Coop CSRrapport 2021
På vej mod en mere bæredygtig hverdag

2021 – Coop har lagt
grundstenen til fremtidens
klimapositive drift
2021 var igen et år, hvor Coops aktiviteter, ligesom resten af samfundet,
var præget af Covid-19-pandemien. Igen gjorde medarbejderne en
kæmpe indsats og sikrede, at dagligvarehandlen fungerede til glæde
for alle danskere. Vi vil også huske tilbage på 2021 som året, hvor
Coop fik godkendt sin klimaplan af den vigtigste videnskabeligt
baserede organisation på området, og hvor vi med en ny strategi
for biodiversitet og indvielse af Storå Folkeskov for alvor fik banet
vej for en øget indsats for fremme af biodiversitet.

Ny strategi

som gav den en særdeles tilfredsstillende bedømmelse. Disse

og udarbejde en fremtidssikret løsning for chaufførernes

Coop lancerede i 2021 en ny forretningsstrategi med missionen om at kæmpe for en bedre og mere bæredygtig
hverdag for alle. Ansvarlighedsstrategien, Tid til at
Handle, bliver et centralt element i at realisere dette kundeløfte. Det er positivt, at bæredygtighed og ansvarlighed nu
med al tydelighed er blevet en integreret del af koncernens
formål og virke, ligesom det altid har stået klart i foreningen
Coop AMBAs vedtægter.

internationale aktørers anerkendelse placerer Coop i det
absolutte, internationale førerfelt af virksomheder, der
arbejder efter målene i Paris-aftalen.

ansættelsesforhold.

International anerkendelse
til Coops klimaplan
Coops klimaplan opnåede i november godkendelse af
Science Based Targets initiative (SBTi) – en koalition af internationalt anerkendte partnere, heri blandt FN. Godkendelsen
dokumenterer, at Coops klimamål lever op til Parisaftalens
mål om en maksimal temperaturstigning på 2 grader. Ligeledes blev Coops klimaindsats godkendt af den internationale
non-profit-organisation, Carbon Disclosure Project (CDP),

Samtidig konkluderer videnskaben, at vi har kurs mod en
væsentligt varmere klode end Parisaftalens målsætning. Det
kalder på handling fra alle aktører – også i dagligvarehandlen.
Coop har i 2021 igangsat mange initiativer for at imødegå
dette, bl.a. har vi plantet de første træer i Danmarks første
Folkeskov og investeret i dagligvarehandlens største ladenetværk til elbiler.

Menneskerettighederne
kom helt tæt på
I 2021 kom menneskerettighederne i Danmark på dagsordenen med historier om chauffører, der havde dårlige arbejdsforhold. Coop reagerede ved at foretage en uafhængig gennemgang af arbejdsforholdene hos vores logistikleverandør

Øget fokus på biodiversitet
Tabet af biodiversitet er alarmende, både nationalt og globalt,
og den måde produktion og forbrugsmønstre fungerer på
i dag bidrager desværre til at forværre krisen. Derfor har
Coop brugt 2021 på bl.a. at analysere værdikæder og leverandører i forhold til deres påvirkning af biodiversiteten. Det
har udmøntet sig i en ny strategi for biodiversitet, som bliver
udrullet fra 2022, hvor Coop øger indsatsen for en bæredygtig omstilling af dagligvarehandlen og danskernes
forbrug.

CSR-Direktør, Coop, Signe Didde Frese
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Rapportens indhold
og opbygning

Tid til at handle. Strategien indeholder 12 mærkesager,
der er udviklet sammen med Coops medlemmer.
Tilsammen sætter de retningen for en grønnere
og bedre fremtid.

Denne rapport om ansvarlighed indgår i Coops samlede årsrapport,
som udgør den lovpligtige rapportering om samfundsansvar,
jf. årsregnskabsloven § 99a, § 99b og § 99d samt FN’s Global
Compact-rapportering for regnskabsåret 01.01.2021-31.12.2021.
De lovpligtige politikområder bliver gennemgået inden for rammen
af Coops ansvarlighedsstrategi, Tid til at handle.

Risici og muligheder i forhold til ovennævnte paragraffer under årsregnskabsloven samt UN Global
Compact kan for langt størstedelens vedkommende
henføres til Coop Danmark-koncernens aktiviteter.
Derfor omhandler dette afsnit om ansvarlighed
udelukkende mål, indsatser og aktiviteter for Coop
Danmark-koncernen medmindre andet er anført.
Coop vil derfor i det følgende referere til Coop
Danmark-koncernen og ikke til Coop amba-koncernen.
Indledningsvis redegøres for de risici, der er forbundet med koncernens forretningsmodel samt
hvilke processer for nødvendig omhu (due diligence),
Coop anvender til at håndtere og minimere disse
risici.
Coop har udarbejdet politikker og/eller strategiske
indsatser for alle de væsentligste ansvarlighedsrisici,

herunder alle lovpligtige politikområder og udvalgte
Verdensmål, der har særlig betydning for dagligvarehandlen. Disse risici, inklusive indsatser, mål og
resultater for 2021, bliver præsenteret i skemaer, der
samtidig giver et overblik over resultaterne i de to
forudgående år sidst i denne rapport. Politikkerne
kan læses på Coops hjemmeside.
Derudover gennemgås status for hver af ansvarlighedsstrategiens tre indsatsområder: ‘For dig og din
familie’, ‘For fællesskabet’ og ‘For næste generation’.
Coop er nu et år inde i strategiperioden, der løber
frem til 2025. I udvalgte fokushistorier beskrives de
væsentligste indsatser, aktiviteter og resultater. Det
drejer sig om Coops arbejde med sikkerhed- og kvalitetskontrol, dataetik, menneskerettigheder, ligestilling og diversitet, klima, plastik, madspild, biodiversitet og grønne lån.

Verdens vigtigste mål. De strategiske målsætninger, Coop har
sat sig for at nå i 2025, styrker Coops bidrag til FN’s Verdensmål.
Illustrationen viser Coops CSR-strategi og de af FN’s Verdensmål,
som Coop i særlig grad arbejder med.
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Milepæle for
ansvarlighed
i 2021
Coop har igangsat en række initiativer, der
bidrager til at realisere målet om CO2-positiv
drift i 2030. Derudover har koncernen
understøttet gode arbejdsvilkår i værdikæden og fortsat arbejdet med at skabe
madmodige børn og unge.

Alle træ- og papirbaserede
varer skal være certificeret
i 2023

Den første
Coop Folkeskov
spirer frem

Landsdækkende
ladenetværk til elbiler

I 2021 introducerede Coop et nyt krav
om, at alle træ- og papirbaserede
varer og emballager
i egne varemærker
skal være bæredygtighedscertificerede
i 2023. Kravet er en
del af Coops biodiversitetsstrategi.

250.000 træer blev
plantet i Storå ved Holstebro. Dermed er Coops
første Folkeskov en realitet. Målet er at skabe
1000 hektar ny skov og
natur over de næste 10 år,
fordelt på fem til ti nye
skovområder i hele landet.

De første fire ladestandere
til elbiler blev etableret i
2021. Over de næste fire
år vil Coop, i samarbejde
med OK, opstille i alt 500
ladestandere ved Coops
butikker i hele landet. Målet er at
skabe Danmarks bedste ladenetværk
og sikre en nem og tilgængelig ladeinfrastruktur for alle danskere.

GoCook
Smagekassen –
klimaglad mad
med kål
Kål var omdrejningspunkt for en af Danmarks største skoleaktiviteter, GoCook
Smagekassen. Over
150.000 elever på
landets grund- og specialskoler arbejdede
undersøgende og
eksperimenterende
med kål med gratis
råvarer og undervisningsmaterialer fra
Coop.

Coop godkendt af
Science Based Targets initiative
Som den første i dansk dagligvarehandel fik Coop godkendt sin klimaplan
af Science Based Targets initiative – en
koalition af internationale, anerkendte
partnere, heriblandt FN. Godkendelsen
placerer Coop i det absolutte internationale førerfelt af virksomheder, der arbejder efter målene
i Parisaftalen, og indeholder reduktioner i Coops samlede klimapåvirkning på ca. 1 million tons frem mod 2030.

Coop og 3F indgår
chaufføroverenskomst

Coop valgt som formand for
sektorsamarbejde om plastik

International
madspildsdag

På baggrund af en uvildig undersøgelse af
chaufførforholdene hos Coops logistikleverandør, der bringer varer ud for Coop.dk
MAD, indgik Coop en overenskomstaftale
med 3F, der medfører, at størstedelen af
chaufførerne i 2022 vil være ansat direkte
i Coop.dk MAD. Derved er chaufførerne
sikret almindelige arbejdstagerrettigheder som pension, feriepenge, minimumsløn og løn under sygdom.

