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»  Ekonomisk nytta, matinspiration och hållbar utveckling har stått 
i fokus för KFs fortsatta utvecklings- och förnyelsearbete under 
2010. Med entreprenörsanda moderniserar KF verksamheten för 
att möta konsumenternas nya behov och skapa det ledande och 
mest innovativa detaljhandelsföretaget.«
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konsumentkooperatIonen

Totalt 2010 totalt 2009
Nettoomsättning, mkr 44 768 45 336
Resultat efter finansnetto 2), mkr 959 1 037
antal butiker 866 863
Medelantal anställda 14 638 14 803

Över tre miljoner människor är medlemmar i någon av 
landets 44 konsumentföreningar. Genom föreningar-
nas medlemskap i Kooperativa Förbundet äger dessa 
föreningar detaljhandelskoncernen KF med coop som 
kärnverksamhet. KF-koncernen äger drygt hälften av 
landets coop-butiker. Resterande coop-butiker ägs 
direkt av 39 olika konsumentföreningar, så kallade 
detaljhandelsdrivande föreningar. De övriga fem före-
ningarna är renodlade medlemsfrämjande föreningar 
och driver inga egna butiker. KF och konsumentföre-
ningarna bildar tillsammans konsumentkooperationen.

Kooperativa Förbundet, KF

Detaljhandels- 
drivande föreningar

(av konsument-
föreningarna  
direktägda  

coop-butiker)

3 miljoner medlemmar

44 konsumentföreningar

Dagligvaru-
gruppen

Coop Butiker &  
Stormarknader

Coop Inköp  
& Kategori  

Coop Logistik

MedMera Bank

Coop Marknad1)

Medie-
gruppen

KF Media

Akademibokhandeln

Bokus

Norstedts

Rabén & Sjögren

Fastighets-
gruppen

KF Fastigheter

Handels- 
bodarna

Invest-
gruppen

KF Invest

KF Sparkassa

Läckeby  
Water Group

Löplabbet

Leos Lekland

PAN Vision

Övriga 
bolag

Vår Gård  
Saltsjöbaden

KF Gymnasiet

Kronans  
Droghandel

KF Shared  
Services

Tidningen Vi

1)  Konsumentkooperationens samlade resultat och omsättning är en indikativ proforma. 
Konsumentkooperationen omfattar Kooperativa Förbundet och konsumentföreningarna. 

2) Före engångskostnader.

konsumentkooperatIonen 1)

1)  coop Marknad är ett gemensamt 
marknadsbolag för coop och de 
detaljhandelsdrivande  föreningarna. 
Bolaget togs i drift 1 januari 2011.
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Dagligvarugruppen
Verksamhetsområdena inom dagligvarugruppen är: coop Butiker & Stormarknader, där 
coop, Daglivs och Mataffären.se ingår, MedMera Bank aB samt coop Inköp & Kategori 
med dotterbolaget coop Logistik. Dagligvarugruppen svarar för drygt hälften av daglig-
varuhandeln i Sveriges 760 coop-butiker. Resterande butiker ägs och drivs direkt av 
detaljhandelsdrivande konsumentföreningar. Från och med 1 januari 2011 ingår även 
coop Marknad aB i dagligvarugruppen. 

kf-koncernen

Kooperativa Förbundet, KF, som är förbund för landets 44 konsumentföreningar  
är samtidigt en detaljhandelskoncern med dagligvaruhandel som kärnverksamhet. 
KF har två huvudsakliga affärsområden – dagligvarugruppen och mediegruppen. 

2010 2009
Nettoomsättning, mkr 32 536 32 921
Rörelseresultat 1), mkr 478 533
Medelantal anställda 7 278 7 304

1) Före engångskostnader och inklusive MedMera Banks finansnetto.

2010 2009
Nettoomsättning, mkr 553 621
Rörelseresultat 1), mkr 329 267
Medelantal anställda 110 112

1) Inklusive reavinster och före engångskostnader.

Fastighetsgruppen
Inom fastighetsgruppen ligger KF Fastigheter 
som är ett av landets ledande fastighetsföre-
tag. KF Fastigheter förvaltar och utvecklar 
handelsanläggningar samtidigt som bolaget 
är en viktig stödfunktion för den konsument-
kooperativa detaljhandeln.

Investgruppen
Inom gruppen ligger KF Invest som utgör 
koncernens finansfunktion och KF Sparkassa 
som förvaltar inlåning från medlemmarna 
och erbjuder konkurrenskraftig ränta på 
spar konton. I denna grupp ingår även Löp-
labbet, miljöteknikföretaget Läckeby Water 
Group, Leos Lekland och PaN Vision.

Övriga bolag
till övriga bolag hör konferensanläggning-
en Vår Gård Saltsjöbaden, KF Gymnasiet,  
tidningen Vi, det interna service- och 
kompetens bolaget KF Shared Services  
samt del ägande i Kronans Droghandel  
(20 procent).

2010 2009
Nettoomsättning, mkr 1 954 2 177
Resultat efter finans-
netto1), mkr 160 321
Medelantal anställda 474 468

1) Före engångskostnader.

2010 2009
Nettoomsättning, mkr 309 266
Rörelseresultat 1), mkr –26 –7
Medelantal anställda 253 204

1) Före engångskostnader.

2010 2009

Nettoomsättning, mkr 1 890 1 865
Rörelseresultat 1), mkr –107 –23
Medelantal anställda 641 664

1) Före engångskostnader.

Mediegruppen
KF Media bildades 1 juli 2010 och omfattar KFs förlags- och bokhandelsverksamheter, det 
vill säga Norstedts, Rabén & Sjögren, akademibokhandeln och Bokus.

fastIghetsgruppen Investgruppen

medIegruppen

daglIgvarugruppen

ÖvrIga bolag
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vd om året som gått

•	 	En	ny,	långsiktig	kommersiell	strategi	för	daglig		- 
varugruppen formulerades.

•	 	Coop	Marknad,	ett	gemensamt	marknadsbolag	för	
 dagligvarugruppen och de detaljhandelsdrivande 
 föreningarna, formades.

•	 	KF	Media,	som	omfattar	KFs	förlags-	och	bokhandels-
verksamheter, bildades för att tillvarata de möjligheter 
som finns inom medieområdet och möta de förändringar 
som sker på bokmarknaden.

År 2010 har präglats av fortsatta stora förändringar, utveckling och en ny entreprenörs-
anda för att möta nya konsumentbehov hos våra drygt 3 miljoner medlemmar och ägare. 
ekonomisk nytta, matinspiration och hållbar utveckling har stått i fokus. KF-koncernen 
har därför under senare år utvecklats från att vara ett renodlat holdingbolag till att bli en 
koncern med ett direkt operativt ansvar för Sveriges näst största dagligvaruföretag, coop. 
Dagligvarugruppen har i sin tur omstrukturerats och effektiviserats. Utöver detta har 
 koncernens starka position inom medieområdet också genomgått en omfattande om-
orientering. Även inom koncernens fastighetsgrupp har utvecklingen varit intensiv för  
att skapa attraktiva handelscentrum och nya butiker för coop.

Dessa koncernmässiga förändringar har i vissa avseenden varit 
omvälvande. Mycket har utvecklats över förväntan under senare år 
men utmaningar saknas inte i en marknad som ständigt förändras.

Plattformen lagd

Den största förändringen har skett inom dagligvarugruppen där för-
bättrings- och utvecklingsprogrammet startade 2008 och som i och 
med utgången av 2010 är avslutad. För att skapa en uthållig och 
stabil lönsamhet återstår dock att slutföra ett antal strukturella och 
verksamhetsmässiga justeringar, framförallt inom butiksverksam-
heten där ett antal stormarknader som inte har förutsättningarna att 
bli lönsamma kommer att avvecklas eller konceptförändras. Även 
arbetet med att minska äldre stormarknaders försäljningsytor fortsät-
ter under kommande år. totalt har försäljningsytorna reducerats med 
cirka 40 000 kvadratmeter under 2010. ambitionen har under 
senare år varit att skapa ett samlat coop för hela Sverige, som är 
 tydligare, mer offensivt, modernare och lönsammare. helt enkelt  
ett coop som ger bättre ekonomisk nytta för medlemmarna, mer 
matglädje och inspiration och som ligger i framkant när det gäller 
hållbar konsumtion. Plattformen till detta är nu på plats.

Dagligvaruhandeln svagare än väntat

Dagligvaruhandelns försäljning blev svagare än väntat i Sverige under 
2010 . Även om avslutningen av året blev relativt god blev årsutfallet 
som helhet sämre än väntat. Det finns olika förklaringar till detta. 

 Framförallt har hushållen prioriterat kapitalvaror och restaurangbesök, 
vilket bidragit till svag volym- och prisutveckling för dagligvaruhandeln. 

Investeringstakten har varit hög inom detalj- och dagligvaruhan-
deln under senare år, vilket gör att marknaden visar tecken på att 
vara något överetablerad ur ett kortare perspektiv. Det gör att lön-
samheten kommer att vara pressad och konkurrensen ännu hårdare. 
endast de butikskoncept som har en tydlig profil har fortsatt goda 
möjligheter att utvecklas starkt. eftersom modernisering och etable-
ring av nya coop-butiker varit eftersatt under flera år har det varit 
nödvändigt med ett omfattande investeringsprogram, vilket i det 
korta perspektivet påverkar resultat och försäljning negativt, men på 
några års sikt är det värdehöjande. Under året har två nya koncept-
butiker öppnats som ett led i arbetet att utforma nästa generations 
butiker inom segmentet storbutiker och stormarknader. Därmed har 
coop i Sverige, som Sveriges enda dagligvaruföretag som ägs av sina 
kunder och med en stark hållbarhetsprofil, goda förutsättningar att 
hävda och stärka sin position.

Ny kommersiell strategi

KFs dagligvarugrupp har de senaste tre åren minskat sina kostnader 
med cirka 2 mdr kronor, och investeringstakten i förnyelse, moderni-
sering och etablering av nya butiker har varit mer omfattande än på 
tio år. Dessutom har omstruktureringen av dagligvarugruppen med-
fört extraordinära kostnader om cirka 1,4 mdr kronor. Utöver detta 
har en ny kommersiell strategi lanserats för coop i Sverige och ett 

året 2010 i korthet

•	 	En	modern	form	av	medlemsåterbäring	infördes.
•	 	Coop	Prima,	ett	exklusivt	eget	varumärke,	lanserades.	
•	 	Dagligvarugruppens	arbete	mot	en	mer	effektiv	och	

hållbar logistiklösning och mot branschledarskap 
 fortlöpte. 

•	 	KF	Fastigheters	största	utvecklingsprojekt	någonsin,	
handelsplatsen Bromma Blocks, invigdes. 
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särskilt bolag, coop Marknad, har bildats för att stärka varumärket  
coop och det samlade medlemserbjudandet. Genom att coop i hela 
Sverige, det vill säga inklusive detaljhandelsdrivande föreningar, har 
ett gemensamt inköps- och logistikbolag och numera ett marknads-
bolag som utvecklar coops kommersiella strategi, har goda förutsätt-
ningar nu skapats för att stärka lönsamheten och tillväxten. en viktig 
del i den nya kommersiella strategin var det historiska beslutet att 
återinföra återbäringen i modern form, medlemsåterbäringen lanse-
rades i december.

Med god lönsamhet skapas möjlighet till en grön tillväxt – att växa 
genom att svara upp mot konsumenternas ökade efterfrågan på mil-
jömässigt och socialt hållbar konsumtion – som är en annan central 
del i strategin. Minskad klimatpåverkan och fortsatt utveckling av ett 
hållbart sortiment är prioriterade åtgärder. att coop nyligen utsågs 
till Sveriges mest hållbara varumärke i den stora konsumentunder-
sökningen Sustainable Brands, understryker att vi har ett stort för-
troendekapital i detta arbete.

Inom logistikområdet har effektiviseringsarbetet fortsatt men ytter-
ligare rationaliseringar återstår. Den nya logistik- och terminalstruk-
turen ska vara fullt genomförd 2012.

Under året träffades en överenskommelse om att avveckla ägandet 
i coop trading för att i egen regi utveckla en ny nonfood-strategi och 
egna varumärken. Utökning av sortimentet egna varumärken är en 
högprioriterad fråga, framförallt när det gäller coop Änglamarkspro-
dukter och det nya premiumvarumärket coop Prima.

Under året bildades affärsområdet KF Media för att dels kunna 
 tillvarata de effektiviseringsvinster som finns mellan de ingående 
enheterna och dels för att möta det nya medielandskapet som växer 
fram där mediekonsumtionen och produktutvecklingen tar sig nya 
uttryck. Genom samordning kan mediegruppen ta tillvara, integrera 
och utveckla hela värdekedjan från ax till limpa, vilket ger ökad kva-
litet och ett större utbud. Den fysiska bokhandeln har haft och har 
det ansträngt, vilket resultat- och försäljningsmässigt varit negativt 
för akademibokhandeln. De åtgärder som nu genomförs kommer 
dock på några års sikt att förbättra resultatet påtagligt. akademibok-
handeln är och ska förbli den ledande bokhandelskedjan i Sverige.

Fastighetsbranschen påverkades starkt av den globala nedgången 
i ekonomin som startade 2008. Flertalet av de större fastighets-
projekten kom att bedrivas på sparlåga. Mot denna bakgrund är  

det extra tillfredsställande att en av KFs större fastighetsinvesteringar 
genomfördes i Bromma. Bromma Blocks öppnades i september 
2010 och har blivit en av europas mest intressanta handelsplatser. 

KF Invest redovisar ett starkt resultat i sin kapitalförvaltning och 
ingående investeringar i Läckeby Water Group, Löplabbet och nyin-
vesteringen i Leos Lekland har en god utveckling.

Det samlade koncernresultatet är i nivå med förväntan och belas-
tas som planerat av stora engångskostnader som ett led i arbetet 
med att omstrukturera koncernen till en verksamhet där dagligvaru-
handeln utgör det dominerande affärsområdet.

I och med 2010 avslutas ett radikalt förändrings- och förnyelsear-
bete som vänt en negativ utveckling för koncernen och lagt basen för 
en god utveckling för den samlade konsumentkooperationen. 

Stockholm den 28 februari 2011

Lars Idermark

Vd och koncernchef

» Plattformen är nu lagd för att 
skapa en uthållig lönsamhet 
och tillväxt.«

2010 2009
Nettoomsättning, mkr 36 659 37 209
Balansomslutning, mkr 21 580 21 327
Resultat efter finansiella poster före  
engångskostnader, mkr 479 651
avkastning på sysselsatt kapital, % 4,4 6,8
avkastning på eget kapital, % 1,7 3,4
Soliditet, % 31,3 31,4
antal butiker 459 453
Medelantal anställda 8 823 8 807

nyckeltal, kf-koncernen
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återbÄrIngen skapar  
ett Ännu bÄttre coop

en viktig del i coops nya kommersiella strategi är återinförandet av medlems-
återbäringen för alla medlemmar i coop. I och med lanseringen den 1 december 
2010 erbjuder coop dagligvarumarknadens bredaste och bästa lojalitetsprogram.

Det nya programmet innebär att medlemmarna får mellan 1 och  
5 procent i återbäring beroende på hur mycket de handlar och att 
återbäringen betalas ut i reda pengar.

Utöver återbäringen får alla medlemmar kontinuerligt bra erbju-
danden i coops butiker och stormarknader, attraktiva erbjudanden 
från coops samarbetspartners samt möjlighet att vara med och 
påverka. 

Den nya återbäringen gör det mer lönsamt att vara trogen coop-
medlem. När fler inser den ekonomiska nyttan är tanken att fler ska 
bli medlemmar, att fler ska handla på coop och att strökunder ska 
förvandlas till stamkunder och koncentrera sina inköp till coop. Det 
gör coop mer lönsamt, vilket gör det möjligt att ytterligare förbättra 
butikerna och erbjudanden till medlemmarna. 

Återbäringen utgör en återgång till kooperationens grundvärderingar 
och anpassar dem samtidigt till det moderna samhället. Återinföran-
det av medlemsåterbäringen är ett viktigt led i omdaningen av KF till 
en innovativ, lönsam och ledande detaljhandelsaktör. Ju mer med-
lemmarna handlar på coop, desto mer får de tillbaka, samtidigt som 
företaget kan driva på utvecklingen i linje med verksamhetsidén om 
att skapa ekonomisk nytta och underlätta en hållbar konsumtion.

medlemsåterbÄrIng I ett hIstorIskt perspektIv

1899 1970-
talet

1988

Test av nytt medlemskort 
Aktiv-kortet. Gotland var 
först ut

1993 1996

MedMera premieprogram 
med gemensamt bonus-
system för alla medlemmar

Medlemskortet MedMera 
introduceras med betal-
funktion

2009 20101920-
talet

Kvitton samlades och vid 
årets slut var det dags för 
återbäring på cirka 3%

Coop inför medlems åter-
bäring. Coops medlemmar 
får upp till 5% tillbaka

Kooperativa 
Förbundet 
grundas. 
Rena och 
oförfalskade 
varor 470 mkr i premie-

checkar delades ut
Återbäringen försvinner 
successivt under 30 år 

Ökad 
medlems-
återbäring

coop blir  
mer lönsamt

mer attraktiva 
butiker och  
erbjudanden

fler handlar  
och de  

handlar mer

den moderna återbÄrIngen  
ger mervÄrde fÖr alla parter
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att skapa nytta
affärsnytta, medlemsnytta och samhällsnytta är övergripande mål för och syftet med KFs  
verksamhet. affärsnytta handlar om att uppnå en lönsam och värderingsprofilerad detaljhandel. 
Medlemsnytta innebär att skapa ett medlemskap som ger ett tydligt mervärde. Samhällsnytta  
syftar övergripande till att bidra till en hållbar utveckling för både människor och miljö.

Verksamhetsidé
att skapa ekonomisk nytta och samtidigt 
göra det möjligt för medlemmarna att i sin 
konsumtion bidra till en hållbar utveckling 
för människor och miljö.

Vision
att vara det ledande och mest innovativa 
detaljhandelsföretaget och branschens främ-
sta språkrör och inspirationskälla för hållbar 
konsumtion.

Värdegrund
KFs strategiska arbete tar avstamp i konsu-
mentkooperationens 111-åriga värdegrund. 
Än idag styr den värdegrund som låg bakom 
bildandet av konsumentkooperationen: 
•	Medlemsägande
•	Nytänkande
•	Omtanke om människor och miljö
•	 Inflytande
•	Ärlighet

Verksamhetsidé, vision och värdegrund

Affärsnytta
Lönsam och värderingsprofilerad 
daglig varuhandel

 

Medlemsnytta 
Prisvärda, hållbara varor/tjänster och 
ett gott samvete

Samhällsnytta
Bidra till hållbar utveckling för både 
människor och miljö

Mål
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KF-koncernens strategier för 2010–2013 har  
grupperats under fyra rubriker:

Lönsamhet
•	 	Lönsamhet	i	nivå	med	marknaden	för	samtliga	 

affärsområden
•	 	Fokusera	på	kärnaffären;	dagligvaru-	och	detaljhandeln
•	 	Uppnå	ökad	kostnadseffektivitet	genom	kontinuerligt	

förbättringsarbete
•	 	Verka	för	ökad	samverkan	inom	koncernen	och	inom	

konsumentkooperationen för att tillvarata potentiella 
synergieffekter

Tillväxt
•	 	Skapa	nya	affärsmöjligheter	där	affärs-,	medlems-	och	

samhällsnyttan kan samverka
•	 	Utveckla	och	stärka	koncernens	olika	varumärken	 

ur ett portföljperspektiv där tydliga värderingar och  
profil framgår

•	 	Uppnå	ett	förbättrat	samarbete	med	kunder/medlemmar	
och partners genom aktiv dialog och nya påverkans-
former

Innovation
•	 	Bedriva	aktivt	utvecklingsarbete

Hållbar utveckling
•	 	Ledande	inom	området	hållbar	utveckling	–	grön	tillväxt
•	 	Utveckla	organisationen	genom	att	attrahera,	tillvarata	

och utveckla medarbetarnas kompetens

Strategier

•	Konsekvent genomförande av coops 
kommersiella strategi som ska leverera 
de tre moderna löftena – ekonomisk 
nytta, ekologisk/hållbar nytta samt mat-
glädje och inspiration

•	Utveckling av den kommersiella strate-
gin genom det nya gemensamma mark-
nadsbolaget coop Marknad – för att 
bland annat stärka varumärket coop och 
det samlade medlemserbjudandet

•	Fortsatt modernisering av butiksbestån-
det och utveckling av nästa generations 
butikskoncept inom prioriterade segment

•	Nya partnerskap som ökar coops 
 konkurrenskraft och stärker medlems-
erbjudandet

•	coop Inköp & Kategori har fortsatt fokus 
på att fullfölja arbetet med inköpsförde-
lar, utveckling av sortiment samt att 
sätta den nya logistikstrukturen på plats 

•	KF Fastigheter ska säkra de bästa lägena 
för kooperationens nya butiker, samt öka 
utvecklingstakten i den egna fastighets-
portföljen. arbetet med att skapa klimat-
neutrala handelsplatser har hög prioritet

•	KF-koncernen går från aktivt arbete för 
minskad klimatpåverkan till en kraftfull 
satsning på grön tillväxt

•	 Inom KF Media fortsätter förbättringsar-
betet för att effektivisera verksamheterna 
och stärka kunderbjudandet

•	hR-arbetet har fortsatt fokus på en bred 
kompetensutveckling av samtlig personal 
samt ledarskapsutveckling 

» Nu är basen lagd för en god 
utveckling för den samlade 
konsumentkooperationen.«

I fokus 2011
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»  Återinförandet av medlemsåterbäringen är ett viktigt led i 
omdaningen av KF till en innovativ, lönsam och  ledande  
detaljhandelsaktör. Ju mer medlemmarna  handlar på Coop, 
desto mer får de tillbaka, samtidigt som företaget kan driva 
på utvecklingen.«
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DagligvarumarknaDen

Dagligvarumarknaden utvecklades svagare än förväntat under 2010 med tanke på den  
goda ekonomiska utvecklingen i sverige. råvarupriserna på vissa grödor sköt i höjden under 
årets senare del, men fick inga omedelbara effekter på konsumentpriserna före årets utgång. 
en fortsatt mycket stark trend är ansvarsfull och hållbar utveckling, vilket återspeglas i det 
stora intresset för ekologisk och närproducerad mat. 

Dagligvaruförsäljningen lägre än förväntat

Detaljhandelns omsättning mätt i fasta priser 
ökade med 3,3 procent under året. Dagligva
ruhandeln som omsatte 277 miljarder kronor 
ökade med endast 0,5 procent medan sällan
köpshandeln som omsatte 340 miljarder kro
nor ökade med hela 5,6 procent i fasta priser. 

stigande optimism tillsammans med 
sänkta skatter, låg inflation och låga räntor 
banade väg för ökat konsumtionsutrymme 
under året. trots det var tillväxten i daglig
varuhandeln svag. en förklaring kan vara  
att de höga elpriserna som skapades av det 
kalla vintervädret tog köpkraft från hushållen. 
en annan att restaurangbesök och köp av 
kapitalvaror prioriterades framför konsum
tion av dagligvaror. 

Höjda råvarupriser

råvarupriserna sköt i höjden under 2010. 
hög efterfrågan i kombination med dåliga 
skördar höjde priset på framför allt vete och 
socker, vilket leder till att livsmedelsindustrin 
får ökade kostnader som de önskar föra 
vidare till detaljistledet. Det råder dock delade 
meningar om de höjda råvarupriserna kom
mer att få betydande genomslag i form av 
stigande konsumentpriser i den svenska 
handeln. Delvis kompenseras råvarupris
höjningarna av den starka kronan mot euron 
och dollarn. Klart är dock att de stigande 
råvarupriserna leder till hårda prisförhand
lingar mellan producenter och handeln när 
kontrakten löper ut. 

trots att maten blivit dyrare lägger svensk
arna fortfarande en relativt liten del av 
inkomsten på matinköp. I genomsnitt spen
deras tolv procent av inkomsten på livs
medel och alkoholfria drycker. Prisernas 

påverkan på konsumtionen är begränsad 
och varierar mellan olika livsmedel. 

Konkurrenssituation 
Under 2010 öppnade Ica 13 nya butiker, 
stängde 23 och konverterade sex butiker. 
bland de nyöppnade var ICA to go, Icas nya 
butikskoncept för högtrafikerade storstads
lägen. Konceptet erbjuder framför allt färdiga 
måltider.

Coop butiker & stormarknader öppnade 
nio butiker, konverterade två och stängde 
sju butiker under året.

axfood etablerade sju nya butiker, förvär
vade fem och sålde eller lade ned sju butiker. 
Dessutom konverterade de fem av sina 
hemköpbutiker till Willys. 

Under året bytte bergendahlsgruppen 
namn till bergendahls Food i syfte att förtyd
liga företagets affärsidé. bergendahlsägda 
City Gross har ambitionen att etablera fyra–
fem City Gross årligen i syd och mellan
sverige med målet 60 butiker totalt i sverige.

lågpriskedjan Netto har haft en etable
ringstakt på 25–30 butiker per år i sverige 
med ett mål på 400 butiker. Utvecklingen 
tyder dock på att Netto i framtiden inte 
 kommer att hålla samma etableringstakt 
som under första årens frammarsch på 
marknaden.

Koncentration till färre och större butiker

De 15 senaste åren har antalet butiker ökat i 
sällanköpshandeln medan de minskat i dag
ligvaruhandeln. Det är främst mindre företag, 
med endast ett försäljningsställe, som slagits 
ut inom dagligvaruhandeln. Det innebär att 
både antalet företag och antalet butiker har 
minskat. Det innebär också att de största 



12 | KF VerKsamhetsberättelse 2010

VerKsamheteN 2010 | DaGlIGVarUmarKNaDeN

aktörernas andel av dagligvarumarknaden 
ökat. 1998 hade de fem största aktörerna en 
marknadsandel på 69 procent, vilket hade 
ökat till 76 procent tio år senare. Dessutom 
skedde en förskjutning av omsättningens 
fördelning från mindre butiker till större buti
ker under samma period. 2008 hade butiker 
med en omsättning över 20 mkr en mark
nadsandel på 85 procent. motsvarande 
siffra tio år tidigare var 68 procent.

allivsbutikerna står fortfarande för unge
fär hälften av den svenska dagligvaruhan
delns omsättning. Konceptet stormarknad 
är starkt, men har en del utmaningar fram
över. bland annat har många stormarknader 
alltför stora ytor för nonfoodsortimentet. Nu 
pågår en utveckling där säljytorna minskas 
och erbjuds till kompletterande verksamhe
ter – både i egen regi och i samarbete med 
externa partners, till exempel apotek och 
posthantering. bekvämbutikerna som 

7eleven och statoil är den till antalet största 
butikskategorin i sverige. 

Trender

Det är framför allt tre huvudtrender som blir 
allt tydligare på dagligvarumarknaden. 

1) HÅllbarHet oCH Hälsa i FoKus

•  Den ekologiska trenden har bara börjat 
och fokus på frågor om ekologi, hälsa och 
hållbar utveckling förväntas öka markant 
under de närmaste 15 åren. Några av värl
dens största koncerner för konsumentvaror 
satsar hårdare än någonsin på miljöansvar 
och hållbar utveckling med kraftfulla pro
gram. Nytt är att programmen innehåller 
tydliga och kvantifierbara målsättningar, 
att arbetet omfattar produkternas hela 
livscykel samt att hållbarhetsfrågorna 
integreras i hela verksamheten.

2) teKniK oCH KommuniKation 

 Förändrar Förutsättningarna

•  Digitaliseringen driver på nya beteenden 
och värderingar. Inom dagligvaruhandeln 
är det dock en utmaning att hitta en lön
sam affärsmodell för ehandel. transpor
terna blir dyra eftersom de måste hantera 
både färskvaror och frysvaror och därutö
ver måste kunden vara hemma för att ta 
emot leveranser. I sverige motsvarade nät
handelns omsättning endast 0,5 procent 
av den totala dagligvaruhandeln 2010. 
marknaden har dock mognat och detalj
handeln börjar få logistiken på plats. även 
om volymerna är låga ökar antalet aktörer. 

•  Digitaliseringen har förskjutit maktbalan
sen mellan producenter och konsumen
ter. Konsumenterna är uppkopplade, 
informerade, kunniga och krävande. Det 
ställer nya krav på företagen, som på ett 
helt annat sätt än tidigare måste uppmärk
samma sina kunder och föra en dialog 
med dem.

•  tekniskt avancerade och integrerade 
kassa, lager och logistiksystem är idag 
mer regel än undantag inom handeln.  
att kunna hantera och analysera den 
stora mängden data och omvandla den 
till information om vem som köper vad, 
när de köper och i vilken utsträckning 
kommer att ha stor betydelse för företa
gens lönsamhet i framtiden. 

Årlig förändring, % 2010 2011p 2012p

bNP 5,5 4,5 2,9
hushållens konsumtion 3,5 3,5 3,0
total detaljhandel 3,3 2,5 2,5
Dagligvaror 0,5 0,5 1,5
sällanköpsvaror 5,6 4,5 3,5

Källa: hUIs konjunkturbedömning, mars 2011.

Procentuell tillväxttakt i svensk ekonomi, fasta Priser,  
utfall och Prognoser
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3) inspiration oCH serviCe allt viKtigare

•  butikens design får också allt större bety
delse. Upplevelse, inspiration och stimu
lans av flera sinnen blir viktigare och van
ligare. sådana exempel är butiksmiljöer 
med doft av nybakat bröd, butikstv och 
dataterminaler som inspirerar och lyfter 
fram egna produkter och varumärken.  

•  service blir en mer framträdande del av 
handelns erbjudande. Innovativa betal
ningssätt, tillgång till krediter, självut
checkningssystem, barnpassning och 
utveckling av apotek och posthantering  
är exempel på hur servicetänkandet går 
framåt i handeln. De anställdas roll går 
från kassapersonal till informatör och 
 serviceresurs ute i butik. 

•  För att få vardagen att fungera, blir det allt 
vanligare att spara tid genom att köpa 
snabbmat eller färdiga måltidslösningar. 
Internethandeln är en del av denna 
bekvämlighetstrend. 

Framtidsutsikter

Generellt spås den svenska ekonomin växa 
2011. hushållens inkomster ökar och 
arbetslösheten är på väg ner. Försäljnings
utvecklingen i dagligvaruhandeln förväntas 
dock hålla sig på samma nivå som 2010.  
I volym väntas dagligvaruhandeln öka med 
0,5 procent under 2011, enligt handelns 
utredningsinstitut. Försäljningstillväxten be 
räknas till 4,0 procent under året, men det är 
främst ett resultat av prisökningar, till följd av 
stigande råvarupriser.

Den internationella  dagligvaru marknaden

Fyra stora företagsgrupper, amerikanska 
Walmart, franska Carrefour, brittiska tesco 
och tyska metrogruppen, dominerar den 
internationella dagligvarumarknaden. I kraft 
av sin storlek är dessa företag viktiga makt
faktorer, både lokalt – där det på många håll 
slagit ut övrig lokal handel – och globalt – 
där deras gigantiska inköp påverkar handels
balansen, arbetsförhållanden och syssel
sättning i andra länder. De stora aktörerna 
har under de senaste åren framför allt valt 

att expandera på de växande marknaderna i 
asien och Östeuropa. 

Politiska initiativ

I takt med internationaliseringen och den 
växande kedjedriften av dagligvaruhandeln, 
ökar kritiken mot de stora aktörernas makt
position. Det har bland annat genererat flera 
politiska initiativ på eUnivå. 

eUkommissionen lämnade sommaren 
2010 en rapport monitoring the retail sec
tor som analyserar hur hela detaljhandels
kedjan från leverantörer till konsument 
fungerar. rapporten identifierar en rad pro
blem med särskilt fokus på dagligvaruhan
deln. I anslutning till detta har eUkommis
sionen bildat en highlevel Forum on the 
Food supply Chain för att i samverkan med 
dagligvaruhandelns största aktörer driva frå
gor kring avtalsförhållanden, konkurrens
frågor och logistik. 

även i ett stort antal enskilda länder pågår 
granskningar av konkurrensen inom daglig
varuhandeln och relationer mellan leveran
törer och handeln. I sverige fick Konkur
rensverket 2010 uppdraget att  granska kon
kurrensen i livsmedelskedjans olika led av 
den svenska jordbruksministern. Gransk
ningens resultat ska presenteras under 
f örsta halvåret 2011.
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konsumentkooPerationen i värlDen
Konsumentkooperationen startade som före
teelse under början av 1800talet i framför
allt storbritannien och Frankrike. I rochdale, 
england, i mitten av 1800talet formulerades 
de kooperativa principer som än idag utgör 
grunden för kooperativ verksamhet världen 
över. Utifrån dessa principer om demokratiskt 
medlemsägande, återbäring i förhållande till 
gjorda köp och engagemang i det omgivande 
samhället växte konsumentkooperationen sig 
stark i många europeiska länder under 1900
talet. Under 1900talets sista decennier stag
nerade dock konsumentkooperationen i flera 
länder. mot bakgrund av bland annat ökade 
krav på företagens ansvar vände utvecklingen 
igen under början av 2000talet och i många 
länder har konsumentkooperationen återigen 
ökat sina marknadsandelar.  

Norden

Konsumentkooperationen står för nästan en 
tredjedel av dagligvaruhandeln i Norden. 

Finland är det land i världen där konsu
mentkooperationen har den starkaste ställ
ningen på dagligvarumarknaden. Den finska 
kooperativa företagsgruppen sgruppen har 
under de senaste 15 åren ökat sin marknads
andel från 25 procent till 43 procent. Numera 
driver sgruppen även butiker i baltikum 
och ryssland.  

I Danmark är Coop Danmark den ledande 
dagligvaruaktören med ett stort antal butiks
koncept och cirka 37 procent av marknaden. 
Under 2010 startade Coop Danmark service

butikskonceptet C som erbjuder en stor 
andel färdiglagad mat och hög andel mat 
med ekologisk profil.

I Norge ägs de kooperativa butikerna av 
konsumentföreningarna. marknadsandelen 
på cirka 24 procent har varit i stort oföränd
rad de senaste åren. Under 2009–2010 har 
konsumentföreningarna och Coop Norge 
gemensamt moderniserat samtliga butiker 
inom projektet Coop Löftet!. 

Europa

Konsumentkooperationens marknadsposition 
i övriga europa varierar från land till land. 
schweiz är det land där konsumentkoopera
tionen har starkast ställning, med två kon
kurrerande kooperativa aktörer, migros och 
Coop schweiz, som tillsammans svarar för 
cirka hälften av marknaden. Coop schweiz, 
med en stark profil mot ekologiska och fair
trademärkta varor, gick under året förbi 
migros i omsättning. 

the Cooperative Group i storbritannien 
är världens största konsumentförening, och 
driver såväl dagligvaruhandel, bank och 
försäkringsverksamhet, resebyrå och flera 
andra konsumenttjänster. Deras dagligvaru
handel, med fokus på allivs och närbutiker, 
har genom såväl förvärv som organisk tillväxt 
tagit marknadsandelar och ökat sin lönsam
het väsentligt under senare år.  

I spanien har konsumentkooperationen 
cirka 15 procent av marknaden, där eroski 
är den enskilt största kooperativa aktören. 

På den italienska marknaden är Coop Italia 
marknadsledande, som en av få stora aktö
rer, med en andel på cirka 18 procent.

I tjeckien, slovakien, Ungern och bulga
rien har de nationella konsumentkoopera
tionerna utvecklat ett inköpssamarbete för 
egna varumärken, under namnet Coop 
euro. Konsumentkooperationen har under 
senare år också haft en positiv utveckling i 
bland annat estland och holland. 

Utanför europa finns konsumentkoopera
tionen i betydande omfattning i enstaka län
der, till exempel i Japan, sydkorea och 
Kanada.  

Internationell samverkan 

Kooperativa företags butiksnät är vanligtvis 
geografiskt begränsade till ett land, men de 
har en lång historik av internationell samver
kan. Internationella Kooperativa alliansen 
(IKa) är det globala samarbetsorganet för all 
form av kooperativt företagande och Coop
eratives europe är dess europeiska samar
betsorgan. euroCoop samordnar konsument
kooperationens gemensamma intressen i 
europa och i förhållande till eU, nu senast 
inom det så kallade high level Forum on the 
Food supply Chain. InterCoop är en gemen
sam organisation för inköp och leverantörs
kontroll av specialvaror som ägs gemensamt 
av de nordiska förbunden och den italienska 
och spanska konsumentkooperationen.

 Konsument-
kooperationen 30,5% 

 ICA 19,7% 

 Norgesgruppen 10,3%

 Kesko 7,6%

 Dansk Supermarked 7,3%

 Rema 1000 6,0%

 Axfood 4,8%

 Køpmænd 4,1%

 Lidl 2,4%

 Suomen Lähikauppa 2,3%

 Övriga 5,0%

marknaDsanDelar i norDen 2010

Källa: Icanyheter Nordiska dagligvarumarknaden 2010.

Finland Danmark Norge

Namn sgruppen/sOK
32 handelslag

FDb/Coop Danmark
354 brugsföreningar

Coop Norge
132 samvirkelag

antal medlemmar 1,9 miljoner 1,7 miljoner 1,25 miljoner
butikskoncept Prisma, smarket, sale, 

alepa
Kvickly, superbrugsen, 
Daglivbrugsen, Nettor
vet, Fakta, Irma, C

Coop marked, Coop Prix, 
Coop mega, Coop extra, 
Coop Obs!, smart Club

antal Dagligvarubutiker 818 1 150 836
Omsättning 10,5 mdr euro 42,5 mdr dkr 30 mdr nkr
marknadsandel 43% 37% 24%

konsumentkooPerationen i norDen
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DagligvarugruPPen

Dagligvarugruppens förändring mot en lönsam och värderingsprofilerad dagligvaruhandel 
fortsatte under 2010. arbetet med kostnadsneddragningar och effektivisering fortsatte,  
men minst lika viktigt var arbetet med att öka försäljningen. För att bli större, lönsammare 
och återta marknadsandelar formulerade dagligvarugruppen en ny, långsiktig kommersiell 
strategi. en viktig komponent var införandet av ett nytt, modernt återbäringsprogram. 

Verksamhetsområdena inom 
 dagligvarugruppen är: 

•  Coop butiker & stormarknader ab som 
bedriver dagligvaruhandel i butiker och 
stormarknader.

•  Coop Inköp & Kategori ab (Cikab), med 
det helägda dotterbolaget Coop logistik 
ab (Clab), som ansvarar för inköp/kate
goriverksamhet och logistiklösningar.  

•  medmera bank ab som administrerar 
och driver Coops lojalitetsprogram och 
erbjuder finansiella tjänster. 

•  Fram till årsskiftet 2010/2011 ansvarade 
medmera bank även för rikstäckande 
marknadskommunikation och varumär
kesbyggande. ett nybildat marknadsbolag, 
Coop marknad ab, tog över ansvaret för 
dessa frågor 1 januari 2011. 

Omsättning och resultat 2010

Dagligvarugruppens omsättning 2010 upp
gick till 32 536 mkr (32 921 mkr 2009), 
 vilket är minskning med 1,2 procent jämfört 
med föregående år. tillsammans med de 

    I dagligvarugruppen ingår:

Coop inköp  
& Kategori

(Cikab)

Coop butiker & 
stormarknader

 

Coop nära, Coop Konsum, 

Coop extra, Coop Forum 

och Coop bygg

 
medmera 

bank
Coop  

marknad1)

Coop logistik 

(Clab)
daglivs mataffären.se

1)  Coop marknad är ett gemensamt 
marknadsbolag för Coop  
och de detaljhandelsdrivande 
 föreningarna. bolaget togs i  
drift 1 januari 2011.

2010 2009
Nettoomsättning, mkr 32 536 32 921
rörelseresultat före  
engångskostnader, mkr 478 533
medelantal anställda 7 278 7 304

DagligvarugruPPen
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detaljhandelsdrivande konsumentförening
arna svarar den samlade konsumentkoope
rationen för cirka 21,5 procent av dagligvaru
marknaden för de största aktörerna i sverige.

Fokus på modernisering och förnyelse 

arbetet med det förbättringsprogram som 
inleddes under andra halvåret 2008 fort
satte med hög intensitet under 2009 och 
2010. Programmet syftar till att skapa en 
konkurrenskraftig och lönsam dagligvaru
handel. Det startades efter en längre period 
av svag ekonomisk utveckling med sviktande 
försäljning och negativa rörelseresultat, och 
omfattar samtliga delar av verksamheten 
inom dagligvarugruppen. 

Under 2010 var de viktigaste delarna av 
förändringsprogrammet försäljning, moder
nisering och förnyelse. Det konkretiserades 
dels i ett nytt gemensamt marknadsbolag för 
Coop i sverige, dels i Coops nya, långsiktiga 

kommersiella strategi som utifrån de tre 
moderna löftena ska leverera: 
1.  ekonomisk nytta:

 Billigare för medlemmar
2.  ekologisk/hållbar nytta: 

Bättre för medlemmar och miljö
3.  matglädje och inspiration: 

Godare för medlemmar
Den enskilt viktigaste åtgärden i den kom
mersiella strategin under 2010 var införan
det av det nya återbäringsprogrammet.  

Billigare för medlemmar

med syftet att göra ekonomisk nytta för sina 
medlemmar införde KF och de detaljhandels
drivande föreningarna ett nytt medlemspro
gram med medlemsåterbäring den  
1 december 2010. Det nya medlemspro
grammet är betydligt mer förmånligt än tidi
gare program. beroende på hur mycket 
medlemmen handlar med sitt medmerakort 

COOP  marKNaD aB – GEmENsamT 
 marKNaDsBOlaG

arbetet med att bilda ett gemensamt marknads

bolag för Coop och de detaljhandelsdrivande för

eningarna pågick under hela 2010. Bolaget, som 

togs i full drift den 1 januari 2011, är ett helägt 

dotterbolag till KF. Det har ett samlat ansvar för 

Coops kommersiella strategi, prisstrategi, totala 

medlemserbjudande, varumärken, butikskoncept, 

kampanjer och övrig marknadskommunikation.

med det nya marknadsbolaget blir marknads

arbetet och marknadskommunikationen mer 

samordnad och därmed tydligare och effektivare. 

Det möjliggör för Coop att öka utvecklingstakten 

för Coops erbjudande till över 3 miljoner med

lemmar i sverige. målet är att ge medlemmarna 

ännu större nytta och värde av medlemskapet. 

styrelse: 
PerÅke sandsjö, ordförande 
Johnny Capor, steve Fredriksson,  
thomas Johansson, laszlo Kriss,  
Jonny Olsson, Jörgen månsson,  
ronnie Wångdahl och leif linde.

vd: eivor andersson

cooP marknaD abmatGläDJe OCh INsPIratION: 

”godare för medlemmar”

eKONOmIsK Nytta: 

 ”billigare för medlemmar”
eKOlOGIsK/hÅllbar Nytta:  

”bättre för medlemmar 
och miljö”

medlem
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i Coops butiker kan återbäringen bli upp till 
5 procent och aldrig lägre än 1 procent på 
allt han eller hon handlar. Det nya program
met är det bredaste och mest fördelaktiga 
lojalitetsprogrammet inom svensk daglig
varuhandel. 

Bättre för medlemmar och miljö

Coop ska göra ekologisk nytta för människor 
och miljö och vara branschens främsta språk
rör och inspirationskälla för hållbar konsum
tion. Det uppnås bland annat genom att 
erbjuda sveriges bredaste sortiment av eko
logiska dagligvaror. Coops egna varumärke 
för ekologiska och miljömärkta produkter, 
Coop änglamark, erbjuder nästan 400 pro
dukter och breddar ständigt sitt sortiment. 
Coops logistikstruktur med klimatsmarta 
Cooptåg, satsningen Mat från regionen som 
innebär att Coop erbjuder lokalt producerade 
matvaror samt Coops strategi för levande hav 
är andra exempel på hur Coop ständigt strä
var efter en hållbar miljö. 

Godare för medlemmar

Förutom ekonomisk och hållbar nytta ska 
Coop erbjuda matglädje och matinspiration 
genom fräscha butiker, bäst kundbemö
tande och ett attraktivt sortiment. en del av 
det attraktiva sortimentet är Coops egna 
varumärken och under 2010 lanserades 
Coop Prima – ett nytt varumärke som står 
för hög kvalitet, noga utvalda råvaror samt 
matglädje och inspiration. 

De digitala kanalerna ger Coop nya möj
ligheter att ge medlemmarna matglädje, 
inspiration och attraktiva erbjudanden var de 
än befinner sig – i butiken, hemma eller på 
jobbet. Coop prioriterar utveckling av den 
digitala dialogen med kunderna. till exempel 
så lanserades Medlemspunkten – informativa 
och inspirerande dataterminaler – i butikerna 
i slutet av 2010. Där kan medlemmarna 
söka recept, se sitt återbäringssaldo, sina 
erbjudanden, hämta och skriva ut inköps
listor med mera. 

Tydliga fördelar ger fler medlemmar

Den nya medlemsåterbäringen i kombina
tion med Halva-priset-kampanjer och andra 

attraktiva medlemserbjudanden gör Coop
medlemskapets fördelar tydligare och mer 
påtagligt än tidigare. Det avspeglas i till
strömningen av Coopmedlemmar. I slutet 
av 2010 hade konsumentföreningarna 
drygt 3 miljoner medlemmar, varav  
154 000 var nya medlemmar.1)

butiken och personalen är viktiga bärare 
av Coops budskap. För att bidra till fortsatt 
ökning av antalet medlemmar, satsar Coop 
på att integrera budskapen om medlemska
pets fördelar i marknadskommunikationen, i 
butiken och i utbildningen av butikspersona
len. medarbetarna har en nyckelroll i Coops 
arbete med matglädje och inspiration.

1) läs mer på sidorna 53–54.

 

Champinjoner Polen, max 1kg/hushåll. Morötter 2kg Sverige, Cocktailtomater 250 g Spanien/Nederländerna, Sallat Roman Spanien, Paprikamix Spanien, Plommontomater 500 g Spanien, max 3st/
Hushåll. Avokado Chile, Persimoner Spanien, max 5st/hushåll. Päron Conference Nederländerna, Satsumas/Clementiner Spanien, Purjolök Nederländerna, max 5 kg/hushåll.
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cooP butiker & stormarknaDer
Under varumärket Coop bedriver daglig
varugruppen flera butikskedjor i sverige: 
Coop Forum, Coop extra, Coop Konsum, 
Coop Nära och Coop bygg. I gruppen ingår 
760 Coopbutiker i sverige. Coop butiker  
& stormarknader driver 373 av dessa och 
 resterande drivs direkt av de detaljhandels
drivande konsumentföreningarna.

Dessutom driver Coop butiker & stor
marknader butiken Daglivs och nätbutiken 
mataffären.se. Daglivs startades 1982 och 
ingår sedan årsskiftet 2007/2008 i KFkon
cernen. Det är en av sveriges största daglig
varubutiker, sett till såväl butiksyta och sorti
ment som antal kunder och omsättning. 

mataffären.se startade 2008. Det är en 
KraVcertifierad dagligvarubutik med inter
net som försäljningskanal. Kunderna erbjuds 
Coops hela sortiment av dagligvaror hem
levererat i stockholmsområdet och sedan 
2010 även i Uppsalaområdet. Nytt för året 
är också att mataffären.se erbjuder färdiga 
matkassar med recept och ingredienser för 
ett visst antal middagar. huvuddelen av 
leveranserna sker med biogasbilar. 

Utveckling under 2010 

Under året öppnade Coop fem nya Coop 
Forum, två Coop extra och två Coop Konsum. 
Dessutom moderniserades flera butiker  
och två gjordes om till Coop extra. De nya 
moderna butikerna prioriterar matglädje och 
inspiration, ny design och högkvalitativa 
färskvaror.

två butiker i yttersta framkant som Coop 
öppnade under året är Coop extra i Dande
ryd och Coop Forum i lund. Inför etable
ringen av butiken i Danderyd frågade Coop 
de boende i området vilken typ av butik och 
service de önskade. resultatet blev en Coop 
extra med stora manuella diskar för kött, 
fisk och delikatesser, välsorterad frukt och 
gröntavdelning samt eget bageri.

Coop Forum i lund, som öppnades i  slutet 
av 2010, är skånes modernaste stormark
nad. med hjälp av en genomtänkt ljussätt
ning i hela butiken, ett nytt bildspråk och 
annorlunda val av material, har en inspire
rande miljö, liknande en saluhall, skapats. 
även miljö och hållbarhet var viktiga faktorer 
vid etableringen. ett exempel är att det finns 
laddstolpe för elbilar på stormarknadens par
kering. ett annat exempel är att spillvärme 
från kylar och frysar tillvaratas för att minska 
energiförbrukningen i byggnaden.

marknad och trender 

både i sverige och internationellt har flera 
långsiktiga trender effekt i dagligvaruhan
delns butiker och stormarknader. 

hälsotrenden resulterar bland annat i 
ökad försäljning av fullkornsprodukter, frukt 
och grönt samt produkter med färre tillsat
ser. hälsotrenden är närbesläktad med tren
den hållbar utveckling som yttrar sig i efter
frågan på ekologisk mat, fairtrademärkta 
och närproducerade varor.  

2010 2009
Nettoomsättning, mkr 22 529 22 901

styrelse: 
lars Idermark, ordförande till och med  
28 februari 2011, Johnny Capor, 
ordförande från och med 1 mars 2011, 
eivor andersson, marie Wiksborg,  
Jörgen månsson, Nina Jarlbäck och  
leif linde. 

mats lundqvist, håkan ahlqvist och  
Jan sundling avgick från styrelsen  
30 november 2010.

arbetstagarrepresentanter:  
mats rydstedt och Kristina Viberg. 

vd: Jonny Olsson

www.coop.se

cooP butiker & stormarknaDer
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Dessutom driver KF och konsumentföreningarna ytterligare 
19 dagligvarubutiker under andra varumärken.

samtidigt leder vardagens behov av 
bekvämlighet och tidsbesparing till ökad 
internethandel och efterfrågan på snabbmat 
och färdiga måltidslösningar. Vidare har mat 
och dryck fått en ökad status som njutnings
medel, vilket syns i försäljningsökningen för 
olika former av premiumprodukter som lyxig 
choklad och exklusiva olivoljor. Det framkom
mer även i utformningen av nya, exklusivare 
butiker. 

