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

Konsumentkooperationens verksamhetsidé
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KFs verksamhetsberättelse för 2007 består av en övergripande presentation av  
KFs åtaganden och verksamheter samt av KFs årsredovisning för 2007. Den vänder 
sig till förtroendevalda och medlemmar i konsumentkooperationen, medarbetare  
i KF-koncernen, intresseföretag och konsumentföreningar samt leverantörer, kunder 
och samarbetspartners. Verksamhetsberättelsen finns också på www.kf.se

Produktion: KF Kommunikation i samarbete med Blooms Byrå AB och Xerox Global Services.
Tryck: Alfa Print AB Papper: Omslag Arctic Volume Highwhite, Inlaga Arctic Volume Highwhite.
Foto: Alexander Ruas, Carina Gran, Magnus Fond m fl. Illustration: Maja Sten.
KFs 109:e föreningsstämma hålls på Vår Gård Saltsjöbaden den 22 april 2008.
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KF-koncernen
Kooperativa Förbundet (KF) är förbund för landets 51 konsument- 
föreningar med över tre miljoner medlemmar. Det är medlemmarna  
som äger konsumentföreningarna och dessa äger i sin tur KF. 

KF är samtidigt en detaljhandelskoncern med dagligvaruhandel som 
kärnverksamhet. I koncernen ingår Coop Sverige, som sedan årsskiftet 
2007/2008 är ett helägt dotterbolag till KF. Via Coop Sverige bedriver  
KF detaljhandel motsvarande cirka 55 procent av den totala konsument-
kooperativa försäljningen. Därtill äger KF även stockholmsbutiken  
Daglivs sedan sista december 2007.

Utöver dessa företag, som representerar kärnverksamheten, finns ett  
flertal dotterbolag med annan verksamhetsinriktning. Direkt stödjande  
till kärnverksamheten är KF Fastigheter, ett av Sveriges största fastighets-
bolag för detaljhandeln, och även MedMera Bank, som med medlems- 
kortet Coop MedMera är navet för relationen till medlemmarna och  
det omfattande premieprogrammet. 

I KF-koncernen ingår också Norstedts Förlagsgrupp, bokhandelskedjan 
Akademibokhandeln, e-bokhandeln Bokus och snabbväxande PAN Vision, 
som är en stor distributör inom hemunderhållning (dataspel och film),  
samt kvalitetsmagasinet Tidningen Vi.

I början av 2008 förvärvades Läckeby Water Group, med verksamhet 
inom miljöteknik. Under hösten 2007 övertog KF Konsumentföreningen 
Stockholms gymnasieskola, som bytte namn till KF Gymnasiet. I koncernen 
finns också konferensanläggningen Vår Gård Saltsjöbaden, KF Sparkassa 
samt interna affärsstödjande funktioner för förvaltning av finansiella till-
gångar, revision och ett antal andra tjänster. 

MEDLEMMAR/ÄGARE
(Drygt 3 miljoner medlemmar i 51 föreningar) 

KF-KoncERnEn

Norstedts Förlags-
grupp
Akademibokhandeln
Bokus
PAN Vision
Tidningen Vi

MEDIAGRuPPEn

KF Fastigheter
MedMera Bank
KF Revision

STÖDJAnDE TILL  
KÄRnVERKSAMHET

ÖVRIGA 
VERKSAMHETER

KF Invest
KF Sparkassa
Vår Gård Saltsjöbaden
KF Gymnasiet
Läckeby Water Group
KF Shared Services
Tranbodarna

KÄRnVERKSAMHET 
DAGLIGVARuHAnDEL

Coop Sverige
– Coop Konsum
– Coop Nära
– Coop Extra
– Coop Forum
– Coop Bygg
Daglivs
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Coop Sverige står för cirka 55 procent av den konsumentkooperativa dagligvaruhandeln. De detaljhandelsdrivande 
föreningarna och Daglivs svarar för cirka 45 procent.
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Året i korthet
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Försäljning (mdr kronor) Tillgångar (mdr kronor) Resultat efter finansiella poster (mkr)