Koncerndirektør Per Thau blev
udpeget som formand for et nyt
sektorsamarbejde mellem Miljøministeriet, detailsektoren og Dansk
Erhverv. Målet er at drive udviklingen
af fælles, cirkulære designkrav for både
food- og nonfood-emballageprodukter og sikre,
at al plastikemballage bliver genbrugeligt og/
eller genanvendeligt, samt reducere plastikforbruget i detailhandlen betragteligt.

Den 29. september var
international madspildsdag.
I den anledning inviterede
342 Coop-butikker på
Happy Hour. Fra kl. 19 og
frem til lukketid blev alle
madvarer med kort holdbarhed sat yderligere ned
med 50 procent.
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Forretningsmodel og
håndtering af sociale
og miljømæssige risici
Som dagligvarevirksomhed påvirker Coop det omkringliggende
samfund, mennesker, klima og miljø, ligesom Coop selv påvirkes af
omgivelserne og det, der sker i verden. Hvert år udarbejder Coop en
analyse af forretningens væsentligste risici på disse områder. Den
tydeliggør, hvor Coop skal tage de vigtigste forholdsregler, men også
hvor Coop har det største potentiale for at gøre en positiv forskel for
verden omkring os. I det følgende gennemgås disse områder.

Jordens økosystemer under pres

fødevaresikkerhed, kvalitet, sundhed, antikorruption

Klimaforandringer og biodiversitetskrisen påvirker
Coops forsyningskæder, både direkte og indirekte,
og presset på økosystemerne vil formentlig ikke
aftage de kommende år. Derfor fokuserer Coops
politikker og strategier både på, hvordan forretningen
løbende tilpasser sig forandringer, f.eks. i leverandørog forsyningskæder samt indkøb og sortiment, og
på, hvordan Coop kan bidrage til en bæredygtig
omstilling – ikke blot af egen forretning og værdikæde,
men af dagligvareforbruget generelt, da det vil have
afgørende betydning for det liv og de muligheder,
kommende generationer kan se frem til.

og ordentlige arbejdsforhold for de mennesker, der
producerer varerne.

Produktion og forarbejdning af varer
Gennem programmer for henholdsvis ansvarlig
leverandørstyring og vare- og kvalitetskontrol
håndteres de risici, som er forbundet med produktion
og forbrug af varer. Det handler for eksempel om

Alle leverandører og producenter skriver under på
vores Code of Conduct, hvor de tilkendegiver, at de
kan og vil leve op til Coops krav, som ofte er strengere
end lovgivningen. Via kontrol og stikprøver bliver der
løbende fulgt op på efterlevelse af kravene, og leverandører over hele verden bliver løbende trænet og
uddannet.

Transport af varer
Miljø- og klimapåvirkning af transporten af varerne
til Coops butikker kan være væsentlig, selvom den
er langt lavere end påvirkningen fra fremstillingen
af varerne. Coop arbejder med forsøg på at sikre, at
flere varer fragtes via tog frem for skib, da det
mindsker klimabelastningen, og flytransport bruges

Risici og muligheder i forhold til årsregnskabslovens §99a, 99b og 99d kan for langt størstedelens vedkommende henføres til Coop Danmarkkoncernens samt Fakta A/S’ aktiviteter. Derfor
omhandler følgende afsnit aktiviteter for Coop
Danmark-koncernen inkl. Fakta A/S, og betegnelsen
Coop refererer hertil, medmindre andet er anført.

Forretningsmodellen er illustreret på side 7
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kun i meget lavt omfang. Derudover arbejder Coop
for at sikre overholdelse af menneskerettighederne
og undgå korruption i forbindelse med transport af
varer.

Coops drift
Butikker, kontorer, lagre og logistikcentre bruger el,
vand og varme og genererer affald, hvilket påvirker
klima og miljø. I Coops ansvarlighedsstrategi er der
sat mål for at håndtere de klima- og miljømæssige
risici, der er forbundet hermed.

Medarbejdere
Coop er en af Danmarks største arbejdspladser. Coop
har ansvaret for medarbejdernes sikkerhed og for
at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives
og folder deres personlige og faglige potentiale ud.
Coop arbejder desuden målrettet for at øge mangfoldigheden og sikre ligestilling mellem kønnene.

Forbrugere
Coop stiller strenge krav til varernes kvalitet og sikkerhed. Coops producent- og leverandørprogram
samt kvalitetskontrol skal sikre, at alle varer lever op
til både myndighedernes og Coops krav, så forbrugerne kan handle trygt og sikkert, online såvel som
i Coops butikker. Derudover sikrer Coop også, at
forbrugernes data bliver håndteret dataetisk forsvarligt.

Coop har indflydelse på danskernes livsstil generelt,
og hvad forbrugerne vælger af varer. Det er
Coops ansvar at stille et sortiment til rådighed, der
gør det muligt at leve en sund og bæredygtig livsstil
samt at informere og inspirere til et forbrug i balance
med omverdenen. Det gør vi bl.a. via medlemsbladet
Samvirke og samvirke.dk, som er et af de største
danske medier med fokus på mennesker, forbrug og
mad. Magasinet læses hver måned af over en million
danskere, og samvirke.dk har 600.000 besøgende
hver måned.
GoCook er Coops madprogram for børn og unge, der
arbejder for at fremme sunde og bæredygtige madog måltidsvaner hos skolebørn og deres familier.
150.000 skolebørn deltager i GoCooks madmodige
undervisning hvert år, hvor børnene udvikler deres
smag for og færdigheder i sund og grøn madlavning.
Desuden bruger 300.000 børn og deres forældre
GoCooks kokkeskole derhjemme, og mere end en
million børn, unge og deres forældre får madinspiration fra GoCook via de sociale medier hvert år.
Derudover bidrager Coop til at forbedre folkesundheden og den bæredygtige omstilling af danskernes
forbrug ved at introducere flere sunde og grønne
varer samt ved at samarbejde med relevante samfundsaktører og påvirke de politiske rammebetingelser.

Ansvarlighed | Årsrapport 2021 | Coop amba

6

Coops
forretningsmodel
COOPS
VÆSENTLIGSTE
RISICI

SÅDAN
HÅNDTERER
COOP RISICI

Primærproduktion

Forarbejdning & fremstilling

Transport

Butikker og lagre

Forbrugere

Menneskerettigheder
Børnearbejde
Tvangsarbejde
Arbejdstagerrettigheder

Menneskerettigheder
Børnearbejde
Tvangsarbejde
Arbejdstagerrettigheder

Menneskerettigheder
Arbejdstagerrettigheder

Menneskerettigheder
Fødevaresikkerhed og sundhed
Dataetik

Miljø og klima
Udledning af drivhusgasser
Klimaforandringer
Forurening
Forbrug af vand
Tab af biodiversitet

Miljø og klima
Udledning af drivhusgasser
Forurening
Forbrug af vand

Sociale forhold og
medarbejderforhold
Arbejdsmiljø
Sikkerhed
Diskrimination
Dataetik

Primærproduktion
Menneskerettigheder
Code of Conduct
Risikovurderinger
3. parts certificeringer
og audits
Coops Whistleblowerordning

·
·
·

·
·
·
·
·

·
·
·
·

Miljø og klima
Code of Conduct
Certificeringsordninger
med fokus på miljøog biodiversitet
SBTi-godkendt
klimastrategi

·
·
·

·
·
·
·
·
·

·

Miljø og klima
Udledning af drivhusgasser

·

Korruption og
bestikkelse
Svindel
Myndighedskorruption

·
·

·
·
·
·

Miljø og klima
Udledning af drivhusgasser
Madspild
Plastproblematik

·
·
·

·
·

Miljø og klima
Udledning af drivhusgasser
Madspild

Forarbejdning & fremstilling

Transport

Butikker og lagre

Forbrugere

Menneskerettigheder
Code of Conduct
Risikovurderinger
3. parts certificeringer og audits
Coops Whistleblower-ordning

Menneskerettigheder
Code of Conduct
Coops Whistleblowerordning

Miljø og klima
Code of Conduct

· SBTi-godkendt
klimastrategi
· Mere klimavenlige

Sociale forhold og
medarbejderforhold
Arbejdsmiljø og sikkerhedsprogram
Medarbejdertræning og uddannelse
Inklusion, mangfoldighed
og fastholdelse
Politik for dataetik
Coops Whistleblowerordning

Menneskerettigheder
Krav til fødevaresikkerhed, kvalitet
og sundhed
Omfattende kontrolprogram for bl.a.
pesticider og skadelig kemi
Politik for dataetik
Coops Whistleblower-ordning

Korruption og bestikkelse
Svindel
Myndighedskorruption

·
·

·
·

·
·
·
·
·

Korruption og bestikkelse
Uddannelse af nøglemedarbejdere
Risikobaserede kontrolprojekter
Opfølgningsprogram for leverandører
SBTi-godkendt klimastrategi

·
·
·
·

·
·

Miljø og klima

transportformer

Korruption og bestikkelse
Code of Conduct

·

·
·
·
·
·

Miljø og klima
SBTi-godkendt klimastrategi
Opsætning af solceller på butikker
og lagre
Affaldshåndtering.
Reduktion af madspild

·
·
·
·

·
·
·
·

Miljø og klima
Kampagner og inspiration til mere
klimavenlig mad og mindre madspild
Politisk påvirkning af rammevilkår
Fremme af sunde og bæredygtige
madkompetencer hos børn og unge
gennem GoCook
Emballage- og plastikstrategi

·
·
·
·
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Tid til at handle
Coop er nu ét år inde i strategiperioden
for CSR-strategien, »Tid til at handle«,
som løber frem til 2025.