Prioriterade aktiviteter 2011

Under 2011 är fokus att skapa medlems
nytta, matinspiration och matglädje, både 
avseende aktiviteter i butikerna och presen
tation av varor. Coop butiker & stormarkna
der kommer att fortsätta utvecklingen så att 
kunderna upplever butikerna som de mest 
innovativa och kundanpassade på markna
den. Coops medlemmar och kunder kommer 

fortsatt att bjudas in till dialog för att delta i 
utformningen av butikernas utseende och 
sortiment. medlemsdialogen ger Coop stora 
möjligheter att göra lokala och attraktiva 
anpassningar. 
 
Hållbarhet

Under 2010 öppnade Coop en klimatsmart 
pilotbutik, Coop Konsum i södertälje. buti
ken har miljösmarta lösningar där spillvär
men från anläggningen för livsmedelskyla 
tillvaratas vilket minskar den totala energi
förbrukningen. målet för fastigheten är att 
vara klimatneutral i drift, ett mål som Coop 
kommer att arbeta med för övriga butiker 
under 2011 och framåt.  

en viktig ambition är också att minska 
matsvinnet, det vill säga mängden mat som 
slängs i våra butiker.

coop nära 
Coop Nära innebär snabbhet, bekvämlighet 
och enkelhet med generösa öppettider och  
ett bra utbud. 176 butiker varav 91 inom 
Coop butiker & stormarknader ab.

coop extra
Coop extra har som mål att vara ortens bästa 
matbutik där det är enkelt och smidigt att 
handla ur ett brett sortiment till mycket bra 
priser. 70 butiker varav 43 inom Coop butiker 
& stormarknader ab.

coop bygg
Coop bygg erbjuder ett brett sortiment av 
varor för renovering i hemmet samt 
trädgårdsskötsel. 35 enheter varav 25 
inom Coop butiker & stormarknader ab.

coop forum
Coop Forum är stormarknader med brett 
 sortiment som har fokus på livsmedel med 
marknadens bredaste utbud av miljömärkta 
och ekologiska alternativ. 69 stormarknader 
varav 46 inom Coop butiker & stormark
nader ab

Daglivs
stockholmsbutiken Daglivs är en av sveriges 
största och mest framgångsrika matvaru
butiker. butiken har en sorti  ments garanti, 
vilket innebär att kunderna kan beställa och 
köpa i stort sett vilka varor de vill.

mataffären.se
mataffären.se är en internetbutik som 
 erbjuder ett fullständigt sortiment av  
dagligvaror för hemleverans i stockholms 
och Uppsalaområdet.

coop konsum
Färskvaror av högsta kvalitet och sveriges 
bredaste sortiment av ekologiska alternativ 
till bra priser är en del av allt det som gör 
Coop Konsum till en sund affär. 383 butiker 
varav 163 inom Coop butiker & stormark
nader ab.

Onsdag 27/10 bjuder vi på Fairtrade fika

Fairtradefika hos oss!
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cooP inkÖP & kategori
Coop Inköp & Kategori ab (Cikab) ansvarar 
för inköp, kategori och logistik för Coop 
butiker & stormarknader, de detaljhandels
drivande konsumentföreningarna och till 
OKQ8 inom sortimenten Nonfood och bilist. 
Cikab ägs till 95 procent av KF och till 5 
procent av de detaljhandelsdrivande konsu
mentföreningarna. 

Coop logistik ab (Clab) är ett helägt dot
terbolag till Cikab som ansvarar för termina
ler och distribution av varor inom ramen för 
Coop Inköp & Kategoris uppdrag.

Under 2009 inleddes en rad förändringar 
för att bana väg för branschledarskap inom 
inköp, kategori och logistik. bland annat ren
odlades rollfördelningen mellan Cikab och 
Clab och beslut togs om en ny logistiklösning 
där varuflödet styrs om och koncentreras till 
tre orter där Cooptåget mellan helsingborg 
och stockholm utgör en central del.

Utveckling under 2010

arbetet mot branschledarskap fortsatte under 
2010. Inom ramen för den nya logistiklös
ningen konsoliderades antalet terminaler 
från sju till tre stycken. 

Dessutom genomfördes en rad åtgärder 
inom Cikab och Clab som syftar till ökad 
 konkurrenskraft och bättre samarbete med 
externa partners. en ny funktion etablerades 
för att säkerställa en optimal varuförsörjning 
hela vägen från leverantörens kaj till butikens 
hylla. Coopsam, en ny digital portal för Coops 
leverantörer lanserades för att förbättra sam
arbete och processer.

avtal skrevs med fyra nya kunder i stock
holmsområdet där Daglivs på Kungsholmen 
var en av dem.

Kategoriarbetet var intensivt under året. 
Cikab utvecklade nya koncept bland annat 
inom kategorierna kött och bröd. Inom kött 
utökades sortimentet och nya typer av för
packningar infördes. Inom brödområdet 
ut vecklades ett nytt koncept för butiksbakat 
bröd.

Flera egna varumärken 

Cikab ansvarar för utvecklingen av Coops 
egna varumärken. Coop har fyra egna varu
märken: Coop, Xtra, Coop änglamark och 
under 2010 lanserades Coop Prima. Coop 
änglamark erbjuder ett brett sortiment av 
ekologiska och miljövänliga varor, vilket har 
utvecklats med flera produkter och katego
rier under året, bland annat med ekologiska  
kött, mjölk och filprodukter samt blöjor 
och färska kryddor. Varumärket Coop står 
för produkter med hög kvalitet till bra pris. 
Xtra är Coops eget lågprisvarumärke som 
ger kunderna möjlighet att handla bra pro
dukter till lågt pris.

Coop Prima är ett nytt premiumvarumärke 
som står för hög kvalitet, matglädje och inspi
ration. Det togs fram med hjälp av Coops 
medlemspanel bestående av 50 000 Coop
medlemmar. Under 2010 lanserades ett 
50tal Coop Primavaror och under 2011 
kommer sortimentet att utökas med ytter
ligare produkter.

På rätt spår

ett kultur, ledar och medarbetarprogram 
under namnet På rätt spår startades 2010. 
som en del i programmet har Cikab genom
gått en så kallad sIQdiplomering (Institutet 
för Kvalitetsutveckling). Diplomeringen inne
bär att Cikabs arbetssätt och processer inom 
olika områden jämförs med de främsta företa
gen inom respektive område. Clab kommer 
att sIQdiplomeras under 2011.

2010 2009
Nettoomsättning, mkr 25 261 25 942

styrelse: 
lars Idermark, ordförande till och med  
28 februari 2011, Nina Jarlbäck, ord
förande och Johnny Capor, ledamot från 
och med 1 mars 2011, Jonny Olsson, 
thomas Johansson, håkan smith och 
steve Fredriksson.

arbetstagarrepresentanter: 
maria Nordström andersson och  
martin Ångman.

vd: Jörgen månsson

www.coop.se

cooP inkÖP & kategori

Recept

Varsågod!
Den godaste maten 

och de bästa recepten!

PRIMA_Receptbroschyr_A5.indd   1 2010-11-09   10.57
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marknad och trender

Cikab följer och arbetar med ökade krav på 
hållbarhet inom hela varuförsörjningskedjan. 
renodling och konsolidering av logistikkedjan 
är en del av detta.

Prioriterade aktiviteter 2011

Cikab har fortsatt fokus på våra egna varu
märken, där sortimentet utökas kontinuer
ligt. en kraftfull satsning på kategoriarbetet 
görs med förbättringar i kvalitet och sorti
ment och ett ökat fokus på hela varuförsörj
ningskedjan med målsättningen ökad effek
tivitet. Dessutom genomförs förbättringar i 
Itsystem, arbetsrutiner och processer för 
att höja datakvaliteten i data som används 
av butikerna.

Hållbarhet 

som stor aktör inom dagligvaruhandeln prio
riterar Cikab och Clab åtgärder för hållbar 
utveckling i verksamheten. Några av dessa 
åtgärder är: 
•  Införandet av en ny logistiklösning med 

ökade fyllnadsgrader, bättre samlastning 
samt större möjlighet att styra trans
portrutiner och fordonsslag. 

•  ett än mer hållbart sortiment genom 
utveckling av Coop änglamark och Fair
trademärkta varor. Dessutom förs en kon
tinuerlig dialog med leverantörer kring nya 
möjligheter avseende till exempel råvaror, 
ekologisk produktion och emballage. 

•  Vidareutveckling av Coops handlingsplan 
för Ett levande hav, En hållbar affär frukt 
& grönt och för Coops strategi avseende 
djurvälfärd. läs mer om detta i hållbarhets
redovisningen.

coop
Varumärket Coop är produkter med hög 
kvalitet till ett bra pris. sortimentet är brett 
med allt från flingor och tvättmedel till taco
produkter och blöjor.

coop Prima
Coop Prima är ett nytt premiumvarumärke 
som lyfter fram den enskilda producenten 
och står för hög kvalitet, matglädje och 
 inspiration.

x-tra
Xtra är Coops lågprisvarumärke som ger 
kunderna möjlighet att handla bra produkter  
till ett riktigt lågt pris.

coop änglamark
Coop änglamark har sveriges största 
 sortiment av ekologiska och miljövänliga 
produkter. här ryms allt från kryddiga korvar 
till chokladkakor med helt naturliga smaker.
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meDmera bank
medmera bank ab ansvarar för Coops med
lemsåterbäring och ger ut och hanterar koo
perationens Coop medmerakort. medmera 
bank ab har även haft ansvaret för Coops 
rikstäckande marknadskommunikation och 
varumärkesbyggande fram till årsskiftet 
2010/2011 då det övergick till nybildade 
Coop marknad ab. medmera banks huvud
ansvar blir därmed att administrera och driva 
Coops lojalitetsprogram samt att erbjuda 
finansiella tjänster till butiker och stormark
nader inom konsumentkooperationen.

Utveckling under 2010

Under 2010 arbetade medmera bank främst 
med att utveckla Coops nya lojalitetsprogram 
med medlemsåterbäring. Programmet ger 
upp till 5 procent i återbäring på medlem
marnas inköp i Coops butiker och stormark
nader. Återbäringen gäller från första kronan. 

en annan fördel är att medlemsåter
bäringen sätts in direkt på medlemmens 
Coop mermerakort istället för i form av 
poäng och premiecheckar. medlemmarna 
kan välja om de vill betala med sin åter
bäring eller spara den.

Programmet som lanserades i december 
2010 är det bredaste och mest fördelaktiga 
lojalitetsprogrammet inom svensk dagligva
ruhandel. Det innebär att Coop skapar bety
dande ekonomisk nytta för sina medlemmar. 
Ju mer medlemmarna handlar inom Coop 
desto mer återbäring får de. medlemmen får 
mellan 1–4 procent inom Coop beroende på 
hur mycket han eller hon handlar per 
månad. Dessutom får de som betalar med 
Coop medmerakortet eller Coop medmera 
Visa inom Coop ytterligare 1 procent återbä
ring, det vill säga upp till 5 procent.

medlemmarna kan också samla återbä
ring hos Coop medmera Partners och få  
1 procent samt betala med sitt Coop med
mera Visa i hela världen och få 0,5 procent.

Dessutom innebär medlemskapet ett 
ägarskap i den lokala konsumentföreningen 
och därmed möjlighet att påverka. 
 

Partnerskap

Genom partnerskap med andra företag ger 
Coop sina medlemmar värdefulla erbjudan
den på andra områden än i dagligvaruhan
deln. medlemmarna får tillbaka 1 procent i 
återbäring hos Coop medmerapartners samt 
attraktiva erbjudanden från andra samarbets
partners. KF inledde ett samarbete med teli
asonera under 2010 som bland annat resul
terade i att medlemmarna fick attraktiva 
erbjudanden på mobiltelefoner, mobilabon
nemang, bärbara datorer och mobilt bred
band. samarbetet syftar till att ge Coops 
medlemmar billigare och enklare lösningar 
för mobiltelefoni och mobilt bredband. 

Digitalisering av medlemskapet

Införandet av medlemsåterbäringen har 
inneburit stora satsningar inom It och kom
munikation. ett antal kommunikationskana
ler som ger ökad möjlighet att kommunicera 
med medlemmarna introducerades under 
året, som till exempel de nya medlems
punkterna – informativa och inspirerande 
dataterminaler i butikerna – samt mobilapp
likationer till smarta telefoner. Dessutom 
vidareutvecklades coop.se samt shop 
express – en självscanningstjänst i butik.

Via Coops kommunikationskanaler får 
medlemmarna överblick över sina erbjudan
den, sin nivå i återbäringstrappan och kan 
samla sina inköpslistor och recept. Coop 
kopplar även samman olika kommunika
tionskanaler vilket innebär att till exempel 
inköpslistor som medlemmen lägger upp på 
datorn enkelt kan hämtas hem via en mobil
applikation, eller via medlemsportalen när 
han eller hon väl står i Coopbutiken.

säkra betaltjänster

att tillhandahålla säkra betaltjänster har hög 
prioritet, både för att undgå olägenheter för 
medlemmarna och för att begränsa förluster 
förknippade med kortbedrägerier. Detta är 
delvis bakgrunden till att medmera bank 
under året försedde Coop medmera Visa
korten med chip som markant försvårar 
bedrägerier. 

2010 2009
Nettoomsättning, mkr 343 313

styrelse: 
lars Idermark, ordförande till och med  
31 december 2010, Johnny Capor,  
ordförande från och med 1 januari 2011,  
leif linde, eivor andersson och  
annica rutgersson.

thomas Johansson, laszlo Kriss, Jonny 
Olsson, Kent ryberg och håkan smith 
avgick 31 december 2010.

arbetstagarrepresentanter: 
Kjell birgersson och susanne lagergren.

vd: Ivar Fransson till och med 31 
december 2010, tf vd birgit Förell från 
och med 1 januari 2011.

www.coop.se

meDmera bank 
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marknad och trender

I takt med att modern digital teknik blir en 
naturlig del i de flesta människors vardag, 
ökar möjligheterna att kommunicera direkt 
till kunderna med riktade budskap. 

Volymerna av kortbetalningar ökar gene
rellt i handeln. Då det nya lojalitetsprogram
met belönar medlemmar som betalar med 
en betaltjänst från medmera förväntas anta
let nya betalkunder inom lojalitetsprogram
met att öka.

Prioriterade aktiviteter 2011

1 januari 2011 flyttas ansvaret för alla 
marknadsfrågor och marknadsföringen av 
det nya lojalitetsprogrammet från medmera 
bank ab till det nybildade bolaget Coop 
marknad ab. lanseringen av medlemsåter
bäringen startade vid utgången av 2010 
och ett stort kommunikationsarbete återstår 
för att drygt 3 miljoner medlemmar ska upp
täcka fördelarna med det nya programmet. 
På sikt är målet även att Coop ökar sina 
marknadsandelar.

medmera bank kommer att fortsätta 
utveckla lojalitetsprogrammet med nya 
funktioner som förenklar för medlemmarna. 
bland annat kommer så kallade ekuponger 
att lanseras under 2011. Det innebär att 
medlemsrabatter laddas direkt på medmera
kortet och dras av per automatik i kassan. 
syftet är att förenkla rabatthanteringen för 
både medlem och butik. 

medmera bank kommer även att utveckla 
nuvarande partnererbjudanden och introdu
cera nya i programmet. 

Hållbarhet

att utveckla de digitala kommunikations
kanalerna för att minska kommunikation  
via post och därmed minska Coops miljö
påverkan är prioriterat. 

medmera bank har en löpande dialog 
med både befintliga och potentiella sam
arbetspartners kring hållbar utveckling, miljö, 
etik och socialt ansvar. Detta vägs in tillsam
mans med övriga aspekter innan medmera 
bank tar beslut att ingå nya samarbeten.

akademibokhandeln
sveriges största bokhandelsföretag med drygt 
60 butiker i sverige. Företaget ägs av KF. 

bokus
Nätbokhandel med sveriges största utbud av 
böcker. Företaget ägs av KF.

kronans Droghandel
sveriges tredje största apotekskedja med över 
190 apotek. KF äger 20 procent av bolaget. 

expert 
en butikskedja inom hemelektronik med över 
180 butiker i sverige. 

hertz
marknadsledande biluthyrningsföretag med  
cirka 175 uthyrningskontor på 125 orter i 
sverige. 

swebus
bedriver i huvudsak långväga busstrafik i 
sverige samt till resmål i Norge, Danmark, 
tyskland och tjeckien.

apollo
sveriges tredje största researrangör som säljer 
charterresor till främst sol och badresmål. 

golf Plaisir
sveriges största golfresearrangör. 

kappahl
mode för hela familjen i 160 butiker i sverige. 

telia
sveriges ledande operatör inom mobil kommu
ni kation, fast telefoni, datakommunikation och 
bredband.

cooP meDmera samarbetsPartners  
(lämnar specifika erbjudanden och rabatter men ej återbäring)

cooP meDmera Partners (ger 1% återbäring på alla köp.)

så fungerar meDlemsåterbäringen

Ju mer medlemmarna handlar inom Coop desto 
mer återbäring får de. medlemmen får mellan 
1–4% inom Coop beroende på hur mycket han 
eller hon handlar per månad.
1–1 999 kr ger 1%
2 000–2 999 kr ger 2%
3 000–3 999 kr ger 3%
4 000–50 000 kr ger 4%
Nivåerna gäller från första kronan.

Dessutom får de som betalar med Coop medmera
kortet eller Coop medmera Visa inom Coop ytterli
gare 1% återbäring, det vill säga upp till 5%.

medlemmarna kan också samla återbäring hos 
Coop medmera Partners och få 1% samt betala 
med sitt Coop medmera Visa i hela världen och få 
0,5%.

Din återbäring, %

Dina totala inköp 
på Coop under 
en månad, kr

5

4

3

2

1

0
1 000 4 0003 0002 000

om du betalar med  
coop medmera-kortet

om du betalar med  
annat kort eller  
kontanter
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Bokmarknaden

Den svenska bokmarknaden omsätter cirka 
7 miljarder kronor i återförsäljarledet. Under 
inledningen och mitten av 2000talet 
utvecklades bokutgivning och försäljning i 
positiv riktning, mycket tack vare moms
sänkningen 2002. men 2009 vände trenden 
och marknaden minskade något, vilket även 
var fallet 2010. marknaden förväntas vara 
fortsatt svag i såväl sverige som globalt 
under de kommande åren. 

Digitaliseringen är den tydligaste trenden, 
som påverkar marknadsutvecklingen i såväl 
handels som förlagsledet. Utvecklingen har 
kommit längst i handelsledet där nätbok
handeln i dag svarar för cirka 25 procent av 
försäljningen. Digitaliseringen av själva 
boken har inte kommit lika långt. även om 
eböcker har sålts i sverige i cirka tio år 
utgör de bara 0,5 promille av de böcker som 
säljs. I och med lanseringen av ett flertal 
läs och surfplattor under året har dock för
utsättningar för ökad digital läsning etable
rats. I Usa har eboken redan slagit igenom 
och utvecklingen har gått oerhört snabbt. 
2009 stod eböckerna för drygt 3 procent av 
bokförsäljningen och 2010 närmade de sig 
10 procent, vilket indikerar en möjlig fram
tida trend även på den svenska marknaden. 

Det som händer globalt med Google 
ebooks, amazons satsningar och apples 
iPad, förväntas på sikt ha effekt på den 
svenska bokbranschen. Det innebär att en 
marknad som till övervägande del har varit 
nationell, och därtill ofta en kulturangelä
genhet i både förlags och bokhandelsled, 
kommer att bli mer influerad av den globala 
utvecklingen. 

Det är en påverkan som både får positiva 
och negativa konsekvenser. tillgängligheten 
och valfriheten när det gäller olika format 
ökar, vilket gagnar läsaren. Den digitala 
utvecklingen har hittills dock inneburit en 
stark pris och marginalpress, vilket utgör en 
särskilt stor utmaning för den fysiska bok
handeln. Detta gäller såväl i sverige som 
internationellt.  

Tidnings och tidskriftsmarknaden

tidskriftsmarknaden är relativt stabil över 
tid. annonsförsäljningen i tidskriftsmarkna
den ökade något 2010 jämfört med föregå
ende år. Det görs fler strukturaffärer i bran
schen än tidigare samtidigt som fler titlar 
startas. Nischningstrenden fortsätter, till 
exempel ökar intresset för tidskrifter inom 
historia och biografier. 

marknaden för TV och dataspel samt film

mellan 2007 och 2009 växte spelmarkna
den tämligen kraftigt, understödd av nya  
generationer av spelkonsoler. efter en kraftig 
tillväxt planade spelmarknaden ut under 
2009, för att falla tillbaka relativt kraftigt 
under 2010. spelmarknadens beroende av 
nya spelkonsoler är starkt och mycket talar 
för att en ny tillväxtfas för spelmarknaden 
kommer att uppstå när nästa konsolgenera
tion lanseras. 

De senaste åren har DVDmarknaden fal
lit tillbaka. Förutom relativt svaga releaser 
av stora filmer antas också orsaken vara ett 
ökat filmutbud på tV och att sociala medier 
tar en allt större andel av mediekonsumtio
nen i anspråk. 

meDiemarknaDen

Den svenska mediemarknaden omfattar många områden. KF är genom Norstedts, rabén & 
sjögren, akademibokhandeln, bokus, Coop och flera bokklubbar verksamt på bokmarknaden. 
Genom tidningen Vi 1) är KF verksamt på tidnings och tidskriftsmarknaden och genom 
PaN Vision 1) på marknaden för tV och dataspel samt film. 

1)  Organisatoriskt i KF ligger dessa bolag i grupperna Övriga bolag respektive Investgruppen. se mer på sid 32 och 35. 
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meDiegruPPen

kf meDia

KF media har en stark position på markna
den om man ser till hela värdekedjan med 
förlag, bokhandel, nätbokhandel, bokklubbar 
och dagligvaruhandel. samtliga verksam
heter inom KF media har antingen position 
nummer ett eller två på sin marknad. totalt 
säljs i storleksordningen 20 till 25 procent 
av alla böcker i sverige via någon av KF 
medias kanaler.  

Utveckling under 2010

Under det halvår som KF media varit verk
samt har de prioriterade frågorna varit att få 
organisationen på plats, anställa nyckelper
soner till ledande befattningar och inleda ett 
omfattande förbättringsprogram för bolagets 
samtliga affärsområden. I den organisation 
som etablerats för KF media utgör akademi
bokhandeln, bokus, Norstedts Förlagsgrupp 
och bokklubbarna separata affärsområden 

som leds av var sin affärsområdeschef. 
Gemensamma funktioner har inrättats för 
varuförsörjning, marknad och ekonomi.  
en kategoriorganisation svarar för inköp  
och sortiment till akademibokhandeln, 
bokus och Coop.

logistik är ett av de områden där det finns 
möjligheter till synergivinster. Under 2010 
inleddes en upphandling med målet att 
minska antalet tjänsteleverantörer och finna 
en gemensam logistiklösning för KF media.

Prioriterade aktiviteter 2011

Prioriterade frågor under 2011 är att fortsatt 
utveckla samtliga verksamheter och att 
genomföra det förbättringsprogram som 
inleddes 2010. 

målsättningen är att KF media ska bidra till 
en god tillgång på kvalitetslitteratur på den 
svenska marknaden. 

KF media bildades 1 juli 2010 och omfattar KFs förlags och 
bokhandelsverksamheter, det vill säga Norstedts, rabén & sjögren, 
akademibokhandeln och bokus. syftet med den nya organisationen 
är att tillvarata de kostnadssynergier och utvecklingsmöjligheter som 
finns inom medieområdet, samt möta de förändringar som sker på 
bokmarknaden, bland annat till följd av den digitala utvecklingen. 
KF media utgör också en plattform för allianser och förvärv.

styrelse: 
lars Idermark, ordförande till och med  
28 februari 2011, Göran lindblå, ord
förande från och med 1 mars 2011, 
Johnny Capor, anders Dahlquistsjöberg, 
sune Dahlqvist, Ulf Ivarsson, lennart 
Foss, majbritt Johansson lindfors  
och eva lindqvist.

arbetstagarrepresentant: 
eva Josefsson

vd: maria hamrefors

www.kfmedia.se

2010 2009

Nettoomsättning, mkr 1 890 1 865

medelantal anställda 641 664

kf meDia – meDiegruPPen 

Genom rabén & sjögrens satsning  på digitala 
medier tog megakillen klivet från bok till iPad.
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akaDemibokhanDeln
akademibokhandeln är den marknadsle
dande bokhandelskedjan i sverige med 65 
butiker spridda över hela landet. Företaget 
erbjuder ett brett sortiment av böcker kom
pletterat med ett noga utvalt sortiment av 
papper och kontorsprodukter för privatkun
der och det lilla kontoret.

bokhandelskedjans butiker finns lokalise
rade på starka marknadsplatser och erbju
der shopping i inspirerande miljöer med tips 
och idéer till kunderna vilket gör det enkelt 
att hitta och handla. Förutom ett brett sorti
ment i butikerna så har kunderna under 
2010 erbjudits hela bokus sortiment som 
beställningsvaror.

akademibokhandeln svarar för cirka 40 
procent av den totala bokhandelsmarknaden 
och cirka 15 procent av den totala bokmark
naden.

Utveckling under 2010

Under 2010 har förändringsarbetet inom 
akademibokhandeln intensifierats för att 
komma tillrätta med de lönsamhetsproblem 
som präglat verksamheten på senare år. ett 
omfattande åtgärdsprogram med inriktning 
på såväl ökad försäljning, som sänkta kost
nader genom omstrukturering av delar av 
verksamheten inleddes. 

Det är förskjutningen mellan försäljnings
kanaler – från fysisk bokhandel till näthan
del – som innebär den största utmaningen 
för akademibokhandeln tillsammans med 
den prispress som råder på marknaden. De 
senaste årens mycket kraftiga kanalförskjut
ning har dock avtagit. Det stora tappet på i 
storleksordningen tio procent i fysisk bok
handel 2009 blev 3,5 procents nedgång 
under 2010.

Under årets tre sista kvartal hade akademi
bokhandeln en mycket positiv försäljnings
utveckling och ökade mer än bokhandels
marknaden under samtliga månader. att 
kedjan lyckas ta marknadsandelar är 
mycket tillfredsställande under rådande 
marknadsförhållanden.

Under året etablerades fem nya butiker, 
Farsta centrum, hötorget i stockholm, 
 små staden i Piteå, samarkand i Växjö och 
bromma blocks i bromma. butiken i Jön

köping omlokaliserades till ett betydligt bättre 
läge. Kurslitteraturbutiken på Vasagatan i 
Göteborg stängdes.

Konsumenterna uppskattar akademibok
handeln som blev rankad nummer 12 bland 
de 350 mest kända varumärkena i svensk 
detaljhandel enligt tidningen markets 
undersökning. På frågan till kunderna om 
vilken butik de helst vill ha i ett köpcentrum 
hamnar akademibokhandeln på 5:e plats 
före bland andra h&m och Åhléns. 

Prioriterade aktiviteter 2011

akademibokhandeln har vässat organisatio
nen både i butik och på huvudkontoret. För 
att kunna flytta fram sina positioner och öka 
sina marknadsandelar ytterligare under 
2011, kommer akademibokhandeln att prio
ritera sortimentsutveckling, marknadsföring, 
butiksmiljö och personlig försäljning.
 en fortsatt etablering av nya enheter är 
också ett prioriterat område för att kunna 
erbjuda kunderna ökad tillgänglighet. två 
butiksetableringar är beslutade för 2011, 
trollhättan och Västra Frölunda.

Hållbarhet

akademibokhandeln strävar alltid efter att 
prioritera miljövänliga leverantörer och alter
nativ och använder förnyelsebar grön el i alla 
butiker där bolaget själv kan välja elleveran
tör. För att minska energiförbrukningen i buti
kerna testas för närvarande nya ljuskällor. 

affärsområdeschef: bo holmberg

www.akademibokhandeln.se

2010 2009

Nettoomsättning, mkr 1 389 1 419

medelantal anställda 463 493

akaDemibokhanDelsgruPPen  
(inkl.bokus) 
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bokus
bokus är en nätbokhandel som erbjuder över 
6 miljoner titlar, en inspirerande webbplats, 
snabb leverans, attraktiva priser, gediget 
kunnande och hög service. bokus är den 
näst största aktören på sin marknad.

Utveckling under 2010 

Kunderbjudandet utvecklades under året 
samtidigt som verksamheten effektivisera
des. lönsamheten förbättrades och bokus 
uppnådde ett positivt resultat 2010 trots att 
marknaden präglas av hårdnande konkur
rens och stark prispress.

en ny webbplats och sökmotor togs i bruk 
och mottogs mycket väl av kunderna. bokus 
nominerades till ett flertal utmärkelser och 
blev bland annat utsedd till sveriges bästa 
boksite av tidningen Internet World.

bokus är ledande inom utvecklingen av 
mobila plattformar inom bokbranschen och 
lanserade applikationer (appar) för iPhone, 
android och iPad under året. Det är enkelt att 
ladda ner både eböcker och ljudböcker från 
bokus till mobiltelefoner, läs och surfplattor. 

Under året har marknadsföringsarbetet 
utvecklats och bokus möter nu kontinuerligt 
kunderna i sociala medier som Facebook 
och twitter och erbjuder bokinspiration via 

en egen blogg. För att också möta kunderna 
utanför nätet lanserades bokusbussen, en 
importerad, klassisk, amerikansk skolbuss, 
som fyllts med böcker till internetpriser och 
som turnerar runt mellan studentorter, 
mässor och andra handelsplatser. 

Prioriterade aktiviteter 2011

Under 2011 fortsätter arbetet med att stärka 
kunderbjudandet. bland annat kommer leve
ranserbjudandet att förbättras, vilket innebär 
att kunderna får böckerna ännu snabbare 
och till fler valbara utlämningsställen. 

Hållbarhet 

bokus miljöarbete är inriktat på att göra bok
leveranserna så miljövänliga som möjligt.

affärsområdeschef: mats Fagerström

www.bokus.com
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norsteDts fÖrlagsgruPP
Norstedts Förlagsgrupp är ett av de ledande 
svenska förlagshusen med en bred utgivning 
av skönlitteratur, fackböcker, ordböcker, kar
tor, ljudböcker, barn och ungdomsböcker, 
spel och merchandise samt digitala produk
ter. sammantaget ger gruppen ut cirka 500 
nya titlar per år.

Verksamheten bedrivs under två förlags
namn: Norstedts för vuxenlitteratur och 
rabén & sjögren för barn och ungdoms
böcker. Norstedts Förlagsgrupp, som etable
rades 1823 och därmed är sveriges äldsta, 
har ambitionen att också vara den mest 
moderna.

Utveckling under 2010 

2010 var ett framgångsrikt år för Norstedts 
Förlagsgrupp såväl publicistiskt som kom
mersiellt. Det förändringsarbete som bedri
vits på senare år bidrog tillsammans med 
publicistiska framgångar till ökad försäljning 
jämfört med 2009 och ett gott finansiellt 
resultat. rabattrycket från återförsäljarledet 
är dock fortsatt högt och sätter press på 
bruttovinstmarginalen. 

höstens utgivning var stark och mest 
utmärkande bland framgångarna var Nobel
pristagaren mario Vargas llosa och august
prisvinnaren i skönlitteratur sigrid Com
büchen med Spill. här utöver kan nämnas 
många titlar som hade stark försäljning 
under året, bland annat Allt om Mat Stora 
kokbok, henrik berggrens biografi om Olof 
Palme Underbara dagar framför oss, Keith 
richards Livet och Gunilla bergströms 
Alfons och Styrkesäcken. 

De internationella framgångarna för stieg 
larssons millenniumtrilogi fortsatte under 
året och försäljningssiffran för de tre böck
erna uppgick i slutet av 2010 till närmare 
50 miljoner exemplar världen över. 

Norstedts Förlagsgrupps utgivningsstrategi 
är inriktad på kvalitetslitteratur, som ges ut i 
olika format. Under året gjordes satsningar 
på digitala format och samarbetet med det 
av Norstedts Förlagsgrupps delägda bolaget 
elib rörande eböcker fortsatte. Potentialen 
för eböcker växer i takt med att iPad och 
andra läs och surfplattor gör entré på den 
svenska marknaden. ett 20tal applikatio

ner (appar) för iPhone utvecklades under 
året och efterfrågan var stor. bland annat 
finns nu Vår Kokbok och de randiga ord
böckerna tillgängliga i detta format.

ljudboksmarknaden hade ett sämre år. 
sannolikt har nedladdningsbara format en 
ljusare framtid än de cdförpackningar som 
idag dominerar marknaden. 

ett delägarskap ingicks under året med 
Pocketförlaget i syfte att stärka Norstedts 
Förlagsgrupps avsättning i pocketformatet.

Prioriterade aktiviteter 2011

Norstedts Förlagsgrupp fortsätter att satsa på 
en bred utgivning av kvalitetslitteratur i tryckta 
och digitala format för att tillgodose både för
fattarnas och läsarnas önskemål. Offensiva 
satsningar inom försäljnings och marknads
arbetet planeras samtidigt som samarbetet 
med återförsäljarledet vidareutvecklas. 
 
Hållbarhet

en minskad mängd makulatur eftersträvas 
genom optimerade tryckupplagor. Inom leve
rantörs och produktområdet prioriteras leve
rantörer som har en tydlig miljöpolicy. Distri
butörer som har miljöklassat bränsle priorite
ras och transporterna styrs om möjligt över 
till järnväg. Fastigheten där förslagsverksam
heten bedrivs har uppnått miljöklassningen 
Green building.

affärsområdeschef: Peter Wilcke

www.norstedts.se
www.rabensjogren.se 

2010 2009

Nettoomsättning, mkr 582 504

medelantal anställda 175 171

VerKsamheteN 2010 | meDIeGrUPPeN

norsteDts fÖrlagsgruPP
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fastighetsgruPPen

KF Fastigheter förvaltar och utvecklar handelsanläggningar samtidigt som bolaget är en viktig 
stödfunktion för den konsumentkooperativa detaljhandeln. Fastighetsaffären omfattar förvalt
ning och utveckling av en fastighetsportfölj på omkring 500 000 kvadratmeter uthyrbara yta 
och ett marknadsvärde på cirka 7 miljarder kronor. handelsfastigheterna dominerar portföljen. 
Drygt 1 miljard kronor av portföljens värde utgörs av utvecklingsfastigheter. 

styrelse:
lars Idermark, ordförande till och med  
28 februari 2011, anders stake, ord
förande från och med 1 mars 2011, 
 anders Dahlquistsjöberg, Johnny Capor,  
hans eklund, Nina hornewall och  
Ingrid Karlsson.

arbetstagarrepresentanter: 
tom braathen och sonja Östlund.

vd: berntOlof Gustavsson

www.kffastigheter.se

2010 2009

Nettoomsättning, mkr 553 621
medelantal anställda 110 112

kf fastigheter

kf fastigheter

en viktig del av verksamheten är utveckling 
av butiksnätet åt dagligvarugruppen, de 
detaljhandelsdrivande föreningarna samt 
andra kooperativa detaljhandelsföretag. I KF 
Fastigheters erbjudande ingår allt från att 
identifiera butikslägen till att leverera nyck
elfärdiga och driftklara butiker. Visionen är 
att lägga grunden för sveriges bästa handel. 
Det ska uppnås genom högsta kompetens 
inom fastighetsförvaltning samt butiks och 
handelsplatsutveckling. KF Fastigheter ska 
samtidigt vara den aktör som är bäst på att 
integrera handeln i samhället.

Utveckling under 2010

handelsplatsen bromma blocks är KF Fastig
heters största satsning någonsin. Ombygg
nadsarbetet har pågått sedan år 1999 och 
investeringen fram till och med 2010 uppgick 
till cirka 2 miljarder kronor. I slutet på septem
ber 2010 nyöppnade bromma Center och 
bytte samtidigt namn till bromma blocks. 

andra utvecklingsprojekt under året där 
KF Fastigheter är fastighetsägare och utveck
lare är Folkparken i södertälje, Weibullsholm 
i landskrona och solberga i strängnäs. 
Dessutom har KF Fastigheter ritat och funge
rat som projektledare i uppförandet av Coop
butiker i avesta, Danderyd, Göteborg, lund, 
skövde, Uppsala och Västerås.

Under 2010 har också ett antal större fast
ighetsförsäljningar genomförts. KF Fastig
heter sålde sas gamla huvudkontor vid 
bromma Flygfält till Nils lundholm ab, Qvar
nen tre Kronor och silo 3 på Kvarnholmen till 
riksbyggen samt amiralen Köp centrum till 
fastighetsfonden Cordea savills european 
Commercial Fund. Försäljningarna har gett 
293 miljoner kronor i  rea vinster.

marknad och trender

uthyrningsmarknaden: Detaljhandeln utveck
lades väl under 2010. Detaljhandelsföretagen 
har lättat upp sin restriktiva etableringspolicy 
och söker nu aktivt lokaler med bra läge. 
fastighetsmarknaden: marknaden för 
detaljhandelsfastigheter har åter tagit fart. 
många fastigheter bytte ägare under 2010. 
Köparna är kvalitetsmedvetna och köper 
objekt i bra lägen medan objekt i sämre 
lägen är mer problematiska.
etableringsmarknaden: etableringsmarkna
den börjar åter ta fart efter 2010 års kommu
nalval. Kommunerna är positiva till utveckling 
men ställer samtidigt högre krav på förtätning 
och hållbar utveckling, vilket skapar möjlighe
ter för KF Fastigheter som helhetsleverantör.

Hållbarhet

både i förvaltningen av fastigheter och i sam
band med ny och tillbyggnader, är målet att 
minimera driftkostnaderna, energiförbruk
ningen och miljöbelastningen. som KFkon
cernens kompetenscentrum i installationstek
niska frågor vilar ansvaret att vidareutveckla 
energieffektiva systemlösningar på framförallt 
kyl, frys och belysningssidan samt att imple
mentera och förvalta dessa på KF Fastigheter. 

eUs initiativ inom energieffektivisering, 
Green building, har inneburit att fastighets
förvaltningen fått ett märkningssystem på 
utförda energieffektiviseringar. bäckebol 
homecenter är det första köpcenter i sverige 
och KFägda Vår Gård saltsjöbaden är den 
första kursgård i sverige som erhållit Green 
building certifiering. 

För närvarande projekteras butiksfastig
heter i mjölby och södertälje där målet är att 
uppnå "miljöklassad byggnad Guld”.
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all finansverksamhet i KFkoncernen hante
ras av en central finansfunktion, KF Invest. 
bolaget förvaltar KFs finansiella tillgångar, 
som uppgår till cirka 4,4 miljarder kronor, 
och hanterar alla finansiella exponeringar.

KF Invest ansvarar även för innehaven av 
aktier i läckeby Water Group, löplabbet, 
leos lekland och PaN Vision. Portföljen för
valtas huvudsakligen i egen regi. huvudinrikt
ningen är räntebärande värdepapper. KFs 
aktieplaceringar utgörs av svenska och 
utländska noterade bolag. resterande del av 
portföljen utgörs av alternativa investeringar 
såsom hedgefonder och private equityfonder.

Utveckling under 2010

marknaderna präglades av fortsatt åter
hämtning med stigande kurser på finan
siella tillgångar och förbättrad likvididet. 
även om räntemarknaderna vände upp 
under andra halvan av året var utvecklingen 
gynnsam för förvaltningsresultatet som var 
positivt i både absoluta tal och mätt mot 
relevanta jämförelseindex.

Under 2010 förvärvade KF Invest 80 pro
cent av leos lekland, den ledande aktören 
på den svenska marknaden för lekland. 
bolaget PaN Vision, distributör av tV och 
datapsel och film, var tidigare ett bolag i KFs 
mediegrupp, men sedan årsskiftet 2010/ 
2011 ingår bolaget i investgruppen. 

marknad och utsikter 2011

tillväxtförutsättningarna för 2011 har suc
cessivt förbättrats och en fortsatt återhämt
ning är sannolik, även om svaga statsfinan
ser i många länder utgör ett hot. I en miljö 
med fortsatt återhämtning kan räntor stiga 
samtidigt som aktier och alternativa place
ringar kan få en gynnsam utveckling. 

Hållbarhet

Förvaltningen styrs av etiska riktlinjer. bland 
annat beaktas alltid etiska överväganden vid 
investeringar i noterade aktier och vid upp
handling av diskretionära förvaltningsupp
drag.

KF sparkassa är KFkoncernens inlånings
verksamhet.

sparkassan erbjuder medlemmarna i 
konsumentkooperationen sparande till 
 konkurrenskraftig ränta. samtidigt stödjer 
spararna utvecklingen av den svenska kon
sumentkooperationen. De flesta sparar på 
kapitalkonto där uttagen är obegränsade 
och avgiftsfria. räntan på kapitalkontot 
uppgick till 1,65 procent den 31 december 
2010. sparkassan erbjuder också möjlig
heten att spara på längre sikt med högre 

avkastning genom ett bundet 5årslån med 
rörlig ränta. Överskottet från inlånings och 
förvaltningsverksamheten tillfaller KFkon
cernen, vilket gynnar alla medlemmar.

sparkasseärenden kan utföras på omkring 
300 konsumentkooperativa butiker i hela 
landet. transaktioner kan även ske via inter
netbank, autogiro, plusgiro och telefon.

Insättningar på sparkassan omfattas inte 
av den statliga insättningsgarantin.

investgruPPen

KF Invest är koncernens finansfunktion och KF sparkassa är koncernens inlånings
verksamhet. KF Invest ansvarar även för innehaven i läckeby Water Group, löplabbet,  
leos lekland och PaN Vision.

styrelse: 
lars Idermark, ordförande till och med  
28 februari 2011, Nina Jarlbäck,  
ordförande från och med 3 mars 2011,  
tomas Franzén och Göran lindblå.

vd: Johnny Capor

www.kf.se

2010 2009
Förvaltade finansiella 
tillgångars marknads
värde, mdkr 4,4 4,5
Förvaltade finansiella 
tillgångars bokförda 
värde, mdkr 4,4 4,5
total avkastning, % 5,1 8,3
medelantal anställda 10 10

kf invest

chef: manfred Krieger

www.kf.se

2010 2009

Inlåning, mdkr 3,7 3,8

kf sParkassa

kf invest

kf sParkassa
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löplabbet är ett finansiellt innehav i KF 
Invest sedan 2008. KF Invest har 70 pro
cent av aktierna. 

bolaget är den ledande butikskedjan i 
sverige för försäljning av kvalitetsprodukter 
för löpning och walking. Utöver skor och 
kläder erbjuds även ortopedtekniska tjänster 
i ett antal butiker. butikerna håller hög kun
skaps och servicenivå, vilket är företagets 
främsta konkurrensfördel gentemot övrig 
sporthandel. bolaget har 20 fysiska butiker 
samt en internetbutik.

Utvecklingen under 2010

bolaget har fortsatt sin expansion med fyra 
nya butiker, samt ett par ometableringar. 
samarbetet kring gemensamma butikslägen 
med akademibokhandeln har fortsatt, vilket 
resulterat i ytterligare två sametableringar. 
tom Kellheim tog över som ny vd under året.

Prioriterade aktiviteter 2011

löpning påverkas positivt av den allmänna 
friskvårds och friluftslivstrenden. att löpning 
dessutom är en effektiv och flexibel tränings
form, är till klar fördel när människor får allt 
mindre fritid. men det är dock en motions
form som är relativt väderberoende och som 
inte gynnats av det ovanligt långvariga vinter
vädret under 2010.

löplabbet planerar att bearbeta sitt 
butiksnät under 2011, bland annat genom  
om och nyetableringar, i syfte att ytterligare 
stärka sin ställning som sveriges ledande 
butikskoncept för löpning och walking. 

Hållbarhet

löplabbet arbetar aktivt med olika initiativ 
för att främja träning och friskvård i sverige. 
Under 2010 sponsrade bolaget både ung
domstävlingar och större evenemang, såsom 
stockholm halvmarathon, bellmanstafetten 
och tjurruset. Under 2011 kommer bolaget 
att sponsra stockholm marathon.

läckeby Water Group är ett finansiellt inne
hav i KF Invest sedan 2008. KF Invest inne
har 81 procent av aktierna. 

läckeby Water Group är ett ledande 
anläggningsföretag i sverige inom vatten 
och avloppsrening samt produktion av bio
gas ur organiskt avfall. bolaget har byggt 
anläggningar i ett 70tal länder över hela 
världen med de viktigaste marknaderna i 
skandinavien och asien. Inom divisionen 
läckeby Products har bolaget dessutom egen 
konstruktion, utveckling och tillverkning av 
produkter för mekanisk bearbetning av slam 
och avloppsvatten. 

Utvecklingen under 2010

Under 2010 fick bolaget flera stora order i 
bland annat skandinavien, Kina och tysk
land. bolaget har dessutom startat en ny 
division, Purac Puregas, som är helt inriktad 

på biogasuppgradering. satsningen har 
medfört en del engångskostnader, men har 
resulterat i att bolaget mot slutet av 2010 
fått in ett flertal nya order.

Prioriterade aktiviteter 2011

marknadens efterfrågan på vattenrening och 
biogasuppgradering är stor. även inom den 
industriella sektorn ökar efterfrågan, efter en 
tid av stiltje under finanskrisen. Det allmänna, 
ökade fokuset på miljöfrågor gynnar bolagets 
verksamhet.

läckeby Water Group kommer att fortsätta 
sin expansion, bland annat inom det nya 
verksamhetsområdet biogasuppgradering. 

Hållbarhet

Företaget levererar produkter och tjänster som 
bidrar till att minska utsläpp av växthusgaser.

lÖPlabbet 

läckebY Water grouP

styrelse: 
stefan lambert, ordförande, håkan hven, 
mattias ericsson och erik Vitez.
vd: tom Kellheim

www.loplabbet.se

2010 2009

Nettoomsättning, mkr 139 120

medelantal anställda 93 86

styrelse: 
stefan lambert, ordförande, Gösta Viking, 
anders Wahrolén, Kjell axelsson och 
hans malm.

arbetstagarrepresentanter: 
Peter mikael ahlqvist och bertil Christer  
lindblad.

vd: Peter hjelm

www.lackebywater.se 

2010 2009

Nettoomsättning, mkr 608 665

medelantal anställda 201 188

lÖPlabbet

läckebY Water grouP
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leos lekland är ett finansiellt innehav i KF 
Invest sedan 2010. KF Invest har 80 pro
cent av aktierna. 

leos lekland driver i egen regi samt 
genom franchisetagare sex anläggningar för 
inomhuslek i Umeå, luleå, skellefteå, 
borås, Kalmar och Växjö. leos lekland är 
den ledande aktören på den svenska mark
naden för lekland.

leos leklands målgrupp är barn i åldern 
0–12 år. Inom ramen för anläggningarna 
erbjuds också restaurang och kaféverksam
het samt anordnande av barnkalas. leos 
lekland prioriterar att erbjuda en säker och 
trivsam miljö för både barn och föräldrar. 
bolaget lägger därför stor vikt på drift, sköt
sel och hygien vid anläggningarna.

Utveckling under 2010

KF Invest förvärvade leos lekland sommaren 
2010. bolaget etablerade en ny anläggning 
i borås under året. 

Prioriterade aktiviteter 2011 

Den nordiska marknaden för lekland är frag
menterad, med endast ett fåtal större aktö
rer. Det råder ett stort etableringstryck och 
det finns goda möjligheter att konsolidera 
marknaden. 

leos lekland avser att växa kraftigt, både 
organiskt och genom förvärv. bolaget kom
mer framförallt att prioritera tillväxt i stor
städer. I början av 2011 förvärvade leos 
lekland Norges största leklandskedja – 
metro lekeland. 

Hållbarhet

leos leklands affärsidé är att få barn mer 
fysiskt aktiva. Verksamheten bidrar därmed 
till bättre hälsa och ökat välbefinnande. 

PaN Vision är en av de ledande nordiska 
distributörerna av hemunderhållning. Före
taget verkar inom tre marknader; tV och 
dataspel, film (DVD och bluray) samt PC
tillbehör. Verksamheten inom spel och film 
består av både distribution och egen förlags
verksamhet. Verksamheten inom PCtillbe
hör omfattar endast distribution.

PaN Visions verksamhet bedrivs i samt
liga nordiska länder och i baltikum. Cirka 
två tredjedelar av omsättningen härrör från 
marknader utanför sverige. Den enskilt 
största marknaden är Finland. 

Utveckling under 2010

till följd av en svag marknad 2010, mins
kade PaN Visions omsättning inom samtliga 
tre produktområden; spel, film och PCtill
behör. minskad efterfrågan pressade margi
nalerna för både film och spel medan lön
samheten för hårdvara ökade. Pressade 

marginaler har inneburit att kostnadsbespa
ringsprogram har initierats under året.

Prioriterade aktiviteter 2011

mycket talar för att både spel och filmmark
naden kan fortsätta att vika under 2011. 
stort engagemang kommer att läggas på 
utveckling av nya affärsmöjligheter och att 
ytterligare effektivisera verksamheten. För
lagssatsningar inom både film och spel 
kommer att ha fortsatt fokus, liksom de 
affärsmöjligheter som finns inom digital 
distribution.
 
Hållbarhet 

PaN Vision använder videokonferenssystem 
och strävar efter att öka snittvikten per för
sändelse till kund för att minska utsläpp av 
växthusgaser.

leos leklanD

Pan vision

styrelse: 
stefan lambert, ordförande,
mattias ericsson och Jonas rönnqvist.

vd: Joakim Gunler

www.leoslekland.se

styrelse: 
lars Idermark, ordförande till och med  
21 december 2010, Johnny Capor, 
 ordförande från och med 1 januari 2011, 
anders Dahlquistsjöberg, stefan lambert  
Gunnar bergvall, Johan Åhlander och 
Jonas mårtensson.

vd: Per almgren

www.panvision.com 

2010 2009

Nettoomsättning, mkr 1 194 1 392

medelantal anställda 159 184

2010

Nettoomsättning 1), mkr 13

medelantal anställda 11
1) Omsättning från och med förvärvstidpunkten. 

leos leklanD

Pan vision
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Övriga bolag

Vår Gård saltsjöbaden är en konferensanlägg
ning med 138 rum och möteskapacitet för 
550 gäster. anläggningen ligger i ett natur
skönt område i saltsjöbaden utanför stock
holm. anläggningen erbjuder en inspirerande 
miljö och en unik konstsamling. Vår Gård 
saltsjöbaden har varit i KFs ägo sedan 1924.

Utveckling under 2010

Vår Gård saltsjöbaden fokuserade under 
året på att ytterligare stärka sin profil som en 
mötesplats med konst och kvalitet i cen
trum. en större satsning på konserter ska
pade god renommé i närområdet.