0

7

14

21

28

35

20072006200520042003
0

7

14

21

28

35

20072006200520042003
0

240

480

720

960

1200

20072006200520042003

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 476 •	
miljoner kronor (701). Förändringen beror främst på 
lägre reavinster från fastighetsförsäljningar, extraordi-
nära kostnader från Coop Nordens omvandling samt 
ett svagare resultat från kapitalförvaltningen. KFs goda 
resultat och finansiella styrka ligger till grund för den 
kraftsamling som görs i den konsumentkooperativa 
detaljhandeln med fokus på Coop Sverige.  

Coop Norden omvandlades under 2007 till ett renodlat •	
inköpssamarbete för alla inköp som görs utanför respek-
tive ägarland samt för EVM-varor. Övergången till ett 
gemensamt inköpsbolag, Coop Trading, skedde i och 
med årsskiftet 2007/2008 samtidigt som samägandet  
av Coop Norden avvecklades.  

Coop Sverige är från och med 31 december 2007 ett •	
helägt dotterbolag till KF. Arbetet med att säkerställa 
lönsamheten har intensifierats och Coop Sveriges  
rörelseresultat, före strukturposter, förbättrades med 
195 miljoner kronor till –6 miljoner kronor (–201) 
under 2007.  

KF förvärvade under året stockholmsbutiken Daglivs, •	
en av Sveriges största och mest framgångsrika butiker 
i innerstadsläge. Butiken konsolideras från årsskiftet 
2007/2008 och omsatte under 2007 cirka 480 miljoner 
kronor. Därtill är KF sedan början av 2008 majoritets-
ägare i miljöteknikföretaget Läckeby Water Group.

Flertalet affärsverksamheter utvecklades väl och stärkte •	
sina marknadspositioner under året. KF Fastigheter 
uppvisade en stabil, positiv utveckling med ett drifts- 
resultat om 205 miljoner kronor (205). Kreditmark-
nadsbolaget MedMera uppgraderades till bankrörelse 
och bytte namn till MedMera Bank. PAN Vision vände 
rörelseresultatet från –38 miljoner kronor till 22 miljoner 
kronor. Norstedts Förlagsgrupp hade en mycket positiv 
utveckling med en omsättningsökning till 564 miljoner 
kronor (489) och ett förbättrat rörelseresultat till  
36 miljoner kronor (33). 

Allt fler blev under 2007 medlemmar i konsument- •	
kooperationen då antalet ökade med cirka 47 000.  
Vid årsskiftet var 3 084 808 medlemmar i landets  
51 konsumentföreningar. Medlemmarna erhöll via 
medlemskortet Coop MedMera 7,7 miljoner premie-
checker med ett inlösenvärde i rabatter på cirka 465 
miljoner kronor. 
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Fem år i sammandrag
KF-KoncERnEn 2007 2007  2006  2005 2004  2003

Försäljning, exkl moms, mdr kronor  26,2 24,4  25,2  29,0  31,6
Resultat efter finansiella poster, mkr  476 701  715  1 084  228 
Antal försäljningsställen 1) 61 58  56  54  177
Medelantal anställda 2) 1 216 1 175  1 271  1 321  3 576
Tillgångar, mdr kronor  20,5 14,8  14,1  13,3  12,5
Avkastning på sysselsatt kapital, %  5,2 7,2  7,3  11,0  4,0
Avkastning på eget kapital, %  5,8 9,4  9,8  18,6  9,2 
Soliditet, %  31,7 42,9  42,3  40,2  36,4
Nettoskuld/tillgång, mkr  11 –146  190  68  1 813

KonSuMEnTKooPERATIV DETALJHAnDEL 2007  2007 2006  2005  2004  2003 

cooP SVERIGE
Försäljning, exkl moms, mdr kronor 3)  29,3 25,7  25,4  –  –
Antal försäljningsställen  368 377  361  383  398
Medelantal anställda  8 318 8 570  9 007  9 866  11 591 