I de følgende afsnit gennemgås status for hvert
af ansvarlighedsstrategiens tre indsatsområder:
‘For dig og din familie’, ‘For fællesskabet’ og ‘For
næste generation’. I udvalgte fokushistorier
beskrives de væsentligste indsatser, aktiviteter
og resultater.
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I 2022 vil Coop udvikle en ny sundhedsstrategi.
Den vil blandt andet fokusere på, hvordan Coops
sortiment bedst sikrer et bredt udvalg af sunde
varer for alle, og hvordan en eventuel negativ
påvirkning af folkesundheden fra fødevaresalg
kan minimeres.
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For Coop er familiens tryghed og
sundhed i hverdagen vigtig. Det skal
være nemt at leve sundt, at vælge sunde
og sikre kvalitetsvarer og masser af
økologi. Ligeledes skal forbrugerne vide
sig sikre på, at forbrugerdata bliver
håndteret ansvarligt og samtidig bidrager
til mere og bedre forbrugeroplysning.

2021 bød på et rekordsalg af økologiske varer,
hvilket blandt andet skyldtes, at forbrugerne
spiste mere hjemmelavet mad på grund af covid19-pandemien og derfor købte flere varer i
supermarkedet – herunder også økologiske
varer. I alt solgte Coop over 330.000.000 økologiske produkter. Økologiske fødevarer udgør
nu 17 procent af det totale antal solgte fødevarer.
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I 2025 forpligter
Coop sig til at
• tilbyde Danmarks sikreste
sortiment af dagligvarer.
• altid tilbyde et sundt alternativ,
når maden skal gå stærkt.
• sælge 60 procent mere økologi
sammenlignet med 2019 og
sikre, at udvalgte varegrupper
er 100 procent økologiske.
• data skal anvendes til
forbrugernes fordel.
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Læs mere på næste side

I fokus 2021
Strengere end
lovgivningen: Ingen
emballager må indeholde bisphenoler af
nogen slags.

Kvalitet og sikkerhed
Varernes sikkerhed og kvalitet har fra brugsforeningernes begyndelse for mere end 150
år siden været omdrejningspunkt for den
måde, Coop køber ind på. Derfor har Coop i
dag et af dagligvarehandlens mest omfattende kvalitets- og kontrolsystemer.
Sammen med kolleger i Danmark og
Spanien kvalitetssikrer indkøbsselskabet
Coop Trading varesortimentet på egne varemærker. Ligeledes har Coop medarbejdere
i Hongkong, der kvalitetssikrer nonfoodsortimentet i egne varemærker.

Øget pesticidkontrol

Kvalitets- og kontrolsystemet er fintmasket, og der bliver fulgt op på forhold, der
ikke lever op til kravene. F.eks. foretager
specialister løbende kontrolbesøg samt
gennemfører træning og uddannelse. Coop
foretager ca. 75 kontrolbesøg og 24 kontrolprojekter om året med fokus på fødevaresikkerhed.

Indholdet af pesticider kontrolleres dybdegående via kontrolprojekter af varegrupper. For eksempel blev ‘morgenmadsprodukter’ kontrolleret i 2021: I alt blev seks
leverandørers egenkontrol mv. gennemgået.
Fem leverandører levede op til kravene, mens
én leverandør fik påbud om at implementere
et nyt kontrolsystem. På samme måde blev
‘grøntsager på dåse’ gennemgået. 10 forskellige dåser blev testet. I ni af dåserne var
der ingen pesticidrester, mens en enkelt
indeholdt rester, som lå over gældende
lovkrav. De problematiske dåser blev fjernet
fra butikkerne, og leverandøren blev indlemmet i Coops program for ekstra kontrolopfølgning.

Coop stiller strengere krav
end lovgivningen
Er der tvivl om en vares sikkerhed eller kvalitet, bør tvivlen komme forbrugerne til gode.
Derfor går mange af Coops varekrav længere
end lovgivningen, f.eks. når det gælder kontrol
af indhold af pesticidrester i frugt og grønt
samt kemikalier i legetøj, emballage og personlige plejeprodukter.

Til daglig kan danske forbrugere blive udsat
for pesticider gennem maden, særligt
gennem frugt og grønt. Derfor har Coop en
række krav til indhold af pesticidrester i egne
varemærker, der ligger over lovgivningen.
Ingen varer må indeholde mere end fem
forskellige pesticider, og alle pesticidfund
skal være under 50 procent af gældende
grænseværdi. Derudover må der slet ikke
findes pesticidrester fra stoffer på Coops
forbudsliste.
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De syv dataetiske principper

Dataetik
Den digitale transformation betyder flere forretningsmæssige såvel som medlemsbaserede og medarbejderbaserede muligheder og fordele, men den kan også have
negative konsekvenser.
Coop anser dataetik som en væsentlig og integreret del
af at drive en ansvarlig forening og forretning, ikke mindst
fordi Coop er ejet af medlemmerne.
På den ene side skal Coop integrere nye teknologier og
muligheder til glæde for vores medlemmer og kunder. På
den anden side er medlemmernes og kundernes tillid til
Coops dataetiske ageren også en forudsætning for at drive
en medlemsbaseret forretning, der hviler på stærke ansvarlighedsværdier.

Coop ønsker at indtage en særlig ledende og ansvarlig rolle
i forhold til medlemsdata, bl.a. ved at inddrage og tydeliggøre dataetiske overvejelser, når medlemmers og kunders
data tilvejebringes og håndteres.
I 2021 udarbejdede Coop-koncernen derfor en politik for
dataetik, der beskriver syv dataetiske principper, som
gælder for alle Coop amba-koncernens selskaber. Formålet
er, at Coop bliver dataetisk leder i håndteringen af medlemsdata.
Derudover blev der nedsat en dataetisk komité, der skal
sikre, at politikkens retningslinjer bliver overholdt, samt
løbende integrere ny viden og forbrugerkrav.

• Vi forpligter os til at kunne redegøre for vores
dataetiske overvejelser i forbindelse med tilvejebringelsen og anvendelsen af data, der relaterer
sig til vores medlemmer og kunder.
• Vi vil tage aktiv etisk stilling til, hvordan vi anvender
vores medlemmers og kunders individuelle såvel
som segmentbaserede adfærdsdata.
• Vi vil ved valg af samarbejdspartnere inddrage
dataetiske perspektiver i forhold til anvendelsen
af data om vores medlemmer, kunder og medarbejdere.
• Vi vil ved implementering af nye teknologier
inddrage dataetiske aspekter af teknologien.
• Vi forpligter os til at bidrage til at øge viden i samfundet ved at give adgang til aggregerede data til
forskning, der understøtter altruistiske formål.
• Vi forpligter os til at give data tilbage til kunder og
medlemmer ved at give øget indsigt i emner, der
har relation til et ansvarligt forbrug, f.eks. bæredygtighed, klima, økologi, ernæring og sundhed.
• Vi vil tage hensyn til medarbejderne, når vi indsamler og anvender data til at forbedre vores
forretningsgang.
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I 2021 har Coop særligt haft fokus på at forbedre
velfærden hos kyllinger og æglæggende høns, f.eks.
i forhold til brystbensfrakturer, der opstår på grund
af den høje æglægningsfrekvens. Dueholm, der
leverer økologiske æg, testede og udviklede nye
strategier til at undgå disse brud. Blandt andet ved
at ændre foder og staldforhold, der kan udskyde
tidspunktet for den første æglægning.
Coop har introduceret flere varianter af slagtekyllinger med dyrevelfærdshjertet. Frijsenborg, en af
de primære leverandører af fersk kylling, overgik
desuden til at producere en langsommere voksende
race, der også kan bidrage til bedre dyrevelfærd. I
2021 er vores salg af kyllinger med bedre dyrevelfærd
vokset med over 5 procent.