Under 2010 introducerades ett spakon
cept. Vidare gjordes ett större underhållsar
bete av fastigheten. Konferensanläggningen 
är idag i mycket gott skick.

ett fortsatt aktivt arbete på marknads och 
försäljningssidan resulterade i en omsätt
ningsökning på över 12 procent. Vår Gård 
saltsjöbadens andel av den relativt statiska 
marknaden fortsätter att öka. 

Prioriterade aktiviteter 2011

Under 2010 återhämtade konferensnäringen 
2009 års nedgång på cirka 17 procent. bran
schens prognoser visar dock på en avtagande 
efterfrågan under första halvåret 2011.

en något lägre efterfrågan tillsammans 
med ett utökat utbud av hotell och konferens
anläggningar gör att konkurrensen hårdnar, 
vilket sannolikt kommer att speglas i en lägre 
omsättningsökning 2011 än 2010. Företa
gets kostnader är stabila och investeringarna 
anpassade till förväntad omsättning.

Fokus för 2011 är att ytterligare höja 
kundnöjdheten genom produktutveckling. 
ett antal konferensrum kommer att reno
veras och moderniseras och försäljnings
arbetet kommer att fortsätta. 

Hållbarhet

Vår Gård blev svanenmärkt 2009 och Green 
buildingklassificerat 2010. anläggningen 
är helt koldioxidneutral.

vår gårD saltsjÖbaDen

styrelse: 
marie Wiksborg, ordförande,
Jan stenberg, Johan Gustafsson,  
Paul svensson och björn rietz.

arbetstagarrepresentant: 
milada Jerabek

vd: Katarina romell

www.vargard.se

kf gYmnasiet
KF Gymnasiets uppdrag från KF är att bidra 
med den nya generationens medarbetare 
inom koncernen. KF Gymnasiet erbjuder en 
bred ekonomisk utbildning med betoning på 
handel, ekonomi och ledarskap. skolan har 
dessutom ett lärlingsprogram i samarbete 
med Coop. Utbildningarna blandar och inte
grerar teori med praktik på ett pedagogiskt 
sätt. eleverna får tillgång till kvalificerade 
praktikplatser inom dagligvaruhandeln 
under hela utbildningstiden.

Utveckling under 2010

Under 2010 har fokus legat på framför allt 
två områden. Det första omfattar utveckling 
av delvis nya utbildningar och programpla
ner inför gymnasiereformen 2011 och den 
nya skollagen som träder i kraft 2011. Det 
andra  är marknadsföringen, där KF Gymna
siet utifrån sin nya varumärkesplattform 

tagit fram ett konkret erbjudande till elever 
och föräldrar. skolans elever har haft praktik 
i england och moçambique. lärarna har fått 
bärbara datorer och går skolverkets PIm
utbildning om Itpedagogik.  

Prioriterade aktiviteter 2011

Under 2011 kommer KF Gymnasiet att 
arbeta vidare med implementeringen av 
gymnasiereformen och nya skollagen samt 
utveckla skolans Itpedagogik, då alla 
elever ska ha varsin dator i undervisningen 
från och med hösten 2011. 
 
Hållbarhet

KF Gymnasiet arbetar utifrån KFs värdegrund 
med omtanke om miljö och hållbar utveck
ling i undervisningen. skolan samarbetar 
bland annat med Kooperation Utan Gränser. 

styrelse: 
marie Wiksborg, ordförande, 
Fredrik brandel, PO höglund, alice 
Kuhnke, Kajsa sandberg, och elsa brodin.

arbetstagarrepresentant: 
lotta stolt

vd och rektor: Christel andersson

www.kfgymnasiet.se

2010 2009

Nettoomsättning, mkr 17 18

medelantal anställda 25 23

2010 2009

Nettoomsättning, mkr 52 47

medelantal anställda 37 33

vår gårD saltsjÖbaDen

kf gYmnasiet
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Kronans Droghandel driver apotek över hela 
sverige. apotekskedjan erbjuder läkemedel, 
ett inspirerande sortiment och en hög servi
cegrad till sina kunder. KF äger 20 procent 
av bolaget.

Utveckling under 2010

Kronans Droghandel övertog 170 apotek 
under våren 2010. Företaget fokuserade på 
att driftsätta verksamheten, att bygga varu
märke och skapa en kundbas. Kronans Drog
handel inledde också ett kraftigt nyetable
ringsarbete för att möte konkurrensen från ett 
tiotal olika apoteksföretag. många av etable
ringarna skedde i anslutning till Coops butiker 
och stormarknader. totalt öppnade Kronans 
Droghandel 20 nya apotek under 2010.

Prioriterade aktiviteter 2011

Omregleringen av apoteksmarknaden trädde 
i kraft 1 juli 2009 och försäljningen av det 
tidigare monopolföretaget, apoteket ab, 
slutfördes under våren 2010. 

apoteksmarknaden befinner sig parallellt 
i både en konsolideringsfas och en kraftig 

etableringsfas. Det har rått underetablering 
av apotek i sverige, något som nu snabbt 
förändras. antalet apotek har ökat med cirka 
20 procent efter avregleringen och fler inter
nationella aktörer är på väg in i sverige. 

Kronans Droghandel planerar att etablera 
en mängd apotek och att utveckla egna 
varumärken under 2011. apotekens affärs 
och expedieringssystem kommer att ersättas 
med ett nytt, vilket kommer vara det enskilt 
största utbildnings och förändringsprojektet 
under 2011. 

Hållbarhet

Kronans Droghandel arbetar för en hållbar 
läkemedelsanvändning. Det innebär att 
företaget utvecklar sitt sortiment med ekolo
giska, giftfria och hållbara produkter samt 
ställer hållbarhetskrav på sina leverantörer. 
apotekskedjan arbetat också med att öka 
kundernas kunskap om hur läkemedlen ska 
konsumeras för att bidra till en mer hållbar 
läkemedelsanvändning.

KF shared services ab är ett internt service
bolag som tillhandahåller tjänster inom fem 
områden; ekonomi, It, hr, löneadminis
tration och Internservice. alla tjänsterna 
levereras till koncernens bolag och löne
tjänsten levereras även till föreningar inom 
kooperationen. tjänsterna tillhandahålls på 
marknadsmässiga villkor. Dotterbolaget 
tranbodarna ab levererar ekonomi och 
lönetjänster samt medlemsservice till både 
kooperativa föreningar och externa kunder.

Utveckling under 2010

Under året genomfördes flera projekt för att 
effektivisera ekonomiverksamheten och för 
att skapa en organisation som möter kraven 
från affärsverksamheten. med uppdraget att 
kontinuerligt effektivisera och sänka kostna

derna för levererade tjänster genomfördes 
projekt för att outsourca Ittjänster.

Prioriterade aktiviteter 2011

KF shared services ab ska fortsätta att 
effektivisera verksamheten och arbeta med 
ökat kundfokus.

För att effektivisera leveransen och sänka 
kostnaderna ska ekonomitjänsterna out
sourcas under 2011.

Hållbarhet

Fakturor och andra pappersdrivande 
moment läggs successivt över till elektronisk 
hantering. bolaget arbetar kontinuerligt med 
att reducera mängden pappersutskrifter.

kronans DroghanDel 

styrelse: 
eero hautaniemi, ordförande, 
Johnny Capor, thomas heinonen,  
annaCarin andersson, henrijs Fogels,  
Petter sandström, Kimmo Virtanen,  
manfred Krieger, ruth lindblom och  
Ingegärd hallberg. 

arbetstagarrepresentanter: 
annaCarin andersson och  
linnea m lindblom. 

vd: Cecilia marlow

www.kronansdroghandel.se

kf shareD services

styrelse: 
Johnny Capor, ordförande, 
Ulrika bennich och marie Wiksborg. 

vd: Christer Jönsson

2010 2009

Nettoomsättning, mkr 207 178

medelantal anställda 174 135

kf shareD services
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tiDningen vi
ab tidningen Vi producerar och ger ut tid
ningen Vi, Vi läser och Vi biografi. bolaget 
driver dessutom kundtidningsverksamhet, 
en postorderverksamhet, Vibutiken och en 
reseverksamhet – reseklubben. även Vi:s 
litteraturpris, musikutmärkelsen taube
stipendiet och Vi:s litterära båtsalong är årli
gen återkommande inslag i bolagets löpande 
verksamhet. tidningen Vi har dessutom ini
tierat och samarbetar med Viskogen och 
stiftelsen teskedsorden.

Vi är ett månatligt magasin om kultur och 
samhälle som gavs ut första gången 1913. 
Vi läser är ett specialmagasin med inriktning 
på böcker och läsning som startades 2008. 
 
Utveckling under 2010

bolaget startade en kundtidningsverksamhet  
och lanserade sveriges första tidning om bio
grafier, Vi biografi. Vi läser fick en ny chef
redaktör. både Vi läser och tidningen Vi fick 
ny form. tre litterära båtsalonger och en Filo
sofisk båtsalong genomfördes ombord på 
silja Galaxy. 

Prioriterade aktiviteter 2011

Utsikterna för ab tidningen Vi under 2011 
är goda. bolaget kommer att fortsätta etable
ringen av Vi läser, där utgivningen utökas 
från fyra till sex nummer per år, och Vi bio
grafi. sofia Wadensjö Karén tillträder i mars 
som ny vd och chefredaktör och kommer att 
arbeta för att befästa tidningen Vi:s position 
som sveriges ledande magasin om kultur 
och samhälle.  

Hållbarhet

Vi samarbetar med Posten för en klimatsäk
rad tidningsdistribution och företagets kund
register uppdateras kontinuerligt för att und
vika onödiga returer. använda tryckerier ska 
vara miljöcertifierade enligt IsO 14001 och 
kvalitetscertifierade enligt IsO 9001 och tid
ningar ska tryckas på miljömärkt papper 
och med miljömärkta produkter.

styrelse:  
maria hamrefors, ordförande, 
anders Dahlquistsjöberg, Kerstin lager, 
Jan Wifstrand och lena björk.

tf vd: susanne Nibelius. Från och med 
15 mars 2011 tillträder sofia Wadensjö 
Karén som vd och chefredaktör.

upplaga: 41 300 (ts 2010)

antal läsare: 139 000 (Orvesto)

www.vitidningen.se 

2010 2009

Nettoomsättning, mkr 33 28

medelantal anställda 17 13

ab tiDningen vi
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»  Att möjliggöra för medlemmarna att handla miljö- och klimatsmart 
är en central del i KFs affärsstrategi. Coop erbjuder Sveriges största 
sortiment av ekologiska och miljömärkta livsmedel. KF arbetar också 
aktivt med att minska den egna verksamhetens klimat påverkan, 
under 2010 minskade den med över 40 procent.«
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hållbar utveckling är en central del av KFs affärsidé. Uppdraget från ägarna är att skapa 
ekonomisk nytta och samtidigt underlätta en konsumtion som är hållbar för människor och 
miljö. Det innebär att KF inte bara ska bedriva en egen verksamhet som är hållbar både 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Genom krav på leverantörer, opinionsbildning och stöd 
till kunderna ska vi också driva på utvecklingen för en hållbar konsumtion. 

Så ser KF på hållbar utveckling 

KF tror på att långsiktig lönsamhet skapas 
genom att se till det samlade resultatet, det 
vill säga både finansiella, miljömässiga och 
sociala effekter av verksamheten. Utma
ningen är att parallellt utveckla och balan
sera samtliga dessa tre resultatdimensioner. 

KF tror på att utveckla sina roller i hela 
värdekedjan, från jord till bord. ansvar och 
verktyg ser dock olika ut i olika roller. Utma
ningen är att genom hela värdekedjan skapa 

relationer som stödjer uppdraget om eko
nomisk nytta och en hållbar konsumtion. 

KF tror på att integrera hållbar utveckling 
som en naturlig del i hur koncernen bedriver 
affärsverksamhet, från vision till det dagliga 
arbetet i butiken eller på kontoret. Utma
ningen är att utveckla en företagskultur där 
varje medarbetare har motivation och rele
vanta kunskaper för att bidra till hållbar 
utveckling i det dagliga arbetet. 

VIKtIga händelSer 2010

•    Övergång till helt förnybar el i KF Fastigheters 

elportfölj.

•   Klimatsmarta pilotbutiker öppnas i Södertälje 

och Lund. Vår Gård Saltsjöbaden blir den första 

konfererensanläggningen i Sverige att miljö-

klassas genom åtgärder i löpande förvaltning.

•   Coop introducerar ett nytt eget varumärke – 

Coop Prima – där den enskilda producenten 

och varans ursprung lyfts fram.

•   Under 2010 förs en kritisk debatt om djur

omsorg. Coop utvecklar en ny djuromsorgs-

strategi och årets Änglamarkspris fokuserar 

på insatser för en god djurvälfärd. 

•   Stor medarbetarundersökning visar på mer 

nöjda och motiverade medarbetare.

•   Eutbildningsprogram till alla medarbetare 

inom bland annat uppförandekod och hållbar 

utveckling.

•   Coops uppförandekod införd i alla nya avtal 

med nationella leverantörer.

•   En modern återbäring införs 1 december.

Sveriges mest hållbara varumärke
Coop har utsetts till sveriges mest hållbara varu
märke enligt sveriges största hållbarhetsunder
sökning bland konsumenter. läs mer på sid 50.

huvudindikatorer

 milJö

Klimatpåverkan från den egna 
verksamheten minskade med 
44 procent 2010.

kunder

sveriges största sortiment av 
 eko logiska och miljömärkta 
 livsmedel växte med 10 procent  
till över 2 400 produkter.

medarbetare

76 procent av medarbetarna är 
nöjda med sin arbetssituation och  
med företagets hållbarhetsarbete.

 samhÄlle

23,6 mkr (+11 procent) samlades 
in till Kooperation Utan Gränser 
och Viskogen för fattigdoms
bekämpning.
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Så styr KF hållbarhetsarbetet

till grund för hållbarhetsarbetet ligger KFs 
Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund (se 
sidan 8). KF är anslutet till Fns initiativ för 
ansvarsfullt företagande, Global Compact, 
och åtar sig därför att följa dess principer för 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö 
och kamp mot korruption. mot denna bak
grund har KF formulerat en policy för hållbar 
utveckling som anger ett antal principer för 
hur koncernen ska agera. 

Den operativa styrningen sker genom nio 
målområden, varav vissa gäller samtliga 
bolag medan andra är specifika för dagligva
ruhandeln. målen utvärderas och omprövas 
årligen. Varje dotterbolag är ansvarigt för att 
omsätta koncernövergripande policy och 
mål i styrning och uppföljning av den dag
liga verksamheten. Inom till exempel daglig
varugruppen har den koncernövergripande 

styrningen översatts och specificerats i en 
särskild Policy för en god affär, och under
liggande riktlinjer och regelverk på verksam
hetsnivå. 

Uppföljning och utveckling av hållbar
hetsarbetet samordnas i en koncernövergri
pande arbetsgrupp med representanter för 
de större bolagen. 

Inom koncernledningen finns från och 
med hösten 2010 en nyinrättad tjänst – 
direktör för hållbar utveckling – som har 
ansvar för övergripande styrning och upp
följning av hållbarhetsarbetet. KFs styrelse 
ges årligen en samlad redovisning av resul
tat i förhållande till målen.

Konsumentföreningarna är juridiskt själv
ständiga enheter som inte formellt styrs av 
KFs policy för hållbar utveckling eller KFs 
operativa mål. Det finns dock en samsyn 
om att KFs policy för hållbar utveckling ska 
vara vägledande även för verksamheten 
inom enskilda konsumentföreningar. 

Konsumentföreningarna rapporterar in 
vissa nyckeltal till KFs hållbarhetsredovis
ning och vissa föreningar gör egna miljö 
eller hållbarhetsredovisningar.

strategisk inriktning  
och styrning

KFs hållbarhetsarbete styrs genom en policy för hållbar utveckling samt ett antal mål fördelade på 
nio målområden. Varje dotterbolag har ansvar för att leva upp till policyn och sina mål. Priorite
rade hållbarhetsfrågor för KF är klimatpåverkan, sortimentsutveckling, medarbetar och samhälls
relationer. hållbarhetsarbetet utvecklas genom en kontinuerlig dialog med intressenterna. 

en hållbar historia

1899 1943 1946 1958

KF först med varudekla-
rationer under mottot  
Väg pris mot kvalitet

1964 1970

Först med öppet köp,  
som införs i alla  
Domus-varuhusen

Kooperationen startar 
biståndsinsamlingen 
Utan Gränser

1974

KF Provkök lanserar idén om basmat 
och matpyramiden, som förändrar 
kostrådgivningen i landet

19781909

Den första margarin-
striden – KF tar strid 
mot livsmedelskarteller

1979

Lågprisvarumärket  
Blåvitt, varor till ständigt 
lågpris, lanseras

KF bildas för 
att hjälpa för-
eningarna att 
sälja rena och 
oförfalskade 
varor till bra 
priser

KF inrättar ett miljöråd och 
ett miljövårdslaboratorium

KF inför öppen 
datummärkning  
på alla dagligvaror

KF Provkök bildas för 
att provlaga råvaror 
från olika leverantörer

UtmÄrKELSEr UndEr årEt

•   Coop – Sveriges mest hållbara varumärke 

enligt konsumentundersökningen Sustainable 

Brands.

•   Coop Logistik AB – Stora logistik och trans-

portpriset i kategorin årets mobilitetslösning.

•   Coop mersmak – tilldelades Guldbladet för 

årets kundtidning i kategorin Konsument.

•   Coop vinnare i Fairtrade Challenge efter att  

ha bjudit 70 000 personer på Fairtradefika.

•   Coop Konsum Sollefteå utsedd till bästa 

 matglädjebutiken i Arla Foods årliga tävling 

Guldkon.
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1. vårt ansvar som kravställare på leverantörer och partners
 Vi tar ansvar för förhållanden i bakomliggande led genom att ställa 

krav på våra leverantörer och partners. Vi följer upp efterlevnaden av 
kraven genom egna eller tredjepartsrevisioner.

2. vårt verksamhetsansvar
 Vi tar vårt verksamhetsansvar genom att arbeta aktivt med att minska 

vår direkta påverkan på klimatet och miljön samt genom att vara en 
god arbetsgivare. Prioriterade områden är klimatpåverkan och el
förbrukning i våra butiker.

3. vårt ansvar för att möjliggöra hållbar konsumtion
 Vi tar vårt ansvar genom att kontinuerligt utveckla sortiment, tjänster 

och information för att stödja en hållbar konsumtion för medlemmar 
och kunder. 

4. vårt ansvar i samhället
 Vi tar ansvar för att föra en aktiv dialog med våra intressenter om hur 

vi kan skapa en hållbar utveckling för både den egna verksamheten 
och samhället i stort. Prioriterade intressenter är våra medlemmar.

1982 1991 1993 1995 2002 2006

Änglamarkspriset, ett 
årligt miljöstipendium,  
instiftas av Coop

2007

KF antar policy om hållbar utveck-
ling, med operativa mål om bland 
annat minskad klimat påverkan

Modern åter-
bäring införs

1986

Lanthandeln och Gröna Konsum 
skapas som eget varumärke respek-
tive butik med ekoprofil 

Coop MedMera-kortet 
introduceras som elek-
troniskt med lems kort

20102009

Vi-skogen bildas 
genom ett upprop  
i tidningen Vi

Änglamark skapas som 
rikstäckande varumärke 
med miljöprofil

Gröna Konsum gör 
en omfattande miljö- 
analys, Sila kamelerna

Medlemspanelen skapas för  
en dialog med medlemmarna

Coop-tåget. Nytt logistik- 
system där långa godstrans   -
p orter läggs över på tåg

kFs ansvar i olika roller

Ställa krav på 
leverantörer

Ansvar i den egna  
verksamheten

möjliggöra hållbar 
konsumtion

3. kund2. kF1. leverantör

4. dialog med omvärlden

Verksamhetsidé 
och värdegrund

mål och policies Inköpsavtal
Uppförandekod

Produkt och kvalitetskrav

koncernövergripande

enskilda kF-bolag

konsumentföreningar

kFs styrningsstruktur

1)  Vissa policies och underliggande krav kan efter avtal gälla för samtliga 
butiker under Coop, dvs även för butiker ägda av konsumentföreningarna.

1) 1)
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dialog med intressenter

Intressentperspektivet ligger till grund för 
KFs policy för hållbar utveckling och hur 
hållbarhetsredovisningen är strukturerad.

KFs viktigaste intressenter är de grupper 
som i störst utsträckning påverkar eller 
påverkas av koncernens verksamhet: med
lemmar och kunder, konsumentföreningar, 
medarbetare, leverantörer, myndigheter och 
intresseorganisationer. Dessa huvudintres
senter har olika förväntningar och krav på 
koncernens hållbarhetsarbete. 

Koncernen för i olika former en kontinuer
lig dialog med dessa grupper, och får därige
nom ny kunskap och nya perspektiv som 
utvecklar förmågan att hantera och balan
sera olika förväntningar. För KF och konsu
mentkooperationen har medlemmarna en 
särställning som intressent i verksamheten, 
då de både utgör ägare och kunder. 

riskanalys

Inom ramen för affärsplaneprocessen 
genomförde dotterbolagen under 2010 
enskilda riskanalyser kring det egna före
tagets hållbarhetsarbete i förhållande till  
sitt och KFs varumärke. 

en frågeställning är vilka faktorer som är 
kritiska för koncernens hållbarhetsarbete. 
Den finansiella resultatutvecklingen och 
medarbetarnas kunskap och motivation 
inom hållbarhetsområdet är två sådana 
 kritiska faktorer. 

en svag resultatutveckling ger ett begrän
sat utrymme för investeringar i hållbar 
utveckling i förhållande till konkurrenterna. 

Denna risk har minskat avsevärt i takt med 
de resultatförbättringar som uppnåtts i 
 Dagligvarugruppen. 

Framgångar inom hållbarhetsarbetet är i 
hög grad kopplade till medarbetarnas kun
skap och motivation. KF arbetar aktivt och 
kontinuerligt med att ytterligare höja med
arbetarnas kompetens inom området, bland 
annat genom en särskild eutbildning om 
hållbar utveckling för samtliga anställda och 
genom att dessa frågor har en framskjuten 
plats i introduktionsutbildningen av nyan
ställda. Den senaste medarbetarundersök
ningen tyder på att medarbetarna har en 
större kunskap om koncernens hållbarhets
arbete än tidigare. 

en annan fråga är vilka aspekter av miljö 
och socialt ansvar som kan sägas utgöra 
riskområden för KFs varumärken. KF har 
under lång tid haft en stark profil inom eko
logisk mat. KFs varumärken kan skadas om 
de miljömässiga fördelarna med ekologisk 
produktion ifrågasätts. KF följer kontinuerligt 
forskningen inom området och bedömer att 
det finns goda miljöskäl att fortsätta sats
ningen på ekologiska varor. riskerna finns 
framförallt om information och marknadsfö
ring kring ekologi upplevs som osaklig. 

Produktionsförhållanden för människor 
och djur samt miljöpåverkan hos leverantö
rer utgör en konstant risk för negativ publici
tet även i butiksledet. Denna risk hanteras i 
första hand genom en utveckling av varu
kraven mot leverantörer och goda uppfölj
ningsrutiner.

Exempel på intressentdialog:
GEnomFÖrAndEt AV En ny 
 FISKeStrategI

Forskare och miljöorganisationer har under flera 

år pekat på ett minskande fiskebestånd inom allt 

fler fiskarter. orsaken till att bestånden försäm-

ras är att fångsten överstiger beståndens natur-

liga reproduktion. människan håller på att för-

ändra havens ekosystem i sin jakt på nyttig och 

god mat. För att studera hur Coop kunde bidra 

till ett mer levande hav, beslutades 2008 att 

påbörja ett arbete tillsammans med olika intres-

senter för att få nödvändig kunskap och påbörja 

ett förändringsarbete. Arbetet har bedrivits i pro-

jektform där alla inköpskategorier har deltagit. 

En konsultgrupp har anlitats för att hålla ihop 

och dokumentera arbetet. den första genom-

gången av Coops påverkan presenterades för 

projektgruppen varefter ett antal seminarier 

hölls för att utveckla kunskapen.

Experter från Fiskeriverket och flera universi-

tet anlitades för att bidra med ytterligare kunskap. 

detta har till exempel inneburit att Coop valt att 

ställa krav som inte bara handlar om rödlistade 

arter, utan även inbegriper krav på fiskemetoder 

och spårbarhet. 

den öppna dialogen med leverantörerna har 

skapat en förståelse och ökat förtroende för olika 

funktioners roller i ett komplicerat hållbarhets

arbete. olika intressenter har också varit invol-

verade i uppföljningen av den nya fiskestrategin, 

genom bland annat återkommande tematiska 

möten mellan berörd personal, representanter 

från leverantörer, forskarsamhället och intresse-

organisationer. 
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Intressentgrupp Förväntningar på KFkoncernen Huvudsakliga forum för dialog Väsentliga ämnen för dialog 2010

Konsumentföreningar God lönsamhet, effektiv verksamhets
styrning, efterlevnad av verksamhetsidé  
och värdegrund, redlighet

• representation i bolagsstyrelser
• Formella samverkansgrupper
•  medverkan vid föreningsmöten och 

stämmor
• motioner från föreningar
• hållbarhetsenkät till föreningar 
• Kvalitetsservice 

•  ny medlemsåterbäring
•  nytt gemensamt marknadsbolag
•  Inköpsorganisation
•  etableringsfrågor
•  samordning hemsidor 
•  elearning till medarbetare inom 

föreningarna
•  nya rutiner för motionsförfarande
•  motioner om Israelbojkott

medlemmar/
kunder

ekonomisk nytta, underlätta för hållbar 
 konsumtion, möjlighet att påverka,  
redlighet

• medlemspanel
• Kundundersökningar
• butiks och medlemsråd
• Facebook och twitter
• Kundtjänst
• medverkan i föreningsaktiviteter

•  ny medlemsåterbäring
•  ny hemsida Coop.se 
•  medlemspunkten
•  Coop Prima – nytt eget varumärke
•  Kronans Droghandel 
•  Kampanjer kring medlemspriser
•  Panta rättvist
•  änglamarkspriset
•  minska matavfallet

medarbetare Kompetensutveckling, rimlig ersättning, 
mångfald, jämställdhet, karriärutveckling, 
god arbetsmiljö

• Facklig representation i bolagsstyrelser
•  Facklig dialog inom ramen för kollektivavtal
•  löpande dialog chef – medarbetare, inklu

sive medarbetar och lönesamtal
• medarbetarundersökning
• Intranät och interninformation
•  medarbetarevent som På rätt kurs och 

På rätt spår

•  ansvarsfulla uppsägningar och föränd
ringsprocesser

•  Kompetensinventeringar
•  Kompetensutveckling via bland annat 

satsning på eutbildning
•  Utveckling och implementering av 

 uppförandekod för medarbetare
•  resultat av medarbetarundersökning

Leverantörer Öppenhet, rättvist samarbete, konkurrens
frihet, redlighet

•  Individuella leverantörsförhandlingar
•  leverantörsportal på internet
•  tematiska dialogmöten
•  branschforum

•  Prisförhandlingar
•  Utveckling av sortiment och egna 

varumärken
•  Uppförandekod för nationella leverantörer
•  Utveckling av djurvälfärdsstrategi
•  Genomförande av ny havsstrategi
•  ny logistiklösning 
•  mat från regionen 
•  ny sortimentsstrategi inom bokhandeln

myndigheter efterlevnad av lagar och förordningar  
om miljö, produkt och socialt ansvar 

•  myndighetsinspektioner
•  medverkan med synpunkter vid offentliga 

utredningar

•  livsmedelssäkerhet
•  avfallsfrågor
•  Konkurrensfrågor
•  Översyn av lagen om ekonomisk förening

Intresseorganisationer Övergripande ansvarstagande inom    
miljö och sociala frågor, krav på öppen 
kommunikation och redlighet

•  Dialogmöten i specifika frågor
•  medverkan seminarier/konferenser
•  sektor 3

•  Klimatfrågan 
•  ny havsstrategi
•  Klimatmärkning av livsmedel
•  Djurvälfärd

översikt kFs intressentdialog



42 | KF VerKsamhetsberättelse 2010

hållbarhetsreDOVIsnInG | ÖVersIKt mål OCh resUltat 2010

översikt mål och resultat 2010
mål resultat 2010 åtgärder 2010 Fokus 2011 och framåt

Klimatpåverkan (helägda dotterbolag)
Utsläppet av växthusgaser från verksamheten i förhållande till (inflationsjusterad) 
ekonomisk omsättning ska ha minskat med minst 10 procent 2010 och med 
minst 40 procent 2020 jämfört med 2008. 

Koncernen ska senast 2020 vara klimatneutral genom att klimatkompensera sina 
utsläpp av växthusgaser.

•   Utsläppet i förhållande till inflationsjusterad omsättning minskade med  
42 procent under året och totalt med 48 procent  jämfört med 2008.

•   Klimatkompensation har ännu inte påbörjats. 

•  Övergång till förnybar el i KF Fastigheters elportfölj
•    Successiv övergång till nytt logistiksystem med ny terminalstruktur där en del av transporterna till terminal  

och butik läggs över på tåg
•   Ny tjänstebilspolicy med höjda klimatkrav
• Se även åtgärder under energi respektive transporter

•   Dialog med Vi-skogen om klimatkompensation
•   Upphandling av förebyggande underhåll och 

 service av kyl och frys anläggningar
•   Se även åtgärder under energi respektive 

 transporter

Elförbrukning (dagligvaruhandel)
elförbrukningen per kvadratmeter säljyta ska minska med 10 procent till 2010 
och med 30 procent till 2020, jämfört med 2008.

•   Förbrukningen per kvm säljyta ökade med 6 procent under året och totalt med  
3,5 procent jämfört med 2008. ett ytminskningsprojekt inom Coop Forum ökade 
den relativa förbrukningen per kvm. resultatet av löpande energieffektiviseringar 
balanserades av ökad andel kylda och frysta varor i butik. 

•   Energieffektiva pilotbutiker öppnade i Lund och Södertälje
•   KF Fastigheter först i Sverige att Green Building-certifiera befintligt köpcentrum (Bäckebol) och konferens- 

anläggning (Vår Gård)
•   Lock och dörrar på kyl och frys som standard i nya butiker

•   Telge Kraft tar över förvaltningen av Coops 
 kraftportfölj och bistår med kompetens kring 
energieffektivsiering, bland annat verktyg som 
möjliggör daglig uppföljning av enskilda enheter 

Godstransporter (dagligvaruhandel)
total dieselkonsumtion för godstransporter ska minska med 10 procent till 2010 
och med 30 procent till 2020, jämfört med 2008.

•   Dieselkonsumtionen vid lastbilstransporter från terminal till butik minskade 
med 14 procent under året och med 20 procent jämfört med 2008. 

•   Fortsatt utveckling av Coop-tåget som pulsåder för godstransporter
•   Konsolidering av terminalstrukturen
•   Utökat ansvar för hela transportflödet mellan leverantör och butik möjliggör effektivare godstransporter 

•   Kombiterminal i Bro för ett mer optimalt 
 utnyttjande av tågtransporter

•   Ny frysterminal öppnas i Enköping

Avfall och återvinning (dagligvaruhandel)
mängden återvunnet avfall inom respektive fraktion ska öka med 10 procent 
2010 jämfört med 2008, mätt i ton. 

Fysisk förstörelse, mätt som andel av försäljningen, ska ha minskat med minst  
10 procent 2010 jämfört med 2008.

•   Mängden återvunnet avfall minskade med 2 procent under 2010 och totalt 
med 3 procent jämfört med 2008. mängden brännbart avfall ökade samtidigt 
som återvinningen av organiskt avfall, plast och wellpapp minskade. en delför
klaring är en ökad användning av flergångsmaterial som butiksförpackning. 

•   Den fysiska förstörelsen ökade med 24 procent under året och jämfört med 
2008, främst p.g.a. av ändrade rutiner för registrering av fysisk förstörelse.

•  Flergångsmaterial, till exempel. Sverige-backen, används som butiksförpackning för allt fler varor
•   Släng inte maten-kampanj har bidragit till debatt om åtgärder både i butik och av den enskilde konsumenten
•   Ökad användning av kärlpressar och komprimatorer underlättar återvinning
•   Automatiskt ordersystem (CAO) infördes i cirka 260 butiker under 2010, vilket förbättrar varuflödet och ökar 

 registrering av fysisk förstörelse
•   Läckeby Water Group bygger Sveriges största anläggning för rening av biogas

•   Översyn av Coops avfallshantering
•   Nya former för uppföljning av avfall och åter-

vinningshantering
•   Änglamarkspriset 2011 ges temat resurs - 

hus  hållning
•   Analys av effekter av sänkt temperatur i kyldiskar

Kunder (dagligvaruhandel)
Coop ska vara ledande inom dagligvaruhandeln vad gäller utbud och försäljning 
av ekologiska och Fairtrademärkta produkter. 

Försäljningen av ekologiska livsmedel som andel av total livsmedelsförsäljning 
ska vara minst 10 procent 2012. 

•   Störst utbud och högst försäljningsandel av både ekologiska och Fairtrade- 
produkter. antalet ekologiska och miljömärkta livsmedelsprodukter ökade med 
10 procent till över 2400 artiklar. 

•   Ökade från 6,7 procent till 7,1 procent av total livsmedelsförsäljning under 2010.

•   Nytt Änglamark-sortiment för babyprodukter, mejerivaror och färska kryddor
•   Coop introducerar nytt eget varumärke – Coop Prima
•   Vinnare i Fairtrade Challenge efter att ha bjudit 70 000 kunder på Fairtrade-märkt fika
•   Genomförande av handlingsplan för ett levande hav
•   Analys- och strategiutveckling i frågor om djuromsorg

•   Beslut om ny djurvälfärdsstrategi och utveckling 
av sortiment med utökade krav på djurvälfärd

•   Fortsatt satsning och utveckling av sortimentet 
inom Coop änglamark och Coop Prima

•   Medlemserbjudanden om hållbara tjänster och 
produkter i samverkan med externa partners, till 
exempel erbjudande om förnybar el via telge 
energi

Ägare (all konsumentkooperativ verksamhet) 
andelen medlemmar som är positiva till sitt medlemskap i konsumentkooperatio
nen ska vara minst 70 procent år 2010. 

andelen medlemmar som anser att konsumentkooperationen lever upp till 
 verksamhetsidén om att skapa ekonomisk nytta respektive bidra till hållbar 
utveckling för sina medlemmar ska vara minst 70 procent.

•   En minskning av beräknat index från 62,7 procent 2009 till 62,3 procent 
2010.

•   Genomsnittsbetyget sänktes från 3,4 till 3,2 på en femgradig skala. Det mot
svarar en sänkning av index från 59 procent nöjda 2009 till 54 procent 2010. 
något fler anser att man lever upp till ekonomisk nytta än att bidra till hållbar 
utveckling. 

•   Modern återbäring infördes 1 december
•   Premiecheckar utbetalade till medlemmarna 2010 motsvarade ett värde på 500 mkr. Den nya återbäringen uppgick 

för december månad till 99 mkr
•   Medlemscentrering av marknadsföring och priserbjudanden inom Coop, bland annat kampanjer med halva-priset-

för medlemmar
•   800 medlemmar utbildade till ambassadörer i enskilda sakfrågor, till exempel ekologi eller Fairtrade
•   Nya digitala medlemspunkten rullas ut i butikerna

•   Fortsatt satsning på att utveckla den ekono
miska nyttan för medlemmar

•   Inleder översyn av åtgärder för ökat reellt 
 medlemsinflytande

•   Utveckling av medlemspunkten för ökad 
 inter aktivitet

•   Utveckling av utbildningsinsatser för styrelse-
ledamöter

medarbetare (samtliga bolag)
andelen medarbetare som är nöjda med sin arbetssituation respektive nöjda med 
företagets arbete inom hållbar utveckling ska vara minst 70 procent 2010.

•   76 procent av medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation 2010 , att 
 jämföra med 50 procent för Coop 2008 och 71,7 procent för övriga bolag.

•   76 procent av medarbetarna är nöjda med företagets hållbarhetsarbete  
2010 (55 procent 2008). 

•   Koncernövergripande medarbetarundersökning
•   E-utbildning till koncernens medarbetare kring hållbar utveckling och fem ytterligare temaområden
•   En ny uppförandekod beslutades och introducerades i hela koncernen
•   Omstruktureringar och effektiviseringar inom bland annat Coop Logistik, KF Shared Services och KF Media 
•   Medarbetareventen På rätt kurs och På rätt spår inom Coop Butiker & Stormarknader respektive Coop Inköp & Kategori

•   Fyra fokusområden för utvecklingsinsatser:  
kompetens, ledarskap, företagskultur samt 
 kommunikation och förändringsledning

Leverantörer och affärspartners (helägda dotterbolag)
samtliga företag inom koncernen ska ställa höga krav på miljöansvar och socialt 
ansvar vid val av leverantörer, samarbetspartners och vid finansförvaltning, samt 
följa upp kravens efterlevnad.

•   Inköpspolicy eller motsvarande finns hos samtliga bolag. Uppföljning av efter - 
l evnaden varierar dock. Granskning sker av varje enskild partner i medmera 
programmet. en etisk policy anger riktlinjer för finansförvaltning.

•   Uppförandekoden införd i alla nya avtal med leverantörer till Coop 
•   Upphandling av indirekta varor och tjänster samordnade inom bland annat städning, it-stöd och elinköp 
•   Införandet av en leverantörsportal 
•   Coop Inköp & Kategori har genomgått diplomering enligt SIQ-modellen
•   500 leverantörsbesök inom projektet Mat från Regionen
•   937 genomförda revisioner av leverantörsfabriker i Fjärran Östern genom Intercoop

•   Avveckling av ägandet inom Coop Trading  
och förstärkning av den nationella inköps
organisationen 

•   Fördjupat samarbete kring leverantörsupp följning, 
bland annat inom kategorin Frukt & Grönt 

Samhällsrelationer (all konsumentkooperativ verksamhet)
Konsumentkooperationens insamling av bidrag till Kooperation Utan Gränser och 
Viskogen ska öka med minst 10 procent 2010 och med minst 30 procent 2020 
jämfört med 2008 (inflationsjusterat).

•   Insamling av bidrag ökade med 11 procent under året och med sammanlagt 
10 procent jämfört med 2008. 

•   Särskild insamlingsinsats till katastrofarbetet i Haiti genererade 2,7 mkr
•   Vi-skogen första organisation att ingå avtal med Världsbanken om klimatkompensation genom hållbara odlingsmetoder
•   Änglamarkspriset 2010 med fokus på insatser för god djuromsorg
•   Medverkan med Änglamarks-paviljong under Stockholm Grönt
•   Satsning på ungdomsverksamhet genom bland annat Telge Tillväxt och Fryshuset

•   Dialog med Kooperation Utan Gränser och  
Viskogen om nya former för bidragsinsamling

•   Utveckling av Änglamarkspriset
•   Utveckling av samarbetsprojekt med Fryshuset
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mål resultat 2010 åtgärder 2010 Fokus 2011 och framåt

Klimatpåverkan (helägda dotterbolag)
Utsläppet av växthusgaser från verksamheten i förhållande till (inflationsjusterad) 
ekonomisk omsättning ska ha minskat med minst 10 procent 2010 och med 
minst 40 procent 2020 jämfört med 2008. 

Koncernen ska senast 2020 vara klimatneutral genom att klimatkompensera sina 
utsläpp av växthusgaser.

•   Utsläppet i förhållande till inflationsjusterad omsättning minskade med  
42 procent under året och totalt med 48 procent  jämfört med 2008.

•   Klimatkompensation har ännu inte påbörjats. 

•  Övergång till förnybar el i KF Fastigheters elportfölj
•    Successiv övergång till nytt logistiksystem med ny terminalstruktur där en del av transporterna till terminal  

och butik läggs över på tåg
•   Ny tjänstebilspolicy med höjda klimatkrav
• Se även åtgärder under energi respektive transporter

•   Dialog med Vi-skogen om klimatkompensation
•   Upphandling av förebyggande underhåll och 

 service av kyl och frys anläggningar
•   Se även åtgärder under energi respektive 

 transporter

Elförbrukning (dagligvaruhandel)
elförbrukningen per kvadratmeter säljyta ska minska med 10 procent till 2010 
och med 30 procent till 2020, jämfört med 2008.

•   Förbrukningen per kvm säljyta ökade med 6 procent under året och totalt med  
3,5 procent jämfört med 2008. ett ytminskningsprojekt inom Coop Forum ökade 
den relativa förbrukningen per kvm. resultatet av löpande energieffektiviseringar 
balanserades av ökad andel kylda och frysta varor i butik. 

•   Energieffektiva pilotbutiker öppnade i Lund och Södertälje
•   KF Fastigheter först i Sverige att Green Building-certifiera befintligt köpcentrum (Bäckebol) och konferens- 

anläggning (Vår Gård)
•   Lock och dörrar på kyl och frys som standard i nya butiker

•   Telge Kraft tar över förvaltningen av Coops 
 kraftportfölj och bistår med kompetens kring 
energieffektivsiering, bland annat verktyg som 
möjliggör daglig uppföljning av enskilda enheter 

Godstransporter (dagligvaruhandel)
total dieselkonsumtion för godstransporter ska minska med 10 procent till 2010 
och med 30 procent till 2020, jämfört med 2008.

•   Dieselkonsumtionen vid lastbilstransporter från terminal till butik minskade 
med 14 procent under året och med 20 procent jämfört med 2008. 

•   Fortsatt utveckling av Coop-tåget som pulsåder för godstransporter
•   Konsolidering av terminalstrukturen
•   Utökat ansvar för hela transportflödet mellan leverantör och butik möjliggör effektivare godstransporter 

•   Kombiterminal i Bro för ett mer optimalt 
 utnyttjande av tågtransporter

•   Ny frysterminal öppnas i Enköping

Avfall och återvinning (dagligvaruhandel)
mängden återvunnet avfall inom respektive fraktion ska öka med 10 procent 
2010 jämfört med 2008, mätt i ton. 

Fysisk förstörelse, mätt som andel av försäljningen, ska ha minskat med minst  
10 procent 2010 jämfört med 2008.

•   Mängden återvunnet avfall minskade med 2 procent under 2010 och totalt 
med 3 procent jämfört med 2008. mängden brännbart avfall ökade samtidigt 
som återvinningen av organiskt avfall, plast och wellpapp minskade. en delför
klaring är en ökad användning av flergångsmaterial som butiksförpackning. 

•   Den fysiska förstörelsen ökade med 24 procent under året och jämfört med 
2008, främst p.g.a. av ändrade rutiner för registrering av fysisk förstörelse.

•  Flergångsmaterial, till exempel. Sverige-backen, används som butiksförpackning för allt fler varor
•   Släng inte maten-kampanj har bidragit till debatt om åtgärder både i butik och av den enskilde konsumenten
•   Ökad användning av kärlpressar och komprimatorer underlättar återvinning
•   Automatiskt ordersystem (CAO) infördes i cirka 260 butiker under 2010, vilket förbättrar varuflödet och ökar 

 registrering av fysisk förstörelse
•   Läckeby Water Group bygger Sveriges största anläggning för rening av biogas

•   Översyn av Coops avfallshantering
•   Nya former för uppföljning av avfall och åter-

vinningshantering
•   Änglamarkspriset 2011 ges temat resurs - 

hus  hållning
•   Analys av effekter av sänkt temperatur i kyldiskar

Kunder (dagligvaruhandel)
Coop ska vara ledande inom dagligvaruhandeln vad gäller utbud och försäljning 
av ekologiska och Fairtrademärkta produkter. 

Försäljningen av ekologiska livsmedel som andel av total livsmedelsförsäljning 
ska vara minst 10 procent 2012. 

•   Störst utbud och högst försäljningsandel av både ekologiska och Fairtrade- 
produkter. antalet ekologiska och miljömärkta livsmedelsprodukter ökade med 
10 procent till över 2400 artiklar. 

•   Ökade från 6,7 procent till 7,1 procent av total livsmedelsförsäljning under 2010.

•   Nytt Änglamark-sortiment för babyprodukter, mejerivaror och färska kryddor
•   Coop introducerar nytt eget varumärke – Coop Prima
•   Vinnare i Fairtrade Challenge efter att ha bjudit 70 000 kunder på Fairtrade-märkt fika
•   Genomförande av handlingsplan för ett levande hav
•   Analys- och strategiutveckling i frågor om djuromsorg

•   Beslut om ny djurvälfärdsstrategi och utveckling 
av sortiment med utökade krav på djurvälfärd

•   Fortsatt satsning och utveckling av sortimentet 
inom Coop änglamark och Coop Prima

•   Medlemserbjudanden om hållbara tjänster och 
produkter i samverkan med externa partners, till 
exempel erbjudande om förnybar el via telge 
energi

Ägare (all konsumentkooperativ verksamhet) 
andelen medlemmar som är positiva till sitt medlemskap i konsumentkooperatio
nen ska vara minst 70 procent år 2010. 

andelen medlemmar som anser att konsumentkooperationen lever upp till 
 verksamhetsidén om att skapa ekonomisk nytta respektive bidra till hållbar 
utveckling för sina medlemmar ska vara minst 70 procent.

•   En minskning av beräknat index från 62,7 procent 2009 till 62,3 procent 
2010.

•   Genomsnittsbetyget sänktes från 3,4 till 3,2 på en femgradig skala. Det mot
svarar en sänkning av index från 59 procent nöjda 2009 till 54 procent 2010. 
något fler anser att man lever upp till ekonomisk nytta än att bidra till hållbar 
utveckling. 

•   Modern återbäring infördes 1 december
•   Premiecheckar utbetalade till medlemmarna 2010 motsvarade ett värde på 500 mkr. Den nya återbäringen uppgick 

för december månad till 99 mkr
•   Medlemscentrering av marknadsföring och priserbjudanden inom Coop, bland annat kampanjer med halva-priset-

för medlemmar
•   800 medlemmar utbildade till ambassadörer i enskilda sakfrågor, till exempel ekologi eller Fairtrade
•   Nya digitala medlemspunkten rullas ut i butikerna

•   Fortsatt satsning på att utveckla den ekono
miska nyttan för medlemmar

•   Inleder översyn av åtgärder för ökat reellt 
 medlemsinflytande

•   Utveckling av medlemspunkten för ökad 
 inter aktivitet

•   Utveckling av utbildningsinsatser för styrelse-
ledamöter

medarbetare (samtliga bolag)
andelen medarbetare som är nöjda med sin arbetssituation respektive nöjda med 
företagets arbete inom hållbar utveckling ska vara minst 70 procent 2010.

•   76 procent av medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation 2010 , att 
 jämföra med 50 procent för Coop 2008 och 71,7 procent för övriga bolag.

•   76 procent av medarbetarna är nöjda med företagets hållbarhetsarbete  
2010 (55 procent 2008). 

•   Koncernövergripande medarbetarundersökning
•   E-utbildning till koncernens medarbetare kring hållbar utveckling och fem ytterligare temaområden
•   En ny uppförandekod beslutades och introducerades i hela koncernen
•   Omstruktureringar och effektiviseringar inom bland annat Coop Logistik, KF Shared Services och KF Media 
•   Medarbetareventen På rätt kurs och På rätt spår inom Coop Butiker & Stormarknader respektive Coop Inköp & Kategori

•   Fyra fokusområden för utvecklingsinsatser:  
kompetens, ledarskap, företagskultur samt 
 kommunikation och förändringsledning

Leverantörer och affärspartners (helägda dotterbolag)
samtliga företag inom koncernen ska ställa höga krav på miljöansvar och socialt 
ansvar vid val av leverantörer, samarbetspartners och vid finansförvaltning, samt 
följa upp kravens efterlevnad.

•   Inköpspolicy eller motsvarande finns hos samtliga bolag. Uppföljning av efter - 
l evnaden varierar dock. Granskning sker av varje enskild partner i medmera 
programmet. en etisk policy anger riktlinjer för finansförvaltning.

•   Uppförandekoden införd i alla nya avtal med leverantörer till Coop 
•   Upphandling av indirekta varor och tjänster samordnade inom bland annat städning, it-stöd och elinköp 
•   Införandet av en leverantörsportal 
•   Coop Inköp & Kategori har genomgått diplomering enligt SIQ-modellen
•   500 leverantörsbesök inom projektet Mat från Regionen
•   937 genomförda revisioner av leverantörsfabriker i Fjärran Östern genom Intercoop

•   Avveckling av ägandet inom Coop Trading  
och förstärkning av den nationella inköps
organisationen 

•   Fördjupat samarbete kring leverantörsupp följning, 
bland annat inom kategorin Frukt & Grönt 

Samhällsrelationer (all konsumentkooperativ verksamhet)
Konsumentkooperationens insamling av bidrag till Kooperation Utan Gränser och 
Viskogen ska öka med minst 10 procent 2010 och med minst 30 procent 2020 
jämfört med 2008 (inflationsjusterat).

•   Insamling av bidrag ökade med 11 procent under året och med sammanlagt 
10 procent jämfört med 2008. 

•   Särskild insamlingsinsats till katastrofarbetet i Haiti genererade 2,7 mkr
•   Vi-skogen första organisation att ingå avtal med Världsbanken om klimatkompensation genom hållbara odlingsmetoder
•   Änglamarkspriset 2010 med fokus på insatser för god djuromsorg
•   Medverkan med Änglamarks-paviljong under Stockholm Grönt
•   Satsning på ungdomsverksamhet genom bland annat Telge Tillväxt och Fryshuset

•   Dialog med Kooperation Utan Gränser och  
Viskogen om nya former för bidragsinsamling

•   Utveckling av Änglamarkspriset
•   Utveckling av samarbetsprojekt med Fryshuset

 målet uppnått.   målet ej uppnått.   resultatet är svårtolkat eller målet har en längre tidshorisont. 
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milJö

Klimatfrågan är en av de viktigaste förändringskrafterna i dagligvaruhandeln. KFs ambition är dels att 
vara helt klimatneutral senast år 2020, dels att hjälpa kunderna att handla miljö och klimatsmart. 
Under 2010 minskade KFkoncernen sin klimatpåverkan med 44 procent. I den egna verksam heten 
är den stora utmaningen att minska både elförbrukning och klimatpåverkan från kyl och frys
anläggningarna i dagligvarubutikerna.

I arbetet med att begränsa koncernens 
direkta miljöpåverkan ligger huvudfokus på 
klimateffekterna. Detta omfattar att minska 
utsläppet från godstransporter, elförbrukning 
i butiker, samt läckage av köldmedia från 
kyl och frysanläggningar. Vidare strävar KF 
efter att minska avfallsmängder och öka 
återvinningen.

