
Ekohörnan

En viktig fråga i samhället handlar om att vi ska äta mer ekologisk mat 
för att det är bra för miljön, eller är det så? Därför bestämde vi oss att 
besöka Coop Forum i Varberg som har ett stort utbud på ekologiska 
varor och marknadsför sig som ett ekologiskt företag.

Vi är på väg till Coop för att intervjua Christer Kallis och Magnus Petersson, 
stormarknadschef. När vi kommer fram till Coop efter att ha cyklat i det kalla 
höstvädret kommer vi in i ett stimm av glada människor. Vi sitter i entrén och 
väntar på att Christer ska komma, medan folk går förbi oss med matkassar 
fyllda med varor. Vi känner hur vi fortfarande är mätta efter skolans lunch och 
hur nervositeten börjar komma. Han kommer efter en stund och efter vi hälsat 
går vi upp till kontoren och sätter oss ner i konferensrummet och inleder 
intervjun. 

Coop forum i Varberg är en mataffär som har tagit ett stort steg i utvecklingen 
till ekologiska varor. Butiken har större utbud än vad genomsnittet av alla 
Coop har. De har även ett eget ekologiskt märke som startade 1991 det heter 
Änglamark. Änglamark har allt från jordgubbssylt och falukorv till blöjor. Coop 
var först i Sverige med att skapa ett eget ekologiskt märke och detta är något 
som Christer och företaget är väldigt stolta över. 2019 kommer Coops alla 



butiker införa att man måste ha minst 
20% ekologiska alternativ. "Idag 
ligger Coop Forum Varberg på 11%", 
säger Christer med ett leende på 
läpparna.

Nu öppnas dörren och Magnus, 
butikschefen, kommer in för att delta i 
intervjun. Han berättar att ekologiska 
produkter har alltid varit dyrare och 
de är det även idag, men 
mellanskillnaden har minskat mycket. 
Christer säger att det beror på att 
kunderna har efterfrågat de 
ekologiska varorna och då kostar det 
mindre att producera dem. 

Coop Forum säljer mycket ekologiska frukter och grönsaker, säger Christer 
medan han kollar ut över butiken. Men även mycket mejerivaror, mjöl, oljor 
och det börjar även bli fler och fler som köper ekologiskt kött, instämmer 
Magnus. Coop i Varberg har tagit bort alla vanliga bananer och säljer nu bara 
ekobananer vilket är ett stort steg i utvecklingen. 
När vi senare går genom butiken ser vi att Coop 
även har en ekohörna där man bara finner 
ekologiska produkter. Utöver det har de även 
ekologiska varor på ordinarie hyllor som man 
hittar genom att Coop har skyltat med små gröna 
ekoskyltar. Magnus och personalen på Coop har 
även märkt av att fler har frågat efter vegansk och 
vegetarisk mat och kommer att utöka detta utbud. 
Magnus tittar upp på oss och skrattar lite under 
tiden som han förklarar att han inte riktigt vet 
skillnaden mellan vegansk mat och vegetarisk 
mat. Bönor har blivit mer populärt än innan, menar han. När man producerar 
vegansk eller vegetarisk mat behövs det inte lika mycket energi och det 
produceras mindre växthusgas. Detta blir då ett steg i rätt riktning för Coops 
miljötänk.   

Magnus och Christer tycker själva man borde köpa ekologisk mat för att det 
hjälper miljön och de som arbetar med produkterna. När vi importerar varor 
från andra länder har de inte samma regler som vi i Sverige har angående 
bekämpningsmedel. De som jobbar med det kan få i sig mycket starka gifter 

Faktaruta 

Om man finner någon av 
dessa symboler på sin vara vet man att 
varan är 100% ekologisk.



och det kan även finnas kvar i varan som vi köper i butik. Men Magnus och 
Christer är själva dåliga på att köpa ekologiska produkter, men de köper 
ekologisk frukt och grönt samt mjölk. 

När vi frågat klart frågorna tackar vi för att vi fick komma och ta deras tid i 
anspråk. Efter det att vi kommit ner från kontoret ser vi hur det fortfarande är 
ett myller av folk och känner lukten av nybakat bröd. Vi börjar själva prata om 
intervjun medan vi sakta men säkert cyklar tillbaka till skolan. Det vi kommer 
fram till är att Coop Forum i Varberg är en butik som satsar väldigt mycket på 
ekologiska varor och har ett väldigt stort utbud. Ekologisk mat kan bli vår 
framtid om alla samt jorden ska må bra. 

Av Disa Idewald och Clara Andersson, 14 år, Almers skola. 