Fokus på bæredygtigt forbrug
Coop ønsker at tilvejebringe fællesskaber og skabe
engagement om de emner, som optager vores medlemmer.
I 2021 gennemførte Coop koncernens største kampagne, der havde fokus på klimavenlig mad, plastik
og madspild. I løbet af hele året 2021 var der kampagner i koncernens butikker og i markedsføringskanalerne for at sætte fokus på disse vigtige emner.
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I Coop handler fællesskab om at styrke det lokale
liv og sikre ordentlige forhold for koncernens
medarbejdere samt de mennesker, der producerer
Coops varer. Endelig omfatter fællesskabet også
ordentlige forhold for de dyr, der indgår i den
globale dagligvareproduktion.
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I 2021 har Coop lanceret de første
æg med fire dyrevelfærdshjerter. Det
sikrer, at hønsene har adgang til et
større skrabeareal, får grovfoder
flere gange om dagen, og at der er
flere siddepinde, hvor de føler sig i
sikkerhed. Desuden er de økologiske,
hvilket betyder masser af plads på
friland.
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Coop udgav også en bog »Red Maden- Tips til mindre
madspild« med fokus på at undgå madspild hjemme
hos forbrugerne. Denne bog blev skabt med over
400 input fra forbrugerne, som indsendte deres
bedste tips og tricks til at undgå madspild. Udgivelsen
af »Red maden – Tips til mindre madspild« afspejler
den demokratiske forretning og forening, Coop er,
når flere hundrede medlemmer engagerer sig i
bogens tilblivelse. Bogen kan downloades gratis på
grønneveje.dk.

I 2025 forpligter Coop sig til at
• 50 procent af vores medarbejdere angiver,
at de gør en positiv forskel gennem deres
arbejde i Coop.
• skabe lokale fællesskaber, hvor mindst
200.000 danskere engagerer sig hvert år.
• tilvejebringe, formidle og dele viden om
bæredygtigt forbrug i egne medier og
kanaler.
• sælge flere dyrevelfærdsmærkede varer
og stille minimumskrav til alle animalske
produkter.
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Arbejdsmiljø,
mangfoldighed og
ligestilling
I løbet af året har koncernen haft fokus på
medarbejdernes tryghed. Coop skal sikre
rammerne for, at medarbejderne kan sige
fra og stille kritiske spørgsmål med visheden
om, at ledelsen anerkender dette og handler,
når det er påkrævet. Derfor har ledere, tillidsog arbejdsmiljørepræsentanter udrullet kampagnen: ‘Sig til, hvis du har brug for at sige
fra’. Kampagnen satte fokus på grænseoverskridende adfærd, mobning og lignende og
på, hvor og hvordan medarbejderne kan sige
fra, samt hvordan ledere og medarbejdere
sammen skaber en god kultur på arbejdspladsen. Derudover har der været ekstra
fokus på Coops whistleblower-ordning.

Mangfoldighed i Coop
Mangfoldighed og inklusion, herunder ligestilling, har også haft øget fokus i 2021. Kønsbalancen blandt medarbejderne generelt og
ledelsen specifikt blev analyseret, og der blev
udarbejdet en ny mangfoldighedspolitik, der
omfatter hele Coop amba-koncernen. Politikken blev omsat til en mangfoldighedsstrategi med konkrete indsatser og målsætninger for de kommende år. Bl.a. screenes
jobopslag for sproglige, ubevidste bias.
Effekten af indsatserne bliver monitoreret
løbende.

Danmarks bedste
butiksarbejdsplads
Coop ønsker at blive Danmarks bedste butiksarbejdsplads. Ledelsen i butikkerne skaber
rammerne for, at medarbejderne trives og
skaber det bedste kundemøde. Medarbejderne skal også opleve, at de bidrager til en
sundere og grønnere dagligvarehandel, hver
gang de går på arbejde.
I 2021 evaluerede medarbejderne ledelseskvaliteten i Coop i den årlige NPS-måling.
Medarbejderne placerede ledelseskvaliteten
i den øverste kvartil, og samtidig svarede 80
procent, at de gjorde en positiv forskel
gennem deres arbejde. Begge resultater er
meget tilfredsstillende. Læs mere om Coop
som arbejdsplads på side 17-18 i Coop ambas
årsrapport.
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Menneskerettigheder
Hver dag er der mennesker involveret i udviklingen, indkøbet,
fremstillingen, transporten og salget af Coops varer. De er
alle en del af kernen i forretningen, og Coop tager et ansvar
for kontinuerligt at minimere risikoen for negative indvirkninger på menneskerettighederne.
Coops arbejde med menneskerettigheder tager udgangspunkt i FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheder
samt FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv.
Coop arbejder konkret med området via FN’s Global Compact,
hvor koncernen har været medlem siden 2008. Dette indebærer mange forskellige indsatser, eksempelvis at:
• stille krav til at følge op på arbejdsforholdene
i vores værdikæder
• sikre et ordentligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
for alle Coops medarbejdere i både butik, på lager
og på servicekontor
• arbejde for at skabe en mangfoldig arbejdsplads,
der fremmer en kultur, hvor diskrimination ikke
finder sted
Indsatserne dækker over politikker, programmer og aktiviteter, der omhandler både de ca. 40.000 medarbejdere i
Danmark og de mange mennesker, der er en del af Coops
globale værdikæder.

Indvirkningsanalyse på
menneskerettighederne
Kommende EU-regulering på menneskerettighedsområdet
har til formål at skabe øget ansvar, gennemsigtighed og
struktur. For at imødekomme dette har Coop i 2021 udar-

bejdet sin første indvirkningsanalyse på menneskerettighederne (human rights impact assessment). En indvirkningsanalyse har til formål at belyse mulige negative påvirkninger
af menneskerettighederne, der fremkommer som et resultat
af virksomhedens aktiviteter.
Via indvirkningsanalysen har Coop skabt et overblik over, om
der i dag bliver gjort tilstrækkeligt for at forebygge og afbøde
en potentiel negativ indvirken på menneskerettighederne i
koncernen. Det blev klart, at nye processer og indsatser var
relevante, og der igangsættes nu handlinger, herunder
eksempelvis en tydeligere organisationsstruktur, der understøtter arbejdet med menneskerettigheder.

Arbejdsforhold for danske chauffører
Mange chauffører hos onlinesupermarkeder er ansat af
underleverandører og private vognmænd. Det gør det svært

at sikre chaufførerne lige vilkår og rettigheder, og i 2021
gjorde medierne det tydeligt, at mange chauffører i lignende
erhverv desværre ikke arbejder under acceptable arbejdsforhold. På den baggrund iværksatte Coop en uvildig undersøgelse af forholdene hos vores egne logistikleverandører
for at få indsigt i arbejdsforholdene hos de leverandører, der
bragte varer ud for Coop.dk MAD.
Undersøgelsen konkluderede, at forholdene ikke var tilfredsstillende, og at der var brug for strukturelle ændringer i
ansættelsesforholdene. Derfor indgik Coop en ny overenskomst med 3F og forberedte en ny ansættelsesstruktur, hvor
chaufførerne bliver ansat direkte i Coop.dk MAD. Chaufførerne
blev dermed sikret overenskomst og andre almindelige
arbejdstagerrettigheder som pension, feriepenge, minimumsløn og løn under sygdom. I 2022 vil størstedelen af
chaufførerne blive ansat direkte i Coop.dk MAD
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Sammen med indsatserne for madspild og
emballage og ikke mindst samarbejdet med
medlemmer og forbrugere samt eksterne
interessenter har Coop i løbet af 2021 skabt
et solidt fundament for at realisere ambitionerne i de kommende år.
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Dagligvarehandlen og danskernes
daglige forbrug skal blive en del af
løsningen frem for problemet, når det
gælder klima, miljø og biodiversitet.
For Coop handler det om at efterlade
en planet i balance til de næste
generationer.