DETALJHAnDELSDRIVAnDE FÖREnInGAR
Försäljning, exkl moms, mdr kronor  16,2 15,9  15,7  16,0  16,2 
Antal försäljningsställen  418 434  444  470  502 

Medelantal anställda  6 500 7 200  7 700  8 317  8 591 
Föreningar  51 54  58  60  63 
Antal medlemmar  3 085 3 038  3 000  2 940  2 876

1) Coop Sverige med 368 försäljningsställen och Daglivs med en butik konsolideras i KF per den 31 december 2007. Totalt 430 försäljningsställen i KF-koncernen.
2) Coop Sverige med 8 318 anställda och Daglivs med 106 anställda konsolideras i KF per den 31 december 2007. Totalt 9 640 anställda i koncernen.
3) Uppgifterna finns inte särredovisade för Coop Sverige för perioden 2003–2004.
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Fortsatt god utveckling i detaljhandeln
2007 gick i högkonjunkturens tecken. Mycket tyder på en 
fortsatt god utveckling i Sverige även om tillväxttakten förväntas 
avta. Sysselsättningsgraden är hög och avtalsrörelsen med real- 
löneökningar samt skattesänkningar har haft positiva effekter 
för många löntagare. Vardagsekonomin, den avgörande  
faktorn för detaljhandelns tillväxt framöver, är i allmänhet 
relativt god. 

Detaljhandelns totala omsättning har ökat med närmare 
60 procent sedan mitten av 1990-talet. Rekordåret 2007 
förväntas bli kulmen på denna extremt goda utveckling även 
om 2008 bedöms bli fortsatt positivt och det tolfte året  
i rad med god tillväxt. Möjligen dämpas utvecklingen något 
av rådande oro på finansmarknaderna.

Trots höjda matvarupriser det senaste året talar mycket 
för att prispressen inom branschen består när konkurrensen 
inom detaljhandeln fortsätter att öka. Till exempel har  
e-handeln på allvar fått sitt genombrott och kommer att  
bli allt vanligare även när det gäller livsmedel. 

På senare år har konsumenternas nya inköpsbeteenden  
visat en stark medvetenhet om att konsumtionsvalet kan  
göra skillnad. Att handla blir också ett sätt för konsumenterna 
att markera sin ståndpunkt i miljö-, hälso- och etikfrågor. 
Intresset för ekologi och Rättvisemärkta produkter fortsätter 
att öka. I den ständigt pågående och viktiga dialogen mellan 
konsumentkooperationens ägare, det vill säga medlemmarna, 
framkommer det med stor tydlighet att dessa frågor är viktiga 
i val av butik och produkter. Det visar inte minst resultaten 
från Coops Medlemspanel, där 91 procent av de tillfrågade 
uppger att de väljer ekologiskt av hänsyn till miljön och  
79 procent väljer ekologiskt av hälsoskäl.  
 
Klimatfrågan i fokus 
Klimatfrågan har dominerat samhällsdebatten under året. 
Den har gått från att vara en värderingsfråga till att bli en 
ödesfråga och innefattar stora globala utmaningar såsom  
vår energiförbrukning, den biologiska mångfalden, fattig-
domsbekämpning, skog, fiske och mycket mer. För att 
åstadkomma reell förändring måste alla företag och organi-
sationer medverka till att minska sin påverkan på miljön  
och klimatet. Och det krävs politiska  beslut som är tro-
värdiga och långsiktiga. 

En snabb strukturomvandling måste komma till stånd  
för att fossila bränslen inom bland annat transporter,  

elförsörjning och värmeproduktion ska ersättas med kol-
dioxidneutrala produkter och tjänster. Ju längre vi väntar 
med kraftfulla miljöåtgärder desto större blir utmaningarna. 
Härvidlag har handeln mycket att göra för att bidra till en 
positiv utveckling, eftersom branschen påverkar klimatet 
genom hela värdekedjan, från råvara till kund.

Inom KF ser vi över hela verksamheten för att minska  
vår påverkan på klimatet – ett förbättringsarbete som är  
en naturlig del av vår vardag.

