
Coop och mejerier 
 
Vi vill erbjuda kunderna marknadens bästa sortiment av mejeriprodukter. 
Arla har marknadens största sortiment av mejeriprodukter, samt flest ekologiska varor och 
kommer i och med avtalet att leverera ett större sortiment till Coops butiker. För att möta 
kundernas efterfrågan på bästa sätt kommer Arlas sortiment att komplettera varor från regionala 
och lokala leverantörer.  
 

Frågor och svar om avtalet med Arla  
Varför har Coop valt Arla som huvudleverantör för Mejeri? 

• Vi vill erbjuda kunderna marknadens bästa sortiment av mejeriprodukter.  
• Arla har det största och bredaste sortimentet och det största utbudet av ekologiska varor, 

samt en bra produktutveckling. 
• Vi har fått ett bra helhetserbjudande med hög service och bra inköpsvillkor, vilket ger bra pris 

till konsument. 
• För att möta kundernas efterfrågan kommer Arlas sortiment att kompletteras med varor från 

regionala och lokala leverantörer. 
 
Kommer ni nu att plocka bort andra mejeriers varor? 

• Vi har valt Arla som huvudleverantör, men det betyder inte att de kommer att vara vår enda 
leverantör. Vi tycker konkurrens är bra.  

• Vi kommer till stor del att komplettera befintligt utbud med produkter från Arla. 
 
Jag vill köpa lokalt producerad mjölk? 

• Det kommer även i fortsättingen finnas olika leverantörer av mjölk i butikerna.  
• Vi ska självklart sälja de produkter våra kunder vill köpa.  Därför är också avtalet med Arla ett 

svar på våra medlemmars och kunders önskemål eftersom Arla har det bredaste och största 
utbudet av ekologiska varor.  

 
Är Arlas mjölk verkligen svensk? 

• Ja, den röda Arla Ko-symbolen är en garanti för att det alltid är svensk mjölk i våra produkter. 
Det är dessutom alltid tydligt märkt på Arlas förpackningar var produkten är tillverkad. 

 
Betyder inte avtalet fler transporter och därmed negativ påverkan på miljö och klimat? 

• Miljö och transporter är en viktig fråga för både oss och Arla.  
• Bedömningen är att det inte blir fler transporter till butikerna. Samarbetet ger nya 

möjligheter att ytterligare effektivisera logistiken, se till att alla bilar är fulla och utnyttja 
befintliga transportflöden på ett bättre sätt.  

• Samtidigt är transporterna bara en del av mejerivarornas hela miljöpåverkan eftersom den 
största påverkan sker inom jordbruket.  

• Coop gör även annat för att minska klimatpåverkan i samband med transporter, bland annat 
lägger vi nu över stora delar av våra transporter från lastbil till järnväg. 

 
 