Denne del af ansvarlighedsstrategien adresserer de grundlæggende forandringer af
dagligvarehandlen og danskernes forbrug,
der baner vejen for en bæredygtig omstilling.
Med klimaplanen hævede Coop ambitionerne
for at omstille både forretningen, produktionen, transporten og forbruget.
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I 2021 donerede Coop
mad til Fødevarebanken og
Stop Spild Lokalt, men også
lokale skoler og efterskoler
fik gavn af overskudsmaden
fra vores butikker.
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I 2025 forpligter
Coop sig til at
• reducere brugen af ny plastik med
25 procent og sikre, at alle egne
emballager kan genanvendes.
• reducere klimapåvirkningen fra
egne operationer med 75 procent
og blive CO2-positiv i 2030.
• ingen varer fra Coops butikker går
til spilde. Varer, Coop ikke kan
sælge, doneres eller recirkuleres.
• stille krav til alle leverandører af
egne varemærker om bæredygtighedscertificering af kritiske råvarer.

Ansvarlighed | Årsrapport 2021 | Coop amba

15

Læs mere på næste side

I fokus 2021

Klima
International anerkendelse
Som den første i dansk dagligvarehandel fik Coop i 2021
godkendt klimaplanen af det internationale Science Based
Targets initiative (SBTi). Coop ønskede fra begyndelsen, at
klimaindsatsen skulle være vidensbaseret for at sikre, at alle
indsatser gør en reel forskel for klimaet. Derfor bliver alle
initiativer og mål løbende verificeret af uafhængige tredjeparter frem mod 2030.
Anerkendelsen fra SBTi fulgte i kølvandet på vurderingen
af Coops klimaindsats i 2020. Her gav Carbon Disclosure
Project (CDP), en international nonprofitorganisation, indsatsen scoren B, hvilket betyder, at Coop befinder sig i topfeltet af internationale virksomheder, der arbejder for at
indfri Parisaftalens målsætninger. Sammen udgør disse
internationale anerkendelser vigtige milepæle for den fremadrettede klimaindsats.

Klimabelastning fra fødevarer
Omkring 50 procent af klimapåvirkningen fra Coops samlede
forretning kommer fra dyrkning og produktion af fødevarer.
Derfor arbejder Coop sammen med aktører i hele værdikæden, ikke mindst producenter, leverandører og kunder. I
2021 indledte Coop samarbejder med en række leverandører
omkring reduktion af f.eks. energiforbrug i produktionen.
Det har blandt andet ført til investeringer i ny vedvarende
energiproduktion, finansieret ved hjælp af Coop Crowdfunding.
Derudover igangsattes en række forbrugerrettede initiativer,
f.eks. lancerede Kvickly, SuperBrugsen og Dagli’Brugsen en
kampagne under navnet Klimaglad Mad med opskrifter på
hverdagsretter med lav klimabelastning. Coop app’en blev
også forbedret, så det fremover er endnu lettere at monitorere indkøbenes klimapåvirkning.
I årene frem forventer Coop, at ovenstående og yderligere

lignende tiltag kontinuerligt vil resultere i reduktioner i den
klimabelastning, som stammer fra produktion af fødevarer,
og således medvirke til klimaplanens ambitioner om en
reduktion herfra på omkring 1,6 procent årligt.
Den samlede klimapåvirkning fra fødevareproduktion er
reduceret med omkring 1 procent fra 2020 til 2021. Men
Coops klimapåvirkning fra den samlede værdikæde i samme
periode er steget. Dette skyldes langt overvejende et øget
salg af brændstoffer fra Coops OK-tankstationer.

Fortsat reduktion i egen drift
I 2020 var den samlede reduktion i klimapåvirkningen fra
Coops egen drift – dvs. klimapåvirkningen fra energiforbrug
i butikker, på lagre og kontorer, kølesystemer samt egen

kørsel og transport (også kaldet scope 1 og 2) – på 32 procent
i forhold til klimaplanens sammenligningsår, 2018. Reduktionerne er for en stor dels vedkommende et resultat af en lang
række investeringer og forbedringer i Coops energiforbrug
de seneste tre år, men noget skal også tilskrives forbedrede
emissionsfaktorer – dvs. den klimapåvirkning, som stammer
fra selve produktionen af energi – for navnlig elektricitet, da
en større del af elektriciteten i dag stammer fra vedvarende
energi, primært vindkraft.
I 2021 videreførte Coop en række initiativer, der reducerer
energiforbruget og dermed klimapåvirkningen, og udskiftede
yderligere en række kølesystemer til mindre klimabelastende
kølemidler. Samtidig blev Coops energiledelsessystem gennemgået og redesignet på tværs af organisationen, og det
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forventes, at energiledelsessystemet opnår ISO50001certificering i 2022. I tillæg hertil fortsatte også udbygningen
af vedvarende energiproduktion ved opsætning af solceller
på butikker, lagre og kontorbygninger.
Alligevel steg det samlede energiforbrug i 2021 med 2,3
procent i forhold til 2020. Det skyldes blandt andet konverteringen af en række butikker, der fik større arealer, større
kølesystemer og flere varer. Der vil derfor være ekstra fokus
på energiledelse og -forbedringer de kommende år.
Klimaplanens målsætninger for reduktioner af eget energiforbrug er således ikke til fulde blevet nået i 2021.
Den negative klimapåvirkning fra anvendte kølemidler har
til gengæld i 2021 været mindre end estimeret. Den samlede
negative klimapåvirkning fra driften af Coops bygninger er
således reduceret med 37 procent* i forhold til 2018. Selvom
dette er i overensstemmelse med Coops klimaplan, er det
alligevel nødvendigt at iværksætte yderligere energiforbrugsreducerende foranstaltninger over de kommende år.

det spanske frugt og grønt fortsætter i 2022, hvor Coop bl.a.
vil undersøge, hvordan leverancekvalitet og -stabilitet bliver
påvirket af togtransporten.

Frugt og grønt med tog i stedet for lastbil

Dagligvarehandlens største ladenetværk

Som led i indsatsen for at reducere udledningen af CO2 i værdikæden arbejder Coop med at nedbringe klimabelastningen
fra varetransporten. Baseret på positive resultater med
vindruer i 2020 blev udvalgt frugt og grønt fra Spanien i
2021 transporteret med tog i stedet for lastbil. Coops beregninger viste, at udledningen derved blev reduceret med op
til 65 procent.

En del af klimastrategien handler om at gøre det lettere for
kunder og medlemmer at reducere deres klimabelastning.
Derfor indgik Coop i slutningen af året en aftale med Energiselskabet OK om at etablere et netværk af ladestandere
ved dagligvarebutikker i hele landet.
Frem mod 2025 bliver der opsat 500 ladestandere i forbindelse med SuperBrugsen, Kvickly, Dagli´Brugsen, fakta
og Coop 365Discount over hele landet. Målet er at skabe
Danmarks bedste ladenetværk og sikre en nem og tilgængelig ladeinfrastruktur for alle danskere.

Det resultat vidner om et stort potentiale ved at ændre
transportform fra Sydeuropa til Nordeuropa. Testen med
*

Grønne lån
På baggrund af koncernens mangeårige indsats for bæredygtig omstilling høstede Coop i 2021 en direkte, finansiel
gevinst. Som en af de første virksomheder i Danmark blev
Coop godkendt til et ESG-omfattet lån. (ESG: Environment,
Social og Governance, der står for ansvarlig forretningsdrift).
ESG-lån, også kaldet grønne lån, er skruet sådan sammen,
at jo flere mål for bæredygtighed Coop realiserer frem mod
2024, desto lavere bliver renten.
Det grønne lån blev indgået med et konsortium af banker,
anført af Nordea, samt SEB, DNB og Nykredit Bank. Med det
grønne lån vil Coops påvirkning af mennesker, miljø og klima
således fremover kunne aflæses endnu tydeligere på bundlinjen.

Baseret på emissionsfaktorerne fra 2020.
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En del af Coops biodiversitetsstrategi er
at sikre brug af bæredygtig soja, palmeolie
og træ i vores egne varemærker, samt at alle
fisk, der forhandles i Coop, skal overholde
Coops krav til fangstmetode, fangstområde
og eventuel certificering.

Plastik og biodiversitet
Omstilling af plastemballage
Emballage og plastik er vigtigt for fødevaresikkerheden og
for at minimere madspild. Men emballagen har også en klimaog miljømæssig slagside. Frem mod 2025 vil Coop derfor
fjerne al unødvendig plastik. Den plastik, der er nødvendig,
skal kunne bruges igen og igen. For at realisere de mål vil
Coop bl.a. øge genanvendelsen af emballager på egne varemærker og udvikle nye emballagetyper, der er lavet af genanvendt plastik, som er lettere at genanvende, og baseret
på fornybare materialer.
Samtidig arbejder Coop for at bidrage til en generel omstilling
af detailhandlens emballage. Derfor bidrager Coop aktivt i
den Europæiske Plastik Pagt og er styregruppemedlem i et
nyt internationalt samarbejde om bedre genanvendelse af
emballage, kaldet Holy Grail. I 2021 blev Coop udpeget som
formand for et sektorsamarbejde mellem Miljøministeriet
og detailhandlen, der involverer hele værdikæden fra udvikling
og produktion til genanvendelse af plastik. Samarbejdet skal
bl.a. sikre, at branchen udvikler fælles, cirkulære designkrav
til food- og non-food-emballager, at der er 30 procent genanvendt plastik i relevante emballager, samt at detailhandlens
samlede plastikforbrug reduceres kraftigt frem mod 2025.