Dagligvaruhandelns logistik och försälj
ning står för en begränsad del av den totala 
miljöpåverkan från livsmedel. Den största 
delen kommer istället från jordbruk, djurhåll
ning och fiske, och dess insatsvaror. 

KF anser dock att miljöansvaret inte kan 
begränsas till de direkta effekterna av den 
egna verksamheten utan att koncernen 
måste ta ansvar i alla sina roller. även när 
det gäller koncernens indirekta miljöpåver
kan har klimatfrågan stor vikt, tillsammans 
med bland annat biologisk mångfald och 
kemikalier i produkter och produktion. 

I detta avsnitt redovisas framför allt kon
cernens direkta miljöpåverkan, medan arbe
tet med den indirekta miljöpåverkan redovi
sas under kunder respektive affärspartners.

utslÄpp av vÄxthusgaser
Klimatfrågan är en strategisk nyckelfråga 
inte bara för KFs hållbarhetsarbete, utan 
som en drivande förändringsfaktor inom 
samtliga branscher. KF har tre huvudsakliga 
utsläppskällor av växthusgaser i den egna 

verksamheten; elförbrukning i butiker, gods
transporter samt läckage av köldmedia från 
kyl och frysanläggningar. 

Koncernens strategi är att kombinera 
löpande energieffektiviseringar inom samt
liga områden med större strukturella föränd

Exempel på KFs miljöarbete:
CooP KonSUm FoLKPArKEn, SÖdErtÄLjE – En KLimAtSmArt oCH HåLLBAr BUtiK

Coop Konsum Folkparken invigdes i november 2010 och byggnaden projekterades för att klara kraven 

i miljöcertifieringssystemet miljöklassad Byggnad, nivå GULd. detta innebär att energiförbrukningen 

understiger gällande normkrav med minst 35 procent och att fastigheten kommer att vara klimatneu-

tral i driftskedet. den låga energiförbrukningen har erhållits via smarta systemlösningar som priorite-

rar effektiv energiåtervinning, behovsstyrning av energiförbrukande installationer samt användandet 

av energieffektiva komponenter. Genom livscykelberäkningar har de energikrävande installationerna 

och utrustningarna energioptimerats och låga energiförbrukningar prioriterats i projektet. 

Kylanläggningen, som normalt står för 50 procent av elförbrukningen i en livsmedelsbutik, är 

dessutom extremt energieffektiv och miljövänlig. Energiförbrukningen beräknas sänkas med 50 pro-

cent jämfört med traditionell butikskyla. Förutom att kylanläggningen är energieffektiv har kylbehovet 

minskats radikalt genom att förse frysarna med lock, kylarna med dörrar samt att använda den 

senaste tekniken för att behovsstyra såväl tillförd kyleffekt som tillförd värme. Kylanläggningen drivs 

även med så kallade naturliga köldmedia som har en försumbar påverkan på växthuseffekten jämfört 

med de HFCgaser som annars används i kylsystem. 

Godstransporter, 54,1%

Köldmedia, 33,0%

Elförbrukning 
hyresgäst, 4,7%

Energiförbrukning 
fastighetsägare, 4,6%

Tjänsteresor, 3,6%

Klimatpåverkan fördelat på källor 2010  Klimatpåverkan i absoluta tal och relativt 
inflationsjusterad omsättning

2010 2009 2008

dagligvarugruppen
 CO2e (ton) 1) 46 231 85 206 90 398
 CO2e kg/mkr 1 439 2 581 2 857

Övriga bolag
 CO2e (ton) 5 345 6 444 7 632
 CO2e kg/mkr 2) 1 372 1 551 1 865

totalt
  Co2e (ton) 51 576 91 650 98 030
  Co2e kg/mkr 3) 1 455 2 509 2 780

Väsentliga förändringar över tid

•  Övergång till förnybar el i KF Fastigheters 
kraftportfölj 2010 minskar beräknad kli
matpåverkan från butiker och egenägda 
fastigheter med över 90 procent.

•  Coop Logistik initierar i september 2009  
ett nytt  logistiksystem där delar av gods
transporterna förs över på järnväg.

•  Minskad klimatpvåverkan från köldmedia
läckage med 8 procent 2008–2010.

•  Minskade utsläpp från tjänsteresor med 
över 30 procent 2008–2010.

kFs klimatpåverkan

huvudindikator milJö

Klimatpåverkan från  
den egna verksam- 
heten minskade med  
44 procent 2010.

1) Data för dagligvarugruppen 2008–2009 har justerats på grund av förändrade systemgränser för transporter.
2) siffror för Övriga bolag 2008–2009 har justerats pga av förändrad beräkning av omsättningen.
3) exklusive delägda bolag, men inklusive elimineringar.



KF VerKsamhetsberättelse 2010 | 45

ringar som kan driva på utvecklingen av kli
matsmarta lösningar. som ett komplement 
avser KF att investera i klimatkompense
rande externa projekt för att balansera kvar
varande utsläpp av växthusgaser i den egna 
verksamheten. 

KF och dess ägare har ambitionen att i 
framtiden kunna redovisa konsumentkoope
rationens samlade klimatpåverkan. som ett 
första steg redovisar KF, förutom koncernens 
uppgifter, även de tre huvudsakliga utsläpps
källorna från de åtta största konsumentför
eningarna. Dessa föreningar står för cirka 
90 procent av omsättningen inom samtliga 
detaljhandelsdrivande föreningar.

mål

Utsläppet av växthusgaser från verksamheten 
i förhållande till inflationsjusterad ekonomisk 
omsättning ska ha minskat med minst 10 pro
cent 2010 och med minst 40 procent 2020 
jämfört med 2008. Koncernen ska senast 
2020 vara klimatneutral genom att klimat
kompensera sina utsläpp av växthusgaser.

Insatser och resultat

I absoluta tal minskade koncernens utsläpp 
av växthusgaser med 44 procent under 
2010. I förhållande till inflationsjusterad 
omsättning minskade utsläppen med 42 
procent under 2010, och totalt sedan 2008 
med 48 procent. minskningen under 2010 
hänförs framförallt till att KF Fastigheter 
under året övergick till förnybar el i sin kraft
portfölj, som framförallt inbegriper elförbruk
ningen i Coop butiker och stormarknader.

Under året fortsatte införandet av en ny 
logistiklösning för Coop logistik (Clab), som 

bland annat innebär ett successivt överta
gande av inhemska leverantörstransporter 
och att de längre transporterna förs över på 
järnväg. Förändringen innebär att koncernens 
sammanlagda volym av godstransporter 
ökar, men att den sammanvägda effekten av 
hela transportkedjan ger minskade utsläpp 
av växthusgaser. I årets redovisning ingår 
förutom godstransporter från terminal till 
butik, även de inhemska livsmedelstran
sporter till terminalerna där Coop tagit över 
transportansvaret från leverantörerna in till 
Coops terminaler. Överföringen av leveran
törstransporter till tåg minskade under 2010 
utsläppen av växthusgaser med cirka 3 000 
ton koldioxidekvivalenter. Därtill finns klimat
effekter som ännu inte beräknats, bland 
annat förändringar av transporter mellan ter
minaler och att importerad mat från europa 
läggs över på järnväg från helsingborg. 

Dagligvarugruppen står för 97 procent av 
koncernens elförbrukning. elförbrukningens 
klimatpåverkan är förutom elförbrukningens 
storlek även beroende av hur elen är produ
cerad. som ett komplement till energieffekti
viseringar övergick KFkoncernen under 
2010 till inköp av ursprungsmärkt el från för
nyelsebara källor för samtliga butiker och 
egna fastigheter där koncernen har kontroll 
över elavtalen. KF är medveten om och följer 
den debatt som under året förts om miljönyt
tan med miljömärkt el.

Den totala elförbrukningen ökade med  
3 procent under året, främst på grund av en 
ökad andel kylda och frysta varor i livsmed
elsbutikerna. Övergången till ursprungs
märkt förnybar el i KF Fastigheters portfölj 
under 2010 gör att det beräknade utsläppet 

av växthusgaser från elförbrukning minskar 
med över 90 procent för KFkoncernen. 

I kyl och frysanläggningar används ofta 
fluorkolväten (hFCgaser) som köldmedia. 
hFCgaser är kraftfulla växthusgaser och 
påverkar därför klimatet även i små mängder. 
KF arbetar för att minska läckaget i befintliga 
anläggningar samtidigt som koncernen har 
övergått till så kallade naturliga köldmedier 
vid inköp av nya anläggningar. efter att ha 
minskat kraftigt under 2008 ökade läckaget 
av växthusgaser från köldmedia med 5 pro
cent under 2009. Den sammanlagda mäng
den köldmedia i butikernas kyl och frys
anläggningar har dock minskat med över   
10 procent under de senaste två åren. 

Klimatkompensation har ännu inte påbör
jats. att klimatkompensera innebär att minska 
utsläpp eller öka upptag av växthusgaser 
någon annanstans än inom sin egen organisa
tion. Viskogen, en stiftelse initierad av KF, fick 
under slutet av 2010 som första organisation 
ett avtal med Världsbanken om att kunna 
erbjuda klimatkompensation genom agro
forestry projekt i Kenya. Konsumentkoopera
tionens bidrag till Viskogen utgör ingen for
mell klimatkompensation, men har ändå en 
positiv klimateffekt genom att skogsplantering 
i denna form både binder ansenliga mängder 
koldioxid och förhindrar jorderosion. 

FrAMtiDA iNriKtNiNG

KFkoncernens klimatarbete kommer under 
de kommande åren att prioritera energi
effektivisering i butik, med särskilt fokus  
på kyl och frysanläggningarna. 

telge Kraft och Coop har tecknat ett lång
siktigt partnerskapsavtal. avtalet innebär att 

dagligvaru gruppen Övriga bolag KF totalt Konsument föreningar
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Godstransporter 1) 26 011 30 784 1 875 1 671 27 887 32 454
tjänsteresor 941 1 486 922 826 1 863 2 312
energiförbrukning fastighetsägare 192 181 2 168 3 540 2 360 3 720
elförbrukning hyresgäst 2 055 36 504 380 408 2 434 36 912 16 719 18 393
Köldmedia 17 032 16 251 17 032 16 251 8 323 6 947

total volym 46 231 85 206 5 345 6 444 51 576 91 650 25 042 25 341

relativt omsättning (CO2e kg/mkr)2) 1 421 2 588 1 355 1 555 1 437 2 516 1 642 1 652

1)  Konsumentföreningarnas transporter genom Coop logistik (Clab) inkluderas i Dagligvarugruppens siffror. siffrorna för Dagligvarugruppen har justerats för 2009, mot bakgrund av att systemgränserna 
för redovisningen flyttats till att även inkludera godstransporter till terminal som tagits över av Clab under perioden 2009–2010.

2) Omsättningen för KF totalt har beräknats exklusive delägda bolag, men inklusive elimineringar. Omsättningen för konsumentföreningar har justerats för 2009.

utslÄpp av vÄxthusgaser (ton co2-e)
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telge Kraft tar över förvaltningen av Coops 
kraftportfölj och bistår med kompetens kring 
energieffektiviseringar. KF Fastigheter kom
mer under 2011 att upphandla förebyggande 
service och  underhåll av kyl och frysanlägg
ningar, där energieffektivisering och minskat 
köldmedialäckage utgör två nyckelfaktorer. 

Under 2011 kommer en dialog att föras 
med Viskogen om förutsättningarna att kli
matkompensera via deras verksamhet i 
Kenya. Framtida inriktning för klimatarbetet 
inom områdena energi och transporter redo
visas under respektive avsnitt.

energi
KF redovisar den energiförbrukning som 
koncernen kan påverka genom egna åtgär
der. Det innebär att koncernens bolag som 
hyresgäster redovisar elförbrukningen och 
som fastighetsägare redovisar uppvärmning, 
kyla och sådan elförbrukning som inte avser 
hyresgäster. Den största delen av koncernens 
energiförbrukning är elförbrukningen i dag
ligvarubutikerna.

mål

elförbrukningen per kvadratmeter säljyta i 
dagligvarubutiker ska minska med 10 pro
cent till 2010 och med 30 procent till 2020, 
jämfört med 2008.

Insatser och resultat

Förbrukningen per kvadratmeter säljyta 
ökade med 6 procent under året och totalt 
med 3,5 procent jämfört med 2008. Pågå
ende ytminskningsprojekt inom Coop Forum 
medförde att den totala säljytan minskade 
och därmed automatiskt ökade förbruk
ningen per kvadratmeter. På jämförbara 
enheter var förbrukningen per kvm oföränd
rad mellan 2010 och 2009. löpande ener
gieffektiviseringar motverkades av en ökad 
andel kylda och frysta varor i butik. 

KF Fastigheter arbetar med utveckling och 
förnyelse av butiksfastigheter åt Coop, och 
har ett eget bestånd på drygt 500 000 kvm 
uthyrningsbar butiksyta, företrädesvis för 
detaljhandel. I det egna fastighetsbeståndet 
ökade energiförbrukningen med 13 procent, 
främst beroende på en kallare vinter än nor
malt. efter normalårskorrigering med hänsyn 
till vädret minskade istället energiförbruk
ningen med 2 procent under 2010 jämfört 
med året innan.

KF Fastigheter äger tillsammans med sPP 
ett fastighetsbolag, handelsbodarna i sve
rige Fastighets ab, med målsättningen att 
bli sveriges mest miljövänliga fastighetsbo
lag för handelsfastigheter och att inom två år 
förvalta klimatneutrala fastigheter till ett 
värde av totalt 2 miljarder kronor. 

samtidigt som utvecklingen inom daglig
varuhandeln går mot en högre andel kyld och 
fryst mat, finns det stor potential för energi

effektiviseringar genom införandet av nya 
tekniska lösningar. energibesparingar är all
tid den klimatvänligaste lösningen och oftast 
även den ekonomiskt mest fördelaktiga. 

energibesparingar sker både genom 
utvecklingen av nya mer energieffektiva buti
ker och genom effektiviseringar i löpande 
drift av existerande butiker. Under 2010 
öppnades två klimatsmarta pilotbutiker som 
projekterats med det uttalade syftet att mini
mera miljöpåverkan, Coop Forum i lund och 
Coop Konsum Folkparken i södertälje (se 
sidan 44). Genom KF Fastigheters försorg 
blev både Vår Gård den första konfererens
anläggningen i sverige och bäckebol i Göte
borg den första handelsplatsen i sverige att 
miljöklassas enligt Green buildingnormen 
genom åtgärder i löpande förvaltning.

Framtida inriktning

KF kommer att fortsätta fokusera på energi
effektiviserande åtgärder, inte minst vad gäl
ler kyl och frysanläggningar. KF kommer 
genom avtal med telge Kraft få tillgång till 
verktyg och tjänster som underlättar energi
effektiviseringar, bland annat uppföljning 
och jämförelser av elförbrukning på enskilda 
enheter i realtid. 

KF kommer under året att se över hur 
målen kring energieffektivisering bör formu
leras för att fungera som effektivt styrmedel 
på butiksnivå. För att undvika förändringar 
som främst beror på ändringar av butiks

dagligvaru gruppen Övriga bolag KF totalt Konsument föreningar
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

butiker 353 940 341 911 5 906 6 524 359 846 348 435 228 126 224 653

Kontor 1 406 1 408 1 182 1 137 2 588 2 544

lager 28 884 27 464 540 854 29 424 28 318

Övrigt 775 698 775 698

totalt 384 229 370 783 8 404 9 212 392 633 379 994 228 126 224 653

2010 2009

Coop supermarket 793 817
Coop Forum 492 369

totalt 531 502

total förbrukning 
(mwh)

relativt totalytan 
(kwh/m2)

2010 2009 2010 2009

Uppvärmning 26 677 22 696 61 51
Fastighetsel 15 247 14 505 35 33

totalt 41 924 37 202 96 84

elFörbrukning (mwh)

elFörbrukning coop butiker  
(kwh/m2 sÄlJyta)

energiFörbrukning  
egenÄgda Fastigheter
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dagligvaru - 
gruppen Övriga bolag totalt

2010 2009 2010 2009 2010 2009

antal  
tjänstebilar 70 79 107 122 177 201
andel  
miljöbilar 37% 47% 66% 67% 55% 59%

tJÄnstebilar

storlek kommer KF att inrikta målet på 
el förbrukning i förhållande till omsättning 
snarare än säljyta. 

transporter
Koncernens uppföljning av transporter omfat
tar såväl godstransporter som tjänsteresor. 
Därtill arbetar koncernen aktivt med att 
minska utsläpp från transporterna vid bygg
nation av handelsplatser och kundernas hem
transport av varor. Dagligvarugruppen står för 
mer än 90 procent av godstransporterna.

mål

Den totala dieselkonsumtionen för godstran
sporter inom Dagligvarugruppen ska minska 
med 10 procent till 2010 och med 30 pro
cent till 2020, jämfört med 2008.

Insatser och resultat

Dieselkonsumtionen för lastbilstransporter 
från terminal till butik minskade med 14 pro
cent under 2010 och med 20 procent jämfört 
med 2008. redovisningen inkluderar trans
porter i egna eller helchartrade lastbilar. 
minskningen under 2010 beror framförallt på 
minskningar av transporter i egna lastbilar och 
är en konsekvens av den nya terminalstruktu
ren. Under 2010 fortsatte arbetet med infö
randet av en ny logistiklösning. tanken är att 
smidigt kombinera tågtransporter för de större 
transportflödena med lastbilstransporter för 
flödena ut till butik. lösningen innefattar 
också att Coop successivt frilägger transporter 
i avtal med leverantörer, vilket möjliggör effek
tivare distribution genom ökad fyllnadsgrad 
och minskat antal transporter. som en viktig 
del i den nya logistiklösningen byggdes under 
2010 en ny frysterminal i enköping.

Clabs nya logistiklösning fick 2010 stora 
logistik och transportpriset i kategorin årets 
mobilitetslösning. Priset har instiftats för att 
premiera de branschaktörer som har utmärkt 
sig för att göra ett riktigt bra transport och 
logistikarbete. 

Insatser görs även för att minska utsläp
pen från befintliga lastbilar. Coops egna 
chaufförer har utbildats i att köra mer bräns
lesnålt.

användningen av motorer med lägst 
utsläpp, euroklass 5, ökade med drygt 4 
procentenheter i Coops egen lastbilspark 
under 2010. hemleveranser av varor från 
mataffären.se sker främst med biogasbilar, 
där leveranser till samma område samord
nas. Detta medför betydligt mindre miljöpå
verkan än om kunderna åker bil fram och 
tillbaka till butiken. Under året har det geo
grafiska kundområdet för mataffären.se 

dagligvaru gruppen Övriga bolag totalt
2010 2009 2010 2009 2010 2009

Bil km 3 221 149 4 820 112 2 662 314 2 565 682 5 883 462 7 385 794
CO2e (ton) 639 950 531 513 1 170 1 464

tåg km 745 711 801 874 863 507 787 442 1 609 218 1 589 316

CO2e (ton) 0 0 3 2 3 2

Flyg km 1 786 676 3 065 598 2 705 897 2 029 566 4 492 573 5 095 164
CO2e (ton) 302 536 388 310 690 846

totalt km 5 753 536 8 687 584 6 231 718 5 382 690 11 985 253 14 070 274
Co2e (ton) 941 1 486 922 826 1 863 2 312

egna externa totalt
2010 2009 2010 2009 2010 2009

euro 2 24,0 26,4 16,0 24,3 18,2 25,1
euro 3 43,6 37,6 43,8 42,0 43,7 40,2
euro 4 14,8 22,6 29,5 24,4 25,5 23,7
euro 5 17,6 13,5 10,7 9,2 12,6 10,9
Genomsnittlig 
euroklass 3,26 3,23 3,35 3,19 3,33 3,20

1) euroklassificering är ett system för miljöklassning av fordon i eU utifrån krav på avgasutsläppen. 
högre klass innebär högre krav på låga utsläppsnivåer.

coop godstransporter Från terminal till butik  
anvÄnd lastbils Flotta enligt euroklass1) (%)
euroklass1) (%)

tJÄnsteresor

2010 2009

egna lastbilar 2 215 502 3 672 421
externa lastbilar 5 800 142 5 623 127

totalt 8 015 644 9 295 548

dieselFörbrukning godstransporter Från 
terminal till butik, coop (liter)

2010 2009

svenska leverantörer som lagts över på tåg (food) 5 441 8 409

lastbil från terminal till butik 19 318 22 375

totalt 24 758 30 784

coop godstransporter, utslÄpp (ton co2-e)
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utvidgats från stockholmsområdet till att 
också inkludera Uppsala och södertälje. 

Uppföljningen av tjänsteresor inkluderar 
resor med tjänstebil, hyrbil eller egen bil i 
tjänst samt flyg och tågresor bokade via 
avtalspartner. Utsläppen från tjänsteresor 
minskade med 19 procent, framförallt tack 

vare minskat resande inom Dagligvarugrup
pen. Under året införde KFkoncernen en ny 
tjänstebilspolicy med ökade krav på både 
säkerhets och miljöprestanda. Policyn god
tar bränslesnåla bensin och dieselbilar som 
tjänstebilar, trots att det enligt skatteverkets 
definition endast är bilar med alternativa driv

medel som klassas som miljöbilar. Detta är 
sannolikt en förklaring till att andelen miljö
bilar i KFs bilpark minskade något under året.

Framtida inriktning

Införandet av den nya logistiklösningen för 
Coop fortsätter enligt plan. I handlingspla
nen finns en mängd aktiviteter för att effekti
visera logistikverksamheten och bidra till 
mindre miljöpåverkan. Under 2011 färdig
ställs en ny kombiteminal i bro för ett mer 
optimalt utnyttjande av tågtransporter. Den 
nya frysterminalen i enköping som tas i bruk 
under 2011 kommer också att bidra till 
effektivare transporter. 

avFall och återvinning
De flesta verksamheter inom koncernen har 
små mängder avfall. möjligheten till sortering 
och återvinning styrs ofta av fastighetsäga
rens system för avfallshantering. KF inriktar 
därför målen inom detta område på Daglig
varugruppen, där både mängden avfall och 
förutsättningarna att påverka återvinningen 
är stora såväl vid terminaler som i butik. 
Granskar man matavfallet är det tydligt att 
mest mat slängs i konsumentledet och att 
dagligvaruhandelns kanske viktigaste bidrag 
är kunskap och information om hur man som 
konsument undviker onödigt matavfall.

hanteringen av restprodukter i butik är en 
viktig del av den direkta miljöpåverkan som 
handeln har. I handeln används begreppet 
fysisk förstörelse om till exempel bröd, frukt 
och grönsaker som inte går att sälja, varor 
med utgånget datum eller förpackningar 
som gått sönder.

mål

mängden återvunnet avfall inom respektive 
fraktion ska öka med 10 procent 2010 jäm
fört med 2008 (mätt i ton). Fysisk förstörelse, 
mätt som andel av försäljningen, ska ha 
minskat med 10 procent 2010 jämfört med 
2008.

terminaler Butik 1) totalt
2010 2009 2010 2009 2010 2009

materialåtervunnet avfall 2) 10 195 10 567 18 781 23 540 28 976 34 108
brännbart avfall 2) 683 635 9 827 5 552 10 510 6 187

Organiskt avfall 235 271 5 460 5 552 5 695 5 823
Farligt avfall 56 12 56 12

Deponerat avfall 28 17 28 17

totalt 11 197 11 503 34 067 34 644 45 264 46 147
varav återvunnet 3) 11 113 11 474 – – – –

1) schabloniserade uppgifter från avfallskonsult, baserat på kostnadsredovisning.
2) Från och med 2010 sorteras trä och hårdplast från butik som Brännbart avfall och inte som Materialåtervunnet avfall.
3)  återvunnet avfall avser de tre översta kategorierna. Uppgiften är inte relevant för butik, då uppgifter om farligt och deponerat avfall 

från butik saknas.    

terminaler Butik 1) totalt
2010 2009 2010 2009 2010 2009

trä 2) 76 133 2 221 76 2 354
Papper 60 58 60 58

Wellpapp  9 158 9 514 17 470 17 766 26 628 27 281

Plast 2) 851 771 1 310 3 553 2 161 4 324

metall 49 90 49 90

totalt 10 194 10 566 18 781 23 540 28 975 34 106
1) schabloniserade uppgifter från avfallskonsult, baserat på kostnadsredovisning.
2) Från och med 2010 sorteras trä och hårdplast från butik som brännbart avfall och inte som materialåtervunnet avfall.

hållbarhetsreDOVIsnInG | mIlJÖ

avFall (ton)

materialåtervunnet  
avFall (ton)



KF VerKsamhetsberättelse 2010 | 49

Insatser och resultat
återVInnInG

I butikerna källsorteras avfall i fraktionerna 
wellpapp, mjukplast, trä, organiskt samt 
brännbart avfall. Uppföljning sker genom 
externa avfallskonsulter baserat på schabloni
sering av avfallsmängd inom olika fraktioner 
utifrån kostnads och intäktsuppföljning. 
Under 2010 minskade mängden återvunnet 
avfall med 2 procent. Uppföljningen på termi
naler omfattar all avfallshantering. mängden 
materialåtervunnet avfall från terminaler mins
kade med 3 procent under 2010. mängden 
återvunnet avfall under 2008–2010 ökade för 
brännbart avfall men minskade för organiskt 
avfall, plast och för wellpapp.

en förklaring till den minskade mängden 
återvunnet avfall är med stor sannolikhet att 
flergångsmaterial, framförallt den så kallade 
sverigebacken, används som butiksför
packning för allt fler varor. Coop har succes
sivt installerat allt fler kärlpressar och kom
primatorer, framförallt vid de större enhe
terna, vilket underlättar återvinning och 
sänker kostnaderna för avfallshantering. 
minskningen av insamlat organiskt avfall 
och ökningen av den brännbara fraktionen 
pekar samtidigt på ett behov av att genom
lysa hela Coops avfallshantering.

FysIsK FÖrstÖrelse

I butiksledet innebär svinn, eller fysisk förstö
relse, också en stor ekonomisk kostnad. Inom 
Dagligvarugruppen ökade den rapporterade 
fysiska förstörelsen med 24 procent såväl 
under året som jämfört med 2008. Ökningen 
beror främst på förändringar i rapporteringsru
tiner och inte på förändringar av den reella 
fysiska förstörelsen. ändrade rutiner för regist
rering av fysisk förstörelse vid nedsatt pris på 

färskvaror med kort datum och införandet av 
ett automatiskt ordersystem har medfört en 
förbättrad rapportering av fysisk förstörelse. 
Det nya automatiska ordersystemet infördes 
successivt under året i cirka 260 butiker. 
systemet förbättrar varuflödet och kommer 
långsiktigt minska risken för kassationer.

SLÄNG iNte MAteN

Under året har frågan om matavfall diskute
rats flitigt. Den mat som slängs har produce
rats, förädlats och transporterats helt i onö
dan. samtliga aktörer i livsmedelskedjan har 
därför ett ansvar för att se över sitt matsvinn 
och göra något åt det. Flera studier har pre
senterats under året med liknande slutsat
ser. Den största andelen matavfall uppstår i 
hushållen och avfallet styrs i hög grad av så 
kallade livsstilsfaktorer, till exempel plane
ring av matinköp och kunskap om hantering 
av olika produkter. hushållens matavfall är 
större än det samlade avfallet från matbuti
ker, restauranger och livsmedelsindustrin. 
För dagligvaruhandeln är det därför minst 
lika viktigt att stödja konsumenterna i att 
minska sitt matavfall som att minska avfal
let i butik.

Konsumentföreningen stockholm har 
under 2009–2010 aktivt arbetat med frå
gan om matavfall och frågan har fått stor 
uppmärksamhet i media. Föreningen har 
bland annat tagit fram konsumentguiden 
Släng inte maten och lanserat en filmkam
panj och en informationssajt i frågan. en 
undersökning i slutet av 2010 visar att 
debatten påverkat svenska konsumenters 
beteende. 14 procent uppger att de nu 
slänger mindre mat än tidigare. 

sveriges lantbruksuniversitet (slU) har i 
samarbete med Konsumentföreningen 

stockholm och Coop undersökt tre butikers 
kassation av färskvaror. studien visar att 
utgånget datum är den främsta anledningen 
till kassation i de undersökta butikerna. svå
righeter att utföra genomtänkta beställningar 
och bedöma kundernas köpmönster är två 
andra orsaker till att butiker slänger mat.

Coop har under året arbetat tillsammans 
med myndigheter och övrig handel i nätver
ket samma (samverkansgruppen för mins
kat matavfall), där bland annat behovet av 
en samlad konsumentinformation har lyfts 
fram. Frågan om märkning av livsmedel, 
från bäst före till hållbar till, har också dis
kuterats i nätverket. Coop har under året 
också lyft fram konsumenttips på hemsidan 
och i kundtidningen Coop mersmak om hur 
livsmedel bör hanteras och hur matrester 
kan användas i olika maträtter. 

KFkoncernen bedriver även verksamhet 
för att tillvarata matavfall. Läckeby Water 
Group och divisionen Purac bygger biogas
anläggningar och det ökande intresset för 
gasdrivna bilar gör att allt fler företag och 
kommuner efterfrågar Puracs teknik. Under 
2010 har Purac byggt sveriges största bio
gasanläggning i linköping.

Framtida inriktning

målen inom området har inte kunnat nås. 
Coop kommer under 2011 att se över hela 
sin hantering av avfall och återvinningsfrå
gor. en viktig utgångspunkt är att minimera 
avfallet igenom hela värdekedjan och samti
digt se existerande restprodukter som resur
ser snarare än en kostnad. Coop kommer 
också att analysera konsekvenserna av att 
sänka temperaturen i kyl och frysdiskar, ett 
förslag som förekommit i debatten för mins
kat matavfall. Coop har beslutat att ängla
markspriset 2011 ska fokusera på resurs
hushållning, där avfallsminimering och 
återvinning är centrala områden. 

Andel av omsättning, %
2010 2009

Konsum 2,3 1,8
nära 2,1 1,8
extra 1,9 1,3
Forum 1,6 1,3

totalt 1,9 1,5

1) Förändringar i redovisningsrutiner under 2010 medför svårigheter att jämföra bakåt i tid. 

Fysisk Förstörelse
per butikskoncept 1)
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kunder

KF strävar efter att underlätta för kunderna 
att i sin konsumtion bidra till en hållbar 
utveckling. Detta sker genom ett sortiment 
som innehåller ett stort antal hållbara alter
nativ, som successivt utvecklas till att omfatta 
en allt större del av det totala utbudet. Coop 
är och har under en lång period varit ledande 
inom svensk dagligvaruhandel både vad gäl
ler ekologiska och Fairtrademärkta produk
ter. I sortimentsstrategin ingår också att välja 
bort produkter som är mindre lämpliga ur ett 
hållbarhetsperspektiv.

Produktsortimentet kompletteras med 
tjänster som stödjer en hållbar konsumtion. 
Det handlar till exempel om miljövänliga 
erbjudanden från samarbetspartners eller om 
Bistånd På Köpet som innebär att en liten 
summa går till biståndsprojekt varje gång en 
kund betalar med Coop medmerakort.

en tredje viktig aspekt är information i 
butik, i broschyrer eller på webbplatsen. ett 
exempel är att det på varje kvitto redovisas 
hur många av kundens produkter som är 
miljömärkta.

Coop – Sveriges mest hållbara varumärke

Under 2010 genomförde medieföretaget 
IDG undersökningen sustainable brands, 
en ny undersökning där svenska konsumen
ter bedömer 150 svenska storbolag ur ett 
miljömässigt och socialt ansvarsperspektiv. 
totalt genomfördes drygt 3 000 intervjuer. 
Undersökningens resultat presenterades i 
mars 2011 och Coop bedömdes av svenska 
konsumenter som bäst av samtliga bolag på 
såväl miljöansvar som socialt ansvar. KF är 
stolt över konsumenternas bedömning men 
vill samtidigt betona att Coop bara är i början 
på en lång resa mot en långsiktigt hållbar 
utveckling. Utnämningen förstärker kraven 
på att fortsätta utveckla både den egna verk

samheten och arbetet med att stödja en 
hållbar konsumtion för våra kunder för att 
behålla denna position även kommande år.

Kvalitetssäkring av produktflödet

Kvalitetssäkring är grundläggande för ett 
långsiktigt hållbarhetsarbete. Kunderna ska 
alltid kunna känna sig trygga med samtliga 
produkter i sortimentet. alla köpmän ska 
enligt lag bedriva egentillsyn och upprätta 
ett egenkontrollprogram, som beskriver vilka 
rutiner livsmedelsföretagaren infört, för att 
uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. 
Under 2009 antogs branschgemensamma 
riktlinjer för hur butikerna ska arbeta med 
trygg mat och kvalitetsfrågor genom egen
kontrollsprogram. Coop har under 2009– 
2010 aktivt arbetat med att implementera 
egenkontrollprogrammet inom såväl cen
trala funktioner som i butiksledet. 

I logistikkedjan säkerställs att varornas 
goda kvalitet bibehålls fram till Coops buti
ker. Produkterna kvalitetssäkras genom god 
egenkontroll och ett aktivt produksäkerhets
arbete, som bland annat innefattar en 
haCCPplan (hazard analysis and Critical 
Control Points).
Coop Inköp & Kategori (Cikab) ansvarar 

för att säkerställa återkallelse och indragning 
av produkter i de fall där det framkommer 
uppgifter om felaktigheter i produkten eller i 
produktinformationen. när Cikab misstänker 
att en produkt som kan medföra en hälsorisk 
sålts i butiksledet, tar Cikab kontakt med 
ansvarig tillsynsmyndighet, produkten spär
ras för försäljning i kassan och ett pressmed
delande skickas ut. Cikab för statistik på såväl 
tillbakadragning av produkter från butik, 
innan produkten nått konsument, som pro
duktåterkallelser från konsument. 

en återkallelse under 2010 som fick både 

medial uppmärksamhet och ekonomiska 
konsekvenser var återkommande leveran
törsproblem med listeriabakterier i kallrökt 
och gravad lax.

Hälsosamma produkter

Coop ska erbjuda hälsosamma produkter 
och information så att kunderna kan göra 
medvetna val för en god hälsa. en viktig del 
av detta är tydligare märkning av livsmedel. 
För närvarande är nyckelhålsmärkningen 
den enda produktmärkning som är inriktad 
på hälsosam mat. nyckelhålsmärkta livs
medel är magrare och innehåller mindre 
socker och salt men mer fibrer än andra livs
medel av samma typ. Försäljningen av 
nyckelhålsmärkta produkter inom Coop 
motsvarar cirka 20 procent av den totala 
livsmedelsförsäljningen, och minskade 
under året med drygt 2 procentenheter. För
ändringen beror sannolikt på en förändring i 
konsumentvärderingar, med bland annat en 
mer positiv inställning till produkter med 
högre fetthalt. Coop arbetar för att lyfta fram 
hälsosam mat, både i butiken och genom 
broschyrer och nyttiga recept på webben 
och i tidningen Coop mersmak. 

Coop har länge verkat för att minska till
satser i mat. Coop var tidiga på den svenska 
marknaden med att minska och ta bort 
transfetter ur de egna produkterna. Coop 
arbetar också för att ta bort smakförstärkare 
både inom egna och andras varumärken.

KF vill underlätta för konsumenterna att handla på ett hållbart sätt. Det sker bland annat genom 
marknadens största ekologiska, miljö och Fairtrademärkta sortiment. Försäljningen av ekologiska 
livsmedel är mer än dubbelt så hög som genomsnittet i dagligvaruhandeln. Det har sannolikt bidragit 
till att konsumenterna ansåg att Coop var sveriges mest hållbara företag 2010. 

hållbarhetsreDOVIsnInG | KUnDer

huvudindikator kunder 

Sveriges största sortiment av 
ekologiska och miljömärkta 
livsmedel växte med 10 pro-
cent till över 2 400 produkter. 
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10 tiPS FÖr En mEr HåLLBAr 
 mAtKonSUmtion

1.   Skaffa dig kunskap om olika livsmedel, 
deras miljöpåverkan och hur de kan tillagas 
och förvaras.

2.   Anpassa maten efter säsong. Klimatsmart, 
ofta nyttigare och dessutom billigare.

3.   Välj ekologiskt om du vill stödja biologisk 
mångfald. 

4.   minska köttkonsumtionen och ät mer frukt 
och grönt. Bättre för dig och bättre för miljön. 

5   Stöd företag med schyssta arbetsvillkor, till 
exempel genom att köpa märkningar som 
Fairtrade. 

6.   Köp miljömärkt fisk och undvik bomtrålad 
fisk som förstör havsbotten. Havet är utsatt 
för stora påfrestningar. 

7.   Undvik att slänga mat. Handla inte mer än du 
behöver och lär dig göra god mat på rester.

8.   Var aktiv, våga fråga och ställ krav både i din 
butik och på producenterna.

9.   den största transportpåverkan är resan till 
och från butiken. res miljövänligt.

10.  Lär dig bli klimatsmart i köket. Använd vatten-
kokare och mikrovåg, utnyttja eftervärme 
och köp energieffektiva vitvaror.

Ekologiska och miljömärkta varor
MåL

Coop ska vara ledande vad gäller utbud och 
försäljning av ekologiska produkter. Försälj
ningen av ekologiska livsmedel som andel 
av total livsmedelsförsäljning ska vara minst 
10 procent 2012.

iNSAtSer oCh reSULtAt

Coop är störst på ekologiska och miljömärkta 
livsmedel inom den svenska dagligvaruhan
deln räknat både i antal produkter i sorti
mentet och i försäljningsandel. att en pro
dukt är ekologisk eller Kravmärkt innebär 
bland annat att kemiska bekämpningsme
del, konstgödsel eller genmodifierade orga
nismer (GmO) inte används i produktionen 
och krav på att djuren ska få utlopp för sitt 
naturliga beteende. 

Det ekologiska och miljömärkta livsmed
elssortimentet ökade under året med 223 
artiklar eller cirka 10 procent. Under året 
infördes bland annat ett nytt änglamarksor
timent för mejerivaror och färska kryddor. 
Coop har därmed det klart största utbudet 
av ekologiska och miljömärkta livsmedel. 

Försäljningen av ekologiska och miljö
märkta livsmedel ökade under året med  
6 procent inom Dagligvarugruppen och med 
3 procent för hela konsumentkooperatio
nen. Ökningen var något lägre än tidigare år, 
trots ett utökat sortiment. en stark utveck
ling för ekologiskt kött motverkades av 
minskad ekoförsäljning inom frukt och 
grönt, framför allt bananer. andelen eko
livsmedel av den totala försäljningen av livs
medel inom Dagligvarugruppen ökade från 
6,7 till 7,1 procent. För att nå målet på 10 
procent krävs en stark sortimentsutveckling 
av prisvärda ekologiska produkter inom köp
tunga produktkategorier. Försäljningsande
len är dock ungefär dubbelt så hög som för 
dagligvaruhandeln generellt, där ekologiska 
produkter står för cirka 3,5 procent av livs
medelsförsäljningen. 

samtliga Coopbutiker är Kravcertifie
rade, vilket innebär att de har ett brett sorti
ment av Kravprodukter och att personalen 
har goda kunskaper om Krav och ekologisk 
produktion. Under 2010 Kravcertifierades 

även samtliga butiksbagerier, vilket innebär 
att de har rätt att baka Kravcertifierade 
 produkter. 

För varor som inte är livsmedel (nonfood) 
finns det flera olika miljömärkningar, som 
svanen, bra miljöval, eUblomman, tCO 
märkning och FsC (Forest stewardship 
Council). Dagligvarugruppen ökade sin för
säljning av miljömärkta nonfoodvaror med 
10 procent under 2010, trots att försälj
ningen av nonfood minskade som helhet. 
De miljömärkta varornas andel av försälj
ningen av samtliga specialvaror uppgick till 
knappt 16 procent inom Dagligvarugrup
pen. antalet miljömärkta specialvaror ökade 
med drygt 5 procent, bland annat introdu
cerades änglamarks blöjor och babyproduk
ter under året. Coop har fortsatt det största 
utbudet av miljömärkta nonfood varor inom 
dagligvaruhandeln. 

Fairtrademärkta och närproducerade varor
MåL

Coop ska vara ledande vad gäller utbud och 
försäljning av Fairtrademärkta produkter. 
Försäljningen av Fairtrademärkta varor ska 
fördubblas under perioden 2010–2012.

iNSAtSer oCh reSULtAt

Försäljningen av Fairtrademärkta produkter 
bidrar till förbättrade arbets och levnadsvill
kor för odlare och anställda i utvecklingslän
der. bland annat ges en extra premie till pro
ducenten med syfte att utveckla lokalsam
hället och höja levnadsstandarden. Under 
2010 bytte märkningen namn i sverige, 
från rättvisemärkt till Fairtrade. Försälj
ningen av Fairtrademärkta varor har ökat 
starkt under de senaste åren, men är fortfa
rande en marginell del av den totala försälj
ningen inom dagligvaruhandeln.

Under 2010 minskade dock Coops för
säljning av Fairtrademärkta produkter 
något, såväl i absoluta tal som i försäljnings
andel. en förklaring är en minskad försälj
ning av Fairtradebananer. antalet Fairtrade
produkter ökade under året från 128 till 133 
stycken. Fotbollar blev under året den första 
Fairtradeprodukten utanför livsmedel. Coop 
har det största utbudet och den högsta 
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 försäljningsandelen av Fairtrademärkta 
varor inom svensk dagligvaruhandel. 

Coop har ett betydande sortiment med 
regional och lokal mat under samlingsnam
net mat från regionen. Genom mat från 
regionen säkerställs att produkterna är kva
litetssäkrade, att innehållet verkligen är 
lokalproducerat samt att de mindre produ
centerna når upp till högt ställda kvalitets
krav. arbetet sker i samarbete med lrF och 
lokala organisationer. 

I slutet av 2010 fanns det 308 avtal med 
mat från regionenleverantörer. Därtill hade 
drygt 80 leverantörer särskilda avtal med för
eningarna Konsum Värmland och Konsum 
nord. Försäljningen av mat från regionen 
inom Dagligvarugruppen ökade under 2010 
med drygt 13 procent. 

Coop Prima är ett helt nytt eget varumärke 
som erbjuder noga utvalda delikatesser av 
högsta kvalitet från såväl små svenska som 
utländska leverantörer. Gemensamt för alla 
produkter inom Coop Prima är, förutom den 
goda smaken, ambitionen att lyfta fram mat
hantverket och de enskilda leverantörerna 
bakom produkterna. Varumärket introduce
rades i december 2010 med 50 noga 
utvalda delikatesser. 

Ansvarsfull marknadsföring

Coop strävar efter att i möjligaste mån bedriva 
sin marknadsföring på sätt som är förenliga 
med en hållbar utveckling. Direktreklam 
från Coop landar i cirka 4 miljoner brevlådor 
varje vecka och kräver stora resurser i form 
av pappersförbrukning och transporter. 
Coop arbetar för att minska miljöpåverkan 
från direktreklamen så mycket som möjligt. 
Detta innebär bland annat att trycksakerna 
är svanenmärkta och återvinningsbara 
samt att de som producerar dem är miljö
certifierade. Coop uppfyller kraven för 
 Postens tjänst Klimatekonomisk Dr. För  
att stödja ekologisk konsumtion innehåller 
Coops direktreklam alltid Veckans eko
logiska vara, med reducerat pris. 

daglig varugruppen Konsumentföreningar Coop butiker totalt
2010 2009 2010 2009 2010 2009

Livsmedel

ekologiska/miljömärkta 7,1 6,7 3,9 3,4 5,8 5,6

Fairtrademärkta 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4

nyckelhålsmärkta 20,3 22,5 15,5 17,3 18,5 20,8

mat från regionen 1,8 1,2 11,2 10,5 5,4 4,8

Specialvaror (nonfood)

miljömärkta 15,6 12,7 13,9 12,0 15,0 12,5

2010 2009

Livsmedel

ekologiska/miljömärkta 1) 2 411 2 188

Fairtrademärkta 133 128

nyckelhålsmärkta 3 760 3 935

Specialvaror  
(nonfood)

miljömärkta 1) 2 079 1 983

1)  siffrorna för 2009 har korrigerats pga av att vissa livsmedels
märkningar felaktigt kategoriserats som specialvaror.

hållbarhetsreDOVIsnInG | KUnDer

olika mÄrkningars andel av  
total FörsÄlJning (%)

tillbakadragning och  
återkallelser av produkter 2010 (antal)

antal produkter i  
centralt sortiment

tillbaka-
dragning 
från butik

varav egna 
varumär-
ken (EVm)

återkal-
lelse från 
konsument

livsmedel 58 13 10
specialvaror (nonfood) 15 10 3
läkemedel 2 1

totalt 75 23 14

tidningen Coop mersmak och hela månads
utskicket till konsumentkooperationens 
medlemmar, blev också den första tidningen 
att anlita Postens tjänst klimatekonomisk 
posttidning. Det innebär att allt från tryck till 
papper uppfyller svanenkriterier eller mot
svarande. 

Framtida inriktning

en fortsatt aktiv utveckling av ett hållbart 
sortiment är centralt för Coop och KFs håll
barhetsarbete. strategin framåt är att konti
nuerligt arbeta med att utveckla varukraven 
för samtliga produkter vad avser miljö och 
socialt ansvar, samtidigt som utbudet av 
produkter med särskilda märkningar för
stärks ytterligare. 

I januari 2011 beslutade KF att avveckla 
sitt ägande i Coop trading från och med 
2012. Genom förändringen skapas en ökad 
möjlighet att utveckla sortimentet av egna 
varumärken utifrån medlemmarnas behov 
och önskemål om fler lokalt och regionalt 
producerade varor.

KF har också för avsikt att komplettera 
varusortimentet i butik med att erbjuda med
lemmarna attraktiva och hållbara tjänster i 
samverkan med externa partners. Under 
2011 kommer medlemmarna bland annat 
att få särskilda erbjudanden om förnybar el 
via telge energi.
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sveriges konsumentföreningar har drygt  
3 miljoner medlemmar och tillsammans 
äger konsumentföreningarna KF. 

mål

andelen medlemmar som är positiva till sitt 
medlemskap i konsumentkooperationen ska 
vara minst 70 procent år 2010. andelen 
medlemmar som anser att konsumentkoo
perationen lever upp till verksamhetsidén 
om att skapa ekonomisk nytta respektive 
underlätta hållbar konsumtion för sina med
lemmar ska vara minst 70 procent.

inställning till medlemskapet

Inställningen till medlemskap i konsument
kooperationen mäts genom en löpande extern 
konsumentundersökning som redo visas 
kvartalsvis. medlemmarnas syn på med
lemskapet förändrades obetydligt under 
2010. Under 2010 var medelbetyget 3,5 
på en femgradig skala, vilket motsvarar att 
drygt 62 procent av medlemmarna var posi
tiva till sitt medlemskap. 

I vilken utsträckning medlemmarna upple
ver att konsumentkooperationen lever upp till 
sin verksamhetsidé om att skapa ekonomisk 
nytta och bidra till hållbar utveckling för sina 
medlemmar mäts genom en internetbaserad 
medlemsundersökning. På en femgradig 
skala blev medelbetyget 3,2 respektive 3,1 
på frågan om ekonomisk nytta respektive 
hållbar utveckling. Det sammanlagda betyget 
motsvarar att drygt 54 procent av medlem
marna anser att konsumentkooperationen 
lever upp till sin verksamhetsidé. Detta var 
en minskning med 5 procentenheter jämfört 
med året innan. en reservation bör dock 
göras för att undersökningarna skilde sig åt 
metodmässigt.

Antalet medlemmar ökar

I samband med införandet av medlemsåter
bäringen har en ny redovisningsmetod av 
antalet medlemmar blivit teknisk möjlig. 
numera redovisas inte det totala antalet 
medlemskonton utan bara antalet aktiva 
medlemmar. Det innebär att det ur redovis
ningen för 2010 strukits medlemmar som 
inte betalat sin insats, medlemmar som för
eningarna förlorat kontakt eller adress med 
samt dödsbon som ej är skiftade. Det totala 
antalet medlemmar uppgår enligt den nya 
metoden till 3 145 000. Under året rekryte
rades drygt 154 000 nya medlemmar, vilket 
är betydligt fler än tidigare år. Om man juste
rar enligt den nya redovisningsmetoden inne
bär det en medlemsökning på cirka fyra pro
cent. 53 procent av de nya medlemmarna är 
under 40 år. Under hösten när medlemsåter
bäringen infördes ökade även andelen med
lemsköp i Coopbutiker väsentligt. 

En medlem – en röst

medlemmarna avgör gemensamt verksam
hetens inriktning, både som ägare och kunder. 

De styr dels genom årliga demokratiska val, 
men också genom att påverka i butikerna där 
de handlar, via konsumentföreningarna och 
via olika medlemsundersökningar.

Under året medverkade cirka 40 000 
medlemmar vid val av förtroendevalda, 
genom att delta i distrikts och förenings
stämmor samt internetval. sammanlagt val
des cirka 3 800 förtroendevalda, av vilka 
cirka 400 var ledamöter i föreningsstyrel
serna. Föreningarnas egen bedömning är att 
representativiteten hos de förtroendevalda i 
förhållande till medlemskåren är relativt god 
vad gäller kön och social bakgrund men 
sämre vad gäller ålder och etnisk bakgrund. 

134 motioner lämnades in till förenings
stämmorna, varav 39 bifölls. Den absoluta 
majoriteten av dessa kom till de medlems
främjande föreningarna. 

såväl KF som föreningarna erbjuder leda
möter i föreningsstyrelserna särskilda utbild
ningar om styrelsearbetet. Under 2010 del
tog 14 ledamöter i föreningsstyrelserna i en 
särskild utbildning arrangerad centralt av KF.

Ägare

Inom konsumentkooperationen är medlemmarna både ägare och kunder. Inriktningen på verksamhe
ten bestäms utifrån den demokratiska principen en medlem – en röst, och medlemmarna får ekono
misk nytta i relation till hur mycket de handlar. 2010 blev året då en ny modern medlemsåterbäring 
infördes. Coops medlemmar får nu varje månad upp till 5 procent tillbaka på allt de handlar.

styrelse- 
ledamot i  

föreningar: 400

Förtroendevalda: 3 800

deltagande i stämmor  
och internetval: 40 000

deltagare medlemspanel: 30 000–60 000

mottagare av premiecheck per månad: 600 000

mottagare av tidningen coop mersmak: 1 miljon medlemmar

3,1 miljon medlemmar

Ägarengagemang – olika  
nivåer på engagemang
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2010 2009
antal medlemmar 
(tusental) 3 145 3 023
ändring i % 4,1 2,1

1 )  beräkningssättet för medlemmar har ändrats jämfört med 2009 
års verksamhetsberättelse. numera redovisas inte det totala 
antalet medlemskonton utan bara antalet aktiva medlemmar.

