskt initiativ för 

sociala krav i inköpen, www.bsci-eu.org

CFC, HCFC, HCF – olika typer av köldmedier, www.naturvardsverket.se, 

www.odin.dep.no/md 

CIES – internationell detaljhandelsorganistion, www.ciesnet.com 

CSR – Corporate Social Responsibility

EPC – Environmental Protection Club, Lettland, wwwvak.lv

EMV – egna märkesvaror

FSC – Forest Stewardship Council, www.fsc.org

GFSI – Global Food Safety Initiative, www.globalfoodsafety.com

GMO – genmodifi erad organism

GRI – Global Reporting Initiative, www.globalreporting.org

HACCP – Hazard Analysis Critical Control Points, ett kontrollprogram för 

att styra och övervaka livsmedelshantering utifrån hygien och produkt-

säkerhetssynpunkt, www.slv.se och www.mattillsynet.no

KSL – Kvalitetssystem i Landbruket www.ksl.no

ILO – International Labour Organization, www.ilo.org

IP – Integrerad Produktion

ISO 14001 – standard publicerad av Internationella standardiserings-

organisationen ISO som innefattar krav på miljöarbetet som måste 

uppfyllas för att bli certifi erad., www.iso.org

ISO 9001 – standard publicerad av Internationella standardiserings-

organisationen ISO som innefattar krav på kvalitetsarbetet som måste 

uppfyllas för att bli certifi erad., www.iso.org

KRAV – kontrollförening för ekologisk odling, www.krav.se, 

www.debio.no

MPS – holländsk standard för miljö och sociala frågor, www.my-mps.com

MSC – Marine Stewardship Council, www.msc.org

RSPO – Roundtable on Sustainable Palm Oil, www.rspo.org

SA 8000 – Social Accountability Standard, www.sa8000.org

WWF – Världsnaturfonden, www.wwf.se

Begrepp och ord

Allergener – ämnen som kan framkalla allergiska reaktioner.

Bra miljöval – Naturskyddsföreningens miljömärke för mindre 

miljöbelastande produkter, www.snf.se

Ekologiskt – odlat och producerat enligt KRAVs eller EUs regler för 

ekologiskt, i huvudsak utan bekämpningsmedel och handelsgödsel, 

www. krav.se, www.debio.no 

EurepGap – ett internationellt samarbete för kvalitetssäkring av frukt och 

grönt, www.eurep.org

Euroshopper – ICA-koncernens lågprissortiment, www.ica.se/www.ica.no

Etikakademin – organisation som stödjer och utbildar företag och 

organisationer inom etiska frågeställningar, www.etikakademin.se

Framtida handel – projekt som den svenska regeringen driver tillsammans 

med dagligvaruhandeln, www.framtidahandel.se

Fri For – ICA Norges butikssatsning för matintoleranta och matallergiker.

Global Compact – FNs initiativ för att stimulera företags medverkan 

till utveckling kring mänskliga rättigheter, arbete och miljö,

www.unglobalcompact.org

Globalt Ansvar – svenska regeringens partnerskap med näringslivet 

i etiska frågor, www.ud.se/ga

ICA Ekologiskt – ICA-koncernens egen serie för ekologiska produkter, 

www.ica.se/www.ica.no

ICA Miljöbutik – ICA-butiker med brett miljömärkt sortiment och miljö-

anpassad drift, www.ica.se

Initativ for Etisk Handel – organisation som stödjer företag i krav och 

uppföljning av sociala krav i inköpen, www.etiskhandel.no

Kvalitetsrevision – genomgång av företags rutiner och hantering 

avseende kvalitetssäkring.

Non food – varor som inte är livsmedel, exempelvis kläder och husgeråd.

Nyckelhålet – Livsmedelsverkets märke för lite nyttigare produkter bl a 

fi berrikt och/eller fettsnålt, www.slv.se

Rättvisemärkt – kontrollmärke för varor som är odlade och producerade 

med särskilt fokus på de sociala förhållandena, www.rattvisemarkt.se

Svanen – miljömärke utfärdat av Nordiska ministerrådet för mindre miljö-

belastande produkter, www.svanen.nu, www.ecolabel.no

Särnär – livsmedel för särskilda näringsändamål.

Utz-Kapeh – en stiftelse som certifi erar kaffeproducenter som tar ett 

socialt och ekologiskt ansvar för sin kaffeproduktion, www.utzkapeh.org

Tredjepartscertifi ering – ett revisionsföretag genomför en opartisk 

certifi ering.

World Childhood Foundation – organisation som vill värna om barnens 

rätt till trygg barndom, www.childhood.org
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Mikael Blom, HR-chef 

mb@netto.se 

+46 346 696 000

Anders Nilsson, direktionscontroller

ani@netto.se 

+46 346 696 000

Bolagen inom ICA-koncernen är medlemmar 

av ett fl ertal nationella och internationella 

bransch- och intresseorganisationer. Nedan 

ges exempel på relevanta organisationer.  

ICA AB är medlem i:

 CIES, The Food Business Forum 

 ICC, Internationella Handelskammaren 

  EuroCommerce, handelns europeiska 

samarbetsorgan

 Global Compact, FN-initiativ

  Amnesty Business Forum 

  Svensk Handel 

ICA Sverige är medlem i: 

  Svensk Dagligvaruhandel

  FLF, Föreningen Landsbygdshandelns 

Främjande 

  Globalt Ansvar, svenska regeringens 

partnerskap med näringslivet

  ICA Sverige är också en av stiftarna till 

Etikakademin.

 Sponsring- och eventföreningen

 ICA Norge är medlem i:

  Initiativ för Etisk Handel, stödjer företagen 

att ta ansvar för mänskliga rättigheter. 

  HSH, Handelns Service och Hoved-

organisation

  NCF, Norges Colonialgrossisters Forbund

  HØR, Handelns Ølsalgråd 

  Fetevaregrossistene landsforening

  DMF, Dagligvarehandelns miljø och 

emballageforum

ICA Meny är medlem i:

  Djupfrysningsbyrån

  DLF, Dagligvaruleverantörernas Förbund 

  RASFF (Rapid Alert System for Food and 

Feed)

  ASIS (American Society for International 

Security) 

  NSD (Näringslivets säkerhetsdelegation)

Rimi Baltic är medlem i:

  National Retail Associations, i respektive land

  Traders and Producers Chamber, Lettland

Kontaktpersoner

Branschorganisationer
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ICA AB 

Svetsarvägen 16

171 93 Solna

Tel: +46 8 561 500 00

www.ica.se
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