Øget fokus på biodiversitet
Op mod én million arter er truet af udryddelse, og mange af
dem risikerer at forsvinde inden for få årtier.
Dagligvarehandlen er en del af en værdikæde, der på den

ene side er afhængig af et velfungerende økosystem, men
som på den anden side bidrager til tabet af biodiversitet.
Derfor har Coop i 2021 analyseret varer og værdikæder samt
forbrugsdata med henblik på at udvikle en biodiversitetsstrategi, der sammen med ansvarlighedsstrategiens øvrige
indsatser skal bidrage til en bæredygtig omstilling af dagligvarehandlen.
Derfor bygger Coop i årene fremover videre på de eksisterende indsatser for bæredygtigt fiskeri samt bæredygtig
produktion af kaffe, te, kakao, soja og palmeolie. I 2021 introducerede Coop en række nye krav, bl.a. et skærpet mål om
hindring af afskovning. Målet betyder, at alle træ- og papir-

baserede varer og emballager i egne varemærker skal være
bæredygtighedscertificerede i 2023. Læs mere om certificering og biodiversitet på side 58.
I Danmark er 14 procent af arealet dækket af skov. Der er et
nationalt mål om at hæve arealet til 20 procent inden år 2100.
Coop ønsker at bidrage til mere skov til glæde for naturen,
klimaet og fællesskabet. Derfor vil Coop i de kommende år
øge indsatsen for at skabe mere skov i Danmark. Den første
Folkeskov, Storå Folkeskov, blev etableret ved Holstebro i
efteråret 2021. Læs mere om Coop Folkeskove på side 28 i
Coop ambas årsrapport.
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I fokus 2021

Madspild
Produktion af mad medfører en klimabelastning. Det er bl.a. derfor, at mad ikke skal gå
til spilde. Med en madspildsprocent på 1,1 (målt
i forhold til omsætning) er Coop blandt branchens bedste. Det er resultatet af en mangeårig
indsats, hvor butikkerne bl.a. har tilbudt varer
med kort holdbarhed i de såkaldte Red Madenkølere og samarbejdet med Too Good To Go. I
2021 solgte butikkerne varer via Too Good To
Go-app’en med et samlet klimaftryk på omkring
1300 tons CO2, som hermed ikke er gået til
spilde. Derudover fortsatte Coops distributionscentre og butikker samarbejdet med Fødevarebanken og Stop Spild Lokalt, som sikrer,
at mad, der ikke kan sælges, bliver doneret til
socialt udsatte borgere. Ved højtider har butik-

Desuden har butikkerne arbejdet med forskellige koncepter og løsninger, der skal redde
maden. Eksempelvis kunne Coops kunder
komme til Happy Hour og købe varer, der
nærmede sig holdbarhedsdatoen, med yderligere 50 procents rabat. Testen omhandlede
også overskudsmad, som ikke blev solgt i butikkerne, men i stedet doneret til samarbejdspartnere i lokalsamfundet i endnu højere grad
end tidligere. Det betød eksempelvis, at skoler,
efterskoler og socialt udsatte modtog overskudsmad. De koncepter og løsninger, som
viste de bedste resultater, vil blive rullet ud i
Kvickly og SuperBrugsen i løbet af 2022.

kerne ekstra fokus på donationer. Juleaften
2021 donerede Coop således ca. 180 tons overskudsmad til socialt udsatte. Mad, som ikke
sælges eller doneres, omdannes til miljøvenlig
biogas.

Ifølge en opgørelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri finder ca. 30 procent
af madspildet i Danmark sted hos forbrugerne,
mens detailhandlen står for ca. 12 procent.
Derfor intensiverede Coop i 2021 forbrugerrettede kampagner, som bl.a. tv-spots og
opskrifter, med fokus på at mindske madspild.
Medlemmerne i forbrugerbevægelsen Grønne
veje, som Coop amba står bag, skabte også en
digital håndbog: »Red maden – Tips til mindre
madspild«. I bogen bliver man klogere på madspild og får medlemmernes bedste tips og
tricks til at mindske madspild. Denne type
forbrugerrettede indsatser fortsætter i årene
fremover.

Intet må gå til spilde
Coops mål er, at ingen varer går til spilde i 2025.
I 2021 gennemførte Coop en større test i
udvalgte butikker med fokus på at nedbringe
madspildet. Testen viste gode resultater og
nedbragte madspildet med op til 30 procent
for hele perioden. Derudover havde butikkerne
fokus på at optimere de daglige rutiner, så
varerne blev solgt, inden holdbarhedsdatoen
udløb. Reduktion af madspild er nemlig først
og fremmest et spørgsmål om godt og
ansvarligt købmandskab.

Madspild i hjemmet
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Målsætninger, indsatser og resultater 2021
I 2021 har Coop opdateret en del af de målsætninger, der i år og fremadrettet vil blive rapporteret på.
Det er sket i forbindelse med implementeringen af ansvarlighedsstrategien samt udarbejdelsen af nye
strategier og politikker. På de følgende sider bliver der i tillæg til de eksisterende KPI’er derfor introduceret
en række nye målsætninger, hvor resultater for henholdsvis 2019 og 2020 ikke fremgår.

I det følgende refererer Coop til Coop Danmark-koncernen og Fakta A/S, medmindre andet er anført.

FOR DIG OG DIN FAMILIE
Udvalgte målsætninger, indsatser og resultater for 2021
2021-INDSATS

MÅLSÆTNINGER

Resultat 2019

Resultat 2020

Resultat 2021

Økologi

I 2025 skal Coops økologisalg udgøre 20%
af fødevaresalget i antal solgte styk/varer.

13,8%

17%

17%

Coop skal altid opnå min. 99% 1’er smileys
fra Fødevarestyrelsen.

98,6%

98,4%

98,5%

Al testet frugt og grønt skal leve op
til Coops pesticidstrategi*

94%

97,5%

96,7%

Der har fortsat været fokus på at udvikle det økologiske sortiment i
alle kæder. I 2021 er Coops egne økologiske varemærker, Änglamark
og Coop 365, blevet styrket, ligesom der er blevet gennemført
kampagner i samarbejde med økologiske leverandører.

Kvalitetskontrol og fødevaresikkerhed
Der har i løbet af hele året været ekstra fokus på rengøring i butik
for at forbedre resultatet på smileyordningen. Desuden har Coop
implementeret et elektronisk egenkontrolsystem. Initiativerne har
båret frugt, idet butikkerne i årets sidste kvartal nåede målsætningen. Resultatet af Fødevarestyrelsens kontroller for året generelt
var dog ikke tilfredsstillende. Ugentlige pesticidanalyser er blevet
foretaget igennem hele året. Meget få afvigelser blev fundet. Alle
afvigelser blev fulgt op og løst tilfredsstillende.

Strategien er defineret som maks 3-5 forskellige pesticider i produktet. Alle pesticidrester skal holde sig under
50% af gældende grænseværdier. Derudover må der ikke findes pesticidrester fra stoffer på Coops forbudsliste.

*
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FOR FÆLLESSKABET
Udvalgte målsætninger, indsatser
og resultater for 2021
2021-INDSATS

MÅLSÆTNINGER

Resultat 2019

Resultat 2020

Resultat 2021

Dyrevelfærd

I 2025 skal andelen af fersk kød, der bærer
dyrevelfærdsmærket, udgøre 25% af salget.

*

*

21%

Antallet af leverandører, der er blevet fulgt op
på, skal konstant øges sammenlignet med det
forgangne år.

*

347

371

100% af non-compliant leverandører skal
følges op i henhold til Coops handlingsplan
for non-compliance.

*

*

100%

Kendskabet til Coop Danmarks interne regler
for antikorruption og god forretningsførelse
for relevante medarbejdere skal opretholdes.

Gennemgang af
selskabets interne
regler vedrørende
god forretningsførelse
for koncernledelsen og
nøglemedarbejdere.

Gentræningsprogram
forberedt til udrulning i
2021.