Förtroendevalda  
i föreningarna

Ledamöter  
föreningsstyrelser

Ledamöter  
KF styrelse 1)

2010 2009 2010 2009 2010 2009

antal 3 810 3 231 419 394 9 9

andel kvinnor (%) 61,2 62,5 53,4 49,1 33,3 33,3

Genomsnittsålder (år) 62,4 61,8 56,6 55,4 56 55

1 ) exklusive arbetstagarrepresentanter.

nya påverkanskanaler 

traditionellt har de flesta medlemmar varit 
aktiva genom butiks eller medlemsråd, där 
de förtroendevalda har fungerat som kon
taktlänk mellan medlemmar och butik. Flera 
föreningar prövar också att engagera med
lemmar på andra sätt än genom att vara 
 förtroendevalda.  
 De medlemsfrämjande föreningarna 
utbildar och engagerar medlemmar som är 
intresserade av att arbeta med en enskild 
konsumentfråga, till exempel ekologi, Fair
trademärkning eller hälsofrågor, genom 
ambassadörskap. Under 2010 utbildade 
föreningarna drygt 800 ambassadörer och 
sammanlagt deltog 950 ambassadörer i 
någon form av föreningsaktivitet kopplad  
till ambassadörskapet.

ett annat sätt att fånga upp synpunkter 
från medlemmar är via medlemspanelen, 
som är ett webbverktyg för enkätundersök
ningar bland medlemmar. På grund av för
ändringsarbetet inom Dagligvarugruppen 
har medlemspanelen endast använts för en 
medlemsundersökning under 2010. sam
manlagt svarade drygt 27 000 medlemmar. 

Under december 2010 påbörjades utrull
ningen av digitala medlemspunkter i Coop
butikerna. medlemspunkterna är initialt ett 
sätt att kommunicera med medlemmarna 
om erbjudanden i butik, men kan i framti
den utvecklas för att möjliggöra medlems
undersökningar och val av förtroendevalda.

Ekonomisk nytta

De flesta medlemmar tar främst del i verk
samheten genom att vara kunder. Coop har 
valt att i högre grad än tidigare fokusera 
erbjudanden och kommunikation till med
lemmar, snarare än kunder i allmänhet.

alla erbjudanden i tvreklam gäller sär
skilda priser för medlemmar. Under året har 
särskilda medlemskampanjer på temat 
Halva priset för medlemmar kommunice
rats framgångsrikt. Fyra sådana kampanjer 
har fokuserat på frukt och grönt och ytterli
gare två på utvalda änglamarksprodukter. 

Coop har under året också arbetat för att 
sänka och anpassa prisnivån generellt, 
 vilket bland annat resulterade i en positiv 
utveckling i PrOs prisundersökningar. 

Under hösten 2010 infördes en ny 
modern form av medlemsåterbäring.  
Från den 1 december 2010 får Coops 
 medlemmar tillbaka upp till 5 procent på 
allt de handlar (se sidan 23 för en närmare 
beskrivning av medlemsåterbäringen). 

Premiecheckar utbetalade till medlem
marna 2010 enligt den tidigare modellen 
motsvarade ett värde på 500 mkr. Den nya 
återbäringen uppgick för december månad 
till 99 mkr.

medlemmarna får även särskilda med
lemspriser på utvalda varor i butikerna samt 
förmåner och rabatterbjudanden hos olika 
partners, exempelvis på resor, hotell och 
olika evenemang. Under 2010 tillkom 

 Kronans Droghandel som partner inom 
Coop medmeraprogrammet samtidigt som 
Kappahl gick ur programmet. Genom för
ändringen från premieprogram till medlems
återbäring så utvidgades också det populära 
hotellerbjudandet att gälla obegränsat för 
samtliga medlemmar, utan krav på premie
check.

Framtida inriktning

KF kommer under 2011 att initiera en dialog 
med konsumentföreningarna om insatser för att 
fördjupa och modernisera medlemsinflytandet, 
såväl genom den formella ägarstyrningen som 
genom kundinflytande. Den speciella ägarfor
men inom konsumentkooperationen ger unika 
möjligheter att involvera och engagera kunder 
och ägare i verksamhetsutvecklingen. For
merna för inflytande och påverkan behöver 
dock vidareutvecklas och moderniseras för att 
ta tillvara denna möjlighet på bästa sätt. KF ser 
det också som strategiskt för framtiden att vida
reutveckla gemensamma former för kompe
tensutveckling av föreningarnas styrelseleda
möter på olika nivåer. ett arbete med denna 
inriktning kommer att påbörjas under 2011.

Den påbörjade satsningen med att öka 
den ekonomiska nyttan av medlemskap 
fortsätter under de kommande åren. Kon
cernen söker kontinuerligt efter strategiska 
partners med kompletterande erbjudanden 
till medlemmarna som förstärker den eko
nomiska nyttan av medlemskapet. 

medlemsutveckling 1) Förtroendevalda

medelbetyg på femgradig skala 1) 2010 2009
bidra till ekonomisk nytta 3,2 3,4
Underlätta hållbar konsumtion 3,1 3,3

Sammanlagt betyg 3,2 3,4
Index 54,3% 59,3%

1 ) baserad på digital medlemspanel genomförd februari 2010 respektive februari 2011.

medlemmarnas bedömning av i vilken utstrÄckning konsu-
mentkooperationen lever upp till sin verksamhetsidé

medelbetyg på femgradig skala 1) 2010 2009
Inställning till medlemskap 3,5 3,5
Index 62,3% 62,7%

1 ) aggregerade värden från aC nielsen market monitor kvartalsundersökning.

instÄllning till medlemskapet i konsumentkooperationen 
bland medlemmar, 2008–2010
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medarbetare

årets medarbetarundersökning visade att KFkoncernen blivit en mer attraktiv arbetsplats 
både vad gäller kompetens, ledarskap och kultur. ambitionen är att bli den mest attraktiva 
arbetsgivaren inom detaljhandeln. särskilda satsningar har under året gjorts för att stärka 
en koncerngemensam värdegrund och företagskultur. 

mål

andelen medarbetare som är nöjda med sin 
arbetssituation respektive nöjda med företa
gets arbete inom hållbar utveckling ska vara 
minst 70 procent 2010. 

Insatser och resultat

KF genomför medarbetarundersökningar 
vartannat år och följer därmed regelbundet 
upp hur medarbetarna upplever sin arbets
situation och företagets arbete med hållbar 
utveckling. I medarbetarundersökningen 
2010 ökade andelen nöjda medarbetare till 
76 procent, att jämföras med 2008 då siff
ran låg på strax över 50 procent för Coop 
sverige och 71,7 procent i snitt för KFs 
övriga bolag. andelen som anser att deras 
företag gör ett bra arbete inom hållbar 
utveckling ökade från 55 procent 2008 till 
76 procent 2010. 

medarbetarsamtal genomfördes under 
året med 77 procent av medarbetarna, och 
76 procent av dessa upplevde att samtalet 
kändes bra och meningsfullt. målsättningen 
är 100 procent genomförda medarbetarsam
tal, varav minst 80 procent ska upplevas 
som bra och meningsfulla. 

I samband med medarbetarundersök
ningen våren 2008 identifierades tre områ
den för förbättring; kompetens, ledarskap 
och kultur. resultatet av 2010 års medarbe
tarundersökning visar att det skett positiva 
förflyttningar inom samtliga prioriterade 
fokusområden. Koncernen fortsätter att 
fokusera på kompetens, ledarskap och kul
tur men adderar även ett ytterligare fokus
område; kommunikation och förändrings
ledning. Konkreta handlingsplaner för för
bättringar inom respektive fokusområde 
upprättas i respektive dotterbolag och på en 
övergripande koncernnivå. ambitionen är 

att bli den mest attraktiva arbetsgivaren 
inom detaljhandeln. 

en ny koncerngemensam personalhand
bok lanserades under året. I Personalhand
boken finner KFs medarbetare, chefer och 
ledare policies, riktlinjer, blanketter med 
mera som gäller i koncernens bolag. 

KFkoncernen tillämpar kollektivavtal i 
samtliga bolag och tecknade under hösten ett 
nytt medbestämmandeavtal med handels
anställdas Förbund. avtalet gäller koncernen 
som helhet, Coop Butiker & Stormarknader 
och Coop logistik. medbestämmandeavtalet 
syftar till att formalisera medbestämmandet 
för koncernens anställda. ytterligare med
bestämmandeavtal kommer under 2011  
att tecknas med ledarna och saCO. 

medelantalet anställda inom koncernen 
under 2010 uppgick till 8 823, varav 82 
procent återfanns inom Dagligvarugruppen.

Effektiviseringar och förändringsprocesser

Under 2010 skedde fortsatta omstrukture
ringar och effektiviseringar inom framförallt 
Coop logistik och inom KF shared services 
Itavdelning. De medarbetare som blev 
övertaliga erbjöds möjlighet till stödåtgärder 
och omställningsprogram samt väglednings
samtal, samtal med jobbcoach och effektiv 
jobbsökning. Inom vissa områden övergick 
KFs verksamhet till annan partner och med
arbetare erbjöds i samband med detta nytt 
arbete hos den nya partnern. 

Kompetensinventering 

Under 2010 arbetade flera bolag i koncernen 
vidare med att genomföra kompetensinven
teringar inom hela eller delar av sin verk
samhet bland annat genomförde KF Fastig
heter en kompetensbedömning av bolagets 
samtliga projektledare, och Coop Butiker & 

stormarknader fortsatte arbetet med att 
kompetensinventera olika målgrupper, både 
på chefs och medarbetarenivå. Omvärlden 
förändras kontinuerligt och som en följd av 
detta ställs nya krav på KF och koncernens 
verksamheter. På sikt kommer därför samt
liga medarbetare att genomgå en komptens
inventering.

medarbetarskap 

KFs medarbetare är koncernens främsta 
ambassadörer och det är därför viktigt att 
arbeta med att skapa motivation och engage
mang. För att stärka företagskulturen och för
medla gemensamma budskap om framtiden, 
samlade Dagligvarugruppen sina medarbe
tare till stora medarbetarevent under 2010. 
Inom Coop Butiker & Stormarknader genom
fördes På rätt kurs vid sex tillfällen och sam
lade totalt över 6 000 medarbetare. Inom 
Coop Inköp & Kategori samt Coop Logistik 
genomfördes På rätt spår vid sex tillfällen 
och samlade drygt 1 000 medarbetare. 

ett gott ledarskap inom KFkoncernen 
kännetecknas bland annat av ambitionen att 
få andra att lyckas. att medarbetare upplever 
delaktighet, sammanhang och har en klar 
och tydlig bild av vart koncernen är på väg är 
viktigt samtidigt som alla ska känna sig kom
petenta, betydelsefulla och motiverade. För 
att säkerställa en kontinuerlig dialog mellan 
chefer och medarbetare har mer än 700 
chefer genomgått utbildningen Coachande 
Ledarskap under de två senaste åren. som 
ett ytterligare verktyg i denna process har ett 
nytt material för prestations och utveck
lingssamtal tagits fram och implementerats.

76 procent av medarbetarna 
är nöjda med sin arbets-
situation och med företagets 
 hållbarhetsarbete.

huvudindikator medarbetare
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Kompetensutvecklingsinsatser 

som en följd av den kompetensinventering 
som gjordes inom Coop Butiker & Stormark
nader under 2009 låg fokus under 2010 på 
att ta fram och utveckla kompetensutveck
lingsinsatser, att täcka kompetensgap och 
utveckla marknadens bästa butikssäljare. 
För att nå ut till en stor målgrupp med 
samma budskap inom kort tid utvecklades 
ett antal eutbildningsmoduler. eutbildning
arna finansierades av partsgemensamma 
medel genom handels och KFOs kompe
tensutvecklingsstiftelse. De eutbildningar 
som implementerades under 2010 var 
bland annat introduktionsutbildningen Väl
kommen till Coop samt utbildningsmoduler 
om uppförandekoden, om hållbar utveckling 
och om det nya återbäringssystemet. redan 
under 2010 ägde fler än 20 000 eutbild
ningstillfällen rum. Utvecklingsarbetet fort
sätter och under 2011 år planeras ytterli
gare framtagning av eutbildningar. 

Ledarskap 

Det är en prioriterad strategisk fråga att 
säkra ledarförsörjning och ledarkompetens 
på alla nivåer inom koncernen. ledarskap 
inom KF syftar till att nå resultat och innebär 
samtidigt att göra det genom andra. 

arbetet med att definiera, utveckla och 
upphandla program på olika nivåer och för 
olika målgrupper fortsatte under 2010 i 
syfte att ha ett tydligt erbjudande för koncer
nens chefer och ledare. Parallellt med detta 
genomfördes ett antal bolagsspecifika initia
tiv inom ledarutveckling på olika nivåer. en 
andra omgång inleddes av ett koncernge
mensamt program för Ledare som leder 
genom andra ledare. 

ytterligare ett koncerngemensamt initiativ 
som pågick under hela 2010 och fortsätter 
även under 2011 är ett nätverk för kvinnliga 
ledare med deltagare från koncernens samt
liga bolag. 

Ledarförsörjningsprocessen 

Under 2010 infördes en övergripande 
policy för ledarförsörjning inom KF. Den 
beskriver koncernens syn på ledarskap men 
också delprocesser i ledarförsörjningen. Den 

långsiktiga målsättningen är att i hög grad 
vara självförsörjande på ledare, även till 
högre befattningar, vilket innebär ett struktu
rerat, kontinuerligt arbete med ersättarpla
nering och talangvärdering i samtliga bolag. 
ersättarplaneringsprocessen stödjer arbetet 
med successionen av ledare till såväl chefs
befattningar som nyckelbefattningar inom 
respektive bolag och mellan bolagen i kon
cernen. talangvärderingsprocessen stödjer 
koncernens arbete med att identifiera, lyfta 
fram, utveckla och behålla talanger inom 
och mellan samtliga bolag. talangvärde
ringsprocessen ska bland annat erbjuda 
karriärmöjligheter i linje med koncernens 
employer branding vision (arbetsgivarvaru
märke) och säkerställa hög ledarkompetens. 

jämställdhet och mångfald 

Koncernens dotterbolag arbetar aktivt för att 
bredda mångfalden vid rekrytering och 
kompetensutveckling för att bli ett mångkul
turellt företag och öka den samlade kunska
pen och kompetensen. Under 2010 var  
57 procent av koncernens medarbetare och 
42 procent av de i ledande befattning kvin
nor. KFs koncernledning förändrades i sam
band med årsskiftet 2010/2011 och blev 
en företagsledning där 3 av 11 personer är 
kvinnor. Inom KFkoncernen har andelen 
med utomnordisk bakgrund ökat från  

Goda exempel:
En UPPFÖrAndEKod FÖr  
SAmtLiGA mEdArBEtArE

Under 2010 implementerades en uppförande

kod som omfattar samtliga medarbetare i KF

koncernen. Uppförandekoden syftar till att 

 tydliggöra för medarbetare och chefer vad som 

förväntas av dem som anställda och vad som 

förväntas av KF som organisation. Koncernens 

medarbetare och chefer ska vara väl förtrogna 

med de regler, värderingar och den företagskul-

tur som KF står för. Uppförandekoden behandlar 

bland annat frågor om mutor, korruption och 

konkurrensrätt, intressekonflikter, konfidentiella 

uppgifter och hantering av koncernens tillgångar 

samt påföljder vid brott mot koden. 

För att säkerställa att samtliga medarbetare 

tar del av koncernens uppförandekod har en 

eutbildning tagits fram för att underlätta imple-

menteringen och ge exempel på hur koncernens 

medarbetare bör agera för att efterleva uppfö-

randekoden i vardagen. Utöver detta lanserades 

även en broschyr till samtliga medarbetare med 

namnet Så här gör vi – riktlinjer för KF-koncer-

nen, där uppgifter från uppförandekoden inte-

greras med information om koncernens riktlinjer 

kring begreppen affärsnytta, medlemsnytta och 

samhällsnytta samt hållbar utveckling. 
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11,1 procent 2009 till 11,8 procent 2010. 
Den största andelen finns på terminalerna 
och den lägsta inom kontorsverksamheten.

Lägre sjukfrånvaro inom dagligvarugruppen

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet bidrar 
till att minimera sjukfrånvaro, förbättra häl
san och ge en snabbare återgång i arbete. 
Den totala sjukfrånvaron inom KFkoncernen 
var 4,2 procent 2010. Inom Coop har ett 
sjukfrånvaroprojekt tillsammans med före
tagshälsovården, bidragit till att sänka sjuk
frånvaron på Coop med cirka 40 procent 
2008–2010. målet är att på sikt bli det fris
kaste företaget i branschen. För att uppnå 
detta fortsatte Coop under 2010 att arbeta 
aktivt tillsammans med företagshälsovården 

med exempelvis kvalificerad rådgivning, vil
ket ledde till att sjukfrånvaron fortsatte att 
minska. sjuk och friskanmälan görs både till 
företagshälsovården och till närmaste chef. 
Cheferna får också kontinuerligt hjälp i upp
följningsarbetet kring sjukfrånvaro. många av 
de övriga KFbolagen uppvisar låga sjukfrån
varosiffror.

En god arbetsmiljö

Under hösten genomfördes arbetsmiljö
veckor, med fokus på riskbedömning och 
skriftliga handlingsplaner, i samtliga bolag. 
Coop logistik genomförde en kartläggning 
av sitt arbetsmiljö och säkerhetsarbete och 
upprättade en åtgärdsplan. Coop Butiker & 
stormarknader följde upp sitt arbetsmiljö

arbete genom en enkät och upprättade med 
denna som grund en handlingsplan. bland 
annat utvecklades en ergonomipärm som 
finns tillgänglig på intranätet och ett antal 
ergonomicoacher utbildades som ska inspi
rera till ett ergonomiskt arbetssätt ute på 
arbetsplatserna.

antalet anmälda arbetsskador har minskat 
under senare år, men ökade något 2010 
från 182 till 196. antalet rapporterade all
varliga tillbud/olyckor fortsatte minska, från 
58 till 44. KF har en nollvision för arbets
skador och tillbud/olyckor.

KF subventionerar friskvård som ett led i 
arbetet med att förebygga ohälsa och skapa 
en friskare arbetsplats. medarbetare har 
även möjlighet att söka bidrag för personlig 
utveckling ur Kooperativa Förbundets fond 
för Personlig Utveckling. 

Färre butiksrån

Antalet butiksrån mot Coop Butiker & Stor
marknader uppgick till 22 stycken 2010, 
att jämföra med 40 stycken 2009. Detta 
motsvarar en minskning med nästan 50 
procent, medan rånen i branschen totalt 
minskade med 22 procent. Det är glädjande 
att rånen mot Coop Butiker & Stormarkna
der minskar för andra året i rad. Det syste
matiska arbetet med att förebygga rån fort
sätter under kommande år. 

Framtida inriktning

KFkoncernen fortsätter att fokusera hr
arbetet på de utvecklingsområden som 
identifierats i analysen av medarbetarunder
sökningen: kompetens, ledarskap och kul
tur samt kommunikation och förändrings
ledning. en utmaning för framtiden är att 
lyfta medarbetarrelationerna i de bolag med 
lägre resultat i 2010 års medarbetarunder
sökning, samtidigt som den goda utveck
lingen inom övriga bolag kan behållas.

dagligvarugruppen Övriga bolag totalt KF-koncernen
2010 2009 2010 2009 2010 2009

medelantal medarbetare 2) 7 278 7 304 1 545 1 503 8 823 8 807
 andel kvinnor 57% 57% 54% 54% 57% 56%

varav i ledande befattning 3) 820 766 269 272 1089 1 038
 andel kvinnor 42% 42% 42% 43% 42% 42%

Antal tillsvidareanställda 4) 7 244 7 480 1 389 1 390 8 633 8 870

 andel kvinnor 62% 60% 57% 56% 61% 60%

Antal visstidsanställda 4) 1 946 1 342 357 331 2 303 1 664

 andel kvinnor 62% 65% 69% 67% 63% 65%

Genomsnittlig ålder 39 42 44 42 40 42

1)  nyckeltalen omfattar samtliga majoritetsägda bolag.
2)  antal anställda anges i medelantal och för verksamheter både inom och utanför sverige. 
3)  antal i ledande befattning anges i antal personer och exkluderar verksamhet utanför sverige.
4)  avser anställda 31 december 2010.

dagligvarugruppen Övriga bolag totalt KF-koncernen
2010 2009 2010 2009 2010 2009

KFkoncernen 2) 12,7% 12,0% 5,6% 6,4% 11,8 11,1
Jfr sveriges befolkning 3) 16,5 15,5

1)  avser födda utanför norden eller födda i norden med bägge föräldrarna födda utanför norden.
2)  Uppgifter gäller för mars månad.
3)  Uppgifterna gäller andel med utomnordisk bakgrund i sverige i åldern 16–64 år, 31/12 året innan.

dagligvarugruppen Övriga bolag totalt KF-koncernen
2010 2009 2010 2009 2010 2009

Kvinnor 5,0 5,5 2,9 3,5 4,7 5,2
män 3,7 4,0 1,6 1,6 3,4 3,6

totalt 4,5 4,9 2,4 2,7 4,2 4,6

1) sjukfrånvaron mäts i sjukprocent, dvs andel sjuktimmar av totala antalet arbetstimmar.

nyckeltal medarbetare 1) 

andel medarbetare med utom- 
nordisk bakgrund (%) 1)

sJukFrånvaro (%) 1) 
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leverantörer och 
 aFFÄrspartners 

leverantörsrelationer är en strategisk fråga för en koncern som i huvudsak förmedlar varor produce
rade av andra företag. Dessa relationer handlar både om specifika krav på enskilda varor och långsik
tiga samarbeten som skapar ömsesidig nytta och bidrar till hållbar utveckling. Under 2010 infördes 
Coops uppförandekod i alla avtal med nationella leverantörer och den nationella inköpsorganisationen 
Coop Inköp & Kategori genomgick en utvärdering av sin verksamhet enligt SIQ-modellen.

KF har ett ansvar för de varor som köps in 
och säljs vidare. Det ansvaret tas dels 
genom att ställa tydliga krav på leverantörer 
och partners och följa upp kravens efterlev
nad, och dels genom att långsiktigt utveckla 
samarbetet med sådana partners som kan 
skapa både ekonomisk nytta och främja en 
hållbar utveckling. KFkoncernen tar ett 
direkt ansvar för de leverantörer och part
ners som det slutits avtal med. Dessutom 
tas ett indirekt ansvar i relation till leverantö
rernas leverantörer via krav i avtal. Koncer
nen ställer också krav på andra typer av 
samarbetspartners, till exempel partners i 
Coop medmeraprogrammet och vid finans
förvaltning.

relationen till leverantörer och andra 
affärspartners och förutsättningarna att 

ställa olika former av krav varierar starkt 
mellan olika verksamheter. redovisningen 
delas därför upp i olika kategorier av affärs
partners.

mål

samtliga företag inom KFkoncernen ska 
ställa höga krav på miljöansvar och socialt 
ansvar vid val av leverantörer, samarbets
partners och vid finansförvaltning, samt 
följa upp kravens efterlevnad.

resultat

I KFs policy för hållbar utveckling anges att 
all verksamhet ska följa principerna i Fnini
tiativet Global Compact och OeCDs principer 
för multinationella företag. Det inkluderar att 
tillse att leverantörer efterlever internationella 

konventioner såsom Fns konvention om 
mänskliga rättigheter och IlOs konventioner 
om grundläggande rättigheter för arbetare. 
samtliga bolag inom koncernen ställer krav 
på miljöansvar och socialt ansvar vid val av 
leverantörer. Omfattningen på kraven och 
uppföljningen av kravens efterlevnad varie
rar dock mellan och inom bolagen.

Dagligvarugruppen är det verksamhets
område där leverantörskraven är mest 
utvecklade. alla leverantörer måste utöver 
lagstiftning, även följa Coops uppförandekod 
och ha godkända program för egenkontroll. 
Därtill ställs ofta specifika varukrav som går 
utöver lagstiftning. Coop Inköp & Kategori 
(Cikab), Coop trading och Intercoop granskar 
efterlevnaden hos enskilda leverantörer 
genom revisioner och enkätundersökningar, 

coops inköpsorganisation

leverantör
nationella avtal med svenska leverantörer eller med 

internationella leverantörer med nordiska dotterbolag.

leverantör
Inköp av eVm 1) inom nonfood, 

från asien.

totalt har Coop drygt 4 000 leverantörer. Cirka 70 procent av dem är svenska eller 
 internationella leverantörer med nordiska dotterföretag. 20 procent av leverantörerna 
finns inom eU och cirka 10 procent finns i asien.

leverantör
Inköp av eVm 1) inom food, 

i huvudsak från europa.

cikab

coop trading

intercoop

1) eVm = egna varumärken
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produktidé
Idéer till produkter kommer från 
många håll; inköpare, butiker, 
kunder. Idéerna sammanställs 
och en första prioritering görs.

produktspecifikation
Därefter specificeras produktens 
innehåll. Förändring av receptur 
kan ske utifrån de synpunkter 
som kommer från kunder till 
bland annat Coop kontakt eller 
att kraven vad gäller exempelvis 
tillsatser förändras.

leverantörsval
en förfrågan ställs till ett urval av 
leverantörer och den leverantör 
som bäst möter Coops krav väljs 
ut. Värdering av leverantörer görs 
bland annat annat genom besök/
revision av fabriken.

test av produkt
I samband med att leverantören 
utvärderas testas produkterna 
och produktspecifikationen juste
ras utifrån testresultaten.

Förpackning och märkning
med produktspecifikationen som 
underlag upprättas förpacknings
texter och eventuell ansökan om 
miljömärkning görs.

produktion/leverans
ytterligare kontroller av pro
dukterna görs i samband med 
produktionen och när leveransen 
kommer till Coops terminaler. 

Försäljning
Varan finns i butik.

uppföljning 
Det viktigaste av allt är att följa 
upp den reaktion vi får från våra 
kunder. De synpunkter som kom
mer till Coop kontakt används 
för att förbättra våra produkter 
eller ge oss idéer till produkt
utveckling.

inköpsprocessen

produkt-
specifikation

produktidé

leverantörsval
uppföljning

kundsynpunkter

test av
produkt

Försäljning

Förpackning
och märkning

produktion
leverans

uppföljning av rapporterade incidenter samt 
besök vid behov.

Leverantörer Andras Varumärken (AVm)

Drygt 80 procent av Coops försäljning 
omfattar produkter med leverantörens varu
märken. några av de största leverantörerna 
är till exempel everfresh, inom frukt och 
grönt, arla inom mejerivaror och scan inom 
köttsortimentet. 

Cikab, som ansvarar för inköp till Daglig
varugruppen och föreningarnas butiker, för 
en dialog med leverantörerna om de krav 
som ställs på produkter och verksamhet. 
Under 2010 har Cikab introducerat en digi
tal leverantörsportal, Coopsam, som under
lättar en kontinuerlig dialog med leveran
törerna. leverantörsportalen kommer att 
vidareutvecklas under 2011.

Under 2010 säkerställde Cikab att samt
liga nya nationella leverantörsavtal inklude
rar krav på att följa Coops uppförandekod. 

Inom Cikab pågår även ett arbete med att 
intensifiera uppföljning av leverantörers 
verksamhet och produktionsförhållanden 

MAt FråN reGioNeN

Inom ramen för arbetet med mat från regio
nen sker en särskild granskning och dialog 
inför avtalsskrivandet. Organisationen för 

mat från regionen genomförde cirka 500 
leverantörsbesök under 2010, med kontroll 
av bland annat anläggning, egenkontrollpro
gram, kollektivavtal och ekonomi. samarbe
tet med cirka 120 leverantörer avslutades 
under året på grund av brister vid kontroller 
eller förändrade leverantörsstrategier. en 
effekt av dialogen inom mat från regionen 
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årlig eller  
initial revision Första återrevision Andra återrevision

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Ej godkända antal 15 43 88 18 19
% 3,6% 8,4% 34,1% 32,7% 57,6%

Krav på åt-
gärder innan 
godkända 1)

antal 352 454 138 32

% 85,2% 88,5% 53,5% 58,2% 0,0%

Godkända antal 46 16 32 6 14 1
% 11,1% 3,1% 12,4% 10,9% 42,4% 100,0%

totalt antal 413 513 258 55 33 1

1)  leverantörer som får ett villkorat godkännande (krav på åtgärder) måste genomgå en återrevision inom 6 månader. revisionerna 
sker löpande över året, varför statistik om återrevision skiljer sig från statistik på antalet leverantörer med krav på återrevision.

intercoop egna  
revisioner

2010 2009

Godkända antal 150 97
% 73,2% 55,7%

Ej god-
kända

antal 55 77

% 26,8% 44,3%

totalt 205 174

intercoop revisioner  
genom bsci

är att 16 leverantörer införde kollektivavtal 
för sina medarbetare för att kunna teckna 
avtal med Coop. 

Leverantörer Egna Varumärken (EVm)

eVmleverantörer är de företag som produ
cerar varor till Coops egna varumärken inom 
såväl livsmedel som andra varor (så kallad 
nonfood). Knappt 20 procent av Coops för
säljning består av egna varumärken.

CooP trADiNG

Coop trading är en gemensam organisation 
för den nordiska konsumentkooperationens 
inköp och utveckling av egna varumärken. 

Förutom de generella krav som ställs på 
leverantörer tar Cikab tillsammans med 
Coop trading även fram varu och produkt
krav för alla egna varumärken, som bland 
annat reglerar specifika krav kring miljö, 
hälsa och socialt ansvar.

Coop trading har utvecklat ett verktyg för 
att bedöma klimatpåverkan från olika dag
ligvaruprodukter. Utgångspunkten är enkä
ter till leverantörerna. Verktyget kan sedan 
användas för att ställa mer specificerade 
krav på leverantörer kring minskad klimat
påverkan av enskilda produkter.

Coop trading utför revisioner och kontroller 
av eVmleverantörer utifrån en riskvärdering. 
Fokus ligger på produktsäkerhet. revisions
teamet inom Coop trading har under 2010 
utfört totalt 75 revisioner, varav 53 avser 
leverantörer som levererar eVmprodukter till 
verksamheten i sverige. Vid avvikelser har 
Coop trading följt upp leverantörernas korri
gerande åtgärder.

Inom Coop trading diskuteras återkom
mande behov av förändringar av varukra
ven. några av de förändringar av varukra
ven som beslutats under året är:
•  material som kommer i direktkontakt 

med mat och som är ämnat för barn 
under 3 år får ej innehålla bisfenol a, till 
exempel nappflaskor.

• hårdare krav på att leverantörer av rökt   
 och gravad lax måste ha procedurer för att  
 hantera och förebygga listeria.
•  I eVmprodukter med mer än 2 procent 

palmolja krävs rsPOcertifierad olja. 
tidigare var kravet 10 procent.

•  Utökade krav på att minska mängden 
smakförstärkare. tidigare gällde detta 
endast glutamat, nu gäller det hela serien 
e621e625.

CooP PriMA

Coop lanserade i december 2010 ett nytt 
eget varumärke i sverige – Coop Prima. 
Coop Prima är ett premiumvarumärke där 
Coop lyfter fram den enskilde producenten 
och beskriver hantverket bakom produkten. 
Under 2010 introducerades 50 produkter 
inom Coop Primasortimentet. ett 10tal 
leverantörsrevisioner genomfördes av Cikab 
under hösten 2010 med anledning av lan
seringen av Coop Prima. 

iNterCooP 

Intercoop är en inköpsverksamhet för special
varor (nonfood) från Fjärran Östern till konsu
mentkooperationen i de nordiska länderna 
samt Italien och spanien. Intercoop är med
lem i bsCI (business social Compliance Initi
ative), som är en fristående tredjepartsorgani
sation som samordnar kontroller av produk
tion i så kallade riskländer. Under 2008 på
börjades en successiv övergång från Inter
coops egna kontroller till kontroller utifrån 
bsCIs regelverk. att anlita externa internatio
nella revisorer ger Intercoop större kraft i krav
et på leverantörerna. Det är också ett sätt att 
förenkla för leverantörerna som genom att bli 
godkända av bsCI får tillgång till en stor kund
bas. Under 2011 kommer Intercoop att i prin
cip helt övergå till tredjepartsrevision via bsCI, 
även om viss revisionskompetens behålls.

Färska i kruka: dill, gräslök, mynta, dragon, koriander, timjan, 
citronmeliss, oregano, basilika, rosmarin, bladpersilja, persilja
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Under 2010 hade Intercoop avtal med 918 
fabriker i asien, varav 759 återfinns i Kina. 
Under året genomfördes 732 revisioner av 
Intercoop i förhållande till Intercoops upp
förandekod och 205 tredjepartsrevisioner 
genomfördes utifrån bsCIs regelverk. 

resultatet av revisionerna under 2010 
visar att betydligt fler fabriker blev godkända 
vid första revisionen (11,2 procent jämfört 
med 3,1 procent 2009), samtidigt som 
antalet fabriker med allvarliga anmärkningar 
(a), minskade kraftigt (3,6 procent jämfört 
med 8,4 procent 2009). av dessa 15 
anmärkningar rörde sju låsta brandutgångar, 
fyra barnarbete och tre nekat tillträde till 
dokument. Inköp från dessa fabriker avbröts 
omedelbart, i avvaktan på åtgärder. ytterli
gare 101 fabriker blev underkända efter 
återrevision. Flertalet av dessa fabriker var 
inte aktiva leverantörer till Intercoop och 
visade inte tillräckliga åtgärder för förbätt

ringar. De vanligaste bristerna som identifie
rats handlar om ledningssystem, arbetstids 
och lönefrågor samt arbetsmiljö frågor. Inom 
bsCIs granskning under året fick drygt en 
fjärdedel (55 fabriker) underkänt och krav 
på uppföljande granskning, innan eventu
ella inköp kan göras. 

Intercoop tar även ett aktivt socialt ansvar 
genom en egen fond som stödjer utbildnings
projekt för utsatta barn i de områden där 
Intercoop är verksamma. 

Leverantörer indirekta varor och tjänster

KFkoncernen upphandlar även flera varor 
och tjänster som krävs för att bedriva huvud
verksamheten effektivt. Inom Cikab finns en 
särskild funktion för upphandling av sådana 
indirekta varor och tjänster. ett aktivt arbete 
har skett under de senaste åren för att sam
ordna och utveckla koncernövergripande 
avtal. syftet är både kostnadsbesparingar 

och bättre kompetens kring kravställning 
gentemot leverantörer. Under 2010 har kon
cernövergripande avtal slutits kring bland 
annat elinköp, städentreprenad och itstöd. 

Den nuvarande strategin för verksamhets
utveckling genom fokusering på kärnverk
samhet och avtal med entreprenörer för stöd
funktioner har också inneburit att upphand
ling av indirekta varor och tjänster omfattat 
allt fler verksamheter och att kompetens 
kring kravställning om miljö och socialt 
ansvar och uppföljning blivit allt viktigare.

transportleverantörer

Distribution är en central del av detaljhan
delsverksamhet, inte minst inom dagligva
ror. Coop logistik har genom sin nya logis
tiklösning med tågtransporter Green Cargo 
som en stor transportpartner. Förutom egen
ägda lastbilar finns ett stort antal leverantö
rer av lastbilstransporter. De 20 största 
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transportleverantörerna står dock för 88 
procent av transportvärdet.

För utskick av reklam och Coop medmeras 
månadsutskick har Coop ett avtal med Posten 
om klimatekonomisk distribution. 

Affärspartners i medmeraprogrammet

Inom Coop medmera premieprogram sker 
ett nära samarbete med flera externa affärs
partners. Genom deltagandet i premiepro
grammet associeras dessa företag med 
medlemskapet och har därmed potential att 
påverka konsumentkooperationens varu
märken. Det är därför viktigt att verksamheten 
i dessa företag speglar koncernens över

gripande värderingar och syn på miljöansvar 
och socialt ansvar. bedömningar av företa
gets hållbarhetsprofil spelar en viktig roll i 
urvalsprocessen av potentiella partners som 
vill medverka i Coop medmeraprogrammet. 
etiska krav specificeras i samarbetsavtalen 
med varje enskild partner. efterlevnaden av 
kraven tas upp på de produktrådsmöten som 
Coop medmera kontinuerligt har med varje 
partner. Under 2010 tillkom Kronans Drog
handel i premieprogrammet.

Etiska riktlinjer för finansförvaltning

social och miljömässig hänsyn ska även tas 
vid utvärdering av vilka finansiella place

ringar som ska göras. Detta återspeglas 
bland annat i ett antal generella etiska rikt
linjer som ska prägla förvaltningen av KFs 
finansiella tillgångar:
•  KF ska alltid beakta etiska överväganden 

vid direkta investeringar i noterade aktier 
och i obligationer

•  KF ska inte investera i bolag som bryter 
mot internationella konventioner, såsom 
Fns konvention om mänskliga rättigheter

•  KF ska vid upphandling av diskretionär 
förvaltning eftersträva placeringsregler 
som följer KFs krav vad gäller social och 
miljömässig hänsyn

Vad avser större förvärv kan nämnas att KF i 
juli 2010 förvärvade 80 procent av aktierna 
i leos lekland, den ledande aktören på den 
svenska marknaden för lekland.

Framtida inriktning

KF kommer under de kommande åren att 
söka fler strategiska partnerskap med leve
rantörer för att gemensamt utveckla varor 
och tjänster med en stark hållbarhetsprofil 
och en tydlig medlemsnytta. 

Under 2011 fortsätter arbetet med att 
vidareutveckla uppföljning av leverantörers 
verksamhet och produktionsförhållanden 
inom bland annat frukt och grönt. 

I januari 2011 beslutade KF att avveckla 
sitt ägande i Coop trading från och med 
2012. Däremot fortsätter man att vara kund 
i bolaget. Genom förändringen skapas en 
ökad möjlighet att utveckla sortimentet av 
egna varumärken utifrån medlemmarnas 
behov och önskemål om fler lokalt och regi
onalt producerade varor. 
Under 2011 arbetar Cikab utifrån SIQ-

modellen för att ytterligare utveckla verk
samheten och stärka sin position för att nå 
målet som branschledande inköpsorganisa
tion. även Clab kommer att utvärderas och 
genomgå en SIQ-diplomering under 2011.
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samhÄlle 

Konsumentkooperationen deltar aktivt i debatten om hållbar utveckling, och är en aktiv partner i 
utvecklingen av samhället, såväl lokalt som globalt. Under 2010 samlade KF och konsumentför
eningarna in över 23 miljoner kronor till Kooperation Utan Gränser och Viskogen för deras arbete 
med fattigdomsbekämpning. KF strävar också efter att lyfta fram och stödja goda initiativ för hållbar 
utveckling, bland annat genom änglamarkspriset, teskedsorden och medverkan i Göteborgspriset.

Konsumentkooperationen vill stimulera en 
utveckling som innebär att människor enga
gerar sig och tar aktiv del i samhällsutveck
lingen. hjälp till självhjälp är därför en natur
lig utgångspunkt, både för det internationella 
och för det lokala engagemanget. KF arbetar 
också med att lyfta upp och stödja olika initi
ativ för en hållbar utveckling. 

Konsumentkooperationen har under lång 
tid samlat in pengar till hjälptillsjälvhjälps
projekt i utvecklingsländer. 

Fattigdomsbekämpning

Kooperation Utan Gränser är en ideell 
biståndsorganisation som KF grundade redan 
1958, innan statligt utvecklingsbistånd 
existerade. Organisationen arbetar för att 
invånarna i utvecklingsländer själva ska 
kunna arbeta sig ur fattigdom, bland annat 
genom att stödja olika lokala kooperativa 
initiativ runt om i världen.

Viskogen är ett biståndsprogram där 
småbrukande bönder runt Victoriasjön i 
afrika får hjälp att bekämpa fattigdom 
genom trädplantering och så kallat agrofo
restry. Viskogen startades genom ett upprop 
i tidningen Vi 1982 och drivs nu av stiftelsen 
Vi planterar träd, där KF är stiftare och utser 
styrelse. Förutom att bekämpa fattigdom har 
Viskogens verksamhet en betydande positiv 
klimatpåverkan genom att planteringarna 
binder koldioxid och förhindrar jorderosion.

mål 

Konsumentkooperationens insamling av 
bidrag till Kooperation Utan Gränser och  
Viskogen ska öka med minst 10 procent 
2010 och med minst 30 procent 2020 
jämfört med 2008 (inflationsjusterat).

Insatser och resultat

Insamlingen av bidrag till Kooperation Utan 
Gränser och Viskogen ökade med 11,3 pro
cent. I förhållande till inflationsjusterad 
omsättning har insamlingen därmed ökat 
med 10 procent sedan 2008. sammantaget 
förmedlar konsumentkooperationen drygt 
30 procent av de insamlade medlen till de 
båda organisationerna. Det var framförallt 
insamling genom pantknappen, bistånds
bössor och direkta föreningsbidrag som 
ökade.
 Därtill bidrog konsumentkooperationen 
genom centrala insamlingar även med 3,2 
mkr till röda Korsets hjälpinsatser i haiti och 
insamlingen Världens barn. 
 med utgångspunkt i en medlemsmotion 
till KFs stämma 2010 har Coop i samråd 
med Kooperation Utan Gränser påbörjat ett 
arbete för att identifiera möjliga produkter 
att ta in i Coops sortiment som är framtagna 
inom verksamheter som givits stöd av Koo
peration Utan Gränser. 

KF inspirerar till hållbar utveckling

I KFs vision att vara det främsta språkröret 
för hållbar konsumtion ingår att på olika sätt 
lyfta fram och stödja goda initiativ för håll
bar utveckling. sedan 2002 delar Coop ut 
änglamarkspriset som är sveriges största 
miljöpris. 2010 års stipendium på 100 000 
kronor tilldelades anders och maria engvall 
på Forsa gård i säter. steg för steg har Forsa 
gård gjorts om från konventionell växtod
lingsgård till Kravproduktion, först växtod
ling och senare även Kravgrisuppfödning. 
hela produktionen styrs av en imponerande 
omsorg om grisarna. 

teskedsorden är en stiftelse som grunda
des i augusti 2006 av tidningen Vi. stiftelsen 

Goda exempel:
HjÄLP tiLL HAiti GEnom FÖrSÄLjninG 
AV ÄnGLAmArKSProdUKtEr

Konsumentkooperationen gav stöd till röda 

 Korsets hjälpinsatser i Haiti genom att skänka 

en krona för varje såld Änglamarksprodukt  

under februari månad. röda Korset försedde  

de drabbade med tak över huvudet, rent vatten 

och fungerande sanitära förhållanden. Under 

 hjälpkampanjen i februari samlade Coop in  

2,7 mkr till katastrofhjälpen genom försälj-

ningen av Änglamarksprodukter. 

23,6 mkr (+11 procent) 
 samlades in till Kooperation 
Utan Gränser och Vi-skogen  
för fattigdomsbekämpning.

huvudindikator  samhÄlle
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arbetar för tolerans och mot fanatism. Inspira
tionskälla är författaren amos Oz och hans 
bok Hur man botar en fanatiker. boken har 
genom teskedsordens försorg för fjärde året i 
rad skickats ut till alla elever i gymnasiets års
kurs två i hela landet. stiftelsen delar årligen 
även ut stipendier till personer som arbetar i 
teskedsordens anda. 2010 års stipendier 
gick till Kerstin blomberg för hennes livslånga 
humanitära insatser och Zana muhammad, 
som bland annat skapat en folkfest runt 
 eidfirandet (slutet av ramadan) i Göteborg. 

KF är partner i Göteborgspriset för hållbar 
utveckling, i samverkan med Göteborgs stad 
och elva andra företag. Göteborgspriset är ett 
internationellt pris som delas ut för att upp
märksamma insatser för en hållbar utveckling. 
Prissumman på en miljon kronor delades 
2010 mellan randall arauz, Costa rica och 
Ken sherman, Usa, två forskare som bidragit 
till lösningar för en hållbar relation till havet.

I början av juni arrangeras evenemanget 
smaka på stockholm i Kungsträdgården – 
stockholms största folkfest med närmare en 
halv miljon besökare. Under miljöhuvud
stadsåret 2010 arrangerades en särskild del 
av evenemanget med miljöprofil, kallad 
stockholm Grönt, där Coop och Konsument
föreningen stockholm var huvudsponsorer. 
Coop medverkade med en särskild ängla
markspaviljong, där det under veckan ser
verades över 10 000 portioner ekologisk 
mat och en särskild babyhörna där ängla
marks nya babysortiment introducerades 
och över 1 500 blöjor delades ut. 

Stödja ungdomsverksamhet

huvuddelen av den sponsring som sker inom 
konsumentföreningarna och av enskilda buti
ker riktar sig till lokal barn och ungdoms
verk samhet, inte minst lokal idrottsverksam
het. KFkoncernen har under året valt att 
utveckla sitt engagemang kring lokal barn 
och ungdomsverksamhet, genom ett antal 
centralt initierade satsningar. KF media har 
under året fattat beslut om sponsring av ett 
barn och ungdomskulturcentrum på riddar
holmen i stockholm, samt gått in som delä
gare i utvecklingen av en större satsning på 
svensk barnkultur på nätet under arbetsnam
net Barnvärlden. satsningarna stämmer väl 
överens med den starka profil på barn och 
ungdomslitteratur som finns inom norstedts 
förlagsverksamhet. 

KF har också gått in som partner i telge 
tillväxt, som en ny och spännande modell 
för kommun och näringsliv att tillsammans 
arbeta med att utveckla arbetslösa ungdo
mar. telge tillväxts uppdrag är att halvera 
ungdomsarbetslösheten bland södertälje
ungdomar och driva verksamheten på ett 
affärsmässigt sätt. telge tillväxts affärsmo
dell bygger på att anställa arbetslösa ungdo
mar i åldern 18–24 år. Ungdomarna hyrs ut 
till företag och andra organisationer för att 
utföra riktiga arbetsuppgifter. 

KF tecknade under året också ett samar
betsavtal med Fryshuset i stockholm och blir 
därmed huvudsponsor för verksamheten. 
syftet är att utveckla insatser som stärker 
båda parters verksamhet. Förutom ekono

misk sponsring kommer ett antal gemen
samma projekt att utvecklas kring olika 
 ungdomsverksamheter. 

Framtida inriktning

KF fortsätter att prioritera insamling av 
bidrag till Kooperation utan Gränser och 
 Viskogen. ambitionen är att utveckla 
insamlingsmetoderna genom att bland 
annat förstärka kopplingen till försäljning 
och marknadsföring av varor, så kallad 
cause marketing. Parallellt med insamling 
av bidrag kommer KF också att föra diskus
sioner med Viskogen om förutsättningarna 
att klimatkompensera genom Viskogens 
verksamhet. 

Under 2011 fyller det egna varumärket 
Coop änglamark 20 år. Detta kommer bland 
annat att uppmärksammas genom en vida
reutveckling av änglamarkspriset. KF kom
mer under de kommande åren att i ökad 
utsträckning engagera sig i barn och ung
domsverksamhet inom områden med en 
naturlig koppling till affärsverksamheten.

hållbarhetsreDOVIsnInG | samhälle

Förmedling av  
 medlemsbidrag

Bidrag från  
konsumentkooperationen totalt bidrag

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Kooperation Utan Gränser 8 417 152 6 898 123 6 902 747 6 737 607 15 319 899 13 635 730

Viskogen 6 165 794 5 550 641 2 155 660 2 050 133 8 321 454 7 600 774
Katastrofhjälp haiti (röda Korset) 2 700 000 2 700 000

Världens barn 502 662 330 000 502 662 330 000
rosa bandet 1 880 971 700 000 1 880 971 700 000

totalt 16 463 917 13 148 764 12 261 069 9 117 740 28 724 986 22 266 504

bidrag genom  
konsumentkooperationen (kr)
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om hållbarhetsredovisningen

Den information och de nyckeltal som presenteras i hållbarhetsredovisningen är utvalda efter den 
påverkan verksamheten har på människor och miljö, samt dess strategiska betydelse för koncernen 
som helhet. redovisningen följer målområdena för den operativa styrningen av hållbarhetsarbetet, 
det vill säga miljö, kunder, ägare, medarbetare, leverantörer och samhälle.

KF publicerar varje år en hållbarhetsredovis
ning i anslutning till verksamhetsberättel
sen. Föregående redovisning avsåg kalen
deråret 2009 och publicerades i april 2010.  
hållbarhetsredovisningen följer de målom
råden och mål som är definierade för den 
operativa styrningen och uppföljningen av 
hållbarhetsarbetet och omfattar koncernens 
arbete inom områdena miljö, kunder, ägare, 
medarbetare, leverantörer och affärspartners 
samt samhälle. KFs hållbarhetsredovisning 
är i nuläget inte föremål för extern granskning.

KF rapporterar för andra året enligt Global 
reporting Initiative (GrI) nivå C, vilket 
bekräftats av KPmG. KF har utgått från GrIs 
vägledning för redovisningens innehåll och 
tillhörande principer: väsentlighet (sidan 
65), kommunikation med intressenter 
(sidan 40–41), hållbarhetssammanhang 
(sidan 37) och fullständighet (sidan 65). 
Innehållsförteckning för GrI finns på 
sidorna 66–67. I den framgår även hur KF 
arbetar med Global Compacts tio principer 
inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö 

och kamp mot korruption, då hållbarhets
redovisningen även utgör redovisning i för
hållande till Global Compact. 

KFs ambition är att i hållbarhetsredovis
ningen successivt inkludera så stor andel 
som möjligt av koncernens väsentliga påver
kan på samhället, såväl direkt som indirekt. 

hållbarhetsredovisningen omfattar KF
koncernens verksamhet i helägda dotter
bolag samt Cikab, som ägs gemensamt med 
konsumentföreningarna. Uppgifter i avsnit
tet medarbetare inkluderar även de delägda 
bolagen, där KF utgör majoritetsägare. Upp
gifter om verksamheten inom konsument
föreningarna presenteras i de fall dessa är 
väsentliga för att förmedla en helhetsbild av 
konsumentkooperationens hållbarhetsar
bete. Urval av data för föreningarna framgår 
vid de enskilda tabellerna. alla data avser 
kalenderåret 2010, om inget annat anges.