2007 ett omdaningens år för KF
KF återtog vid årsskiftet 2007/2008 Coop Sverige som ett 
helägt detaljhandelsföretag, som en konsekvens av föränd-
ringen av Coop Norden. Därmed är KF operativt ansvarigt 
för ett detalj- och dagligvaruhandelsföretag med en årlig 
omsättning på cirka 30 miljarder kronor och 9 600 anställda.

Samtidigt slutfördes omvandlingen av Coop Norden till  
en renodlad inköpsverksamhet – Coop Trading. Den bakom-
liggande orsaken till förändringen kan enklast uttryckas som 
allt för låg avkastning på investerat kapital och uteblivna 
marknadsframgångar för Coop Nordens ägare.

Eftersom utvecklingen varit negativ, särskilt för svensk 
konsumentkooperation, under de sex år som Coop Norden 
var i drift var ett strategibyte nödvändigt. Förändringen har 
genomförts i samförstånd mellan de tre nordiska ägarna. 
Samarbetet fortsätter i den nordiska konsumentkooperationen 
med gemensamma inköp och utveckling av egna varumärken; 
Coop, X-tra och Coop Änglamark. Coop Trading kommer 
även fortsättningsvis att vara Nordens största samlade inköps-
verksamhet och bedöms även framgent generera inköpssynergier. 
 
Nytt KF och Coop Sverige utmanande uppdrag
Coop Sverige har under senare år förbättrat sin ekonomi 
påtagligt från en mycket svag position till en utveckling som 
ger anledning att se positivt på framtiden. Exkluderas extra-
ordinära åtgärder och strukturkostnader har Coop Sveriges 
rörelseresultat förbättrats med 1 miljard kronor under de tre 
senaste åren. Etableringar av nya butiker och modernisering 
av befintliga har genomförts i en omfattning som inte skett 
på decennier. Det gemensamma varuförsörjningsbolaget för 
den samlade svenska konsumentkooperationen, Cilab, har 
varit operativt verksamt under hela 2007. Varumärket Coop 
har etablerats för samtliga konsumentkooperativa butiker 
och i den gemensamma kommunikationen.Vi börjar nu se 

Vd har ordet
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positiva effekter av detta arbete och Coop Sverige gick i stort 
sett med ett noll-resultat 2007. Samtliga kedjor förbättrade 
sina resultat. Värt att särskilt notera är Coop Konsums och 
Coop Näras goda utveckling under året.

Detaljhandeln kommer att vara kärnan i KFs verksamhet 
framåt. Under 2008 kommer en tempoökning att ske inom 
Coop Sverige för att skapa en lönsamhet i nivå med markna-
den, vilket kommer att kräva extraordinära insatser de när-
maste åren. En tydligare och mer profilerad affärsverksamhet 
ska samtidigt framträda, steg för steg. Varumärket Coop ska 
vara bärare av en svensk detaljhandelsverksamhet som står för 
långsiktighet och hållbar utveckling. Coop ska vara prisledare 
inom särskilt utvalda områden samtidigt som nytänkande 
och innovationsförmåga ska prägla verksamheten.  

 
Stark grund för fortsatt handlingskraft
KF-koncernen kan för femte året i rad visa upp en stark 
finansiell ställning och en god resultatutveckling. Flertalet 
affärsverksamheter utvecklades väl och stärkte dessutom sina 
marknadspositioner under året. KF står därmed väl rustat 
inför kommande års behov av ökad kraftsamling inom  
dagligvaru- och detaljhandel. 

Under året förvärvade KF den framgångsrika dagligvaru-
butiken Daglivs för att markera ambitionen att växa fram-
förallt i Stockholm. Även majoritetsägandet i miljöteknik-
företaget Läckeby Water Group ska ses mot bakgrund av att 
KF är i en position för expansion och utveckling på områden 
som ligger i linje med KFs mål, strategier och ambitioner.  
Ett fördjupat affärsmässigt samarbete med konsumentkoo-
perationen i övrigt kommer också att prioriteras.