Implementering af
e-læringsprogram for
udvalgte medarbejdere
for at øge kendskabet til
reglerne.

Coop har lanceret en gårdkylling med ét dyrevelfærdshjerte. Det
betyder, at kyllingen har haft mere plads og adgang til grovfoder.
Frijsenborg Herregårdskylling er konverteret til en langsommere
voksende race.

Ansvarlig leverandørstyring
I Coops program for ansvarlig leverandørstyring følger vi løbende op
på, at vores leverandører efterlever vores krav i Code of Conduct.
Alle leverandører til Coop underskriver vores Code of Conduct, men
leverandører, som udgør en særlig risiko ift. menneskerettighederne,
modtager en individuel opfølgning for at sikre compliance.

Antikorruption og bestikkelse
Coop Danmarks politik for antikorruption og god forretningsførelse
er blevet opdateret, og der er blevet udviklet et e-læringsprogram.

Nyt mål defineret i 2021.

*

Indsatser og resultater fortsætter
i skemaet på næste side
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FOR FÆLLESSKABET
Udvalgte målsætninger, indsatser
og resultater for 2021
2021-INDSATS

MÅLSÆTNINGER

Resultat 2019

Resultat 2020

Resultat 2021

Sociale forhold og medarbejderforhold

Arbejdsmiljø og sikkerhed
Coop skal altid opnå 90% grønne smileys fra
Arbejdstilsynet.

99%

96,1%

94,4%

Arbejdsmiljø og sikkerhed
I 2021 skal antallet af arbejdsulykker med
fravær reduceres med 20% i forhold til 2015.

15%

2,5%

11,5%

Fastholdelse
I 2025 skal medarbejderomsætningen
være på 27%.

*

*

29%

Elever
I 2025 skal antallet af elever i Coop udgøre 9%
af vores fuldtidsansatte kolleger.

*

*

8%

Udsatte unge i fritidsjob
I »Coop Crew« skal min. 50% fortsætte i
et fritidsjob efter endt forløb.

*

*

54%

Mangfoldighed
Coop skal afspejle det danske samfunds
sammensætning i relation til medarbejdere
med anden etnisk herkomst end dansk.

*

*

14%

I 2021 har butikkerne haft flere besøg end tidligere fra Arbejdstilsynet.
De fleste anmærkninger har handlet om udarbejdelse af kemiske risikovurderinger samt manglende brug af værnemidler i forbindelse med
rengøring. Overordnet set er resultatet for året tilfredsstillende.
Det øgede fokus på arbejdsmiljø har igen i 2021 medført, at flere
medarbejdere har lavet anmeldelser. Medarbejderne er bl.a. blevet
opfordret til at anmelde covid-19-smitte som en arbejdsulykke,
hvis de har en formodning om, at de er blevet smittet i arbejdstiden.
I 2021 steg antallet af røverier. Derfor øges medarbejdertræningen,
så medarbejderne bliver bedre rustet til at håndtere butikstyveri og
røverier fremadrettet.
I 2021 har 6253 medarbejdere deltaget i uddannelse, og 2757
medarbejere er rokeret til nye stillinger på tværs af Coop.
I 2021 blev der oprettet tre hold af ledertrainees mod to hold i tidligere
år og syv hold af salgselever mod seks hold i de forrige to år.
Der blev udviklet fire nye skolemoduler for gourmetslagterelever på
tværs af Kvickly, SuperBrugsen og Irma med det formål at skabe et
internt fællesskab samt øge fagligheden i faget.
Gennem et træningsforløb i en butik i fakta, Coop 365discount eller
SuperBrugsen og i samarbejde med Ungdomsskoleforeningen
fik udsatte unge bedre chancer for at lykkes på arbejdsmarkedet.
I 2021 har 414 unge gennemført forløbet.

Mangfoldighed
Andelen af danskere med anden etnisk herkomst end dansk
var i 2021 14%. Den sammensætning er afspejlet i
medarbejdernes etniske herkomst.
Læs mere om Coops indsats for mangfoldighed
på side 13 i denne rapport.

Nyt mål defineret i 2021.

*

Indsatser og resultater fortsætter
i skemaet på næste side
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FOR FÆLLESSKABET
Udvalgte målsætninger, indsatser og resultater for 2021
2021-INDSATS

MÅLSÆTNINGER

Resultat 2019

Resultat 2020

Resultat 2021

Ligestilling og diversitet

Coop ambas bestyrelse
I 2025 tilstræbes en mere balanceret
kønssammensætning i bestyrelsen,
hvor kvinder udgør min. 40%.

22% kvinder
78% mænd

22% kvinder
78% mænd

33% kvinder
67% mænd

Coop ambas direktion
I 2025 tilstræbes en mere balanceret
kønssammensætning i direktionen,
hvor kvinder udgør min. 40%.

0% kvinder
100% mænd

0% kvinder
100% mænd

0% kvinder
100% mænd

Coop Danmarks A/S’ bestyrelse
I 2025 tilstræbes en mere balanceret
kønssammensætning i bestyrelsen,
hvor kvinder udgør min. 40%.

33% kvinder
67% mænd

17% kvinder
83% mænd

29% kvinder
71% mænd

Coop Danmarks A/S’ direktion
I 2025 tilstræbes en mere balanceret
kønssammensætning i direktionen,
hvor kvinder udgør min. 40%.

20% kvinder
80% mænd

20% kvinder
80% mænd

0% kvinder
100% mænd

Coop Danmarks koncernledelse
I 2025 tilstræbes en mere balanceret
kønssammensætning i koncernledelsen,
hvor kvinder udgør min. 40%.

*

*

26% kvinder
74% mænd

Fakta A/S’ bestyrelse
I 2025 tilstræbes en mere balanceret
kønssammensætning i bestyrelsen,
hvor kvinder udgør min. 40%.

0% kvinder
100% mænd

0% kvinder
100% mænd

0% kvinder
100% mænd

Fakta A/S’ direktion
I 2025 tilstræbes en mere balanceret
kønssammensætning i direktionen,
hvor kvinder udgør min. 40%.

0% kvinder
100% mænd

0% kvinder
100% mænd

0% kvinder
100% mænd

Alle ledere
Andelen af det underrepræsenterede køn
blandt alle ledere i Coop Danmark-koncernen
skal hvert år procentvis øges.

*

*

28%

Coop amba-koncernen
har udarbejdet en politik for mangfoldighed, som beskriver, at Coop
tilstræber en mere balanceret kønssammensætning i Coop amba og i
datterselskaberne. Dette defineres som bestyrelser, direktion samt
den øvrige ledelse. I hvert datterselskab er der opsat måltal for
kvinder i de øverste ledelseslag og i Coop Danmark A/S i de øverste
ledelseslag i butikkerne. Politikkerne implementeres via en række
konkrete indsatser, herunder fokus på mangfoldighed i rekrutteringen
til alle lederstillinger i Coop Danmark A/S, således at det tilsikres, at
der altid er kvindelige kandidater i feltet.
Coop ambas bestyrelse
I 2021 var formand og to øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg.
Formanden blev genvalgt. Til de to øvrige bestyrelsesposter blev
valgt én af hvert køn. Bestyrelsen er demokratisk valgt, og der
opfordres til lige opstilling af kvinder og mænd.
Coop ambas direktion
Direktionen er blevet udvidet med et nyt medlem fra den eksisterende
direktion i Coop Danmark A/S og består nu af to medlemmer.
Coop Danmark A/S’ bestyrelse
I 2021 er bestyrelsen udvidet fra seks til syv medlemmer.
Den nye bestyrelsesplads blev besat af en kvinde.
Coop Danmark A/S’ direktion
Ét nyt medlem er tiltrådt. Vurderingen var, at den valgte
kandidat var den bedste kandidat til jobbet.
Fakta A/S’ bestyrelse
Fakta A/S er et 100 procent ejet datterselskab, hvis rekrutteringsgrundlag til bestyrelsen består af den eksisterende direktion i
Coop Danmark A/S.
Direktionen i Fakta A/S
består af to personer. Ét nyt medlem er tiltrådt. Vurderingen var,
at den valgte kandidat var den bedste kandidat til jobbet.
Alle ledere
I forbindelse med udarbejdelsen af den nye HR-strategi for
Coop Danmark A/S blev der fastsat en ny målsætning om at
øge andelen af det underrepræsenterede køn for alle Coop
Danmark-koncernens ledere.

Nyt mål defineret i 2021.

*
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FOR NÆSTE GENERATION
Udvalgte målsætninger, indsatser og resultater for 2021
2021-INDSATS

MÅLSÆTNINGER

Resultat 2019

Resultat 2020

Resultat 2021

Madspild

Coops butikker skal kontinuerligt reducere
mængden af madspild til et absolut minimum.
Coops madspild opgøres i andelen (%) af
omsætningen, der ender som madspild.

