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Nyheter

Ledare
Fokus på
medarbetarna
det här numret är det
mycket om Dagligvarugalan. Ett av det bästa som
hände under kvällen var
att en av vinnarna, en av
medarbetarna hos Ica Kvantum
Landvetter, kom fram till mig
under galan för att berätta hur
mycket priset betyder för butikerna. Jag blev jätteglad, för det
innebär att galan fyller sitt syfte. Att det är det slitet, de långa
timmarna och arbetsglädjen som
hyllas under en kväll. Egentligen borde det hårda arbetet hyllas varje dag och alla segrar, små
UQOUVQTCDQTFGXKƂTCQHVCTG
Firandet behöver inte alltid vara
exklusivt, viktigare är det att
uppmärksamma och se sina medarbetare. Något som jag upplevde
att alla chefer som tog emot priser under kvällen också gjorde –
hyllade sina medarbetare.

I

DET ÄR EN BRA egenskap som

även som utmärker det svenska
ledarskapet. En annan bra ingrediens i det svenska ledarskapet
ÀTFGNCMVKIJGVQEJKPƃ[VCPFG
som tillsammans med en stor
dos självständighet skapar ett positivt arbetslag som uträttar mer.
En annan fråga som är minst
lika viktig för en bra arbetsmiljö
ÀTCVVFGVƂPPUHWPIGTCPFGRTQcesser på plats, något som är svårare i små organisationer och i
organisationer med hög omsättning av medarbetare. Otydlighet
kring processer, arbetsordning,
mandat och ansvar resulterar
förvånansvärt ofta i att även butiksmiljön är rörig. Det ena speglar det andra.
ORDNING OCH reda är viktigt på

alla plan i en organisation, inte
bara för medarbetarna, det ger
också tid och utrymme att möta
kunderna på ett bra sätt.
En bra chef kommer inte bara
med glada tillrop, en bra chef får
resurser av sina chefer att låta
vidareutbilda medarbetare och
hjälp att lyfta medarbetare vidare i karriären.
Glada medarbetare som får synas och höras, som får vara med
och utveckla butiken är också
medarbetare som presterar och
som vill ge det lilla extra när det
krävs.
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CHEFEN HAR ORDET

Hur blir ekologiskt
allas vardagmat?
VI SOM VERKAR i dagligvaru-

branschen kan se att hållbarhet
och ekologi är viktiga faktorer
HÒT XÁTC MWPFGT &GV ƂPPU GP
tydlig efterfrågan på ekologiska
produkter och den har nära nog
dubblerats under de senaste femsex åren, i alla fall att döma av
Coops försäljning av ekologiska
livsmedel. Den har gått från fem
till drygt 10 procent under samma period.
En anledning till att vi sett
denna ökning är att vi medvetet tog ner prisnivån på ett
antal ekologiska livsmedelskategorier, allt för att göra det möjNKIVHÒTƃGTCVVÀVCGMQNQIKUMV8K
har också arbetat hårt med vårt
sortiment och vi är stolta över

Debatt

att Änglamark – som lanserades för drygt 25 år sedan som ett
svar på våra medlemmars krav
på ekologiska produkter – också
är ett av Sveriges absolut starkasVGGMQNQIKUMCXCTWOÀTMGP8ÁTC
konsumenter efterfrågar också prisvärda svenska ekologiska
RTQFWMVGTOGFJÒINQMCNRTQƂN
Man vill ta ansvar i varje tugga
ned på landskapsnivå. Därför har
Coop redan initialt backat upp
bliekobonde.nu, som informerar
och stöttar bönder som vill ställa
om från konventionellt till ekologiskt.
SÅ HÄR LÅNGT är allt gott och

väl. Samtidigt dras ändå ekologiska produkter, i alla fall i vissa

kategorier, med utmaningen att
priset fortfarande är för högt för
gemene man. Ekologisk mat för
några är ingen bra ambition. Det
är glädjande att se att regeringen nyligen beslutat att öka stödet
till ekologiskt jordbruk. Men vad
kan vi i dagligvaruhandeln och
vi på KF som ägare av Coop göra
för att se till att alla våra medlemmar och kunder får tillgång
till prisvärda ekologiska matvaror sju dagar i veckan?
DET SJÄLVKLARA svaret är för-