Det viktigaste av allt blir att uppbåda genomförandekraft. 
Att tänka och agera i nya banor kommer att vara nödvändigt 
även i det fortsatta arbetet. Ökade investeringar och en snabb-
are etableringstakt av nya butiker är centralt. Även att anpassa 
kostnader och öka effektiviteten i alla led kommer att initialt 
vara en viktig komponent i förbättringsarbetet. 

Det viktigaste av allt är att varje butiksbesök uppfattas som 
något positivt hos våra kunder. 

Sammantaget är det moderna och attraktiva butiker  
med en engagerad personal som avgör utvecklingen framåt.  
Ledar- och medarbetarutveckling kommer att prioriteras  
för att befästa konsumentkooperationens värdegrund. Den 
kooperativa formen med 3 miljoner medlemmar och ägare  
är en given bas i den fortsatta utvecklingen. Förutsättningar 

för en framgångsrik utveckling föreligger och verklig föränd-
ring är i full gång. KF och Coop ska stå för uthållig lönsam-
het och tillväxt, i en koncern som förenar affärsmässighet 
med hållbar utveckling, omtanke och värme.

Lars Idermark
Vd och koncernchef
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KFs vision och värdegrund

Vision
att vara det ledande och mest innovativa detaljhandelsföretaget samt  •	

 branschens främsta språkrör och inspirationskälla för hållbar konsumtion

Övergripande strategi
att bidra till en hållbar utveckling genom en lönsam och värderingspro-•	
filerad dagligvaruhandel, som ger våra medlemmar och kunder prisvärda 
och hållbara varor och tjänster samt ett gott samvete

Värderingar
Tilltro till särarten•	
Inflytande•	
Omtanke om människor och miljö•	
Ärlighet•	
Nytänkande•	  

Hörnstenarna Affärsnytta, Medlemsnytta och Samhällsnytta är grunden  
i KFs strategiska arbete. Affärsnytta handlar om att nå en lönsam och  
värderingsprofilerad detaljhandel. Medlemsnytta innebär att skapa till- 
fredsställelse genom medlemskapet, både när det gäller att erbjuda pris-
värda, hållbara varor och tjänster samt förutsättningar för ett gott samvete. 
Samhällsnytta syftar övergripande till att bidra till en hållbar utveckling  
för både människor och miljö. 

Alla delar av koncernen ska bidra till att utveckla dessa grundprinciper. 
Under de senaste åren har en allt större tonvikt lagts på samordning inom 
hela den samlade konsumentkooperationen för att bättre tillvarata synergier 
och nå de gemensamma målen.

KFs strategiska inriktning 

AFFÄRSnYTTA
Lönsam och 
värderingsprofilerad 
dagligvaruhandel

MEDLEMSnYTTA
Prisvärda hållbara 
varor/tjänster och 
ett gott samvete

SAMHÄLLSnYTTA
Bidra till hållbar 
utveckling
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Konkurrenskraftig och profilerad detaljhandel
Ägarna, som även är medlemmar och kunder, ska kunna 
handla bra varor till bra priser över hela landet. En förut-
sättning för detta är att den konsumentkooperativa detalj-
handeln är konkurrenskraftig och lönsam. Samtidigt ska all 
verksamhet utgå från den kooperativa värdegrunden som 
bygger på visionen om en ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
hållbar utveckling. 

Grunden för satsningen på en lönsam och värderingspro-
filerad dagligvaruhandel har förbättrats genom tre viktiga 
förändringar och åtgärder under det gångna året:

Coop Sverige är sedan årsskiftet ett helägt dotterbolag •	
till KF. I och med detta förtydligas ägarkraven och 
satsningar på butiksförnyelse, etablering och sorti-
mentsanpassning underlättas. 

Ett nytt och förstärkt nordiskt inköpssamarbete •	
etablerades inom ramen för Coop Trading när Coop 
Norden omvandlades till en renodlad inköpsverk-
samhet. Förutsättningarna att hålla kostnaderna nere 
och erbjuda konkurrenskraftiga priser förbättras när 
synergier i inköpsverksamheten stärks. 