KFkoncernen har under året inte ålagts 
några betydande böter eller sanktioner för 
brott mot gällande lagar och bestämmelser 
vad avser produktansvar, miljöfrågor eller 
annan lagstiftning. 

För mer detaljerad information om redo
visningsprinciper, se www.kf.se under Om 
KF & konsumentföreningarna/hållbarhets
redovisning 2010.

Kontaktperson för ytterligare information: 
Per rosengren, direktör hållbar utveckling, 
telefon 08743 10 00.
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hållbarhetsreDOVIsnInG | GrI InDex

gri-index

1. StrAtEGi oCH AnALyS

1.1 Kommentar från vd
4–5, 37–67, 
84   

1.2  beskrivning av påverkan,  
risker och möjligheter 38–40   

2. orGAniSAtionEn

2.1 Organisationens namn 80   
2.2  huvudsakliga varumärken,  

produkter och tjänster 2–3   

2.3 Organisationsstruktur 2–3   
2.4 huvudkontorets lokalisering 80, 121   
2.5  länder där organisationen är verksam 81–83   
2.6 ägarstruktur och bolagsform 2–3, 70   
2.7 marknader 11–35   
2.8 bolagets storlek 2–3,5   
2.9  större förändringar under  

redovisningsperioden 4–5   
2.10  erhållna utmärkelser under  

räkenskapsåret 38   

3. rEdoViSninGSPArAmEtrAr

redovisningsprofil 

3.1 redovisningsperiod 65   
3.2 senaste redovisningen 65   
3.3 redovisningscykel 65   
3.4 Kontaktperson för rapporten 65   

redovisningens omfattning  
och avgränsningar 

3.5  Process för att definiera  
redovisningens innehåll 37, 40–41, 65   

3.6 redovisningens avgränsningar 65   
3.7  begränsningar av omfattningen  

eller avgränsningen 45, 65   
3.8  redovisningsprinciper för samägda 

 bolag, dotterbolag, osv. 65   
3.9 mätmetoder och beräkningsgrunder 65   
3.10  Förklaring till korrigeringar från  

tidigare rapporter
44–45, 48, 
52, 54   

3.11  Väsentliga förändringar i omfattning, 
avgränsning eller mätmetoder jämfört 
med tidigare års redovisningar 45, 65   

granskning 

3.12 GrItabell 66–67   
3.13  Policy och praxis för extern granskning 65   

Förklaring grad av rapportering:    helt redovisad     Delvis redovisad     ej redovisad

4. StyrninG, åtAGAndEn oCH EnGAGEmAnG 

Styrning

4.1 styrningsstruktur 70–74   
4.2 styrelseordförandens roll 73   
4.3  Oberoende eller ickeverkställande styrel

seledamöter 73   
4.4  möjligheter att lämna förslag etc  

till styrelsen 53–54, 71–73   
4.5  ersättning till ledande befattningshavare   
4.6  Undvikande av intressekonflikter  

i styrelsen   
4.7  Process för krav på styrelseleda 

möternas kvalifikationer   
4.8  mission, värderingar, uppförandekod 8, 38–39, 56   
4.9  styrelsens övervakning av  

hållbarhetsarbetet 38   
4.10 Utvärdering av styrelsearbetet 72   

Engagemang i externa projekt 

4.11 Försiktighetsprincipens tillämpning 40, 50–51   
4.12  externa stadgor, principer och initiativ 58, 65–66   
4.13 medlemskap i organisationer 63   

intressentengagemang 

4.14 Intressentgrupper 41   
4.15  Identifiering och urval av intressenter 40–41   
4.16  metoder för samarbete med intressenter 40–41   
4.17  Viktiga frågor som framkommit i  

dialog med intressenter 41   

5. EKonomiSKA indiKAtorEr 

Ekonomiska resultat 

eC1.  skapat och levererat direkt  
ekonomiskt värde   

eC2.  Finansiell påverkan, risker och möjlig
heter, hänförliga till klimatförändringen   

eC3.  Omfattningen av organisationens 
 förmånsbestämda åtaganden 74, 108   

eC4.  Väsentligt finansiellt stöd från  
det allmänna.   

marknadsnärvaro 

eC6.  Policy och praxis, samt andelen  
utgifter till lokala leverantörer 51–52   

eC7.  rutiner för lokalanställning av personal 
och ledande befattningshavare.   

KF rapporterar nivå C enligt GrIs (Global reporting Initiative) riktlinjer 
för redovisning av hållbarhetsarbete, vilket har bekräftats av KPmG. I 
tabellen nedan anges var i hållbarhetsredovisningen och Verksamhets
berättelsen 2010 informationen finns. I innehållsförteckningen för GrI 
återfinns samtliga kärnindikatorer, oavsett om KF redovisar i förhållande 
till dessa eller inte, samt de tilläggsindikatorer som KF bedömt vara 
relevanta för sin verksamhet. 

som medlem i Fns Global Compact (GC) åtar sig KF att årligen rap
portera aktiviteter och resultat för hur arbetet fortskrider inom de tio 
principerna för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och kamp mot 
korruption. KF använder sig av hållbarhetsredovisningen för denna 
avrapportering. aktiviteter relaterade till de tio principerna i Global 
Compact rapporteras nedan genom GrIindikatorerna.

GC 
(princip)

grI 
(sidhänvisning)

GC 
(princip)

grI 
(sidhänvisning)
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indirekt ekonomisk påverkan

eC8.  Investeringar i infrastruktur och  
tjänster för allmänhetens nytta   

eC9.  beskrivning av betydande  
indirekta ekonomiska effekter,  
inklusive effekternas omfattning. 51–52   

6. miLjÖindiKAtorEr 

material 

en1.  materialanvändning i vikt  
eller volym.   

en2.  återvunnet material i procent av  
materialanvändning.   

energi 

en3.  Direkt energianvändning per  
primär energikälla. 47   

en4.  Indirekt energianvändning per primär 
energikälla. 8 46   

en5.  energibesparingar genom sparande och 
effektivitetsförbättringar. 8 46–47   

Vatten 

en8. total vattenanvändning per källa.   

Biologisk mångfald 

en11.  läge och storlek av nyttjad mark, i eller 
intill skyddade områden eller områden 
med högt biologiskt mångfaldsvärde.   

en12.  Väsentlig påverkan på den biologiska 
mångfalden i skyddade områden, eller 
områden med hög biodiversitet.   

en14.  strategier, pågående åtgärder och 
planer framåt för att hantera biologiska 
mångfalden. 8 40,51   

Utsläpp till luft och vatten samt avfall

en16.  totala direkta och indirekta  
utsläpp av växthusgaser, i vikt. 8 45, 47   

en17.  andra relevanta indirekta utsläpp  
av växthusgaser, i vikt. 8 47–48   

en18.  Initiativ för att minska utsläpp  
av växthusgaser, samt resultat. 8,9 44–48,59–60   

en19.  Utsläpp av ozonnedbrytande  
ämnen, i vikt.   

en20.  nO, sO samt andra väsentliga  
luftföroreningar, i vikt per typ.   

en21.  totalt utsläpp till vatten,  
i kvalitet och recipient.   

en22.  total avfallsvikt, per typ  
och hanteringsmetod. 8 48   

en23.  totalt antal samt volym av  
väsentligt spill.   

Produkter och tjänster

en26.  åtgärder för att minska miljöpåverkan 
från produkter, samt resultat. 51–52   

en27.  Procent av sålda produkter och förpack
ningar som återinsamlas, per kategori.   

Efterlevnad

en28.  betydande böter och sanktioner p.g.a 
brott mot miljölagstiftning. 65   

transport

en29.  Väsentlig miljöpåverkan genom trans
port av produkter, varor och material 
som används i verksamheten, inklu
sive transport av arbetskraft. 8 44–48   

7. SoCiALA indiKAtorEr

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor 

la1.  total personalstyrka, uppdelad på 
 anställningsform och region. 55, 57, 116   

la2.  totalt antal anställda och personalomsätt
ning, per åldersgrupp, kön och region.   

la4.  Procent av personalstyrkan som  
omfattas av kollektivavtal. 1,3 55   

la5.  minsta varseltid angående förändringar 
i verksamheten, och huruvida detta är 
specifierat i kollektivavtal.   

la7.  Omfattningen av skador och frånvaro 
samt totala antalet arbetsrelaterade 
dödsolyckor per region. 1 57   

la8.  Utbildning och förebyggande åtgärder 
och riskhanteringsprogram för att bistå 
beträffande allvarliga sjukdomar. 57   

la10.  Genomsnittligt antal tränings och 
utbildningstimmar per anställd och år, 
 fördelat på personalkategorier.   

la12.  Procent anställda som får regelbunden 
uppföljning och utvädering av sin pre
station och karriärutveckling. 55   

la13.  sammansättning av styrelse och ledning 
nedbruten på mångfaldsindikatorer. 

54,56–57, 
76–78   

la14.  löneskillnad i procent mellan män och 
kvinnor per anställningskategori.   

mänskliga rättigheter 

hr1  andel och antal investeringsbeslut som 
inkluderar krav eller som  
har granskats gällande mänskliga rät
tigheter. 1–6 62   

hr2.  andel av betydande leverantörer  
som granskats för efterlevnad av 
mänskliga rättigheter, samt åtgärder. 1–6 58–61   

hr4.  antal fall av diskriminering,  
samt vidtagna åtgärder.   

hr5.  Verksamheter där föreningsfriheten och 
rätten till kollektivavtal kan vara hotade 
och åtgärder som vidtagits. 1–3 59–61   

hr6.  Verksamheter där det finns risk för fall av 
barnarbete och åtgärder som vidtagits. 1–2,5 59–61   

hr7.  Verksamheter där det finns risk för 
tvångsarbete och obligatoriskt  
arbete, och åtgärder som vidtagits. 1–2,4 59–61   

Samhälle 

sO1.  rutiner som utvärderar verksamhetens 
påverkan på samhällen, inklusive in
träde, verksamhet och utträde.   

sO2.  andel och antal affärsenheter  
som analyserats avseende risk  
för korruption.   

sO3.  andel anställda som utbildats i 
 orga nisationens policyer och rutiner 
 mot korruption. 56   

sO4.  åtgärder som vidtagits på grund av 
korruptionsincidenter.   

sO5.  Politiska ställningstaganden och  
delaktighet i politiska beslutsprocesser 
 och lobbying. 13–14   

sO8.  betydande böter och sanktioner för brott 
mot gällande lagar och bestämmelser. 65   

Produktansvar

Pr1.  Faser i livscykeln då produkters och 
tjänsters påverkan på hälsa och säker
het utvärderas i förbättringssyfte. 59–60   

Pr2.  antal fall där regler och frivilliga koder 
gällande hälso och säkerhetspåverkan 
från produkter och tjänster under deras 
livscykel inte efterlevs. 50,59   

Pr3.  Produkt och tjänsteinformation som 
krävs enligt rutinerna, samt andel av 
produkter och tjänster som berörs. 50–52   

Pr5.  rutiner för kundnöjdhet, inklusive 
 resultat från kundundersökningar. 53–54   

Pr6.  Program för efterlevnad av lagar, stan
darder och frivilliga koder för marknads
kommunikation.   

Pr9.  betydande böter för brott mot gällande 
lagar och regler gällande tillhanda
hållandet och användningen av produk
ter och tjänster. 65   

GC 
(princip)

grI 
(sidhänvisning)

GC 
(princip)

grI 
(sidhänvisning)
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»  2010 blev året då en ny modern medlemsåterbäring infördes. 
Antalet nya medlemmar ökade rekordartat med 154 000 och vid 
slutet av året uppgick antalet till drygt 3 miljoner. Inflytande och 
insyn blir allt viktigare för konsumenterna samtidigt som deras 
krav på ansvarstagande och hållbar utveckling växer.«
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Ordförande har Ordet

Våra medlemmar är ofta engagerade konsu
menter som är noga med vad de köper och 
vad de gör med sina pengar. i en hushålls
ekonomi med många kostnadsposter måste 
varje krona användas på bästa sätt. även vi 
inom kooperationen måste vara noga med 
att varje krona används för att stödja verk
samhetsidén.

Därför är arbetet med att bli effektivare så 
viktigt. Den affärsmässiga effektiviseringen 
och integrationen av inköp, kategori och 
logistik samt marknadsföring stärker Coop i 
sverige och samtliga 760 butiker.

Det är glädjande att vi kunde återinföra 
medlemsåterbäringen. Den är en del av vår 
historia, den har stor betydelse för våra 
medlemmars hushållsekonomi och den 
ökar medlemskapets värde.

En modern idé

Vi kan också konstatera att antalet aktiva 
medlemmar ökar. Det tror vi i grunden dels 
beror på att vi blivit tydligare med med
lemsnyttan, dels på att vår idé och våra vär
deringar i grunden är moderna. inflytande 
och insyn blir allt viktigare för konsumen
terna, pådrivet av internets möjligheter i 
kombination med ökade krav på ansvars
tagande och en hållbar utveckling.

KF startades med den utgångspunkten. 
inflytande utövades i butiker och på stäm
mor. nu har vi helt andra möjligheter att 
kommunicera med medlemmarna. Vi har 
kommit en bit på vägen med att tillvarata de 
nya möjligheterna, men vi arbetar kontinuer
ligt med att vidareutveckla dialogen online. 
samtliga butiker har exempelvis utrustats 
med en elektronisk medlemspunkt.

Vi är övertygade om att kooperationen 
kommer att växa som företagsform. Den 
övertygelsen delar vi med Fn, som har 
utsett 2012 till kooperationens år.

Vår verksamhetsidé är enkel och tydlig; KF ska skapa ekonomisk nytta och 
samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en 
hållbar utveckling. Under året togs många steg för att vi ska bli ännu bättre 
på att uppfylla denna idé.

Fortsätta framåt

Det är viktigt att vi hela tiden ser över hur vi 
arbetar och hur det stärker medlemsnyttan. 
samtidigt måste vi ha ett öga på vad som 
händer i omvärlden. styrelsens beslut att 
bilda KF media och samordna våra medie
verksamheter, är ett exempel på detta.   
bok och förlagsbranschen står inför en 
omvandling och vi måste säkerställa att KF 
kan hantera framtida konsumentkrav och 
konkurrens med hög effektivitet och god 
lönsamhet.

För lönsamhet är viktigt. Det är bara om 
vi är lönsamma som vi kan fortsätta att 
investera, förnya och samtidigt vara ledande 
inom hållbarhet.

Under året har dagligvaru och medie
verksamheterna genomgått stora föränd
ringar. Det görs dock stora insatser även 
inom andra delar av KF, till exempel inom 
KF Fastigheter och KF invest samt i våra 
övriga dotterbolag, som är viktiga förutsätt
ningar för vår helhet.

avslutningsvis vill jag tacka alla förtroen
devalda och anställda för engagemanget att 
göra en bra kooperation ännu bättre. Det 
intresse och engagemang som alla anställda 
visade under återinförandet av medlems
återbäringen var helt fantastiskt.

Och, sist men inte minst, ett stort tack till 
alla medlemmar. tack för ert förtroende och 
för att ni ger oss ovärderlig information så att 
vi kan bli ännu bättre.

stockholm den 28 februari 2011

Nina Jarlbäck

styrelsens ordförande
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Ägarstyrning i Kf

styrningsstruktur

väljer ombud till

styrelsen eller  
stämman väljer 

ombud till

styrelsen eller  
stämman väljer 

ombud till

3 miljoner medlemmar i 
44 konsumentföreningar

Medlemmarna i  
7 OK-föreningar

Folksam Fonus

Valberedningar

Valberedningar

Distriktsstämmor
(I större  

föreningar)

Förenings- 
stämmor

Förenings- 
stämmor

väljer 94 ombud till väljer 5 ombud till väljer 2 ombud till

10 valkretsar 1 valkrets 1 valkretsValberedningar

Valberedningar Stämma i Kooperativa Förbundet KF, ekonomisk förening

väljer ledamöter till

utser

Styrelsen i KF

VD

Ersättningskommitté

Revisionskommitté

väljer ombud till

nominerar

nominerar

nominerar

nominerar

Verksamheten inom konsumentföreningarna och Kooperativa Förbundet, KF, 
styrs övergripande av lagen om ekonomiska föreningar. Dessutom tillämpas 
svensk kod för bolagsstyrning, enligt ett stämmobeslut 2007. Dessa regler  
är införlivade i KFs stadgar. KF ägs och styrs av sina medlemmar, via konsu
mentföreningarna.

väljer ombud till
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Medlemmar

alla som vill kan bli medlemmar i en konsu
mentförening. anmälan kan ske via coop.se 
eller direkt i en butik. Postnumret till bosta
den styr vilken konsumentförening man 
erbjuds medlemskap i. medlemmen betalar 
100 kronor som insats i den ekonomiska för
eningen. i övrigt är medlemskapet avgiftsfritt 
och den enda ekonomiska risken medlemmen 
står för är insatsen. medlemskapet kan inte 
överlåtas eller ärvas. insatsen återbetalas om 
medlemmen utträder ur föreningen.

alla medlemmar får ett Coop medmera
kort som bekräftar medlemskapet och ger 
rätt till deltagande i medlemsprogrammet. 
Det går även att knyta betal eller kredit
kortsfunktioner till kortet.

KF har drygt 3 miljoner medlemmar i 
konsumentföreningarna. De utövar sitt infly
tande på flera sätt, dels genom medlemspa
neler och butiksråd, dels formellt genom för
eningarnas stämmor.

Konsumentföreningar

Det finns 44 konsumentföreningar i sverige. 
av dessa är fem renodlade medlemsfräm
jande föreningar. Det innebär att de inte dri
ver egna butiker, utan verksamheten är helt 
inriktad på att främja medlemmarnas intres
sen genom ägandet i KFkoncernen, med
lemsfrämjande aktiviteter och opinionsbild
ning. Övriga 39 konsumentföreningar driver 
egna butiker utöver att agera för medlem
marnas bästa inom KF. Föreningarna är av 
skiftande storlek; de största har drygt 
600 000 medlemmar, och den minsta cirka 
170 medlemmar. se tabell sidan 75.
 Under 2010 fusionerades mellersta Dals 
konsumentförening med bohuslänälvs
borg, lenhovda med konsumentföreningen 
göta och svängsta fusionerades med Karls
hamn.

De olika föreningarna har själva antagit 
stadgar, med vissa krav uppfyllda för att 
vara medlemmar i KF. medlemsinflytandet 
ser dock ut enligt följande i alla föreningar. 

På föreningsstämman beslutar deltagande 
medlemmar om sedvanliga stämmofrågor 
såsom fastställande av resultat och balans
räkning, och val av föreningsstyrelse. På för

eningsstämman väljs även valberedning 
inför nästa års stämma.

De större föreningarna är uppdelade i 
distrikt. medlemmarna deltar då i distrikts
stämmor, och några väljer distriktsstyrelse på 
förslag från distriktens valberedningar. Dess
utom  väljer distriktsstämman ombud till fören
ingsstämman, på förslag från valberedningen.

Kallelse till stämman sker på olika sätt 
beroende på föreningens storlek, och det 
anges i stadgarna: de små föreningarna 
annonserar oftast enbart i föreningens buti
ker, de större annonserar oftast i butik och i 
media. i stockholm har möjlighet att rösta 
via internet införts. Konsumentföreningen 
Väst har trots sin storlek valt att arbeta utan 
ombudsförfarande och bjuder därför in 
samtliga medlemmar till sin stämma.

Kooperativa Förbundet, KF

Kooperativa Förbundet, KF, samlar hela den 
konsumentkooperativa rörelsen i sverige. 
Föreningar som ansöker om medlemskap i 
KF måste uppfylla vissa kriterier. Det måste 
vara en juridisk person som är partipolitiskt 
och religiöst obunden och har demokratisk 
styrning och kontroll. Om det är en förening 
måste den vara öppen för alla. Företaget eller 
föreningen måste även ha stabil ekonomi och 
betryggande konsolidering. medlemmarna 
ska erlägga en insats i Kooperativa Förbundet 
ekonomisk förening på minst 10 000 kronor. 
Det är den enda ekonomiska risk medlems
föreningen eller företaget står för.

Utöver de 44 konsumentföreningarna är 
även sveriges sju OKföreningar medlem
mar, samt två företag: Folksam och Fonus. 

Valkretsar

På förbundsstämman deltar ombud som 
representerar olika valkretsar, och som har 
valts genom ett elektorssystem. i första ste
get väljer föreningarna ombud till valkretsar. 

Valkretsen träffas en gång per år, senast 
sex veckor före KFs ordinarie stämma, enligt 
stadgarna. Valkretsmötena väljer ombud, för 
ett år, till förbundsstämman samt väljer 
ledamöter till valkretsens valberedning. 
 Valkretsarna kan även nominera ledamöter  
i förbundets valberedning bland de valda 
stämmoombuden.

KFs stämma har fastställt valkretsindel
ningen efter förslag från styrelsen. styrelsen 
fastställer antalet ombud per valkrets base
rat på föreningarnas storlek.

till 2010 års stämma var det sammanlagt 
12 valkretsar; 10 för de då 47 konsument
föreningarna, en för de sju OKföreningarna 
och en gemensam för Folksam och Fonus. 

Valkretsarna ska enligt stadgarna utse 
101 ombud, varav 94 från konsumentför
eningarna och sju från de övriga medlem
marna. Under 2010 var dessa sju uppde
lade på fem från OKföreningarna och två 
från Folksam och Fonus.

Förbundets valberedning

KFs valberedning ska bestå av fem ledamö
ter. Förbundsstämman väljer valberedning 
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på förslag från styrelsen till och med nästa 
ordinarie stämma. stämman utser även 
 valberedningens ordförande och vice ordfö
rande bland de valda ledamöterna. Valkrets
mötena kan, såsom nämnts ovan, nominera 
ledamöter till förbundets valberedning.

Den ordinarie förbundsstämman 2010 
valde följande valberedning:

Ordförande: lars ericsson, stockholm
Vice ordförande: bo Kärreskog, göta
Kent ryberg, svea  
Carina malmer, Väst 
Carola hedberg, nord

KFs stämma fastlade instruktion för valbe
redningen. Valberedningens uppgift är att till 
förbundsstämman lämna förslag på:
•  val av stämmoordförande och vissa stäm

mofunktionärer,
•  antal styrelseledamöter, lägst sju och 

högst elva, samt föreslå ordförande och 
ledamöter till styrelsen. Valberedningen 

ska sträva efter att styrelsen får en lämp
lig sammansättning med hänsyn till kom
petens, mångfald, ålder och kön,

•  val av revisorer och ersättare,
•  arvoden och andra ersättningar som ska 

utgå till stämmans ordförande, stämmo
ombud, styrelsens ordförande och leda
möter i styrelsen, revisorer samt ledamö
ter i valberedningen. Valberedningen ska 
också föreslå stämman fördelningen av 
arvode mellan ordföranden å ena sidan 
och styrelsen i övrigt.

Valberedningen ska på stämman presentera 
och motivera sina förslag, och särskild moti
vering ska ges om ingen förnyelse av styrel
sen föreslås. Valberedningen ska också 
lämna en redogörelse för hur dess arbete 
har bedrivits.

som underlag för sina förslag ska valbe
redningen bedöma i vilken grad den nuva
rande styrelsen uppfyller de krav som kom
mer att ställas på styrelsen samt fastställa 
kravprofiler för nya ledamöter om nyrekryte
ring är nödvändig. Valberedningen ska även 
genomföra en systematisk procedur för att 
söka kandidater till de styrelseposter som 
ska fyllas, varvid förslag som inkommit från 
medlemmarna ska beaktas.

Valberedningens förslag presenteras i 
 kallelsen till stämman och på KFs hemsida. 

VALBEREDNINGENS ARBETE INFÖR 

 STÄMMAN 2010

Valberedningen sammanträdde sex gånger 
under 2010. mellan mötena hade ledamö
terna kontakt per telefon och epost. Valbe
redningen träffade styrelsens ordförande och 
diskuterade styrelsearbetet. Valberedningen 
tog del av den styrelseutvärdering styrelsen 
gjort för att analysera och förbättra sitt arbete.

samtliga medlemmar (föreningarna) i KF 
uppmanades under hösten 2010 att 
inkomma med förslag på lämpliga styrelsele
damöter och revisorer. Valberedningen gjorde 
även en genomlysning av arvodesfrågorna.

Förbundsstämman

KFs ordinarie stämma ska enligt stadgarna 
hållas senast den 15 maj. Kallelse till stäm

man sker med brev till ombuden tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stäm
man. medlemmarna i KF kan begära att ett 
visst ärende ska tas upp vid kommande 
ordinarie stämma genom en skriftlig motion 
till styrelsen senast den 15 januari.

Vid stämman har varje ombud en röst. 
Omröstning sker öppet. Val av ledamöter 
kan ske med sluten omröstning om någon 
begär det.

stämman beslutar om sedvanliga stämmo
frågor såsom fastställande av resultat och 
balansräkning samt väljer valberedning, sty
relse, styrelseordförande och revisorer. Dess
utom fastställer stämman valberedningens 
förslag till arvoden och ersättning för förtroen
devalda i KF ekonomisk förening, samt god
känner principer för ersättning till ledningen.

Den ordinarie stämman 2010 hölls den 
20 april på Vår gård i saltsjöbaden utanför 
stockholm. Utöver stadgeenliga punkter 
 tillkom två motioner. 

Konsumentföreningen stockholm motio
nerade om ny sammanhållen konsumentko
operativ struktur med syfte att åstadkomma 
ökad affärs, besluts och medlemseffektivi
tet. Förslaget till stämman var att ge styrel
sen uppdraget att skapa en enhetlig, fullt 
integrerad företagsstruktur samt att till näst
kommande stämma lämna en redovisning 
och lägga fram förslag till beslut. styrelsen 
anförde att den i stort delar konsumentfören
ingens bakgrundsanalys samt att KF genom
fört flera strukturella åtgärder under senare 
år för att förbättra lönsamhet och effektivitet. 
styrelsen anförde vidare att KF inte på egen 
hand kan skapa en helt integrerad förenings 
och företagsstruktur. Det krävs en organise
rad beslutsprocess och samsyn för hela kon
sumentkooperationen. stämman beslutade 
därmed anse motionen besvarad.

Konsumentföreningarna norrort och Väst 
föreslog stämman att ge koncernledningen i 
uppdrag att i samråd med Kooperation utan 
gränser analysera vilka produkter från Utan 
gränsers samarbetspartner som det är prak
tiskt, ekonomiskt och kommersiellt möjligt 
att ta in i Coops sortiment. styrelsen anförde 
att de flesta kooperativ inom Utan gränser är 
för små för att kunna fungera som leverantö
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rer till Coop. styrelsen anser att Utan grän
ser i ett första steg bör göra en analys av 
vilka kooperativ eller samarbetspartners som 
har potential att utveckla produkter med till
räcklig kvalitet och volym för Coop. Därefter 
kan Coop göra en egen kommersiell analys 
av de utvalda kooperativen. styrelsen yrkade 
bifall till motionen samt tilläggsyrkandet att 
en återredovisning ska ske vid KFs stämma 
2011, vilket blev stämmans beslut.

stämman antog valberedningens förslag 
till styrelse enligt följande:

Omval av: 
•  nina Jarlbäck, ordförande 
•  sune Dahlqvist
•  hans eklund
•  glenn ericsson
•  majbritt Johansson lindfors
•  ingrid Karlsson
•  göran lindblå
•  anders stake
•  KarlPetter thorwaldsson

Styrelsen

KFs styrelse består av lägst sju och högst 
elva ledamöter, valda för ett år vid KFs ordi
narie stämma. samtliga ledamöter repre
senterar ägargruppen. handelsanställdas 
Förbund utser därutöver tre arbetstagar
representanter.

Under året nådde även ledarna det antal 
medlemmar bland de anställda som ger rätt 
till styrelserepresentation. Därmed tillkom 
en suppleant från ledarna i styrelsen. 

KFs vd är föredragande och ingår inte i sty
relsen. sekreterare är KFs Förbundsdirektör.

styrelsen fastställer årligen arbetsordning 
och sammanträdesplan. Dessutom utser 
styrelsen vd och fastställer årligen instruktion 
till denne. Därutöver behandlar styrelsen 
ärenden av principiell art eller med stor eko
nomisk betydelse.

styrelsen är beslutsför då samtliga leda
möter är kallade och fler än hälften är närva
rande. giltiga beslut kräver godkännande av 
minst hälften av totala antalet styrelsemed
lemmar. styrelsenärvaron är mycket god.

Vid varje styrelsemöte behandlar styrelsen 
ett antal fasta punkter, samt relevanta aktu
ella frågor. De fasta agendapunkterna är:
•   aktuell vdinformation 
•  Omvärldsanalys
•  redogörelse för verksamheten och 

löpande ekonomisk rapportering från 
koncernen och dotterbolagen

•  beslut om investeringar över 50 mkr
•  anmälan av investeringar mellan 15 mkr 

och 50 mkr 
•  Förbundsfrågor – verksamheten i förening

arna samt beslut som rör KF som förbund

styrelsen inbjuder årligen medlemsföreningar 
till diskussioner i viktiga eller angelägna frågor.

UTSKOTT 

enligt styrelsens arbetsordning ska det fin
nas ett ersättningsutskott och ett revisions
utskott. Under året fastställde styrelsen nya 
instruktioner för bägge utskotten.

styrelsen ska utse ett ersättningsutskott 
som ska bereda förslag till principer för vd 
och verkställande ledningens villkor samt 
lämna förslag i frågor om lön, andra ersätt
ningsförmåner och övriga anställningsvillkor 
för föreningens verkställande direktör.

ersättningsutskottets ledamöter utses 
inom styrelsen. Under 2010 bestod utskot
tet av nina Jarlbäck, göran lindblå och 
majbritt Johansson lindfors. Under året 
har ersättningsutskottet haft två möten.

styrelsen ska utse ett revisionsutskott 
bestående av föreningens förtroendevalda 
revisorer i syfte att stärka den interna kon
trollen och minska riskerna för felaktigheter i 
redovisningen. revisionsutskottet fastställer 
inom sig formerna för sitt arbete. Utskottet 
ska minst en gång årligen lämna en skriftlig 
rapport till styrelsen. 

Under 2010 bestod revisionsutskottet av 
bertil hammarstedt och birgitta lönegård. 
revisionsutskottet hade fyra möten.

5/2 5/3 22/3 19/4 20/4 4/6 20/8 8/10 22/10 9–10/12

nina Jarlbäck, ordf          

göran lindblå, v ordf          

majbritt Johansson lindfors, v ordf          

sune Dahlqvist          

hans eklund    –      

glenn ericsson          

ingrid Karlsson    – –     

anders stake          

KarlPetter thorwaldsson          

arbetstagarrepresentanter

rosemarie borgström, handels –     –    –

Per ribacke 1), handels          

Peter bergroth 2), handels – – – – – – –   

Johan Wiberg 3), ledarna – – – – – – – – – 

1) Ordinarie till och med september 2010 och suppleant oktober–december.
2) Ordinarie från och med oktober 2010.
3) suppleant från och med december 2010.

styrelsemöten och närvaro 2010
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STYRELSENS ARBETE UNDER 2010

Under året hade styrelsen tio sammanträden. 
Utöver de fasta agendapunkterna låg fokus 
på implementering av kostnadsprogrammet 
och den nya logistiklösningen. andra viktiga 
frågor var:
•  utveckling av en ny kommersiell strategi 

för Coop i sverige
•  beslut om att återinföra en modern med

lemsåterbäring
•  beslut att bilda nytt marknadsbolag i dag

ligvarugruppen
•  analys och diskussion kring KFs engage

mang i det nordiska inköpsbolaget Coop 
trading

•  konsolidering av itresurser
•  utveckling och omställning av nonfood

sortimentet i stormarknader
•  effektivisering av butiksytor inom Coop 

Forum
•  diskussion kring omstrukturering av 

mediebolagen och bildandet av KF media 

Revisorer

stämman ska enligt KFs stadgar utse regist
rerat revisionsbolag för två år samt två förtro
endevalda revisorer och en ersättare för ett år. 

stämman 2010 återvalde KPmg ab som 
revisionsbolag för två år, med Carl lindgren 
som ny huvudansvarig. som förtroende
valda revisorer valde stämman 2010 bertil 
hammarstedt och birgitta lönegård samt 
som ersättare björn Johansson, för ett år.

KF-koncernen

Kooperativa Förbundet, ekonomisk förening 
utgör moderbolag i KFkoncernen. samtliga 
dotterbolag till detta är aktiebolag. styrelsen 
i förbundet/moderbolaget är således även 
styrelse i koncernen. 

Principer för ersättning

ersättning och andra anställningsvillkor  
för KFs verkställande direktör och koncern
ledning ska vara i överensstämmelse med 
följande principer som beslutats av KFs 
stämma.  Principerna är också styrande för 
affärsledning och samtliga dotterbolags led
ningsgrupper och är normerande för övriga 
chefer i koncernen. 

LÖNESÄTTNING

lönesättningen ska vara konkurrenskraftig 
och medverka till att verksamheten bedrivs 
effektivt och rationellt. Koncernen ska dock 
inte vara löneledande i branschen eller i sin 
storleksklass.

lönespridningen bland cheferna inom KF 
ska återspegla befattning, ansvar, kompe
tens, prestation och erfarenhet. lönebild
ningen ska vara differentierad, individuell 
och stämma väl överens med KFs och res
pektive verksamhets övergripande mål.

 huvudprincipen är fast ersättning, vilket 
gäller för vd, chefer för koncernstaber samt 
övriga ledande befattningshavare i KF eko
nomisk förening.

i syfte att stimulera till ökad prestation 
kring en affärsidé eller affärsmål ges möjlig
het för rörelsedrivande verksamheter med 
lönsamhetsansvar inom KFkoncernen att 
utge resultatbaserad lön i begränsad omfatt
ning. beslut om införande samt kriterier för 
resultatbaserad lön fattas av respektive 
bolags styrelse eller i koncernens ersätt
ningskommitté. 

PENSION

För vd eller jämförbara befattningar gäller att 
tjänstepensionen ska vara premiebaserad och 
endast grundas på den fasta lönen exklusive 
förmåner, med en maximal avsättning på 35 
procent av avtalad lön. Pensionsåtagandet 
ska omfatta ålders, familje och sjukpension.

hänsyn ska tas till ålder och beräknad 
intjänandetid, samt i rimlig omfattning till 
vad som utgör marknadsmässig premie. 
 Premier för pension som bestäms idag i 
nytecknade avtal till anställda på motsva
rande nivå i kooperativa företag ska särskilt 
beaktas. 

För övriga chefstjänstemän gäller att den 
enskilde chefen tillförsäkras, förutom lagfästa 
försäkrings och pensionsförmåner, vid varje 
tidpunkt mellan KFO och PtK, avtalsfästa 
pensions och försäkringsförmåner. Pen
sionsålder är 65 år och underlag för pensio
nen är pensionsgrundande lön enligt KtP
planen upp till 30 basbelopp.

UPPSÄGNING OCH AVGÅNGSVEDERLAG

Vid uppsägning från arbetstagarens sida gäl
ler en uppsägningstid om högst 6 månader. 
anställningen kan sägas upp av arbetsgiva
ren med 6 månaders uppsägningstid. 
avgångsvederlag kan utgå med maximalt 12 
månadslöner. avgångsvederlaget utbetalas 
månadsvis och ny lön från annan anställning 
eller ersättning från eget företag avräknas. 

Uppsägningstid och omfattning av 
avgångsvederlag kan sammanlagt aldrig 
överstiga tiden fram till pension. arbets
givaren äger rätt att med omedelbar verkan 
häva avtal om befattningsinnehavaren grovt 
åsidosatt sina åligganden i befattningen och 
därvid utgår varken lön under uppsägnings
tid eller avgångsersättning.

Internrevision

enligt styrelsens instruktion ska styrelsen 
årligen fastställa en revisionsplan för intern
revisionen. revisionsplanen bygger på 
internrevisionens egen riskbedömning och 
på information om risker som inhämtats 
från nyckelpersoner inom koncernledningen 
och inom de större företagen i koncernen.

inom ramen för revisionsplanen genom
förs granskningar med fokus på de risker 
som bedömts som väsentliga inom respek
tive företag.
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Konsumentföreningar Antal medlemmar

1. stockholm, Ktf 1) stOCKhOlm 608 751
2. svea, Ktf 1) UPPsala 588 291
3. Väst, Kooperativa Ktf 1) gÖtebOrg 353 770
4. solidar, Ktf 1) malmÖ 340 720
5. nord, Konsum UmeÅ 267 565
6. göta, Ktf VäXJÖ 198 995
7. Värmland, Ktf KarlstaD 142 321
8. Kristianstadblekinge, Ktf KristianstaD 119 829
9. gävleborg, Ktf gäVle 99 644

10. bohuslänälvsborg, Ktf UDDeValla 92 424
11. norrbotten, Coop lUleÅ 90 540
12. norrort, Coop medlem1) UPPlanDs Väsby 65 884
13. Oskarshamn, Ktf OsKarshamn 29 941
14. gotland, Ktf Visby 29 329
15. malmfälten, Ktf gälliVare 28 167
16. norra Östergötland, Kf FinsPÅng 23 469
17. Karlshamns Ktf Karlshamn 13 125 
18. Varbergs Ktf Varberg 11 494
19. mellersta nissadalens Ktf hyltebrUK 4 852
20. tabergsdalens Ktf nOrrahammar 4 656
21. norra Dalarna Ktf älVDalen 3 690
22. Färingsö, Ktf stenhamra 3 429
23. Veberöds Kf VeberÖD 2 795
24. mörrum, Ktf mÖrrUm 2 846 
25. Dalsjöfors Ktf DalsJÖFOrs 2 403
26. bjursås, Ktf bJUrsÅs 1 863
27. långsele Kf lÅngsele 1 694
28. Forsbacka, Kf FOrsbaCKa 1 432
29. lönsboda Kp hf lÖnsbODa 1 373
30. Knäred m o, Kf KnäreD 1 165
31. älghult, Coop, Kf älghUlt 1 141
32. Frillesås, Ktf FrillesÅs 1 001
33. Kågeröds hf KÅgerÖD 998
34. getinge Kp hf getinge 991
35. sollerö Ktf sOllerÖ 840
36. möja Kf mÖJa 637
37. morups hf glOmmen 613
38. hajoms koop handelsförening haJOm 510
39. Fågelmara Ktf FÅgelmara 434
40. styrsö Kf styrsÖ 418
41. Åmots Kp hf ÅmOtsbrUK 309
42. Klippan, Koop handelsförening bOhUsmalmÖn 273
43. Centrum, handelsföreningen KällÖKniPPla 180
44. sörsjöns koop handelsförening älVDalen 173

Totalt 44 föreningar 3 144 975

1) medlemsfrämjande föreningar, driver inga egna butiker.

KOnsumentföreningar
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styrelse

Nina Jarlbäck, f. 1946

Ordförande i KFs styrelse sedan 2002,  
styrelseledamot sedan 1995. styrelseordfö
rande i Konsumentföreningen svea, styrel
seordförande i Folksam liv, Viskogen och 
Kooperation Utan gränser samt styrelsele
damot i riksbyggen. tidigare kommunalråd 
och ledamot av statliga styrelser.

Sune Dahlqvist, f. 1948

styrelseledamot sedan 2006. styrelseordfö
rande i Konsumentföreningen stockholm.
Förhandlingskonsult hyresgästföreningen 
region stockholm (förhandlingschef 1996–
2005). styrelseledamot Folksam liv.

Hans Eklund, f. 1954

styrelseledamot sedan 1997. Vice styrelse
ordförande i Konsumentföreningen svea.
Juris doktor. Universitetslektor och studie
rektor vid Juridiska institutionen, Uppsala 
universitet. lekmannarevisor i Folksam och 
KP Pension & Försäkring.

Glenn Ericsson, f. 1952

styrelseledamot sedan 2008. Vd i Kristian
stadblekinge Konsumentförening. tidigare 
vd i Koop sydöst, chef för Obs! i hässleholm 
och marknadschef för luma i Karlskrona. 
Utbildningar Vår gård och iFl Företagar
utbildning.

Maj-Britt Johansson Lindfors, f. 1950

Vice ordförande sedan 2008. styrelseleda
mot sedan 2006. styrelseordförande i 
 Konsum nord. ekonomie doktor med fokus 
på strategisk utveckling och förändring. 
Chef för ledarskapsakademin vid handels
högskolan i Umeå. 

Göran Lindblå, f. 1954

Vice ordförande i KFs styrelse sedan 2007, 
styrelseledamot sedan 1999. Vd och  
koncernchef i OK ekonomisk förening.  
Journalist. arbetande styrelseordförande i 
OKQ8 ab, styrelseordförande KFO och vice 
ordförande Folksam sak.
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Ingrid Karlsson, f. 1959

styrelseledamot sedan 2004. styrelseleda
mot i Konsumentföreningen Väst. städchef 
sU/sahlgrenska göteborg. lång arbetslivs
erfarenhet och har gått flera ledarskaps
utbildningar samt KFs styrelseutbildning. 

Anders Stake, f. 1956

styrelseledamot sedan 2004. Vd i Konsu
mentföreningen gävleborg. ekonom.  
styrelseledamot i Kooperationens Förhand
lingsorganisation KFO.

Karl-Petter Thorwaldsson, f. 1964

styrelseledamot sedan april 2009.  
Ordförande i abF. styrelseledamot i Konsu
mentföreningen stockholm sedan 2006. 
tjänstledig ombudsman iFmetall.

Rose-Marie Borgström, f. 1959

styrelseledamot sedan hösten 
2008. tidigare suppleant från 
och med hösten 2005. arbets
tagarrepresentant handelsan
ställdas förbund. säljare Coop 
Konsum nora.

Peter Bergroth, f. 1959

styrelseledamot sedan oktober 
2010. arbets   tagar representant 
handelsanställdas förbund.  
anställd på medmera bank ab 
sedan 2005, handläggare på 
kundtjänst/backoffice.

Per Ribacke, f. 1972
avgick från styrelsen vid årsskif
tet 2010/2011. suppleant 
sedan 2008. arbetstagarrep re
sentant  handelsanställdas för
bund. styrelse ledamot Coop 
inköp & Kategori ab, lagerarbe
tare Coops terminal i Växjö. 

Johan Wiberg, f. 1971

suppleant sedan december 
2010.  arbets tagarrep re sentant 
KtF/ledarna. Förbundsordför
ande KtF, förening inom 
ledarna. styrelseledamot KP. 
butikschef Coop extra hagfors. 
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Lars Idermark, f. 1957

Vd och koncernchef. 
Övergår till att bli vd och koncernchef i  
Posten norden från och med 1 mars 2011. 
anställd i KF sedan 2005. mba business 
administration från Uppsala universitet.
tidigare vd och koncernchef lrF holding 
ab, vice vd Föreningsbanken, ställföreträ
dande vd och koncernchef Föreningsspar
banken, vice vd Capio samt vd andra aP
fonden.

Kerstin Lager, f. 1966

Kommunikationsdirektör till och med  
31 december 2010, därefter informations
chef KF media. 
anställd i KF sedan 2009. Jur kand.  
tidigare informationschef stora enso sve
rige, informationschef skogsindustrierna, 
Director Corporate Communication hill & 
Knowlton, analyschef Observer.

Leif Linde, f. 1955

Förbundsdirektör. 
anställd i KF sedan 2006. gymnasieutbild
ning. tidigare förbundssekreterare i abF, 
partisekreterare, generaldirektör Ungdoms
styrelsen samt vd och föreningschef i Konsu
mentföreningen svea.

Marie Wiksborg, f. 1965

Personal och hrdirektör. 
anställd i KF sedan 2006. Civilekonom.
tidigare training manager och Director of 
human resources, sheraton hotel & 
towers. Chef affärsstöd KF Fastigheter.

Johnny Capor, f. 1966
tf vd och koncernchef från och med  
1 mars 2011.

ekonomi och finansdirektör.  
anställd i KF sedan 2006. mba Corporate 
Finance, bsc innovation engineering &  
economics. tidigare Price Waterhouse Cor
porate Finance, stockholm och london,  
vd Possio ab, chef norden och Corporate 
finance libertas Capital i london. 

KOncernledning



»  KF har inga andra intressen än sina medlemmars. Det är det som 
skiljer Coop och konsumentkooperationen från konkurrenterna. 
KF ägs av över tre miljoner medlemmar som också är kunder.  
Att lyssna på dem och agera på deras behov är själva grunden  
för KFs existens.«
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Förvaltningsberättelse

styrelsen och verkställande direktören för 
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk för
ening, med säte i stockholm, får härmed 
avge följande årsredovisning och koncern
redovisning för verksamhetsåret 2010.

Verksamheten

Kooperativa Förbundet, som är förbund för 
landets 44 konsumentföreningar med över 
tre miljoner medlemmar, är samtidigt en 
detaljhandelskoncern med dagligvaruhandel 
som kärnverksamhet. KF har två huvudsak
liga affärsområden – dagligvarugruppen och 
mediegruppen.

KFs verksamhetsidé är att skapa ekono
misk nytta och samtidigt göra det möjligt för 
medlemmarna att i sin konsumtion bidra till 
en hållbar utveckling för människor och miljö.

KFkoncernens främsta uppgift är att 
utveckla den konsumentkooperativa daglig
varuhandeln (kärnverksamheten) och med
verka till att medlemmarna i den svenska 
konsumentkooperationen kan handla bra 
varor till bra priser i attraktiva butiker. KFs 
mål för de konsumentkooperativa dagligva
rubutikerna är långsiktig lönsamhet, tillväxt 
och konkurrensförmåga i nivå med markna
den samt att erbjuda tydliga mervärden till 
medlemmarna.

KF, bedriver dagligvaruhandel i sverige 
inom butikskedjorna Coop Konsum, Coop 
extra, Coop nära, Coop Forum och Coop 
bygg samt butiken daglivs och internetba
serade mataffären.se. i koncernens daglig
varugrupp ingår även en marknadsfunktion 
samt inköps och logistikbolag som är 
gemensamma för hela konsumentkoopera
tionen. i gruppen ingår dessutom medmera 
bank som ger ut och hanterar Coop med
merakortet samt ansvarar för Coop medme
ras premieprogram.

tillsammans med de detaljhandelsdri
vande konsumentföreningarna svarar den 
samlade konsumentkooperationen för cirka 

21,5 procent av dagligvarumarknaden för 
de största aktörerna i sverige. 

mediegruppen består av KF media med 
dotterbolagen norstedts Förlagsgrupp och 
akademibokhandeln inklusive bokus.

KFs övriga affärsområden är Fastighets
gruppen (KF Fastigheter), investgruppen (KF 
invest, Pan Vision, läckeby Water group, 
löplabbet, leos lekland samt KF sparkassa). 

övriga bolag i koncernen är Vår gård salt
sjöbaden, KF gymnasiet, KF shared servi
ces, tidningen Vi samt intresseföretaget 
Kronans droghandel.

Medlemskapet i konsumentkooperationen

antalet nya medlemmar i konsumentfören
ingarna ökade med 154 000. det totala 
antalet medlemmar i slutet av året var drygt 
3 miljoner. 

medlemmarna har under året gjort 143 
miljoner premieregistrerade inköp (numera 
återbäringsgrundande köp) med Coop med
merakortet och för dessa erhållit premie
poäng som gett cirka 8 miljoner premie
checkar. de utgivna checkarna motsvarade 
ett värde av 500 miljoner kronor. 

med start den 1 december 2010 lansera
des det nya medlemsprogrammet med åter
bäring. Återbäringen för december månad 
delades ut till medlemmarna i januari 2011 
och uppgick till cirka 99 mkr.

Coop medmerakortet kan användas i 
Coops samtliga butiker samt hos daglivs 
och mataffären.se. dessutom kan kortet 
nyttjas i akademibokhandeln, bokus, löp
labbet, expert och hos ett antal andra sam
arbetspartners. Under året har Kronans 
droghandel anslutits som ny samarbetspart
ner, totalt kan man använda Coop medmera
kortet i över 1 400 butiker. Coop medmera
kortet med Visafunktion kan användas för 
att samla poäng över hela världen, där det 
går att betala med Visa.

Viktiga händelser 

•  en ny, långsiktig kommersiell strategi för 
dagligvarugruppen formulerades och en 
modern form av medlemsåterbäring 
infördes i december 2010.

•  Under 2010 startades arbetet med 
 bildandet av det nya gemensamma 
 marknadsbolaget och Coop marknad 
 formades.

•  KF Fastigheters största utvecklingsprojekt 
någonsin, bromma blocks, invigdes i 
september 2010.

•  KF media bildades som affärsområde i 
juni 2010.

•  norstedts Förlagsgrupp redovisar ett 
mycket starkt resultat, med en försälj
ningsökning på 15 procent och en vinst
marginal om cirka 10 procent.

•  Under året förvärvade norstedts Förlags
grupp, Kartcentrum (juni 2010), 27,5 
procent av Pocketförlaget (maj 2010) 
samt ökade sin ägarandel i böckernas 
klubb till 100 procent.

•  KF har träffat avtal om att utträda som 
ägare i det nordiska inköpsbolaget Coop 
trading under 2011.

•  KFi Kapital förvärvade 80 procent av 
leos  lekland i juli 2010. 

KF-koncernens försäljning och resultat
Försäljning

KFkoncernens omsättning uppgick till  
36 659 mkr (37 209). den lägre försälj
ningen beror i huvudsak på en svagare 
utveckling inom dagligvarugruppen och 
framförallt inom butiksverksamheten. 
butiksverksamheten utvecklades, i likhet 
med de större konkurrenterna, svagare än 
marknaden totalt och nedgången var 1,2 
procent mot 2009. 

övriga affärsområden, som redovisar 
lägre försäljning, är framförallt investgrup
pen, där Pan Visions försäljning gick ner 
med cirka 14 procent. nedgången är till 
stora delar driven av marknadsnedgångar i 
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både spel och filmmarknaden, som båda 
preliminärt gått ner cirka 13 procent. 

mediegruppen rapporterar en försäljnings
tillväxt mot 2009 om cirka 1,3 procent. nor
stedts Förlagsgrupp, som har haft ett mycket 
framgångsrikt år, ökade försäljningen med 
cirka 15 procent vilket till stora delar förkla
ras av fortsatta internationella framgångar för 
stieg larssons millenniumtrilogi. 