stås att inte vänta på att efterfrågan ska komma, utan att själv
bidra. Detta gör vi redan, bland
CPPCVIGPQO8GEMCPU'MQFÀTXK
varje vecka sänker utvalda eko-
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logiska varor med 20-50 procent.
För oss inom kooperationen är
detta att leva våra värderingar, då
XKXGVCVVFGPPCGHVGTHTÁICPƂPPU
bland våra medlemmar. Det är
också en form av återbäring – på
detta sätt för vi tillbaka en del av
de vinster vi skapar i gemensamma inköp till våra medlemmar.
Samtidigt räcker det inte.
Hur kan vi i dagligvaruhandeln fortsätta att utmana oss
själva och nästa steg för att göra
ekologiskt till vardagsmat för
alla? Dessa funderingar är något
av det jag grubblar på under daICTPCsVKRUCOKIIÀTPCQOƃGT
långsiktiga samarbeten eller initiativ!

Sverige behöver danskt kött
tt välja kött från
landet du bor i är
ett naturligt val.
Sverige är också i
många fall en förebild när det gäller djuromsorg
och antibiotikaförbrukning.
Ett problem är att svenskt kött
inte räcker till för att möta konsumentbehovet. Därför behövs
import och danskt kött är ett
bra komplement. Om det griskött som importeras bara kom
från Danmark, skulle mängden
antibiotika nästan halveras för
det griskött som erbjuds på den
svenska marknaden.
I Sverige föds det inte upp
tillräckligt med grisar, vilket
innebär att självförsörjningsgraden för griskött endast är 70
%. Därför behöver dagligvaruhandel och grossister importera kött för att ha möjlighet att
möta konsumenternas efterfrågan.
Historiskt har Danmark varit
den viktigaste importören till

A

fattande hälsostyrSverige, men under de seningssystem. Dessa
naste åren har det förändåtgärder har innerats. Istället har importen
burit en bättre djuökat från länder som har
romsorg och en låg
mycket högre förbrukanvändning av antining av antibiotika än
biotika. Under periobåde Sverige och Danden 2009 – 2016 har
mark. Idag är Tyskland
användningen av antiden dominerande exporbiotika minskat med
tören till Sverige. Polen,
Christer Lundin.
25 procent. I DanSpanien och Italien har
mark används 44,9 mg
också ökat exporten till
antibiotika per kilo djur jämfört
den svenska marknaden.
med Sverige som använder 12,6
I den svenska köttdebatten
mg. Holland använder 69,9 mg,
ställs ofta Danmark mot SvePolen 151,2 mg, Tyskland 179,1
rige, som ett argument för att
mg och Spanien 317,1 mg. Geköpa svenskt kött. Det är en
nomsnittet i Europa är omkring
OÀTMNKIQTFHGLF8KUUGTNKIGP
OI -ÀNNC'58#% 
stämmer det att danska grisuppFaktum är att ”antibiotikafödare använder mer antibiofotavtrycket” – den mängd antitika än sina kollegor i Sverige,
biotika som används för att
men i ett internationellt perproducera det griskött som konspektiv ligger Danmarks försumeras på den svenska markbrukning på en betydligt lägre
naden – skulle halveras om allt
nivå.
importerat griskött ersattes med
Danmark har satsat myckdanskt kött.
et på förebyggande rådgivning
Sedan ett par år tillbaka gefrån veterinärer och ett om-

nomförs även ett omfattande åtgärdsprogram i Danmark för att
förbättra djuromsorgen för grisar. I maj var det premiär för en
ny djuromsorgsmärkning för
griskött. Genom att välja detta
kött till ett något högre pris driver danska konsumenter på utvecklingen så att djuromsorgen
förbättras ytterligare. På sikt
kommer detta system även omfatta andra köttslag.
De danska konsumenterna
har visat ett stort intresse. Sedan premiären i maj har Tulips
och Danish Crowns leveranser av
griskött med djuromsorgsmärket ökat snabbt till detaljhandeln.
Idag står griskött med djuromsorgsmärket för 25 procent av
försäljningen i Danmark.
Det är dags att vända blad
och se framåt. Danskt kött är
ett bra komplement i de svenska
kyldiskarna.
CHRISTER LUNDIN
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