Samordning och skalfördelar ökar genom att Coop •	
Sverige och de föreningar som själva driver detalj-
handel fördjupat sin samverkan inom ett antal viktiga 
områden. Det gemensamma inköpsbolaget för 
nationella inköp och logistik, Coop Inköp & Logistik 
(Cilab), sattes i drift under året. Samtidigt etablerades 
varumärket och konceptet Coop för butikerna inom 
konsumentkooperationen.

Starkare kund- och medlemsrelationer
Att förstärka kund- och medlemserbjudandet och förbättra 
dialogen med medlemmar och kunder är centralt för KFs 
utveckling.

För att stödja den konsumentkooperativa handeln i 
kontakten med kunder och medlemmar har KF i dotter-
bolaget MedMera Bank en specialiserad funktion inom 
relationsmarknadsföring (CRM). MedMera Bank ansvarar 
för medlemskortet Coop MedMera. Det är knutet till ett 
premieprogram, som genererar förmåner i form av checkar, 
rabatter och erbjudanden. 

Medlemmarnas möjligheter att vara med och påverka 
genom direktinflytande i butik eller nya påverkansformer  

på Internet ska förbättras ytterligare. Syftet är att öka med-
lemsdialogen för att få snabbare och mer konkret vägledning  
i hur såväl mindre butiker som stormarknader ska utvecklas 
för att på bästa sätt svara mot konsumenternas önskemål.  
KFs och Coops enkätundersökningar på Internet som genom-
förs kontinuerligt under namnet Coops Medlemspanel är ett 
exempel på denna dialog. 

Medlemmarnas nytta av sitt medlemskap, kundernas rela-
tion till sin butik och erbjudandet de möter där är en viktig 
del i det strategiska arbetet.

Marknadsledande inom hållbar utveckling
Hållbar utveckling ska vara en integrerad del av den dagliga 
verksamheten inom KFs samtliga dotterbolag. KFs målsätt-
ning är att vara den ledande aktören på dagligvarumarknaden 
inom området hållbar utveckling. 

Under 2007 antog KF en ny policy för hållbar utveckling. 
Den innehåller ett antal styrande principer och mål för hur 
KF ska agera gentemot kunder, ägare och medarbetare samt 
hur koncernen ska medverka till en bättre miljö- och sam-
hällsutveckling, lokalt såväl som internationellt. En ambition 
är att verka för en ökad försäljning av ekologiska livsmedel 
och minska koldioxidutsläppen i dagligvaruhandeln.

KFs internationella utvecklingsarbete sträcker sig 50 år 
tillbaka då KF grundade Kooperation Utan Gränser. För  
25 år sedan inleddes ytterligare ett internationellt engage-
mang genom verksamheten i stiftelsen Vi Planterar Träd  
(Vi-Skogen). Arbetet syftar till att motverka fattigdom och 
stödja småbrukare i trakterna av Victoriasjön i Afrika. KF 
har även sedan länge en roll som pådrivare i konsument- 
och konsumtionsfrågor gentemot myndigheter och andra 
beslutsfattare i Sverige och internationellt.

Attraktiv arbetsgivare
En viktig del i KFs strategi är att utgöra en attraktiv arbets-
plats varför ett särskilt fokus ligger på att utveckla ledar- och 
medarbetarskapet. Detta ska ske genom förstärkta satsningar 
på kompetensutveckling och utbildning. KFs grundläggande 
värderingar utgör grunden för detta arbete. 