övriga bolag inom koncernen redovisade 
en försäljning i linje med förväntat under 
2010.

resultat

Koncernens rörelsedrivande verksamheter 
redovisar ett rörelseresultat om 628 mkr 
(819) före engångskostnader. rörelseresul
tatet för KFkoncernen totalt blev 356 mkr 
(534) före engångskostnader. realisations
resultatet från fastighetsförsäljningar redo
visades till 294 mkr (85). 

engångskostnaderna i 2010 års resultat 
redovisades till 453 mkr (400) och är 
huvudsakligen kostnader för utvecklingen 
av den nya logistikstrukturen samt omställ
ningskostnader för att skapa en långsiktigt 
stabil affärsplattform framförallt inom dag
ligvarugruppen, men även inom mediegrup
pen. engångskostnaderna inkluderar även 
kostnader relaterade till outsourcingen av it 
och ekonomiförvaltning under 2010. 

Förvaltningsresultatet inom KF invest 
Förvaltning uppgick till 209 mkr (274). 

KFs resultat efter finansiella poster upp
gick till 26 mkr (251).

investeringar

totala nettoinvesteringar, exklusive finan
siella investeringar, uppgick under perioden 
till 984 mkr (1 639). investeringarna avsåg 
i huvudsak investeringar inom dagligvaru
gruppen samt inom Fastighetsgruppen. 

KF ekonomisk förening

i moderföretaget KF ekonomisk förening har 
under 2010 följande funktioner ingått: Vd, 

Förbunds och föreningsstab, Kommunika
tion, ekonomi och Finans, hr, internrevi
sion, säkerhet, Juridik, KF sparkassa samt 
hållbar utveckling.

Dagligvarugruppen

dagligvarugruppen består av bolagen Coop 
butiker & stormarknader, som bedriver dag
ligvaruhandel inom butikskedjorna Coop 
Konsum, Coop extra, Coop nära, Coop 
Forum och Coop bygg samt butiken daglivs 
och mataffären.se. i gruppen ingår även 
medmera bank, en marknadsfunktion samt 
inköps och logistikbolaget, Coop inköp & 
Kategori. 

Under året fortsatte de omfattande för
bättringsprogram för dagligvarugruppen 
som inleddes 2008, med både kostnads
neddragningar, effektiviseringar och arbetet 
med att skapa en plattform för uthålligt lön
sam tillväxt inom gruppen. inom ramen för 
programmet genomfördes investeringar om 
cirka 644 mkr inom gruppen. 

Försäljningen inom dagligvarugruppen 
minskade med cirka 1,2 procent från  
32 921 mkr till 32 536 mkr under 2010. 
den lägre försäljningen är till stora delar 
hänförlig till butiksverksamheten och främst 
inom stormarknader relaterat till omstruktu
reringar inom bygg och nonfood. bland 
övriga koncept utvecklades framförallt Coop 
extra starkt, med en tillväxt om cirka 9 pro
cent. övriga bolag inom dagligvarugruppen 
redovisade god utveckling mot 2009. 

rörelseresultatet 1) före engångskostnader 
för dagligvarugruppen, uppgick till 478 mkr 
(533). engångskostnaderna om cirka 263 
mkr (331) avser framförallt kostnader relate
rat till omställning av logistikverksamheten 
och bygg/nonfood. 

Coop butiker & stormarknader

Under året har ytterligare förnyelse och 
modernisering av butiksbeståndet skett och 
totalt har nio nya butiker, varav fem stor
marknader, etablerats. Parallellt har 25 

enheter genomgått ombyggnationer. som en 
del i dessa förändringar har två nya koncept
butiker öppnats i syfte att utveckla nästa 
generations storbutiker och stormarknader. 

Under perioden 2008–2010 har daglig
varugruppen därmed etablerat totalt 29 nya 
butiker, varav 20 nya storbutiker och 9 nya 
stormarknader. För att möta nya lokala 
marknadsförutsättningar genomfördes 
under året anpassningar av stormarknader
nas försäljningsytor, konceptförändringar 
och anpassningar av sortiment för att för
stärka konkurrensförutsättningarna, vilket 
mottagits väl. 

Parallellt med butiksförnyelserna har ett 
arbete genomförts för att förbättra kundbe
mötande och skötselgrad i butik. 

För att förstärka Coops marknadsposition 
och tillväxt lanserades under året den nya 
kommersiella strategin och i samband med 
detta återinfördes medlemsåterbäringen i 
modern form vilket tydligt differentierar 
Coops medlemsägda affärsmodell. Prisstra
tegi och prissättning anpassades för att öka 
medlemmarnas ekonomiska nytta och för 
att bättre möta konkurrensen. 

Coop inköp & kategori 

en överenskommelse träffades om att KF ska 
utträda som ägare av det nordiska inköps
samarbetet Coop trading. ett nytt eget pre
miumvarumärke, Coop Prima, togs fram 
och under 2010 lanserades ett 50tal Coop 
Primavaror. inom Coop logistik etableras 
en ny logistik och terminalstruktur varvid 
verksamheten koncentreras till terminalerna 
i bro, enköping och Västerås. 

Coop marknad

den nya kommersiella strategin lanse
rades och medlemsåterbäring i modern 
form återinfördes. ett för konsument
kooperationen gemensamt marknads
bolag etablerades med ett övergripande 
samlat ansvar för Coops kommersiella stra
tegi som bland annat omfattar det totala 

1) inklusive medmera banks finansnetto.
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medlemserbjudandet, varumärken, koncept, 
marknadskommunikation och konsument
frågor. marknadsbolaget bedrevs i projekt
form under 2010 och i juridisk form från 
januari 2011. Flera strategiska samarbeten 
har inletts, däribland med teliasonera.

medmera bank

Verksamheten renodlades med fokus på 
finansiella tjänster och Coops återbärings
program. som en konsekvens överförs i bör
jan av 2011 marknadsföringsresurserna 
från medmera bank till Coop marknad.

Mediegruppen

mediegruppen som bildades den 1 juli 
2010 och omfattar KFs förlags och bok
handelsverksamheter: norstedts Förlags
grupp, akademibokhandeln, bokus och 
böcker inom Coop. syftet med den nya 
organisationen är att tillvarata kostnads
synergier och de möjligheter till utveckling 
som finns inom medieområdet och bok
marknaden, bland annat till följd av den 
digitala utvecklingen. 

mediegruppens försäljning ökade med 
1,3 procent till 1 890 mkr (1 865) under 
året. ökningen är framförallt ett resultat av 
norstedts framgångsrika år med en försälj
ningsökning om cirka 15 procent. både 
akademibokhandeln och bokus försäljning 
minskade något jämfört med 2009.

rörelseresultatet före engångskostnader 
försämrades för mediegruppen och uppgick 
till –107 mkr (–23). engångskostnaderna 
uppgick till 102 mkr (7). resultatförsäm
ringen rapporteras framförallt inom akade
mibokhandeln, som påverkats negativt av 
en fortsatt svag utveckling inom den fysiska 
bokhandeln som gick ner med cirka 3,5 
procent under 2010. norstedts Förlags
grupp rapporterar ett mycket starkt resultat 
med en vinstmarginal om cirka 10 procent.

norstedts Förlagsgrupp

norstedts Förlagsgrupp är en av de ledande 
aktörerna på den svenska marknaden för 

allmänlitteratur, och har en bred utgivning 
av skönlitteratur, fackböcker, ordböcker, kar
tor, ljudböcker, barn och ungdomsböcker, 
spel och merchandise. 

För norstedts Förlagsgrupp var 2010 ett 
mycket framgångsrikt år. höstens utgivning 
var stark från förlagsgruppens alla förlagsen
heter och mest utmärkande var de fortsatta 
internationella framgångarna för stieg lars
sons millenniumtrilogi. Försäljningen 2010 
ökade jämfört med 2009. rabattrycket från 
återförsäljarledet är dock fortsatt högt och 
sätter press på bruttovinstmarginalen. 

norstedts förlagsgrupp förvärvade Kart
centrum (juni 2010), 27,5 procent av 
Pocketförlaget (maj 2010) samt ökade sin 
andel i böckernas klubb till 100 procent 
(27,5 procent).

akademibokhandelsgruppen oCh 

bokus.Com

akademibokhandeln bedriver en välsorterad, 
rikstäckande, integrerad och marknadsle
dande bokhandelskedja med 65 butiker 
runtom i sverige. akademibokhandeln sva
rar för cirka 40 procent av den totala bok
handelsmarknaden och cirka 15 procent av 
den totala bokmarknaden.

inom akademibokhandeln intensifierades 
ett förändringsarbete för att komma tillrätta 
med de lönsamhetsproblem som präglat 
verksamheten på senare år. ett omfattande 
åtgärdsprogram inleddes, med inriktning på 
såväl ökad försäljning som sänkta kostnader 
genom omstrukturering av delar av verk
samheten.

Under årets tre sista kvartal hade akade
mibokhandeln en mycket positiv försälj
ningsutveckling och ökade mer än bokhan
delsmarknaden under samtliga månader. 

akademibokhandeln etablerade fem nya 
butiker, fem större ombyggnationer/omloka
liseringar genomfördes och tre butiker 
avvecklades. 

Utöver butiksförsäljning bedriver akade
mibokhandeln även försäljning av böcker på 
internet under varumärket bokus som är 

nummer två på den svenska marknaden. 
bokus har under 2010 genomfört effektivi
seringar inom en rad områden vilket gjort att 
lönsamheten förbättrats och bokus redovi
sar ett positivt resultat för 2010.

Fastighetsgruppen
kF Fastigheter

KF Fastigheter förvaltar och utvecklar en 
portfölj med handelsfastigheter på drygt 
500 000 kvadratmeter butiksyta och ett 
marknadsvärde på cirka 7 miljarder kronor. 
största kunden är Coop och bolaget är 
också en viktig stödfunktion för den konsu
mentkooperativa detaljhandeln i sverige. 

handelsplatsen bromma blocks i bromma 
är KF Fastigheters största satsning någonsin. 
byggnationen har pågått sedan 1999 och 
handelsplatsen öppnades i september 2010. 
KF Fastigheters totala investering i bromma 
blocks uppgår till cirka 1,1 miljarder kronor. 

nettoomsättningen för Fastighetsgruppen 
uppgick till 553 mkr (621). rörelseresulta
tet före engångskostnader och inklusive rea
vinster uppgick till 329 mkr (267). resultat
förbättringen beror framförallt på betydligt 
högre realisationsresultat från fastighetsför
säljningar. Under 2010 uppgick realisations
resultatet till 294 mkr (85). 

Investgruppen

investgruppen består av KF invest, koncer
nens finansfunktion samt KF sparkassa. 
Under KF invest ligger KFi Kapital med 
innehaven Pan Vision, läckeby Water 
group, löplabbet samt leos lekland.

investgruppen rapporterar en lägre 
 försäljning jämfört med 2009. Försäljningen 
uppgick till 1 954 mkr jämfört med  
2 177 mkr 2009. huvuddelen av försälj
ningsnedgången, cirka 200 mkr, ligger inom 
Pan Vision som påverkats negativt av mark
nadsnedgångarna inom både spel och film. 

resultat efter finansnetto, före engångs
kostnader för investgruppen rapporterades 
till 160 mkr (321) varav kapitalförvalt
ningen inom KF invest Förvaltning uppgick 
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till 209 mkr (274). övriga bolag, förutom 
Pan Vision som till följd av en mycket svag 
marknadsutveckling belastar gruppens 
resultat negativt, levererade resultat i linje 
eller något lägre jämfört med förväntning
arna under 2010.

kF invest

all finansverksamhet i KFkoncernen hante
ras av en central finansfunktion, KF invest. 
bolaget förvaltar KFs finansiella tillgångar, 
som uppgår till cirka 4,5 miljarder kronor, 
och hanterar alla finansiella exponeringar. 
Portföljen förvaltas huvudsakligen i egen 
regi. huvudinriktningen är räntebärande 
värdepapper. KFs aktieplaceringar utgörs av 
svenska och utländska noterade bolag. res
terande del av portföljen utgörs av alterna
tiva investeringar såsom hedgefonder och 
private equityfonder.

pan vision

Pan Vision är en av de ledande nordiska 
distributörerna av hemunderhållning. Före
taget verkar inom huvudsakligen tre mark
nader; dataspel, film (dVd & bluray) samt 
PCtillbehör. inom spel och film bedrivs 
både tredjepartsdistribution och egen för
lagsverksamhet. Verksamheten bedrivs i 
samtliga nordiska länder och baltikum.

till följd av en svag marknad 2010, 
minskade Pan Visions omsättning inom 
samtliga tre produktområden; spel, film och 
PCtillbehör. minskad efterfrågan pressade 
marginalerna för både film och spel medan 
lönsamheten för hårdvara ökade.

läCkeby Water group

läckeby Water group, där KFi Kapital inne
har 81 procent av aktierna, är ett ledande 
anläggningsföretag i sverige inom vatten 
och avloppsrening samt produktion av biogas 
ur organiskt avfall. Under 2010 fick bolaget 
flera stora order i bland annat skandinavien, 
Kina och tyskland. satsningar som inneburit 
nyanställningar har gjorts inom bland annat 
biogas och produktverksamheterna.

löplabbet

KFi Kapital äger 70 procent av aktierna i 
löplabbet. löplabbet är skandinaviens 
ledande butikskedja för löpningstillbehör 
med 20 egna butiker och en internetbutik. 
Utöver skor och kläder erbjuder företaget 
även ortopedtekniska tjänster i de flesta 
butikerna. butikerna håller en hög kun
skaps och servicenivå, vilket är företagets 
främsta konkurrensfördel gentemot övrig 
sporthandel.

leos lekland

KFi Kapital förvärvade leos lekland somma
ren 2010 och äger 80 procent av aktierna. 
leos lekland driver i egen regi samt genom 
franchisetagare sex anläggningar för inom
huslek i Umeå, luleå, skellefteå, borås, 
Kalmar och Växjö. leos lekland är den 
ledande aktören på den svenska marknaden 
för lekland. Under 2010 etablerades en ny 
anläggning i borås.

kF sparkassa

KF sparkassa är koncernens inlåningsverk
samhet. sparkassan erbjuder medlemmarna 
i konsumentkooperationen sparande till 
konkurrenskraftig ränta. samtidigt stödjer 
spararna utvecklingen av den svenska kon
sumentkooperationen.

inlåningen är i paritet med föregående år 
och uppgår till cirka 3,8 miljarder kronor. 

Övriga bolag
vår gård saltsjöbaden

Vår gård saltsjöbaden erbjuder konferens
lösningar för företag, myndigheter och orga
nisationer. Konferensanläggningen Vår gård 
saltsjöbaden ökade omsättningen med cirka 
11 procent. Vår gårds andel av den relativt 
statiska marknaden fortsätter att öka.

tidningen vi

bolaget tidningen Vi producerar och ger ut 
tidningen Vi, tidningen Viläser samt den 
nya titeln Vi biografi som startades upp 
under hösten 2010. bolaget tidningen Vi 

växte under 2010 genom start av en kund
tidningsverksamhet som under året fick in 
två uppdrag – mersmak och mitt Coop.

kF gymnasiet

KF gymnasiet erbjuder en bred ekonomisk 
utbildning med betoning på handel, eko
nomi och ledarskap. sedan 2008 har sko
lan dessutom en lärlingsutbildning i samar
bete med Coop.

kF shared serviCes

KF shared services ab är ett internt service
bolag som tillhandahåller tjänster inom fem 
områden; ekonomi, it, hr, löneadminis
tration och internservice. tjänsterna ska 
levereras till marknadsmässiga villkor.

KF shared services genomförde flera pro
jekt för att effektivisera ekonomiverksam
heten. inom itverksamheten outsourcades 
hanteringen av infrastruktur. Vidare påbörja
des ett projekt för att outsourca ekonomi
hanteringen till en extern leverantör. 
 
Intressebolag
kronans droghandel

Kronans droghandel tog över 170 apotek 
under våren 2010 och inledde också ett 
kraftigt nyetableringsarbete där företaget 
totalt öppnade 20 nya apotek under 2010. 
KF äger 20 procent av Kronans droghandel 
apotek ab.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

genom den verksamhet som KFkoncernen 
bedriver följer naturligt en finansiell expone
ring avseende ränte, valuta och likviditets
risker. KF har genom sitt fastighetsbestånd 
även en väsentlig exponering mot den 
svenska fastighetsmarknaden. i fastighets
beståndet finns betydande övervärden. 
enligt ledningens och styrelsens bedömning 
inträffade under året ingen händelse inom 
eller utanför KFkoncernen som föranleder 
en revidering av den riskanalys som åter
finns i KFs verksamhetsberättelse för 2009.
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Hållbar utveckling

KF publicerar varje år en hållbarhetsredovis
ning i anslutning till verksamhetsberättel
sen. redovisningen följer de målområden 
och mål som är definierade för den opera
tiva styrningen och uppföljningen av håll
barhetsarbetet och omfattar koncernens 
arbete inom områdena miljö, kunder, ägare, 
medarbetare, leverantörer och affärspart
ners samt samhälle. den information och 
de nyckeltal som presenteras i hållbarhets
redovisningen är utvalda efter den påverkan 
verksamheten har på människor och miljö, 
samt deras strategiska betydelse för koncer
nen som helhet. hållbarhetsredovisningen 
omfattar KFkoncernens verksamhet i hel
ägda dotterbolag.

KF rapporterar för andra året enligt global 
reporting initiative (gri) nivå C, vilket 
bekräftats av KPmg. innehållsförteckning 
för gri finns på sidorna 66–67. i den fram
går även hur KF arbetar med global Com
pacts tio principer inom mänskliga rättighe
ter, arbetsrätt, miljö och kamp mot 
korruption. KFs ambition är att successivt 
inkludera så stor andel som möjligt av kon
cernens väsentliga påverkan på det omgi
vande samhället såväl direkt som indirekt.

Medarbetare

KFkoncernen hade i medelantal 8 823 
anställda (8 807), varav 5 004 kvinnor  
(4 968) och 3 819 män (3 839). av kon
cernens anställda arbetar cirka 82 procent 
inom dagligvarugruppen. som en följd av 
förbättringsprogrammet har drygt 400 med
arbetare blivit övertaliga under året i dagli
varugruppen. samtliga medarbetare som 
omfattas av förbättringsprogrammet har 
erbjudits omställningsåtgärder. 

Förslag till disposition av fria medel

Fritt eget kapital i koncernen uppgick vid års
skiftet till 2 615 mkr. enligt moderförening
ens balansräkning står 1 283 054 207,63 
kr till föreningsstämmans förfogande.
styrelsen och verkställande direktören före
slår att dessa medel disponeras på följande 
sätt:

ränta på insatskapital 101 057 350,07 kr
ränta på förlagsinsatser 60 092 108,73 kr
balanseras i ny räkning 1 121 904 748,84 kr 

1 283 054 207,63 kr
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resultaträkning För  
kF-koncernen

Not 2010 2009
mkr
nettoomsättning 1 36 659 37 209
Kostnad för sålda varor –29 772 –29 879

Bruttoresultat 6 888 7 330

Försäljningskostnader –6 740 –6 552
administrationskostnader –1 041 –1 126
övriga rörelseintäkter 4 679 489
övriga rörelsekostnader 0 –47
andelar i intresseföretags resultat 5 46 –2
andelar i joint ventures resultat 6 71 42

Rörelseresultat 2, 3, 24, 26 –97 134

Finansiella intäkter och kostnader 7 123 117

Resultat efter finansiella poster 26 251

skatt 8 82 –22
avgår minoritetens andel 4 –5

Årets resultat 9 112 224
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balansräkning För  
kF-koncernen

Not 2010–12–31 2009–12–31
mkr

TIllgÅNgaR  
 

anläggningstillgÅngar 
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 320 321
Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 55 67
hyresrätter och liknande rättigheter 6 8
goodwill 451 474
Pågående immateriella anläggningstillgångar 73 4

Immateriella anläggningstillgångar 10 905 874

byggnader och mark 4 226 3 648
Förbättringsutgifter på annans fastighet 15 7
maskiner och andra tekniska anläggningar 80 120
inventarier, verktyg och installationer 2 504 2 053
Pågående nyanläggningar 158 981
Finansiell leasing 0 2
övriga materiella anläggningstillgångar 5 1

Materiella anläggningstillgångar 11 6 988 6 812

andelar i intresseföretag 27 263 221
Fordringar hos intresseföretag, räntebärande 9 9
andelar i joint ventures 27 149 172
Fordringar hos joint ventures, räntebärande 151 58
andra långfristiga värdepappersinnehav 27 240 227
Uppskjutna skattefordringar 8 1 011 885
andra långfristiga fordringar, räntebärande 17 304 386
andra långfristiga fordringar, ej räntebärande 123 76

Finansiella anläggningstillgångar 12 2 250 2 034
Summa anläggningstillgångar 10 143 9 720

omsättningstillgÅngar
råvaror och förnödenheter 8 7
Varor under tillverkning 90 29
Färdiga varor och handelsvaror 2 784 3 068
Förskott till leverantörer 15 15

Varulager 2 896 3 119

Kundfordringar 1 499 1 444
Fordringar hos intresseföretag, räntebärande 0 1
Fordringar hos intresseföretag, ej räntebärande 1 0
Fordringar hos joint ventures, räntebärande 144 83
Fordringar hos joint ventures, ej räntebärande 8 8
övriga kortfristiga fordringar, räntebärande 460 419
övriga kortfristiga fordringar, ej räntebärande 759 959
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 881 478

Kortfristiga fordringar 13 3 753 3 392
Kortfristiga placeringar 14 4 197 4 203
Kassa och bank 591 892
Summa omsättningstillgångar 11 437 11 606

SuMMa TIllgÅNgaR 22 21 580 21 327
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Not 2010–12–31 2009–12–31
mkr

EgET KapITal, aVSäTTNINgaR ocH SKulDER

eget KaPital
insatskapital 2 021 1 955
Förlagsinsatser 984 955
bundna reserver 1 068 1 031

Bundet eget kapital 4 073 3 941

Fria reserver 2 503 2 473
Årets resultat 112 224

Fritt eget kapital 2 615 2 697
Totalt eget kapital 15 6 688 6 638

Minoritetsintresse 36 36
garantikapital 16 20 20

avsättningar för pensioner och liknande  
förpliktelser, räntebärande 17 19 19
övriga avsättningar, ej räntebärande 248 323

avsättningar 18 267 342

långfristiga skulder, räntebärande 2 163 2 147
långfristiga skulder, ej räntebärande 1 1

långfristiga skulder 20 2 164 2 148

skulder till kreditinstitut 260 257
Förskott från kunder 150 156
leverantörsskulder 3 552 3 400
skulder till joint ventures, räntebärande 50 125
skulder till joint ventures, ej räntebärande 6 4
skatteskulder 12 38
övriga kortfristiga skulder, räntebärande 5 891 5 727
övriga kortfristiga skulder, ej räntebärande 692 624
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 793 1 812

Kortfristiga skulder 21 12 405 12 143

SuMMa EgET KapITal, aVSäTTNINgaR ocH SKulDER 22 21 580 21 327

poster inom linjen
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
ställda säkerheter 19 2 526 2 400
ansvarsförbindelser 23 801 844
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FöränDringar i eget kaPital 
För kF-koncernen

Insatskapital Förlagsinsatser Bundna reserver Fritt eget kapital Summa
mkr

utgående balans 2008–12–31 1 893 964 994 2 734 6 585

effekt i samband med upplösning av Coop norden –94 –94
Kursdifferens 1) –3 –3
ränta på insatskapital och förlagsinsatser –99 –99
Fondering insatskapital 63 –63 0
övrig disposition av föregående års resultat 27 –27 0
minskning av insatskapital –1 0 –1
minskning av förlagsinsatser –9 0 –9
Uppskjuten skatt på ränta 32 32
Justering av minoritetsintresse 3 3
Årets resultat 224 224
Förskjutning mellan fria och bundna reserver 10 –10 0

utgående balans 2009–12–31 1 955 955 1 031 2 697 6 638

Kursdifferens –21 –21
ränta på insatskapital och förlagsinsatser –97 –97
Fondering insatskapital 65 –65 0
ökning av förlagsinsatser 29 29
Uppskjuten skatt på ränta 31 31
tillskott till minoritetsintresse –4 –4
Årets resultat 112 112
Förskjutning mellan fria och bundna reserver 37 –37 0

utgående balans 2010–12–31 2 021 984 1 068 2 616 6 688

1) ingående ackumulerad kursdifferens per 1 januari 2009, som redovisats direkt mot eget kapital, uppgick till 44 mkr.

eKonomisK redoVisning | Finansiella raPPorter
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kassaFlöDesanalYs För  
kF-koncernen

Not 2010 2009
mkr

Den löpande verksamheten
resultat efter finansiella poster 25 26 251
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 25 152 610

179 861
betald skatt –8 –6

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 171 855

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
ökning(–)/minskning(+) av varulager 217 –250
ökning(–)/minskning(+) av rörelsefordringar –364 –230
ökning(+)/minskning(–) av rörelseskulder 532 –14

Kassaflöde från den löpande verksamheten 556 361

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag 25 –59 –154
Försäljning av dotterföretag 25 336 241
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –188 –199
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –1 229 –1 524
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 157 219
investeringar i finansiella tillgångar –6 –449

avyttring/minskning av finansiella tillgångar 100 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –889 –1 866

Finansieringsverksamheten
ökning av förlagsinsatser 29 –
minskning av insatskapital 0 –1
minskning av förlagsinsatser 0 –9
Förändring inlåning sparkassan/medmera bank –58 –266
övrig förändring av lån 174 2 444
Utdelning till minoritet –1 –
ränta på insatskapital och förlagsinsatser –97 –99

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 47 2 069

ÅRETS KaSSaFlÖDE –287 564

likvida medel vid årets början 4 082 3 519
Kursdifferens i likvida medel –3 –1

likvida medel vid årets slut 25 3 792 4 082
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resultaträkning För  
kF ekonoMisk Förening

Not 2010 2009
mkr
nettoomsättning 1 0 19
Kostnad för sålda varor 0 –34

Bruttoresultat  0 –15

administrationskostnader –278 –221
övriga rörelseintäkter 4 90 38

Rörelseresultat 2, 3, 24, 26 –188 –198

Finansiella intäkter och kostnader 7 –119 –97

Resultat efter finansiella poster –306 –295

skatt 8 60 85

Årets resultat –246 –210

eKonomisK redoVisning | Finansiella raPPorter
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balansräkning För  
kF ekonoMisk Förening

Not 2010–12–31 2009–12–31
mkr

TIllgÅNgaR  
 

anläggningstillgÅngar 
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 31 39
Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 1 0

Immateriella anläggningstillgångar 10 32 39

inventarier, verktyg och installationer 1 3

övriga materiella anläggningstillgångar 2 0

Materiella anläggningstillgångar 11 3 3

andelar i koncernföretag 27 5 996 6 358
Fordringar hos koncernföretag, räntebärande 1 400 1 400
andelar i intresseföretag 27 75 75
Fordringar hos intresseföretag, räntebärande 9 9
andra långfristiga värdepappersinnehav 27 18 18
Uppskjutna skattefordringar 8 336 273

Finansiella anläggningstillgångar 12 7 834 8 133
Summa anläggningstillgångar 7 869 8 175

omsättningstillgÅngar
Förskott till leverantörer 4 4

Varulager 4 4

Kundfordringar 2 5
Fordringar hos koncernföretag, räntebärande 5 182 4 643
Fordringar hos koncernföretag, ej räntebärande 85 42
övriga kortfristiga fordringar, räntebärande 4 10
övriga kortfristiga fordringar, ej räntebärande 7 5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 14

Kortfristiga fordringar 13 5 296 4 719
Kassa och bank 220 483
Summa omsättningstillgångar 5 520 5 206

SuMMa TIllgÅNgaR 22 13 389 13 381
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Not 2010–12–31 2009–12–31
mkr

EgET KapITal, aVSäTTNINgaR ocH SKulDER

eget KaPital
insatskapital 2 021 1 955
Förlagsinsatser 984 955
reservfond 986 986

Bundet eget kapital 3 991 3 896

balanserad vinst 1 531 1 796

Årets resultat –246 –210

Fritt eget kapital 1 285 1 586
Totalt eget kapital 15 5 275 5 482

garantikapital 16 20 20

övriga avsättningar, ej räntebärande 18 12

avsättningar 18 18 12

långfristiga skulder, räntebärande 2 053 2 051

långfristiga skulder 20 2 053 2 051

leverantörsskulder 29 14
skulder till koncernföretag, räntebärande 1 277 1 162
skulder till koncernföretag, ej räntebärande 84 199
övriga kortfristiga skulder, räntebärande 4 535 4 352
övriga kortfristiga skulder, ej räntebärande 52 51
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 46 38

Kortfristiga skulder 21 6 023 5 816

SuMMa EgET KapITal, aVSäTTNINgaR ocH SKulDER 22 13 389 13 381

poster inom linjen
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
ställda säkerheter 19 1 112 1 112
ansvarsförbindelser 23 131 112

balansräkning För  
kF ekonoMisk Förening, forts.

eKonomisK redoVisning | Finansiella raPPorter
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FöränDring i eget kaPital 
För kF ekonoMisk Förening

Insatskapital Förlagsinsatser Reservfond
Balanserad 

vinst Årets resultat Summa
mkr

utgående balans 2008–12–31 1 893 964 959 1 777 183 5 776

ränta på insatskapital och förlagsinsatser –99 –99
Fondering insatskapital 63 –63 0
övrig disposition av föregående års resultat 27 156 –183 0
minskning av insatskapital –1 –1
minskning av förlagsinsatser –9 –9
Koncernbidrag –10 –10
skatteeffekt på koncernbidrag 3 3
Uppskjuten skatt på ränta 32 32
Årets resultat –210 –210

utgående balans 2009–12–31 1 955 955 986 1 796 –210 5 482

ränta på insatskapital och förlagsinsatser –97 –97
Fondering insatskapital 65 –65 0
övrig disposition av föregående års resultat –210 210 0
ökning av förlagsinsatser 29 29
Koncernbidrag 104 104
skatteeffekt på koncernbidrag –27 –27
Uppskjuten skatt på ränta 31 31
Årets resultat –246 –246

utgående balans 2010–12–31 2 021 984 986 1 531 –246 5 275
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kassaFlöDesanalYs  
För kF ekonoMisk Förening

Not 2010 2009
mkr

Den löpande verksamheten
resultat efter finansiella poster 25 –306 –295
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 25 113 41

–193 –254
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital –193 –254

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
ökning(–)/minskning(+) av rörelsefordringar –45 65
ökning(+)/minskning(–) av rörelseskulder –126 102

Kassaflöde från den löpande verksamheten –363 –87

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag 25 – –518
Försäljning av dotterföretag 25 304 316
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –3 –33
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –1 0
investeringar i finansiella tillgångar –36 –135

Kassaflöde från investeringsverksamheten 265 –370

Finansieringsverksamheten
ökning av förlagsinsatser 29 –
minskning av insatskapital 0 –1
minskning av förlagsinsatser 0 –9
Förändring inlåning sparkassan/medmera –58 –266
övrig förändring av lån –30 956
ränta på insatskapital och förlagsinsatser –97 –99

erhållna koncernbidrag – 72

lämnade koncernbidrag –10 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –166 653

ÅRETS KaSSaFlÖDE –264 196

likvida medel vid årets början 483 287
likvida medel vid årets slut 25 219 483



KF VerKsamhetsberättelse 2010 | 95

reDovisningsPrinciPer  
ocH noter

redovisningsprinciper 96

Noter

Not 1 nettoomsättning 99

Not 2 avskrivningar och nedskrivningar 99

Not 3 operationell leasing 99

Not 4 övriga rörelseintäkter 99

Not 5 andelar i intresseföretags resultat 100

Not 6 andelar i joint ventures resultat 100

Not 7 Finansiella intäkter och kostnader 90

Not 8 skatt 101

Not 9 transaktioner med närstående 102

Not 10 immateriella anläggningstillgångar 103

Not 11 materiella anläggningstillgångar 104

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 106

Not 13 Kortfristiga fordringar 107

Not 14 Kortfristiga placeringar 107

Not 15 eget kapital 107

Not 16 garantikapital 107

Not 17 avsättningar för förmånsbaserade  
pensioner och liknande förpliktelser 108

Not 18 avsättningar 109

Not 19 ställda säkerheter 109

Not 20 långfristiga skulder 110

Not 21 Kortfristiga skulder 110

Not 22 Finansiella instrument  
och finansiell riskhantering 111

Not 23 ansvarsförbindelser 113

Not 24 arvode och  
kostnadsersättningar till revisorer 113

Not 25 Kassaflödesinformation 114

Not 26 anställda och löner 116

Not 27 aktier och andelar 117



96 | KF VerKsamhetsberättelse 2010

eKonomisK redoVisning | redoVisningsPrinCiPer

reDovisningsPrinciPer

Årsredovisningen för KF ekonomisk före ning 
och KFkoncernen är upprättade enligt Års
redovisningslagen med tillämpning av redo
visningsrådets rekommendationer rr1–
rr29 inklusive tillhörande akut grupps 
uttalanden.

Koncernredovisning

Koncernens bokslut omfattar moderföretaget 
och samtliga dotterföretag som ägs till mer än 
50 procent i röstvärde eller där bestämmande 
inflytande på annat sätt föreligger.

Koncernredovisningen upprättas enligt 
förvärvsmetoden, vilket innebär att det egna 
kapitalet – inklusive beräknad andel eget 
kapital i obeskattade reserver – som vid för
värvstillfället fanns i dotterföretaget, elimi
neras i sin helhet. det egna kapitalet i för
värvade företag bestäms utifrån en 
marknadsvärdering av tillgångar och skulder 
vid förvärvstidpunkten. i de fall marknads
värderingen av tillgångar och skulder ger 
andra värden än det förvärvade företagets 
bokförda värden, utgör dessa marknadsvär
den koncernens anskaffningsvärde. i de fall 
anskaffningsvärdet för andelarna i dotter
företaget överstiger det vid förvärvstillfället 
beräknade värdet av nettotillgångarna redo
visas mellanskillnaden som goodwill i 
balansräkningen. Understiger anskaffnings
värdet värdet av nettotillgångarna redovisas 
mellanskillnaden som negativ goodwill.

endast det resultat som uppkommit efter 
förvärvstidpunkten ingår i koncernens egna 
kapital.

i koncernens resultaträkning ingår under 
året förvärvade företag med värden avseende 
tiden efter förvärvet. För under året avyttrade 
företag medtas dess resultat under innehavs
tiden.

Koncerninterna transaktioner avseende 
intäkter, kostnader, fordringar och skulder 
samt orealiserade resultat elimineras.

Intresseföretag och joint venture

Företag där KF har betydande inflytande 
klassificeras som intresseföretag. Vid före
komst av avtalsreglerat samarbete som 
innebär att samägarna har ett gemensamt 
bestämmande inflytande sker klassificering 
som joint venture. i koncernredovisningen 
redovisas intresseföretag och joint ventures 
enligt kapitalandelsmetoden. i koncernens 
resultaträkning utgörs resultatandelar i 
intresseföretag och joint ventures av koncer
nens andel av redovisade resultat före skatt 
justerat för minoritetsintresse, i förekom
mande fall påverkat av avskrivning på över 
och undervärde. andelar i företagens skatt 
redovisas i koncernens skattekostnad.

omräkning av utländska dotter-  
och intresseföretag

Utländska dotter och intresseföretags 
balans och resultaträkningar räknas om 
enligt dagskursmetoden. enligt denna 
metod ska samtliga poster i balansräk
ningen räknas om till balansdagskurs, 
medan samtliga poster i resultaträkningen 
räknas om till genomsnittskurs för perioden. 
härvid uppkomna kursdifferenser redovisas 
inte över resultaträkningen utan har direkt 
påverkat koncernens bundna respektive  
fria reserver. Vid avyttring av dotterföretag  
förs de kursdifferenser som tidigare redo
visats direkt mot eget kapital över resultat
räkningen.

Klassificeringar

anläggningstillgångar, långfristiga skulder 
och avsättningar består i allt väsentligt av 
belopp som förväntas återvinnas eller betalas 
efter mer än tolv månader räknat från balans
dagen. omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder består i allt väsentligt av belopp som 
förväntas återvinnas eller betalas inom tolv 
månader räknat från balansdagen.

allmänna principer för värdering

tillgångar, skulder, avsättningar och derivat 
redovisas till anskaffningsvärdet om inte 
annat framgår enligt nedan.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

i bokslutet värderas fordringar och skulder i 
utländsk valuta till balansdagens kurs eller 
kurs enligt terminssäkring. Kursvinster och 
kursförluster på rörelsefordringar och rörel
seskulder redovisas netto i rörelseresultatet. 
motsvarande netto på finansiella fordringar 
och skulder redovisas bland övriga finan
siella poster.

Derivat

Koncernens valutaflöden är främst en effekt 
av varuinköp i utländska valutor. För att 
valutasäkra dessa flöden används termins
kontrakt, valutaswappar och optioner. För 
att förändra räntestrukturen i den underlig
gande finansiella nettoskulden används  
räntederivat, Frakontrakt och futures.

orealiserade värdeförändringar på deri
vatinstrument som används för valutasäk
ring av kommersiella flöden respektive  
säkring av ränterisk omvärderas inte på 
balans dagen utan redovisas till sitt anskaff
ningsvärde. ränteintäkter och räntekostna
der som resulterar från dessa derivat redo
visas löpande under räntenettot.

Immateriella och materiella  
anläggningstillgångar

materiella och immateriella anläggnings
tillgångar värderas till anskaffningskostnad 
med avdrag för avskrivningar enligt plan och 
eventuella nedskrivningar. avskrivningar 
enligt plan baseras på tillgångarnas anskaff
ningsvärden och beräknade ekonom iska 
livslängd. om det finns indikationer på  
värdenedgång görs en bedömning av åter
vinningsvärdet. om återvinningsvärdet 
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understiger det bokförda värdet görs ned
skrivning till detta belopp.

För materiella och immateriella anlägg
ningstillgångar tillämpas följande avskriv
ningsprocent:

byggnader och  
markanläggningar 1–5%
Fastighetsinventarier 10%
maskiner och inventarier 10–33%
Patent och övriga  
immateriella rättigheter 5–33%
goodwill 10–20%

Förbättringsutgifter på annans fastighet 
skrivs av med hänsyn till den period som 
hyresförhållandet kan antas kvarvara, dock 
maximalt 20 år.

Vid förvärv av strategisk karaktär, till  
exempel för att få tillgång till nya marknader, 
tillämpas för goodwill en avskrivningstid på 
upp till 10 år.

Finansiella anläggningstillgångar

aktier och andelar som är anläggningstill
gångar värderas individuellt. om det finns 
indikationer på värdenedgång görs en 
bedömning av återvinningsvärdet. om  
återvinningsvärdet understiger det bokförda 
värdet görs nedskrivning till detta belopp.

Varulager

Varulager värderas till det lägsta av anskaff
ningsvärde och nettoförsäljningsvärde.  
inkuransrisker har därvid beaktats.

Kundfordringar

Kundfordringar tas upp till det belopp som efter 
en försiktig bedömning beräknas bli betalt.

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga räntebärande placeringar och 
omsättningsaktier inklusive fondandelar 

värderas kollektivt enligt den så kallade 
portföljmetoden till det lägsta av anskaff
ningsvärdet och verkligt värde.

avsättningar

legala och informella förpliktelser till följd av 
inträffade händelser och som på balansdagen 
är sannolika till sin förekomst, men ovissa till 
belopp eller tidpunkt, har redovisats som 
avsättningar. avsättning redovisas med det 
belopp som motsvarar den bästa bedöm
ningen av den utbetalning som krävs för att 
reglera åtagandet. när utflödet av resurser 
bedöms ske långt fram i tiden diskonteras 
det förväntade framtida kassaflödet och 
avsättningen redovisas till nuvärde. diskon
teringsräntan motsvarar marknadsräntan 
före skatt samt beaktar de risker som är för
knippade med skulden. den successiva 
ökningen av det avsatta beloppet som nuvär
deberäkningen medför redovisas som ränte
kostnad i resultaträkningen. avsättningarna 
omprövas vid varje bokslutstillfälle.

en avsättning för omstrukturering redovi
sas när koncernen har fastställt en utförlig 
och formell omstruktureringsplan och 
omstruktureringen antingen har påbörjats 
eller blivit offentligt tillkännagiven. ingen 
avsättning görs för framtida rörelsekostnader. 
en avsättning för framtida förlustkontrakt 
redovisas när de förväntade fördelarna som 
koncernen väntas erhålla från kontraktet är 
lägre än de oundvikliga kostnaderna för att 
uppfylla förpliktelserna enligt kontraktet.

pensioner

Pensionsskulder beräknas i enlighet med 
redovisningsrådets rekommendation rr 29 
ersättningar till anställda. i enlighet härmed 
upprättas aktuariella beräkningar för för
månsbestämda planer enligt den så kallade 
Projected unit credit method, vilket innebär 
att pensionskostnaden fördelas under den 

anställdes yrkesverksamma liv. nuvärdet av 
förpliktelser avseende oantastbara förmåner 
för nuvarande och tidigare anställda beräk
nas årligen baserat på aktuariella antagan
den som fastställs i anslutning till boksluts
tidpunkten. i koncernens balansräkning 
redovisas, för fonderade planer, pensions
åtagandet netto efter avdrag för planens för
valtningstillgångar värderade till marknads
värde. Fonderade planer med nettotillgångar, 
det vill säga med tillgångar överstigande åta
gandena, redovisas som finansiell anlägg
ningstillgång, i annat fall som avsättning. 
aktuariella vinster och förluster fördelas över 
de anställdas genomsnittliga återstående 
beräknade anställningstid i den mån de för 
respektive plan ligger utanför den 10pro
centiga så kallade korridoren.

Intäkter

intäkter redovisas när inkomsten kan beräk
nas på ett tillförlitligt sätt och när väsentliga 
risker och förmåner förknippade med varan/
tjänsten överförts till motparten. intäkterna 
redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas med 
avdrag för lämnade rabatter.

Skatt

Koncernens skatt utgörs av summan av aktu
ell skatt och uppskjuten skatt. aktuell skatt 
utgörs av skatt som ska betalas eller erhållas 
avseende aktuellt år samt justeringar av tidi
gare års aktuella skatt. Uppskjuten skatt 
beräknas med utgångspunkt i temporära 
skillnader mellan redovisade och skattemäs
siga värden på tillgångar och skulder enligt 
balansräkningsansatsen. Uppskjutna skatte
fordringar redovisas i den utsträckning det är 
sannolikt att de kan utnyttjas inom en över
skådlig framtid. skatt redovisas i resultat
räkningen, utom i de fall den underliggande 
transaktionen redovisas i eget kapital.
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leasing

leasingavtal vari de ekonomiska riskerna 
och förmånerna som är förknippade med 
ägandet i allt väsentligt är överförda till 
leasetagaren definieras som finansiellt  
leasingavtal. om så ej är fallet är det fråga 
om operationell leasing. tillgångar som för
hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas 
som anläggningstillgångar i koncernens 
balansräkning till verkligt värde vid leasing
periodens början eller till nuvärdet av mini
mileaseavgifterna om detta är lägre. Förplik
telserna att betala framtida leasingavgifter 
redovisas som långa respektive kortfristiga 
skulder. de leasade tillgångarna skrivs av 
över tillgångarnas ekonomiska livslängd, 
medan leasingbetalningarna fördelas mel
lan ränta och amortering av skulderna. rän
tekostnaderna redovisas i resultaträkningen. 
leasingavgifter som erläggs under operatio

nella leasingavtal kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden.

Räntebärande respektive  
icke räntebärande

tillgångar och skulder uppdelas i räntebä
rande respektive icke räntebärande. ränta 
likställes ej med utdelning och av denna 
anledning redovisas "anläggningsaktier" 
som icke räntebärande. omsättningsaktier 
redovisas som räntebärande eftersom avsik
ten med innehavet är kortsiktigt och place
ringen är gjord för att få en förräntning som 
kan likställas med ränta. skuld och fordran 
för lämnat koncernbidrag och utdelning 
redovisas som räntebärande.

Kontokurantfordringar respektive skulder

KFkoncernen och konsumentföreningarna 
har ett gemensamt avräknings system – 

 kontokurantsystemet. systemet används för 
avräkning av varuleveranser och övrig faktu
rering.

Kassaflödesanalys

Vid redovisning av kassaflöde från den 
löpande verksamheten har den indirekta 
metoden tillämpats. likvida medel beräknas 
som summan av kassa och bank samt kort
fristiga placeringar. Kortfristiga placeringar 
klassificeras som likvida medel med 
utgångspunkten att de har en obetydlig risk 
för värdefluktuationer och att de lätt kan 
omvandlas till kassamedel.

Fastställande av resultat-  
och balansräkning

resultat och balansräkningen kommer att 
fastställas på KFs ordinarie föreningsstämma.

eKonomisK redoVisning | redoVisningsPrinCiPer
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noter

not 1 Nettoomsättning

Koncernen

mkr 2010 2009

dagligvarugruppen 32 536 32 921

mediegruppen 1 890 1 865

Fastighetsgruppen 553 621

investgruppen 1 954 2 177

övriga bolag 309 266

elimineringar –583 –641

Summa nettoomsättning KF-koncernen 36 659 37 209

not 4 Övriga rörelseintäkter

Koncernen Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

reavinst vid avyttring av fastigheter 227 85 – –

Provisionsintäkter spel, biljetter m.m. 115 114 – –

övrigt 337 290 90 38

Summa övriga rörelseintäkter 679 489 90 38

den operationella leasingen hänförs framförallt till hyra av butiks och 
lagerlokaler. inom koncernen finns ett stort antal hyreskontrakt för butiker 
och övriga lokaler som till sin karaktär skiljer sig åt vad gäller till exempel 
avtalstider och indexuppräkningar. de flesta avtalen kan vid leasingperio
dens slut förlängas till en avgift som överensstämmer med en marknads
mässig avgift. i vissa hyresavtal ingår en variabel avgift som utgörs av en 
omsättningsbaserad del.

Kostnadsförda avgifter för operationella leasingavtal:

Koncernen Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009
Årets leasingkostnad 1 623 1 315 29 34
varav minimilease
avgifter 1 562 1 191 29 34

varav variabla avgifter 62 124 0 0

Förfall till betalning avseende operationella leasingavtal:

Koncernen Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

inom ett år 1 620 1 272 42 8
mellan ett år och 
fem år 5 400 4 080 110 30

längre än fem år 2 579 1 772 0 0

Summa 9 599 7 124 152 38

not 2 avskrivningar och nedskrivningar

avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar ingår med följande värden:

Koncernen Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

Kostnad för sålda varor –149 –190 0 0

Försäljningskostnader –555 –466 0 –

administrationskostnader –91 –69 –9 –3

övriga rörelsekostnader –5 –6 0 0

Summa –801 –731 –9 –3

not 3 operationell leasing



100 | KF VerKsamhetsberättelse 2010

eKonomisK redoVisning | noter

noter

not 7 Finansiella intäkter och kostnader

Koncernen Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

resultat från andelar i koncernföretag:

Utdelningar 0 60

realisationsresultat 5 –27

nedskrivningar –103 –10

Summa –97 23

resultat från övriga finansiella  
anläggningstillgångar:

Utdelningar 16 36 2 1

räntor 21 8 0 0

realisationsresultat 3 0 0 0

nedskrivningar –17 –21 0 0
Återföring av nedskrivningar avseende  
finansiella annläggningstillgångar 2 5 0 0

Summa 24 28 2 1

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter:

Utdelningar 7 7 0 0

räntor 208 218 153 159
rearesultat vid försäljning av finansiella  
omsättningstillgångar 39 –19 0 0
Återföring av nedskrivningar avseende  
finansiella omsättningstillgångar 52 146 0 0

Summa 305 352 153 159

räntekostnader och liknande resultatposter:

Koncernföretag –23 –46

övriga företag –206 –263 –152 –234

Summa –206 –263 –177 –280

Summa finansiella intäkter och kostnader 123 117 –119 –97

varav resultat från koncernföretag ingår  
med följande:

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 151 157

Summa 151 157

not 5 andelar i intresseföretags resultat

Koncernen  Resultat före skatt

mkr 2010 2009

barnens bokklubb ab –1 1

månadens bok hb 3 5

Coop norden trading as –3 1

stenungs torg Fastighets ab 3 2

Kronans droghandel retail ab 41 –13

övriga intresseföretag 2 2

Summa andelar i intresseföretags resultat 46 –2

not 6 andelar i joint ventures resultat

Koncernen  Resultat före skatt
mkr 2010 2009

Kvarnholmens Utvecklings ab 71 42

Summa andelar i joint ventures resultat 71 42
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not 8 Skatt

skatt på årets resultat:

Koncernen Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

aktuell skatt 6 –7 0 0

Uppskjuten skatt 76 –15 60 85

Summa 82 –22 60 85

Uppskjuten skatt på utdelning från moderföretaget tas direkt mot eget kapital.

samband mellan periodens skatt och redovisat resultat före skatt:

Koncernen Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

redovisat resultat före skatt 26 251 –306 –295

skatt enligt aktuell skattesats, 26,3% ¹) –7 –66 80 78

skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:

av/nedskrivning på koncernmässig goodwill –13 –7 0

nedskrivning av aktier och fastigheter –12 2 –27 –4

avsättning/reservering, ej avdragsgill –9 –6 0

övriga ej avdragsgilla kostnader –31 –33 –4 –3

skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter:
Upplösning av avsättning/reservering,  
ej avdragsgill 37 44 0

Utdelning på aktier och andelar 7 22 0 16

övriga ej skattepliktiga intäkter 45 31 22 17

Försäljning av aktier, fastighet och bostadsrätt:

skatteeffekt försäljning av aktier 58 54 1 –7

skatteeffekt försäljning av fastighet och bostadsrätt 4 –39 0

utnyttjade underskottsavdrag:
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade  
underskottsavdrag 25 3 0
Underskott för vilka underskottsavdrag  
omvärderats/ej redovisats –1 –22 0

Justering av aktuell skatt för tidigare perioder –16 –14 –13 –12

Justering av uppskjuten skatt för tidigare perioder –2 2 0
Justering för skatt i intresseföretag  
och joint ventures 7 –2 0

övrigt, netto –11 9 0

Summa redovisad skatt 82 –22 60 85

¹) aktuell skattesats har beräknats med utgångspunkt från gällande skattesats för moderföretaget.
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not 9 Transaktioner med närstående

KFkoncernen har närståenderelationer med dotterföretag, intresseföretag, 
joint ventures samt med styrelseledamöter och koncernledning. innehav 
av dotterföretag, intresseföretag och joint ventures framgår enligt not om 
aktier och andelar. KFkoncernen har gjort vissa åtaganden till förmån för 
intresseföretag/joint ventures. Ytterligare information härom framgår av 
not om ansvarsförbindelser.

som ekonomisk förening har KF till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilka medlem
marna deltar. i enlighet härmed har inköp eller försäljning av varor och 
tjänster under räkenskapsåret skett mellan KFkoncernen och medlem
mar i moderföretaget. På samma sätt medverkar medlemmarna i finan
sieringen av föreningen, till exempel via tecknade förlagsinsatser och  
inlåning via koncernens internbankverksamhet. dessa transaktioner har 
skett i enlighet med föreningens ändamål. Utöver varuförsörjning och 
konceptutveckling erbjuder KF föreningarna till exempel specialistkompe
tens inom fastighetsrelaterade tjänster, redovisningstjänster, rådgivning  
i finansieringsfrågor, administration och marknadsföring avseende 

 medmerakortet samt kortinlösen avseende bankkort och betal och 
 kreditkort. 

några transaktioner med styrelseledamöter och koncernledning utöver 
lön och andra ersättningar har inte förekommit.

