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Den grønne omstilling medfører nye 
kundekrav, der kræver konstant ud-
vikling i detailhandlen. Morgendagens 
brugsarbejdere er videbegærlige og 
ambitiøse på bæredygtighed. Og så står 
de i lydhør kontakt med nærmiljøet.

Vi behøver ikke spørge efter Stefan Ve-
dersø i SuperBrugsen på Nørrebrogade. 
Da vi ankommer, står han nemlig ude 
foran butikken, travlt beskæftiget med at 
vande buketter og ”trimme” avokado-op-
sætningen. Han modtager os med et smil.

”4000 kr. om dagen – det får vi ind på 
jordbær for tiden!”, udbryder han begej-
stret, idet han stolt viser os et bjerg af 
rasende populære danske sommerbær 
centralt placeret i forhallen. Bærrene 
er udelukkende økologiske, for Stefans 
brugs er ikke som de fleste.

Tårnhøj økoprocent
Stefan Vedersø er afdelingsleder i Grøn-
ten. Vi har sat ham i stævne – sammen 
med uddeler Stefan Nelth – for at tale 
om den bæredygtige udvikling i detail-
handlen. I den forbindelse udgør de to 
Stefanner fortroppen i Danmark, for Su-
perBrugsen på Nørrebrogade er landets 
førende på salg af økologiske varer.

”Det er svært at sige helt præcist, men 
økologi udgør 65-70% af vores sorti-
ment”, siger Stefan Nelth. ”Og det er vel 
at mærke fordelt på 12.000 varer – vi 
har et virkelig stort udvalg af produkter, 
du ikke finder i andre Coop-butikker”. 
Og hvordan kan det så være?

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed 
er ikke kun navnet på TV2s boligpro-
gram, men også en faktor, hvad økosal-
get angår. På landsplan er hovedstaden 
klart i førertrøjen. 

Statistikker fra 2016 viser, at økologi ud-
gør 12% af detailhandlen i København, 
mens eksempelvis Vestjylland halter no-
get bagefter med kun 5%. Salget buldrer 
dog fremad i alle landsdele. Danmarks 
Statistik oplyste sidste år, at danskerne i 
gennemsnit køber 12% økologisk.

Fra snak til handling
”Her på Nørrebro snakker folk ikke bare 
om bæredygtighed – de er også villige 
til at betale merprisen”, siger Stefan 
Vedersø. ”Udviklingen med alle vores 
økologiske og bæredygtige varer er 
kommet lidt af sig selv gennem kunde-
pres og efterspørgsel.”

Turen gennem butikken er da også en 
anderledes indkøbsoplevelse. Nye og 
sjældne produkter som økotamponer, 
genanvendeligt bagepapir og bam-
busundertøj falder i øjnene, ligesom 
veganerhylderne, grøntafdelingen og 
de mange økovine også skiller sig ud. 
Hvornår har du sidst set en plasticpose 
med egen udløbsdato?

De røde økomærker dukker op alle vegne 
i antal der bedst kan lignes med en val-
muemark. 

Som uddeler handler det om at finde 
gode, troværdige leverandører til de nye 
varegrupper. Og om at lytte til kunde-
forespørgsler, der i stigende grad foregår 
på butikkens facebook-side, som har 
hele 5000 følgere, hvoraf nogle af dem 
efterhånden er på fornavn med Stefan 
Vedersø.

Forbilledlighed motiverer
”Det motiverer mig at udvikle forbrugs-
vaner og optimere kundeoplevelsen, 
samt at fastholde traditionen med 
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bæredygtighed igen-
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bæredygtighed.

•  HK Handel 
Hovedstaden udby-
der nu uddannelsen
”Grøn Forandrings-
agent”, der gør det
let at forstå bære-
dygtighed og gøre
en positiv forskel på
arbejdspladsen.
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købmanden som omdrejningspunkt for 
lokalmiljøet – på en tidssvarende, kon-
stant optimerende måde”, siger Vedersø.

Stefan Nelths brugs har en lav perso-
naleomsætning. Selv de unge arbejdere 
bliver i årevis. Selv finder han en stor 
stolthed i at udvikle sit personale: 

” at rekruttere folk til at tage en karriere 
i denne branche og få mennesker til at 
lykkes, det er meget vigtigt for mig.” Når 
vi taler om, hvad der skal til for at lyk-
kes i detailbranchen, spores snakken 
hurtigt ind på viden om bæredygtighed. 
Stefan Nelth fortsætter:

”Når vi ansætter, så fortæller jeg de 
unge mennesker om den særlige profil, 
butikken har. Mange af de unge med-
arbejdere er i forvejen super opmærk-
somme på madspild og plasticforbrug. 
Det er dog ofte kun ét af tidens mange 
emner, de kender indgående.” 

Vidensløft som forskelsmarkør
Vedersø supplerer: ”Der er brug for et 
generelt vidensløft, for der er jo helt 
klart forskel på lokale varer, økologiske 
varer, fair trade, miljøvenlige materialer 
og så den rent klimavenlige agenda med 
lave CO2-udledninger. Og jo mere man 
ved om sit arbejde, jo sjovere er det.” 

Nelth fortsætter: ”Ligesom man spørger 
slagteren om, hvordan man skal stege 
kødet, så vil der også komme flere og 
flere spørgsmål til, hvordan man sæn-
ker sit CO2-aftryk gennem indkøbet.” 

”I dag slår man på egen slagter og 
bager, når man skal adskille sig fra 
konkurrenterne. Men 
viden om bæredygtighed, dvs. svarbe-
redskab og evnen til at kommunikere 

forskellene bliver vigtige differentiato-
rer i fremtiden, tror jeg.”

Stefan Vedersø viser os Coops app, der 
har fået en ny funktion kaldet ”Mit kli-
maaftryk”. Appen tracker brugerens ind-
køb og fortæller i nøjagtige tal om indkø-
bets CO2-udledninger. Man kan således 
se, hvilke produkter, der er værst og 
bedst for klimaet. Og eftersom daglig-
varerne står for 20% af det personlige 
aftryk, er der besparelser at hente.

Forpligtet til udvikling 
”På grund af Brugsen-brandet skal vi 
simpelthen gøre noget mere” siger Ste-
fan Nelth, ”Når du handler i Aldi eller 
Lidl har du ingen særlige forventninger. 
Man forventer større ansvarlighed af 
os, og Coop støtter op om den bære-
dygtige udvikling.”

Lokale grøntsager er de mest klima-
venlige fødevarer. 1 kg kartofler udleder 
kun 0.1 kg CO2 mod oksekødets 26 kg 
for samme mængde. Så det betyder 
noget, hvilken aftensmad danskerne 
inspireres til at lave.

”Traditionelt opbygger man jo aftens-
maden omkring et godt stykke kød 
eller fisk”, siger Stefan Vedersø, ”– så 
vælger man tilbehøret bagefter. Men i 
vores butik træder du ind i en bugnen-
de grøntafdeling med masser af lokale 
varer i sæson. Det kan måske ændre 
tilgangen.”

Nelth afslutter med en bemærkning, der 
afslører, hvorfor SuperBrugsen på Nør-
rebrogade fører an i feltet: ”Vi har jo altid 
travlt i denne branche, vi er altid lidt bag-
ud. Kunsten er at arbejde udover det, der 
kommer fra centralt hold, så vi langsomt 
rykker grænserne og gør en forskel.”
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