Att säkra ett starkt och tydligt ledarskap på alla nivåer är 
en viktig uppgift i personalarbetet. Som ett verktyg för det 
strategiska arbetet med ledarskap och kompetensutveckling 
inom hela koncernen skapades under året KF Akademin, ett 
online-verktyg och en kunskapsbank för personalutbildning. 
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Medlemmarnas nytta av sitt medlemskap, kundernas relation till sin butik och erbjudandet de möter där är viktiga 
delar i det strategiska arbetet.
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Butikerna i fokus 
Den svenska dagligvarumarknaden har genomgått omfattande föränd-
ringar de senaste åren som en följd av hård priskonkurrens och en hög 
nyetableringstakt. Samtidigt har den svenska konsumentkooperationen 
förlorat marknadsandelar. De senaste två åren har kraftfulla insatser 
genomförts genom omorganisation, höjd investeringsgrad och effektivise-
rade inköp för att successivt återta marknadsandelar och skapa marknads-
mässig lönsamhet i verksamheten. Arbetet, som går in i en ny fas under 
2008, har lett till väsentligt minskade förluster. 

Inför 2008 har KF med Coop Sverige som helägt dotterbolag lanserat 
ett kraftfullt åtgärdsprogram för att förbättra kostnadseffektiviteten, höja 
produktiviteten och tillvarata synergier i butiksdriften. 

KFs mål för de konsumentkooperativa dagligvarubutikerna är tydligt; 
de ska vara lönsamma i nivå med marknaden och konkurrenskraftiga samt 
ge tydliga förmåner till medlemmarna. 

Hög takt i investeringar och butiksförnyelse
KF presenterade en tydlig etablerings- och förnyelsestrategi under 2007 
som en del i det löpande åtgärdsprogrammet. Butiksbeståndet kartlades 
med utgångspunkt i en totalanalys av den svenska dagligvarumarknaden 
som KF Fastigheter genomfört. Inom kommande år planeras investe-
ringar om totalt 3–4 miljarder kronor för såväl upprustning av befintligt 
butiksnät som för strategiska förvärv av butiker samt etablering av nya 
enheter inom samtliga kedjor.

Etableringsstrategin omfattar hela Sverige men fokuserar på de områden 
som bedöms ha störst tillväxtpotential. Ett antal geografiska områden har 
pekats ut för nyetableringar de närmaste åren. 

Med sin finansiella styrka ska KF bidra till att höja takten i kostnads-
effektiva nyetableringar. Därför har en särskild fastighetsfond inrättats 
under 2007 tillsammans med Royal Bank of Scotland. Fastighetsfonden 
kommer att nyttjas, tillsammans med konsumentkooperationens samlade 
fastighetskompetens och KFs investeringskapacitet, för att stödja Coop 
Sveriges och de detaljhandelsdrivande föreningarnas butiksutveckling 
både finansiellt och driftsmässigt. 

Attraktiva butiker med tydligt sortiment
Sedan 2007 driver konsumentkooperationen sina butiker med gemen-
samma kedjekoncept under varumärket Coop. Målsättningen är att 
butikerna ska bli attraktivare och enklare för kunderna att handla i. 
Utvecklingen ska ske i enlighet med uppdraget att skapa ekonomisk nytta 
och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion 
bidra till en hållbar utveckling. 
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Den svenska detaljhandels-
marknaden 2007

Den svenska detaljhandelsmarknaden visade 
en fortsatt tillväxt under 2007 delvis driven 
av en hög etableringstakt i branschen. 
Jämfört med 2006 försvagades dock till-
växttakten något. Starkast var utvecklingen 
inom sällanköpshandeln som ökade med 
7,5 procent. För livsmedelshandeln var 
försäljningsökningen 4,5 procent. 

Konkurrensen var fortsatt intensiv i daglig-
varuhandeln och den totala marknadsandelen 
för konsumentkooperationen uppgick till 
21,4 procent (21,6).

Konsumentkooperationen kommer att lägga 
stor kraft på butikerna de närmaste åren. 
De samlade resurserna kommer i hög grad 
att koncentreras till att stödja och utveckla 
butiksverksamheten och kundmötet.

Stark inköpsorganisation
En viktig del i att öka den svenska konsumentkooperationens konkurrens-
kraft är att effektivisera inköpsorganisationen och sänka inköpskostnaderna. 
Under 2007 skapades två nya inköpsbolag.