Försäljning av varor och tjänster till intresseföretag och joint ventures:

Koncern Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

intresseföretag 20 1 1 –

Joint ventures – – – –

inköp av varor och tjänster från intresseföretag och joint ventures: 

Koncern Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

intresseföretag 54 33 – –

Joint ventures – – – –

not 8 Skatt forts.

avdragsgill temporär skillnad/underskottsavdrag som ej föranlett redovisning av uppskjuten skattefordran:

Koncernen Moderföretaget
mkr 2010 2009 2010 2009
Underskottsavdrag 118 153

Summa 118 153 0 0

Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar klassificerat per balansräkningskategori:

Koncernen Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

uppskjuten skatteskuld ¹)

övriga anläggningstillgångar (inkl ev.  
obeskattade reserver) 173 160

avsättningar och långfristiga skulder 0 1

Summa 173 161 0 0

uppskjuten skattefordran

Finansiella anläggningstillgångar 10 9

övriga anläggningstillgångar 54 21

avsättningar och långfristiga skulder 18 17

omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 1

skattemässiga underskottsavdrag 1 102 999 336 273

Summa 1 185 1 046 336 273

uppskjuten skattefordran, netto 1 012 885 336 273

¹) i balansräkningen har uppskjuten skatteskuld kvittats mot uppskjuten skattefordran.
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not 10 Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen

Balanserade 
utgifter för 

utvecklings- 
arbeten

patent,  
licenser, 

varumärken 
samt liknande 

rättigheter

Hyresrätter 
och liknande 

rättigheter goodwill

pågående  
immateriella 
anläggnings- 

tillgångar

Övriga  
immateriella 
anläggnings- 

tillgångar

Summa  
immateriella 
anläggnings- 

tillgångar

mkr

ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 626 218 26 807 4 1 1 680

nyanskaffningar 97 19 2 48 66 0 232

avyttringar, utrangeringar, nedläggningar –11 –10 –1 0 0 0 –22

omklassificeringar/förvärvade företag –108 22 0 0 23 0 –64

Kursdifferenser –1 0 0 –4 0 0 –4

Summa anskaffningsvärde 603 249 27 852 92 1 1 821

ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början –272 –141 –18 –300 0 0 –730

avyttringar, utrangeringar, nedläggningar 11 11 0 0 0 0 22

omklassificeringar/förvärvade företag 52 –14 0 0 0 0 39

Årets avskrivning enligt plan –74 –37 –3 –69 0 0 –184

Kursdifferenser 0 0 0 4 0 0 3

Summa avskrivningar enligt plan –283 –181 –21 –366 0 0 –850

ackumulerade nedskrivningar:

Vid årets början –33 –10 0 –33 0 –1 –76

omklassificeringar/förvärvade företag 33 0 0 0 0 0 33

Årets nedskrivningar ¹) 0 –2 0 –3 –19 0 –24

Kursdifferenser 0 0 0 1 0 0 1

Summa nedskrivningar 0 –12 0 –35 –19 –1 –67

Redovisat värde vid årets slut 320 55 6 451 73 0 905

Redovisat värde vid årets början 321 67 8 474 4 0 874

¹) Årets nedskrivningar om –24 mkr redovisas på raden administrationskostnad –22 mkr och raden kostnad sålda varor –2 mkr. Föregående år redovisades –3 mkr på raden kostnad sålda varor.

Moderföretaget

Balanserade 
utgifter för 

utvecklings- 
arbeten

patent,  
licenser, 

varumärken 
samt  

liknande  
rättigheter

Summa  
immateriella 
anläggnings- 

tillgångar

mkr

ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 46 2 48

nyanskaffningar 0 1 1

Summa anskaffningsvärde 46 3 49

ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början –7 –2 –9

Årets avskrivning enligt plan –8 0 –8

Summa avskrivningar enligt plan –15 –2 –17

Redovisat värde vid årets slut 31 1 32

Redovisat värde vid årets början 39 0 39
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not 11 Materiella anläggningstillgångar 1)

Koncernen Byggnader

Mark  
och mark-

anlägg-
ningar

Förbätt-
rings-

utgifter på 
annans

fastighet

Maskiner 
och

andra  
tekniska
anlägg-
nings- 

tillgångar

Inventa-
rier,

verktyg 
och

installa-
tioner

Finansiell
leasing

pågående
nyanlägg-

ningar

Övriga
materiella

anlägg-
nings- 

tillgångar

Summa
materiella

anlägg-
nings- 

tillgångar

mkr

ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 3 323 728 12 254 5 213 5 981 7 10 523

nyanskaffningar, aktiverade utgifter 20 14 14 57 537 0 563 1 1 206

avyttringar, utrangeringar –239 –99 0 –198 –217 0 –29 0 –782

omklassificeringar/förvärvade företag 791 150 –11 5 480 –5 –1 352 2 61
Kursdifferenser 0 0 0 0 –2 0 0 0 –2

Summa anskaffningsvärde 3 895 793 16 119 6 011 0 162 10 11 006

ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början –295 –54 –5 –133 –3 142 –4 0 –6 –3 639

avyttringar och utrangeringar 37 12 0 117 182 0 0 0 348

omklassificeringar/förvärvade företag –62 0 5 –4 –9 4 0 1 –65

Årets avskrivning enligt plan –26 –26 –1 –18 –519 0 0 –1 –591

Kursdifferenser 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Summa avskrivningar enligt plan –346 –68 –1 –38 –3 487 0 0 –6 –3 946

ackumulerade nedskrivningar:

Vid årets början –51 –3 0 0 –19 0 0 0 –72

avyttringar och utrangeringar 7 –1 0 0 –2 0 0 0 4

Årets nedskrivningar 0 0 0 0 1 0 –5 0 –4

Summa nedskrivningar –44 –4 0 0 –20 0 –5 0 –72

Redovisat värde vid årets slut 3 505 721 15 80 2 504 0 158 5 6 988

Redovisat värde vid årets början 2 977 671 7 120 2 053 2 981 1 6 812

1) inkluderar anläggningstillgångar klassificerade som förvaltningsfastigheter.

Moderföretaget

Inven-
tarier, 

verktyg 
och instal-

lationer

Övriga 
materiella 

anlägg-
nings-

tillgångar

Summa 
materiella 

anlägg-
nings-

tillgångar

mkr

ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 16 0 16

nyanskaffningar, aktiverade utgifter 1 0 1

avyttringar, utrangeringar –1 0 –1

omklassificeringar –2 2 0

Summa anskaffningsvärde 14 2 16

ackumulerade avskrivningar  
enligt plan:

Vid årets början –13 0 –13

avyttringar och utrangeringar 1 0 1

Årets avskrivning enligt plan –1 0 –1

Summa avskrivningar enligt plan –13 0 –13

Redovisat värde vid årets slut 1 2 3

Redovisat värde vid årets början 3 0 3

Taxeringsvärden  Koncernen  Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

byggnader 2 020 1 848 – –
mark och mark
anläggningar 1 090 724 – –

Summa 3 110 2 572 – –
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not 11 Materiella anläggningstillgångar forts.

Förvaltningsfastigheter – Verkligt värde och dess förändring:

Koncernen

mkr 2010 2009

Vid årets början 2 053 1 255

omklassificering till rörelsefastigheter 152

nyanskaffningar 38 304

investeringar i fastigheterna 395 475

avyttringar –258

Vid årets slut 2 422 2 053

Värdeförändring 42 19

Verkligt värde har i huvudsak fastställts baserat på interna bedömningar. 
ett fåtal externa väderingar har genomförts för att kalibrera väderings
processen. 
Värdet har bedömts med hjälp av följande värderingsmetoder:
•  marknadsvärdering på 80 procent av värdet för förvaltningsfastig

heterna, i huvudsak genom kassaflödeskalkyler, där fastighetens 
 framtida driftnetton och bedömda restvärden nuvärdeberäknas.

•  Cirka 20 procent av beståndet avser mark, byggrätter och exploate  
ringsfastigheter, där värdet bedömts med ledning av genomförda  
försäljningar av likvärdiga fastigheter/byggrätter på marknaden. 

antagen direktavkastning för beräkning av restvärde:

Kategori 2010 2009
Köpcentrum 6,0%–6,75% 6,75%–7,5%
Volymhandel 6,5%–7,35% 6,75%–7,0%
Utvecklingsfastigheter/
övriga n/a 7,0%–8,25%

antagen kalkylränta för diskontering av kassaflöde:
Kategori 2010 2009
Köpcentrum 8,0%–8,75% 8,75%–9,5%
Volymhandel 8,5%–9,35% 8,75%–9,0%
Utvecklingsfastigheter/
övriga n/a 9,0%–10,25%

Förvaltningsfastigheters påverkan på periodens resultat
Koncernens hyresintäkter avseende förvaltningsfastigheterna uppgår  
till 103,5 mkr (71). driftnettot är 27,7 mkr (33,6). 

direkta kostnader för outhyrda ytor i koncernen uppgår till 12,2 mkr (16).
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not 12 Finansiella anläggningstillgångar

Koncernen

andelar i
intresse-

företag

Fordringar 
hos

intresse-
företag

andelar i
joint  

ventures

Fordringar 
hos joint  
ventures 

andra  
långfristiga 

värde-
pappers- 
innehav

upp-
skjutna
skatte-

fordringar

andra 
långfristiga 
fordringar

Summa
finansiella

anlägg-
nings-

tillgångar

mkr

ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 221 9 172 58 377 885 463 2187

tillkommande tillgångar/fordringar 57 0 70 148 42 185 194 696

avgående tillgångar/reglerade fordringar –12 0 33 –16 –17 –61 –217 –290

omklassificeringar/förvärvade företag 0 0 –127 –39 0 2 0 –164

Kursdifferenser 0 0 0 0 0 0 –5 –5

Summa anskaffningsvärde 265 9 149 151 402 1 011 435 2 424

ackumulerade uppskrivningar:

Vid årets början 0 0 0 0 0 0 0 0

avgående tillgångar/ reglerade fordringar –2 0 0 0 0 0 0 –2

Summa uppskrivningar –2 0 0 0 0 0 0 –2

ackumulerade nedskrivningar:

Vid årets början 0 0 0 0 –151 –1 –1 –154

Under året återförda nedskrivningar 0 0 0 0 2 0 0 2

Årets nedskrivningar 0 0 0 0 –13 0 –7 –19

Summa nedskrivningar 0 0 0 0 –162 –1 –7 –171

Redovisat värde vid årets slut 263 9 149 151 240 1 011 428 2 250

Redovisat värde vid årets början 221 9 172 58 227 885 462 2 034

Moderföretaget

andelar i
koncern-

företag

Fordringar 
hos

koncern-
företag

andelar i
intresse-

företag

Fordringar 
hos

intresse-
företag

andra 
lång-

fristiga 
värde-

pappers-
innehav

upp-
skjutna
skatte-

fordringar

Summa
finansiella

anlägg-
nings-

tillgångar

mkr

ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 7 375 1 400 75 9 18 273 9 149

tillkommande tillgångar/fordringar –260 0 0 0 0 64 –196

Summa anskaffningsvärde 7 116 1 400 75 9 18 336 8 953

ackumulerade nedskrivningar:

Vid årets början –1 017 0 0 0 0 0 –1 017

Årets nedskrivningar –103 0 0 0 0 0 –103

Summa nedskrivningar –1 120 0 0 0 0 0 –1 120

Redovisat värde vid årets slut 5 996 1 400 75 9 18 336 7 834

Redovisat värde vid årets början 6 358 1 400 75 9 18 273 8 133
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not 13 Kortfristiga fordringar

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

Kundfordringar 1 499 1 444 2 5

Utlåning medmera bank 358 322

övriga fordringar 857 1 047 7 5
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 881 478 16 14

Kontokurantfordringar externt 4 10 4 10

Fordringar hos intresseföretag 1 1 0 0

Fordringar hos joint ventures 152 90 0 0

Fordringar hos koncernföretag 1 776 1 512

Kontokurantfordringar koncernföretag 3 491 3 173

Summa kortfristiga fordringar 3 753 3 392 5 296 4 719

Förutbetalda kostnader och upplupna  
intäkter består av:

Förutbetalda hyror 413 137 4 0

Poster relaterade till försäkringsverksamhet 38 43

bonus från leverantörer 130 62

Kedjeavgifter detaljhandelsdrivande föreningar 0 4

övrigt 299 232 12 14

Summa 881 478 16 14

not 16 garantikapital

i samband med att KF den 1 februari 1987 övertog huvuddelen av  
oKföreningarnas och andra intressenters insatser i oKförbundet träffa
des överenskommelsen att de frigjorda medlen skulle placeras i KF  
ekonomisk förening som garantikapital. lånet på 20 mkr är bundet till 
den 1/1 2013 och är lämnat utan säkerhet.

not 15 Eget kapital

enligt KFs stadgar deltar varje medlem (konsumentförening) med minst 
en insats på 10 000 kr. Konsumentförening ska varje år till sitt insatskonto 
i KF överföra 2/3 av överskottsmedel hänförbart till, av KFs ordinarie 
stämma, beslutad förräntning på insatskapitalet. medlem som utträder 
eller utesluts ur KF kan, efter styrelsens medgivande, få ut sina insatser. 
medlem får vidare efter anmälan till KFs styrelse, överlåta sin insats helt 
eller delvis till annan medlem. 

Utöver medlemsinsatser har kapital tillförts i form av förlagsinsatser. 
syftet med förlagsinsatser är att ge KF ett riskbärande eget kapital som 
vid förenings upplösning ska ha rätt efter föreningens fordringsägare men 
rätt framför medlemsinsatserna. Förlagsinsats får inlösas tidigast fem år 
från det att tillskottet gjordes. Från innehavarens sida gäller en uppsäg
ningstid av minst två år. Förlagsinsatser förräntas i enlighet med utfär
dade förlagsandelsbevis. 

reservfondens syfte är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt 
för täckning av balanserad förlust. balanserade vinstmedel utgörs av 
föregående års fria egna kapital efter eventuell reservfondsavsättning och 
efter att eventuell vinstutdelning lämnats.

not 14 Kortfristiga placeringar

 Koncernen Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

obligationer och certifikat 3 201 3 189 – –

aktier och andelar 996 1 014 – –

Summa kortfristiga placeringar 4 197 4 203 – –
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not 17 avsättningar för förmånsbaserade pensioner och liknande förpliktelser 

KF har per årsskiftet förmånsbestämda pensionsplaner, vilka tryggats via 
stiftelsen KP Pension & Försäkring. dessa planer tillhandahåller förmåner 
baserade på de ersättningar och den anställningstid de anställda har vid 

eller nära pensionering. nedan lämnas upplysningar om de viktigaste för
månsbaserade pensionsplanerna. Kostnaden för pensioner ingår i sin 
helhet i rörelseresultatet. 

belopp redovisade i resultaträkningen:

Koncernen

mkr 2010 2009
Kostnad avseende tjänstgöring under innevarande 
period –44 –50

räntekostnad –137 –110

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 116 105

aktuariella vinster/förluster, netto –42

Kostnad avseende avtalspensioner –21 –61

reduceringar och regleringar 10

Summa –86 –148

Faktisk avkastning på förvaltningstillgångar har under året 
uppgått till 10,4% (3,5).

avsättning för pensioner:

Koncernen

mkr 2010 2009
Fonderade pensionsplaner redovisade som lång
fristig fordran 169 217

Summa 169 217

avstämning av balansräkning:
Koncernen

mkr 2010 2009

nettofordran vid årets början 217 236

nettokostnad redovisad i resultaträkningen –86 –149

inbetalda avgifter 38 130

Nettofordran vid årets slut 1) 169 217

1) På nettofordran vid årets slut har även särskild löneskatt bokats.

Åtagande:

Koncernen

mkr 2010 2009

nuvärde av helt eller delvis fonderade förpliktelser –3 072 –3 327

Verkligt värde av förvaltningstillgångar 3 243 3 299
Nettovärde 170 –28

oredovisade aktuariella förluster/vinster –1 245

Nettofordran vid årets slut 169 217

Viktigare aktuariella antaganden:

Koncernen Sverige

% 2010 2009

diskonteringsränta 1) 4,5 4,0

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 2) 4,5 3,6

Förväntad löneökning 3,0 3,0

Förväntad inflation 2,0 2,0

1) KF har vid bestämmandet av diskonteringsränta utgått ifrån räntesituationen för bostads
obligationer med lämplig löptid.

2) Återspeglar långfristig beräknad avkastning på förvaltningstillgångar enligt stiftelsens 
placeringsriktlinjer. har beräknats efter avdrag för administrativa kostnader och  
tillämpliga skatter.
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not 18 avsättningar

Koncernen pensioner 1)

garanti-
åtaganden 

MedMera-
premie 2)

omstruk-
turerings-

kostnader 3)

Övriga
avsättningar 

Summa
avsättningar

mkr

Vid årets början 19 12 77 146 88 342

Periodens avsättningar 0 15 –1 56 31 102

ianspråktagna avsättningar 0 –6 0 –99 –6 –111

Återförda avsättningar 0 –4 –39 –16 –6 –65

Vid årets slut 19 17 37 86 107 267

Moderföretaget
Övriga  

avsättningar
Summa  

avsättningar

mkr

Vid årets början 12 12

Periodens avsättningar 7 7

ianspråktagna avsättningar –1 –1

Vid årets slut 18 18

1) se vidare not 17 avseende förmånsbestämda pensionsplaner.
2) Köp via medlemskortet Coop medmera genererar poäng till dess innehavare. avsättning har gjorts baserat 

på genererade ej inlösta poäng vid årsskiftet och med hänsyn till inlösenfrekvens och giltighetstid.
3) avser framförallt i dagligvarugruppen gjorda avsättningar avseende hyreskostnader för ej nyttjade lokaler.

not 19 Ställda säkerheter

Koncernen Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

till egen förmån:

ställda säkerheter för skulder:

aktier i dotterbolag 2 146 1 981 1 112 1 112

Fastighetsinteckningar 59 70 – –

Företagsinteckningar 73 54 – –

summa ställda säkerheter för skulder 2 278 2 105 1 112 1 112

ställda säkerheter för outnyttjad  
checkräkningskredit:

Företagsinteckningar 20 26 – –

ställda säkerheter för annat än skulder:

Företagsinteckningar 95 95 – –

Värdepapper 133 174 – –

summa ställda säkerheter för annat än skulder 228 269 – –

Summa ställda säkerheter 2 526 2 400 1 112 1 112

KF invest Förvaltning ab ställde per 31/12 2009 en depå, innehållande 
räntebärande instrument till ett värde av 1 862 mkr, som säkerhet för en 
garanti på 1 700 mkr utställd av swedbank till förmån för medmera 
bank ab. denna säkerhet är ej längre utställd. 
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not 20 långfristiga skulder

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

Medlemsinlåning:

 5årslån 1) 253 251 253 251

Summa medlemsinlåning 253 251 253 251

övriga långfristiga skulder: 2)

 Checkräkningskredit 14 5 – –

 skulder till kreditinstitut 1 817 1 879 1 800 1 800

 övriga skulder 80 13 – –

Summa långfristiga skulder 2 164 2 148 2 053 2 051

1) den del av KFs 5årslån som förfaller senare än ett år. se vidare not 21 avseende medlemsinlåning.
2) övriga långfristiga skulder med förfall senare än 5 år uppgår till 32 mkr. resterande övriga långfristiga 

skulder förfaller mellan 1 och 5 år från balansdagen.

not 21 Kortfristiga skulder

Koncernen Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

Medlemsinlåning: 1)

 sparkassan 3 361 3 354 3 361 3 354

 5årslån 183 196 183 196

Summa medlemsinlåning 3 544 3 550 3 544 3 550

övriga kortfristiga skulder:

inlåning medmera bank 1 356 1 375 0 0

skulder till kreditinstitut 260 257 0 0

Förskott från kunder 150 156 0 0

leverantörsskulder 3 552 3 400 29 14

skulder till koncernföretag 507 479

skulder till joint ventures 56 129 0 0

Kontokurantskulder externt 990 802 990 802

skatteskulder 12 38 0 0

övriga skulder 692 624 52 51

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 793 1 812 46 38

Kontokurantskulder koncernföretag 854 882

Summa övriga kortfristiga skulder 8 861 8 593 2 479 2 266

Summa kortfristiga skulder 12 405 12 143 6 023 5 816

upplupna kostnader och förutbetalda  
intäkter består av:

Personalrelaterade kostnader 813 829 23 11

Premiereserv i försäkringsverksamhet 104 117 – –

levererade ännu ej fakturerade varor 153 202 0 0

övrigt 723 664 23 27

Summa 1 793 1 812 46 38

1)  medlemsinlåningen består huvudsakligen av sparmedel från medlemmarna i konsumentföreningarna men också av placeringar 
från vissa anslutna medlemsorganisationer. sparmedel i KFs sparkassa fördelar sig på ett antal olika räkningar. långivare avse
ende KFs 5årslån har rätt att efter utgången av första femårsperioden låta medlen kvarstå till något reducerad ränta med ett års 
uppsägningstid. långivare kan också välja att låta medlen kvarstå i ny femårsperiod till oförändrade villkor. den del av KFs 5års
lån som förfaller senare än ett år redovisas som långfristig.
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not 22 Finansiella instrument och finansiell riskhantering

Finansiella instrument
inom ramen för KFs kapitalförvaltningsverksamhet har KF en portfölj av 
finansiella instrument. Portföljen innehåller huvudsakligen räntebärande 
instrument, såsom företagscertificat och obligationer, med kort duration. 
KF har även innehav i noterade och onoterade aktier samt andelar i risk
kapitalbolag och fonder med absolut avkastningsmål. marknadsvärdet 
för den totala förvaltningsportföljen uppgick vid årsskiftet till 4 522 mkr 
(4 472). 

KF använder olika finansiella instrument för att begränsa effekterna av 
fluktuationer i räntesatser och växelkurser. 
enligt följande framgår redovisade och verkliga värden per typ av ränte
bärande finansiellt instrument. För kapitalförvaltningsportföljen, exklu
sive innehaven i riskkapitalbolag och onoterade aktier, tillämpas portfölj
värdering. Verkligt värde anges därför endast för hela portföljen. 

tabellen inkluderar inte ej räntebärande instrument för vilka redovisat 
värde överensstämmer med verkligt värde, exempelvis kundfordringar 
och leverantörsskulder.

Finansiella instrument redovisade i balansräkningen:

Redovisat värde Verkligt värde 1)

mkr 2010 2009 2010 2009

Tillgångar:

onoterade aktier 36 28 36 28
innehav i riskkapitalbolag 
och övriga långfristiga 
 placeringar 325 269 325 269

361 297 361 297

aktier och aktiefonder 476 456

obligationer 3 091 2 881
Finansiella tillgångar med 
absolut avkastningsmål 520 558

Certifikat 110 308

4 197 4 203 4 197 4 203

Utlåning medmera bank 358 322 358 322

Kassa och bank 591 892 591 892
övriga räntebärande 
 tillgångar 672 585 672 585

Tillgångar totalt 6 179 6 299 6 179 6 299

Skulder:

sparkassan 3 798 3 801 3 798 3 801

inlåning medmera bank 1 356 1 375 1 356 1 375
långfristiga skulder till 
 kreditinstitut 1 886 1 835 1 886 1 835

övriga räntebärande skulder 1 364 1 284 1 364 1 284

Skulder totalt 8 404 8 295 8 404 8 295

1)  räntebärande finansiella instrument värderas genom en diskontering av framtida kassaflöden. 
marknadsnoterade tillgångar värderas till noterat pris. onoterade innehav har värderats i enlig
het med eVCas värderingsprinciper.

principer för finansiering och finansiell riskhantering
KF är genom sin verksamhet utsatt för olika typer av finansiella risker. KF 
har en centraliserad finansverksamhet som administreras av KF invest. 
KF invest ansvarar för koncernens agerande mot de finansiella markna
derna, hanteringen av finansiella risker inom koncernen och samtliga 
räntebärande poster i balansräkningen. Utöver koncernen omfattar 
internbanksverksamheten även konsumentföreningar. genom den cen
traliserade finansverksamheten uppnås en professionell hantering av  
risker, betalningsflöden och bankrelationer. KF invests avvikelsemandat 
bestäms av KFs styrelse och är tydligt begränsade.

Valutarisk
Valutarisk är risken för en negativ inverkan på koncernens resultat och 
balansräkning till följd av valutakursförändringar. total valutaexponering i 
förvaltningsportföljen får maximalt uppgå till 10 procent av tillgångsport
följens värde, det vill säga 452 mkr. 

Valutarisk indelas vanligen i transaktionsexponering och omräknings
exponering. transaktionsexponeringen är en följd av koncernens opera
tiva och finansiella valutaflöden. omräkningsexponeringen beror på till
gångar, skulder och eget kapital i utlandet, exempelvis till följd av 
utländska verksamheter. dotterbolagens valutasäkringar görs via KF 
invest med hjälp av koncerninterna transaktioner som sedan KF invest i 
sin tur säkrar mot externa motparter.

Transaktionsexponering
KF har som målsättning att prissäkra operativ transaktionsexponering i 
samband med att den underliggande varan prissätts. Finansiella flöden 
kurssäkras däremot för hela löptiden.

omräkningsexponering
KFs omräkningsexponering härstammar främst från tillgångar och skul
der i utländska dotterbolag. omräkningsexponering av eget kapital i hel 
eller delägda dotterbolag kurssäkras ej. nedan redovisas koncernens 
aggregerade valutapositioner per 31 december 2010 i lokal valuta,  
samt omräknade till eUr. internbankens utestående valutakontrakt  
per 31 december 2010:

Valuta

Transak-
tionsexpo-

nering (mil-
joner lokal 

valuta)

Valutasäk-
ring (mil-

joner lokal 
valuta)

Netto-
exponering 

(miljoner 
lokal valuta)

Netto-
exponering  

i Euro (miljo-
ner EuR)

dKK –33,8 33,6 –0,2 0,0

eUr –20,4 –20,4 0,0 0,0

noK –19,5 19,5 –0,3 0,0

Usd –5,1 5,1 0,0 0,0

Pln 7,4 –7,4 0,0 0,0

CZK 55,7 –55,7 0,0 0,0

Total valutaexponering
(miljoner EuR) 0
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not 22 Finansiella instrument och finansiell riskhantering, forts.

Finansiering
det är koncernens policy att uppnå stabilitet i den långsiktiga kapitalför
sörjningen och begränsa såväl likviditets som refinansieringsrisken. 
Upprätthållandet av en tillräcklig betalningsreserv i form av kassa och 
outnyttjade kreditfaciliteter är av central betydelse. KFkoncernens finan
sieringskällor utgörs i huvudsak av insatskapital, förlagsinsatser, inlåning 
via sparkassan och medmera bank, banklån samt övrigt eget kapital. 

Ränterisk
ränterisk definieras som risken för att förändringar i det allmänna ränte
läget påverkar KFs resultat negativt. räntebindningstiden i KFs tillgångs
portfölj är dimensionerad för att möta den korta durationen i skuldportföl
jen. enligt koncernens finanspolicy ska durationen vara 0,5–3,5 år, med 
ett benchmark på 2 år. Vid årsskiftet var durationen 1,84 år (2,0), vilket 
motsvarar en ränterisk relativt benchmark på 0,0 mkr (0,0) (beräknat 
som ett 1% skift i avkastningskurvan). För att reducera ränterisken och 
skydda koncernens resultat mot en eventuell ränteuppgång använder KF 
ränteswappar.

Övrig marknadsrisk
marknadsrisk definieras som risken för att värdet på finansiella instru
ment varierar på grund av förändrade marknadspriser. 

inom ramen för KFs kapitalförvaltningsverksamhet innehade KF vid 
årsskiftet noterade aktier och andelar i fonder med absolut avkastnings
mål till ett marknadsvärde på 996 mkr (1 014). aktierna hanteras dels 
av externa förvaltare, dels av KF invest. dessutom hade KF 361 mkr 
(297) i riskkapitalbolag, onoterade aktier och övriga långfristiga finan
siella placeringar, varav 323 mkr (269) hänförs till kapitalförvaltnings
verksamheten. 

övrig marknadsrisk inom kapitalförvaltningsverksamheten begränsas 
med regler för maximal allokering till riskexponerade tillgångsslag. KF 
begränsar övrig marknadsprisrisk genom ett detaljerat regelverk avse
ende diversifiering, motparts och kreditrisker i KFs operativa placerings
reglemente.

likviditetsrisk
KFs likviditet är god. Per den 31 december 2010 uppgick koncernens 
likvida medel till 3 793 mkr (4 082). likviditeten förvaltas inom ramen 
för kapitalförvaltningen.

likviditetsbrist kan uppstå inom KF genom oförutsedda uttag ur spar
kassan, medmera bank och Kontokuranten. likviditetsutvecklingen följs 
upp dagligen. därtill upprättas kontinuerligt likviditetsprognoser. KFs pla
ceringar i certifikat, obligationer och noterade aktier ska huvudsakligen 
göras i värdepapper som kan likvideras med kort varsel utan risk för 
ökade kostnader. Vidare ska KF säkerställa att det finns en adekvat likvi
ditetsreserv. likviditetsreserven utgörs av banktillgodohavanden samt 
låneramar som kan utnyttjas utan framförhållning. Vid årsskiftet hade KF 
bankkrediter på 3 156 mkr (3 040), varav 1 941 mkr var utnyttjat per 
den 31 december 2010.

Kredit- och motpartsrisk
KF är exponerade mot kreditrisk genom sina placeringar i obligationer 
och aktier. denna risk begränsas genom regler i KFs finanspolicy 
av seende motparters rating. Vidare har KF exponering mot konsument
föreningar till följd av utlåning. sådan utlåning får därför endast göras 
efter noggrann kreditbedömning. dessutom har KF endast en begränsad 
kreditrisk i kundfordringarna, vilket är en naturlig följd av verksam hetens 
karaktär. 

den största enskilda kreditexponeringen per den 31 december 2010 
var gentemot svenska staten. marknadsvärdet var totalt 735 mkr.

härutöver har KF motpartsrisk genom finansiella instrument på 
valuta, ränte, aktie och elmarknaderna. motpart i dessa transaktioner 
är banker, fondkommissionärer, elhandelsbolag och detaljhandelsdri
vande föreningar. KFs motpartsrisk begränsas genom att finansiella 
transaktioner endast görs med godkända motparter. 

KF strävar efter att fördela finansiella transaktioner mellan flera mot
parter. dessutom används främst standardiserade kontrakt. KF strävar 
även efter att teckna isdaavtal med samtliga finansiella motparter för att 
därigenom möjliggöra kvittning av skulder och fordringar vid motpartens 
obestånd.
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noter

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

Till egen förmån:

borgensförbindelser 7 10

Till förmån för  
dotterföretag:

övriga 104 85

Till förmån för  
intresseföretag:

övriga 27 27 27 27

Till förmån för  
joint ventures:

borgensförbindelser 88 88

övriga 40

till förmån för extern 
part:

borgensförbindelser 6 6

skattetvister 673 673

Summa 801 844 131 112

Coop butiker & stormarknader abs dotterkoncern, Coop sverige Fastig
heter ab, avyttrade under 2005 större delen av sitt fastighetsbestånd. 
skatteverket har under 2007 granskat försäljningen samt genom 
omprövningsbeslut upptaxerat berörda bolag. besluten överklagades till 
Förvaltningsrätten (Fr). Fr meddelade dom den 28 juni 2010, varigenom 
fastigheternas hela övervärde om 1,9 mdr kr beskattades. Frs dom har 
överklagats till Kammarrätten (Kr). anstånd med att betala in eventuell 
tillkommande skatt har beviljats till dess Kr meddelat dom i ärendet. Vid 
ett eventuellt negativt utslag i Kammarrätten skulle det medföra en ytterli
gare skattebelastning om 517 mkr. i avtalet om uppdelning av Coop nor
denkoncernen i december 2007 avtalades att i det fall bolagen mot för
modan skulle bli upptaxerade, ska den tillkommande skatten delas enligt 
tidigare ägarandelar, dvs Coop nKl skall stå för 20 procent, Fdb för  
38 procent och KF för 42 procent. efter denna delning återstår således 
42% av 517 mkr, dvs 217 mkr för KFs del i eventuell belastning. 

KF har kontinuerligt stämt av skatteverkets ställningstagande med 
skatterättslig expertis och övervägande skäl talar för att skatteverket inte 
kommer att ha framgång med sin talan. med detta ställningstalande som 
grund har bolagen inte gjort någon avsättning i räkenskaperna. 

KF Fastigheter avyttrade under 2006 50 procent av sina indirekt ägda 
fastigheter i det så kallade Kvarnholmenområdet i stockholm. skatte
verket har under 2009 granskat försäljningen samt genom omprövnings
beslut upptaxerat berörda bolag. bolagen har sökt uppskov med betal
ningen, som beviljats, samt överklagat ärendet till Förvaltningsrätten. Vid 
ett eventuellt negativt utslag i Fr skulle det medföra en ytterligare skatte
belastning om 156 mkr. 

KF har kontinuerligt stämt av skatteverkets ställningstagande med 
skatterättslig expertis och övervägande skäl talar för att skatteverket inte 
kommer att ha framgång med sin tala. med detta ställningstagande som 
grund har bolagen inte gjort någon avsättning i räkenskaperna. 

i vissa fall har KF gått i borgen för åtaganden i dotterföretag avseende 
leveranser, hyror och entreprenader.

För att säkerställa ett mindre antal gjorda pensionsutfästelser har kapital
försäkringar tecknats samt pantförskrivits till förmån för pensionstagarna.not 24 arvode- och kostnadsersättningar till revisorer

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

Revisionsarvoden

KPmg 9 9 1 1

andra revisionsbyråer 1 1

Andra uppdrag

KPmg 1 4 0 0

Summa 11 14 1 1
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betalda räntor och erhållen utdelning:

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

erhållen utdelning 23 45 2 61

erhållen ränta 229 226 153 159

erlagd ränta –164 –228 –171 –256

Netto 88 43 –17 –36

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

avgår resultatandel i intresseföretag/joint ventures –117 –40

erhållen utdelning från intresseföretag/joint ventures 1 2
av och nedskrivningar av tillgångar 747 676 112 13

rearesultat försäljning av anläggningstillgångar –56 23 –5 27

rearesultat försäljning av rörelse/dotterföretag –199 –89

övriga avsättningar –73 58 6 1

andra ej likviditetspåverkande resultatposter –151 –20

Summa 152 610 113 41

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter:

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

Förvärvade tillgångar och skulder:

immateriella anläggningstillgångar 47

materiella anläggningstillgångar 39 354

Finansiella tillgångar 3

Varulager 2

rörelsefordringar 11 1

likvida medel 21 2

Summa tillgångar 122 357 0 0

minoritet 3

lån 22 49

rörelseskulder 16 152

Summa minoritet, skulder och avsättningar 42 201 0 0

Köpeskilling 80 156 518

Utbetald köpeskilling 80 156 0 518
avgår: likvida medel i den förvärvade  
verksamheten –21 –2 0 0

påverkan på likvida medel 59 154 0 518

noter
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avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter:

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

Avyttrade tillgångar och skulder:

materiella anläggningstillgångar 354 575

rörelsefordringar 9 73

likvida medel 0 9

Summa tillgångar 364 657 0 0

avsättningar 0 7

lån 26 219

rörelseskulder 198 271

Summa skulder och avsättningar 223 496 0 0

Försäljningspris 336 250 304 316

erhållen köpeskilling 336 250 304 316
avgår: likvida medel i den avyttrade  
verksamheten 0 –9 0 0

påverkan på likvida medel 336 241 304 316

likvida medel:

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 591 892 220 483

Kortfristiga placeringar 1) 3 201 3 190

Summa 3 792 4 082 220 483

1) Jämfört med Kortfristiga placeringar i koncernens balansräkning exkluderas aktier och andelar.

nettoskuldens förändring:

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

nettoskuld vid årets början 2 242 1 184 1 037 516

Upptagande av nya räntebärande skulder 115 2 178 690

amortering av räntebärande skulder –88
övriga förändringar i räntebärande skulder –8 –175 389 280

investeringar i nya räntebärande tillgångar –6 –282 –32 465

avyttring/minskning av räntebärande tillgångar –304 –316

övriga förändringar i räntebärande tillgångar –89 –99 –197 –400

Förändring av likvida medel 291 –564 264 –198

Nettoskuld vid årets slut 2 547 2 242 1 069 1 037

noter

not 25 Kassaflödesinformation, forts. 
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medelantal anställda:
 Koncernen  Moderföretaget

2010 2009 2010 2009

Kvinnor 5 004 4 968 32 26

män 3 819 3 839 35 29

Summa 8 823 8 807 67 55

Varav verksamhet i utlandet:

Europa:

2010 2009

Kvinnor 38 55

män 74 89

Summa Europa 112 144

asien:

2010 2009

Kvinnor 11 9

män 21 20

Summa asien 32 29

Totalt utlandet:

2010 2009
Kvinnor 49 64

män 95 109

Summa utlandet 144 173

löner och ersättningar:

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009
gruppen styrelse 
och Vd 56 53 8 8

övriga 3 068 3 122 55 46

Summa 3 123 3 175 63 54

Varav verksamhet i utlandet:

Europa:

mkr 2010 2009

gruppen styrelse och vd 4 5

övriga 48 66

Summa Europa 52 71

asien:

mkr 2010 2009

övriga 7 6

Summa asien 7 6

Totalt utlandet:

mkr 2010 2009

gruppen styrelse och vd 4 5

övriga 55 72

Summa utlandet 59 77

noter

not 26 anställda och löner 

sociala kostnader:

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2010 2009 2010 2009

sociala kostnader 1 167 1 269 32 39
Varav pensionskost-
nader till:
gruppen styrelse 
och vd 12 13 2 2

övriga 244 315 9 16

Könsfördelning i företagsledningen:
Koncernen Moderföretaget

2010 2009 2010 2009

Andel kvinnor:

styrelsen 25% 23% 31% 42%
övriga ledande  
befattningshavare 33% 37% 27% 40%

sjukfrånvaro:

Moderföretaget

2010 2009

sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 0,8% 1,3%

andel sjukfrånvaro, 60 dagar eller mer 0,0% 29,7%

Sjukfrånvaro fördelad efter kön:

män 1,0% 0,4%

Kvinnor 0,6% 2,2%

Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori:

29 år eller yngre 1,1% 2,2%

30–49 år 0,7% 0,7%

50 år eller äldre 1,0% 2,3%

till styrelsen utgick enligt stämmans beslut totalt arvode med 2 096 tkr 
(2 096), varav ordföranden enligt styrelsens beslut erhållit 916 tkr  
(916). Årlig pensionsavsättning görs, för ordföranden, med  
35 procent beräknat på total ersättning.

till verkställande direktör lars idermark utgick lön med 5 649 tkr  
(5 565). Pensionsåldern är 62 år. Årlig pensionsavsättning görs med  
35 procent beräknat på lön.
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Företag, tkr
organisations- 
nummer Säte ägarandel, %

antal aktier/ 
andelar Bokfört värde

DoTTERFÖRETag/DoTTERDoTTERFÖRETag

KF ekonomisk förening

Coop butiker & stormarknader ab 5560305921 solna 100 110 988 2 604 223

Coop inköp & Kategori ab 5567105480 solna 95 4 750 000 517 700

Coop logistik ab 5567102453 solna 100

Coop marknad ab 5560440397 stockholm 100 1 000 3 657

KF Fastigheter ab 5560332446 stockholm 100 100 000 1 112 219

KF Försäkrings ab 5164018417 stockholm 100 10 000 20 000

KF invest ab 5560275488 stockholm 100 800 000 1 194 372

KF invest Förvaltning ab 5561747717 stockholm 100

grönholmen ab 5567780456 stockholm 100
KFi Kapital ab 5567063762 stockholm 100

läckeby Water group ab 5567412480 stockholm 81

löplabbetgruppen ab 5567602452 stockholm 70

Pan Vision intressenter ab 5567412258 stockholm 100

l&r intressenter ab 5568079908 luleå 80

KF media ab 5563982387 stockholm 100 25 000 139 787

akademibokhandelsgruppen ab 5560468448 stockholm 100

norstedts Förlagsgrupp ab 5560457748 stockholm 100

KF shared services ab 5561185371 stockholm 100 10 000 28 089

tranbodarna ab 5560052788 borlänge 100

KF Utbildning ab 5560674672 stockholm 100 1 000 133

medmera bank ab 5560915018 stockholm 100 3 000 000 312 240

ab tidningen Vi 5560413790 stockholm 100 10 000 6 757

Vår gård saltsjöbaden ab 5560352592 nacka 100 35 000 4 200

övriga och vilande företag 52 897

Summa dotterföretag KF ekonomisk förening 5 996 274

Företag, tkr
organisations- 
nummer Säte ägarandel, %

antal  
aktier/  

andelar
Bokfört värde 

moderföretaget
Kapitalandel  
i koncernen

INTRESSEFÖRETag

KF ekonomisk förening

Direkt ägande

Kooperativt initiativ i sverige ek förening 7164214186 stockholm 49 21 210 210

Kronans droghandel apotek ab 5567733158 stockholm 20 75 000 104 925

Summa intresseföretag KF ekonomisk förening 75 210 105 135

Indirekt ägande

Coop norden trading a/s 20 406 194 25 43 632

stenungs torg Fastighets ab 5564629854 stenungsund 30 84 499

Pocketförlaget sverige ab 5567071542 stockholm 28 550 13 771

övriga intresseföretag 15 619

Summa indirekt ägda 157 521

Summa intresseföretag KF-koncernen 262 656

1) Fullständig bolagsförteckning bifogas årsredovisning till bolagsverket.

noter

not 27 aktier och andelar 1) 
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Företag, tkr
organisations- 
nummer Säte ägarandel, %

antal aktier/ 
andelar

Bokfört värde 
moderföretaget

Kapitalandel  
i koncernen

JoINT VENTuRES
Indirekt ägande

Kvarnholmen Utveckling ab 556710–5514 50 124 999

solberga handelscenter ab 556764–6483 50 13 289

övriga joint ventures 10 630

summa indirekt ägda 148 918

Summa joint ventures KF-koncernen 148 918

Företag, tkr
organisations- 
nummer Säte ägarandel, %

antal aktier/ 
andelar Bokfört värde

ÖVRIga FÖRETag

Innehav i KF ekonomisk förening
riksbyggen ekonomisk förening 702001–7781 stockholm 3 30 580 15 290

bilda Förlag F&d, ekonomisk förening 702000–2601 stockholm 11 5 250 1 028

övriga innehav 1 176

Summa övriga företag i KF ekonomisk förening 17 494

Dotterföretagens innehav

baltic rim Fund Jersey 24 20 000 0

litorina kapital 1998 Kb 969653–7555 stockholm 22 1 818

övriga innehav (ägarandel mindre än 20%) 220 854

dotterföretagens innehav 2) 222 672

Summa övriga företag i KF-koncernen 240 166

1) Fullständig bolagsförteckning bifogas årsredovisning till bolagsverket. 
2) Ytterligare investeringsåtaganden i riskkapitalfonder uppgår totalt till 130 mkr (173).

not 27 aktier och andelar 1), forts. 

stockholm den 28 februari 2011

nina Jarlbäck 
ordförande

majbritt Johansson lindfors glenn ericsson

hans eklund sune dahlqvist anders stake

ingrid Karlsson göran lindblå KarlPetter thorwaldsson

rosemarie borgström 
arbetstagarrepresentant 

Peter bergroth 
arbetstagarrepresentant

lars idermark
Verkställande direktör
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revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk  
förening. org nr 702001-1693

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bok
föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning  
i Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, för år 2010.  
Årsredovisningen och koncernredovisningen ingår i den tryckta ver
sionen av detta dokument på sidorna 80–118. det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandling
arna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt 
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen 
och förvaltningen på grundval av vår revision.

revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i sverige. 
det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög 
men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. en 
revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och 
annan information i räkenskapshandlingarna. i en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkstäl
lande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelse
fulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort 
när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt 
att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. som underlag för vårt uttalande om ansvars
frihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi  
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekono
miska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.  
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden 
nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av  
föreningens och koncernens resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för föreningen och för koncernen, disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken
skapsåret.

stockholm den 28 februari 2011

bertil hammarstedt birgitta lönegård

KPmg ab
Carl lindgren

auktoriserad revisor
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nYckeltal

Följande nyckeltal beräknas för koncernen

•	soliditet
•	sKUldsättningsgrad
•	aVKastning PÅ sYsselsatt KaPital
•	räntetäCKningsgrad
•	aVKastning PÅ eget KaPital eFter sKatt

Definitioner:

soliditet beräknas som summan av redovisat eget kapital,  
garantikapital, förlagslån samt minoritetskapital i procent av  
balansomslutningen.

sKUldsättningsgrad beräknas som nettoskuld dividerat  
med eget kapital. nettoskuld beräknas som summa räntebärande 
skulder inklusive garantikapital och förlagslån, minus summa  
räntebärande tillgångar.

sYsselsatt KaPital beräknas som summa tillgångar med avdrag 
för icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatteskuld. 

aVKastning PÅ sYsselsatt KaPital beräknas som resultat före 
kostnadsräntor och kursdifferenser på finansiella skulder i procent av 
genomsnittligt sysselsatt kapital.

räntetäCKningsgrad definieras som resultat före kostnadsrän
tor och kursdifferenser på finansiella lån dividerat med summa kost
nadsräntor och kursdifferenser på finansiella lån.

aVKastning PÅ eget KaPital beräknas som resultat efter skatt i 
procent av genomsnittligt redovisat eget kapital. 

KFkoncernen
2010 2009 2008 2007 2006

soliditet, % 31,3 31,4 34,3 31,7 42,9
skuldsättningsgrad, ggr 0,38 0,34 0,18 0,00 –0,02
avkastning på sysselsatt kapital, % 4,4 6,8 7,7 5,2 7,2
räntetäckningsgrad, ggr 1,0 1,4 1,1 3,2 4,9
avkastning på eget kapital efter skatt, % 1,7 3,4 1,5 5,8 9,4

Definitioner av nyckeltal som beräknas för KF Fastigheter:

direKtaVKastning definieras som driftsnetto i relation till mark
nadsvärde vid årets ingång. driftsnetto beräknas som hyresintäkter 
med avdrag för kostnader avseende drift och underhåll.

totalaVKastning definieras som summan av driftsnetto och 
marknadsvärdesförändring med avdrag för investeringar dividerat 
med marknadsvärde. 



kontakter

Kooperativa Förbundet (KF)

box 15200  
104 65 stockholm
besöksadress: stadsgården 10
telefon 08743 25 00
www.kf.se
info@kf.se
organisationsnummer 7020011693

coop

171 88 solna
besöksadress: englundavägen 4
telefon 08743 10 00
www.coop.se

MedMera Bank aB

171 88 solna
besöksadress: englundavägen 4
telefon 08743 10 00
www.coop.se

coop MedMera Kundtjänst

öppettider: måndag–fredag 09.00–17.00
telefon 077163 36 00
kundtjanst@coopmedmera.se

KF Näthandel/Mataffären.se

telefon 08120 323 00 
kundtjanst@mataffaren.se
www.mataffaren.se

Daglivs aB

telefon 08692 56 70
www.daglivs.se

KF Media aB

box 2052
103 12 stockholm
besöksadress: tryckerigatan 4 
telefon 08769 87 00
www.kfmedia.se

akademibokhandelsgruppen aB

box 15200
104 65 stockholm 
besöksadress: stadsgården 10
telefon 08769 81 00
www.akademibokhandeln.se 
www.bokus.com 
 
Norstedts Förlagsgrupp aB

box 2052
103 12 stockholm
besöksadress: tryckerigatan 4 
telefon 08769 87 00
www.norstedts.se

KF Fastigheter aB

box 15200
104 65 stockholm
besöksadress: stadsgården 10
telefon 08743 25 20
www.kffastigheter.se

KF Invest aB

box 15200
104 65 stockholm
telefon 08743 25 00

KF Sparkassa Kundtjänst

öppettider: måndag–fredag 09.00–17.00
telefon 02053 77 27
sparkassan@kf.se

löplabbet Sverige aB

banérgatan 28 
115 23 stockholm
telefon 08734 90 13
www.loplabbet.se 
 
läckeby Water group aB

box 1146
223 69 lund
besöksadress: emdalavägen 10
telefon 04619 19 00
www.lackebywater.se 
 

leos lekland

handelsvägen 19 
973 45 luleå
telefon 092025 75 05
www.leoslekland.se  
 
paN Vision group

box 17210
104 62 stockholm 
besöksadress: långholmsgatan 34
telefon 08597 962 50
www.panvision.com
 
Vår gård Saltsjöbaden aB

ringvägen 6
133 80 saltsjöbaden
telefon 08748 77 00
www.vargard.se
 
KF gymnasiet (KF utbildning aB)

högbergsgatan 62
118 54 stockholm
telefon 08714 39 81/82 
www.kfgymnasiet.se
 
KF Shared Services aB

171 88 solna
besöksadress: englundavägen 4 
telefon 08769 83 00 
 
Tidningen Vi aB

box 2052
111 28 stockholm 
besöksadress: tryckerigatan 4 
telefon 08769 86 00
www.vitidningen.se
 
Kronans Droghandel apotek aB

box 30094
104 25 stockholm
telefon 010240 60 00
www.kronansdroghandel.se

Produktion: hallvarsson & halvarsson. 
Fotograf: erik hagman, magnus Fond m.fl.
tryck: elanders i Falköping 2011. 
Papper: arctic matt.

Utsläppen av växthusgaser från produktionen av denna trycksak inklusive 
papper, andra material och transporter har kompenserats genom investering 
i motsvarande mängd certifierade reduktionsenheter i Cdmprojektet gayatri 
agro, biomassaeldat kraftverk i indien. 

123341 
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