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Formålet med dette materiale er at give erhvervsskolerne inspiration til arbejdet med caseeksamen og caseorienteret undervisning. 
Faktateksten er udarbejdet i 2015 af Den merkantile casekommission i forbindelse med den merkantile caseeksamen 2016-2017. 
Vær derfor opmærksom på, at oplysninger om virksomheden kan være forældede.
Hvis virksomheden skal bruges som case i undervisningen, bør der søges efter mere aktuelle oplysninger på internettet.
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Dansk Supermarked har på denne bekostning 20%

økonomisk tilbageløb til samfundet om året.
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CSR
Outsourcing

-
-

Corporate Social Responsibility
At sende arbejdsopgaver til
underleverandører

Social ansvarlighed

Hos Dansk Supermarked erkender man at 

social ansvarlighed er en opgave, der aldrig 

slutter. I Dansk Supermarked kaldes CSR 

derfor samfundsansvar. 

I samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 

samlede man i 2015 penge ind til Malawi.

Dette indsamlingsarbejde har indbragt 

Dansk Supermarked både danske og 

internationale fundraising priser.

Samfundsansvaret kommer til udtryk i:

 Outsourcing

 Fødevarer

 Økologi

 Stop Madspild
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Fokusområder 2015
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In-store plakater - Plakater inde i butikken

Hos Dansk Supermarked ønsker man at gøre 

forbrugerne endnu mere bevidste. Det vil man 

bl.a. gøre gennem:

 Stop madspild

 Mere information tilgængelig for

forbrugerne – kunder bruger 5-6 sek. på at

vælge en vare, når de handler. Derfor skal

kunderne have mere information – ikke

nødvendigvis på produktet, men også i

reklamer og in-store plakater.

 Større udbud af ansvarlige produkter i

butikken

o Måle salget af ansvarlige produkter

o Oplæring i ansvarlige produkter
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Miljømærkede varer

Inden slutningen af 2016 skal alle fiskevarer i 

Dansk Supermarkeds butikker være MSC eller 

ASC-mærkede. Dette betyder at fisken er fanget 

uden at true artens overlevelse.
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BSCI

Fairtrade

-

-

Business Social Compliance Initiative

Mærke, der sikrer at varen og

producenterne lever op til en række krav

om bl.a. løn- og arbejdsforhold.

Svanemærket

Nøglehulsmærket

The Accord on Fire and 

Building Safety in 

Bangladesh

-

-

-

Miljørigtigt fremstillede produkter

Sunde varer m. flere fibre osv.

Organisation stiftet i maj 2013 

mellem firmaer og fagforeninger 

for sikkerhed på fabrikkerne

Dansk Supermarked udvider hele tiden sit 

sortiment af Fairtrade produkter. Derudover 

forhandler Dansk Supermarked også økologi, 

lokale danske varer samt svane- og 

nøglehulsmærkede varer. 

Dansk Supermarked har forpligtet sig under 

BSCI siden 2006. Det betyder, at man som 

virksomhed skal sørge for at der er ordentlige 

arbejdsforhold for produktionsvirksomhederne 

og for bønderne på verdensplan. 

Som følge af tragedien i Bangladesh i 2013 

indgik Dansk Supermarked i The Accord on 

Fire and Building Safety in Bangladesh. Det er 

en organisation, der sørger for fabrikkerne, 

som bl.a. Dansk Supermarked bruger til at 

producere varer, lever op til brand- og 

elektricitetssikkerhed. 
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Miljø-butikkerne 2015

I alle Dansk Supermarkeds butikker er der 

allerede (eller også er det på vej) lavenergi-

kasseapparater, LED-pærer i lamperne og 

energibesparende kølere og frysere. 

På nogle af Dansk Supermarkeds butikker og 

varehuses parkeringspladser er det muligt at 

tanke sin el-bil op, mens man handler. Dette er 

muligt, fordi Dansk Supermarked samarbejder 

med Clever, den førende danske operatør 

inden for el-stationer til el-biler.
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Sponsorater og donationer

• AP Grønt

• Leverandør af salater og kål til bl.a.

Dansk Supermarked. Sammen med AP

Grønt undersøger Dansk

Supermarked, hvorfor danskerne har

så stort et madspild; 700.000 ton mad

om året.
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Dansk Supermarked samarbejdede 2015 med:

 Folkekirkens Nødhjælp

 Indsamling til Malawi

 FødevareBanken

 Indsamling af fødevareoverskud til

borgere, der har brug for en

håndsrækning

 WeFood – et nyt projekt i samarbejde med

Folkekirkens Nødhjælp, der skal åbne i

slutningen af 2015 på Nørrebro i

København. Målet med WeFood er, at

bekæmpe madspild i Danmark.