2,0%

1,2%

1,1%

I 2030 skal Coop være klimapositiv i driften
med delmål om 75% reduktion af klimapåvirkningen herfra i 2025 (målt ift. 2018).**

- 19,8%

- 31,5%

- 37%

I 2025 skal koncernens energiforbrug reduceres
med 16,5% (målt ift. 2018).***

- 1,6%*

- 1,3%

+ 4%

Alle kølesystemerne i Coops enheder (frysere,
kølediske, køleskabe mv.) skal konverteres til
mindre klimaskadelige kølemidler.

Konverterede køleanlæg: 14
Tilbageværende ikke-konvertede køleanlæg: 557

Konverterede køleanlæg: 91
Tilbageværende ikke-konvertede køleanlæg: 466

Konverterede køleanlæg: 43
Tilbageværende ikkekonvertede køleanlæg: 413

Coop installerer hvert år i perioden 2020
til 2025 1 GW vedvarende energi.

Installation af solceller
blev påbegyndt i 2020

2,2 GW installeret

1,1 GW installeret

I 2030 skal den samlede klimagasudledning fra
produktion, forarbejdning, transport mv.
af alle varer, Coop sælger (Scope 3), være
reduceret med 20% (målt ift. 2019).

Basisår. Derfor ingen
sammenlignelige data
at rapportere

+ 2,2%

+ 5,2%

I 2030 skal den samlede klimabelastning fra
salget af fødevarer i Coops butikker være
reduceret med 24,6% (målt Ift. 2019).
Dette svarer til en relativ reduktion på 18,9 kg
CO2e/1000 kr. solgte fødevarer.

Klimapåvirkning fra fødevarer ift. omsætning:
77 kg CO2e/1000 kr.

Klimapåvirkning fra fødevarer ift. omsætning:
75,2 kg CO2e/1000 kr.

Klimapåvirkning fra fødevarer ift. omsætning:
74,7 kg CO2e/1000 kr.

I 2021 har Coop gennemført en række test og kampagner i udvalgte
butikker med henblik på national udrulning i årene fremover.
Resultatet for året er tilfredsstillende.

Klima
Egen drift samlet (Scope 1 & 2)
Coops klimaplan indeholder målsætninger for den samlede scope 1 &
2-relaterede udledning. I 2021 følger reduktionen i udledningerne fra
egen drift klimaplanens målsætninger.
Energi i egen drift (Scope 1 & 2)
Coop har fornyet indsatsen med energiledelsescertificering, ISO
50001. Derudover er udbygningen af vedvarende energi fortsat. Klimaplanens reduktionsmål for energiforbruget i Coops egen drift blev
ikke helt nået i 2021. Der iværksættes derfor en fornyet indsats i 2022.
Kølemiddelkonvertering
Køleanlæggene i Coops butikker skal konverteres til mindre klimaskadelige kølemidler. Dette arbejde har pågået over en årrække, og således
også i 2021.
Vedvarende energiproduktion
Coop har siden 2019 installeret solceller på tagene af en række butikker
og kontorer. I 2021 blev anlægget på Coops servicekontor i Albertslund
blandt andet indviet.
Klimapåvirkning i Coops værdikæde (Scope 3)
Coop har iværksat en række initiativer på tværs af værdikæden.
Dette inkluderer f.eks. udrulningen af elbilsladenetværk og indkøb
af 23 eldrevne varevogne til at bringe varer ud for Coop.dk MAD.
Indfasningen af elbiler fortsætter i de kommende år, ligesom det
forventes, at endnu flere varer vil blive fragtet med tog fra Spanien
i stedet for lastbil.
I en række af Coops butikker er der blandt andet testet løsninger til
information om klima og fødevarer (f.eks. KlimaGlad Mad), og der er
indledt samarbejde med en række leverandører om klimaforbedringer,
som blandt andet har medvirket til at understøtte energiinvesteringer
igennem Coop Crowdfunding.
Klimagasudledningen fra Coops samlede værdikæde (Scope 3)
udgøres af en lang række påvirkninger fra forskellige produktgrupper.
Den er, på trods af en mindre reduktion fra produktion og tilvirkning
af fødevarer, steget fra 2020 til 2021. Dette skal langt overvejende
tilskrives stigning i salg af brændstoffer fra OK tankanlæg.

Nyt mål defineret i 2021.

*

Til beregning af CO2e-udledningen er der brugt de bedst tilgængelige data. Det betyder,
at sidste års emissionsfaktorer er brugt, og nogle datapunkter er beregnet på baggrund
af historiske data. Resultatet er opgjort som den procentvise udvikling i forhold til 2018.

**

Resultatet viser den procentvise udvikling af
energiforbruget i forhold til 2018.

***

Indsatser og resultater fortsætter
i skemaet på næste side
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FOR NÆSTE GENERATION
Udvalgte målsætninger, indsatser
og resultater for 2021
2021-INDSATS

MÅLSÆTNINGER

Resultat 2019

Resultat 2020

Resultat 2021

Plastik

I 2025 skal andelen af konventionel plastik på
egne varemærker været reduceret med 25%
(målt ift. 2018).

2500 tons konventionel
plastik er reduceret om
året i forhold til 2018

2750 tons konventionel
plastik er reduceret om
året i forhold til 2018

3126 tons konventionel
plastik er reduceret om
året i forhold til 2018

I 2025 skal mindst 30% af plastikken i
Coops egne varemærker være lavet af
genanvendt plast.

Alle kødbakker er nu genanvendelige og lavet af
genanvendt plastik. Det
samme er emballage for
rengøringsmidler og
vaskemidler

Coops bæreposer er nu
produceret af genanvendt
plastik fra Coops egne
butikker og lagre

Den hårde plast i Coops
»C«-to-go-produkter
blev i 2021 produceret af
genanvendt plast. Det
svarer til ca. 132 tons
genanvendt plast

Palmeolieforbruget i alle Coops fødevarer i egne
varemærker skal altid være RSPO-certificeret.

100%

100%

100%

I 2022 skal al soja, der indgår enten direkte**
eller indirekte*** i produktionen af Coops egne
varemærker, være. bæredygtig.****

*

*

Følger planen.
Der er skabt overblik over,
hvilke leverandører der
anvender certificeret soja
eller køber kreditter

I 2022 skal 95% af alt affald genanvendes.

77%

77,9%

77,2%

Størstedelen af emballagen til frosne grøntsager er ændret til
udelukkende at bestå af plasttypen PE. Det betyder, at emballagen
nu kan sortes og genanvendes. Det var ikke tilfældet tidligere,
hvor emballagen bestod af flere forskellige typer plastik.
Derudover er emballagerne blevet mindre, hvilket har
reduceret med ca. 9,1 ton plastik.
Emballagen til produktserien »C« er omstillet til genanvendt plastik.
Læs mere om Coops plastikindsats på side 18 i denne rapport.

Biodiversitet
Coop har fortsat indsatsen i Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie
og deltaget aktivt i forhold til det nationale udspil for afskovning.
Coop har indleveret den første rapport til Dansk Alliance for
Ansvarlig Soja samt kortlagt status og barrierer for at
implementere soja-kravet fremadrettet.
Træning og uddannelse af leverandørerne har fortsat været i fokus.
Målet er at give leverandørerne et incitament til at indkøbe bæredygtig soja frem for at købe kreditter.

Affald
Alle butikker har arbejdet med at forbedre affaldssorteringen.
40 butikker har desuden testet det kommende affaldskoncept i fuld
skala, som skal udrulles til alle ca. 1000 butikker i 2022.

*

Nyt mål defineret i 2021.

Gælder alle egne varemærker, der indeholder
min. 5% soja

**

***
Gælder for alle egne varemærker,
hvor soja indgår indirekte i produktionen
(som foder), og som indeholder
min. 50% kød, æg eller mejeri.

Via vores varekrav yder vi indflydelse på vores leverandører og fremmer en proces mod mere
ansvarlig sojaproduktion. Soja defineres som bæredygtig, hvis det er verificeret af Coop, at sojaen
stammer fra et godkendt geografisk område, hvor der ikke er risiko for afskovning, eller hvis det er
certificeret af RTRS eller Proterra. Anvendes anden soja af leverandørerne, der er omfattet af målene,
skal dette dækkes af køb af kreditter fra RTRS eller Proterra, som sikrer, at der produceres ansvarlig
soja i en mængde tilsvarende den, der er anvendt i produktionen.
****
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