För inköp utanför den svenska marknaden skapades ett nytt nordiskt  
inköpsbolag Coop Trading med säte i Köpenhamn. Coop Trading förstärker 
inköpssynergier och resursutnyttjandet utanför den svenska marknaden när 
varor från Europa och resten av världen köps in till den samlade konsument-
kooperativa dagligvaruhandeln i Norge, Sverige och Danmark. 

Sedan januari 2007 ansvarar varuförsörjningsbolaget Cilab för natio-
nella inköp till Coop Sverige och de detaljhandelsdrivande föreningarna. 
I början av 2008 överlät även OKQ8 sin verksamhet med inköp och 
lagerhantering till Cilab, som kommer att leverera varor till kedjans 400 
närbutiker. OKQ8 kommer att använda samma varumärken som Coop 
Sverige för att förstärka inköpssynergierna. 

 

BuTIKER 2007*

Kedja Antal butiker Förändring 07

Coop Konsum 167 –4

Coop Extra 36  6

Coop Nära 98 –1

Coop Forum 38 –2

Coop Bygg 29 –4

Daglivs 1 0

* Avser butiker inom Coop Sverige samt Daglivs

Coop Sverige står för cirka 55 procent av den 
konsumentkooperativa dagligvaruhandelns 
omsättning. De detaljhandelsdrivande förening-
arna och Daglivs svarar för 45 procent.



16  KF Verksamhetsberättelse 2007

Hållbar utveckling  
– en del av verksamhetsidén 
KF har en lång tradition av att aktivt påverka samhällsutvecklingen. Att 
göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar 
utveckling för människor och miljö, är en bärande del i konsumentkoope-
rationens verksamhetsidé. 

Under 2007 tog KF initiativ till att utveckla det pågående hållbarhetsar-
betet. En koncernövergripande policy om hållbar utveckling antogs som 
bygger på konsumentkooperationens grundläggande värderingar ärlighet, 
inflytande, omtanke och nytänkande. KF definierar hållbar utveckling som:

Det långsiktiga finansiella, sociala och miljömässiga resultatet av hur vi 
omsätter vår verksamhetsidé och våra värderingar i affärsverksamhet. 

I detta avsnitt beskrivs KFs inriktning inom de områden som omfattas 
av begreppet hållbarhet, med fokus på miljö och socialt ansvar. Eftersom 
arbetet med att systematiskt följa upp och redovisa hållbar utveckling inom 
hela koncernen formaliseras först under 2008, redovisas här främst KFs 
ambitioner inom området och exempel på hur arbetet har bedrivits inom 
de olika bolagen. 

KF avser att lämna en första koncerngemensam hållbarhetsredovisning  
i samband med årsredovisningen 2008. Coop Sverige, som från årsskiftet 
2007/2008 är ett helägt dotterbolag till KF, har en egen redovisning om 
hur bolaget arbetar med hållbar utveckling. 

Under 2007 anslöt sig KF till FN-initiativet om ansvarsfullt företagande, 
Global Compact. Detta internationella nätverk av cirka 3 000 företag och 
organisationer i över 100 länder åtar sig att stödja och följa tio principer för 

Hållbarhetsredovisning 2007

Hållbarhetsredovisning 2007

Som en vidareutveckling av de senaste 
årens miljörapporter publicerar Coop 
Sverige för verksamhetsåret 2007 en håll-
barhetsredovisning med särskilt fokus på 
miljö och hälsa. Hållbarhetsredovisningen 
är mer omfattande än miljörapporterna och 
inkluderar en beskrivning av Coop Sveriges 
sociala ansvar, det vill säga hur företaget 
agerar gentemot medarbetare, kunder, 
medlemmar, leverantörer och i samhället  
i stort. 

Vägledande för såväl KF som Coop Sverige 
är att hållbar utveckling ska genomsyra det 
dagliga arbetet med en hög nivå av ansvars-
känsla. Målsättningen är att bli den ledande 
aktören inom dagligvaruhandeln vad gäller 
hållbarhetsarbete.

Coop Sveriges hållbarhetsredovisning finns  
på www.coop.se och www.kf.se

KonSuMEnTKooPERATIonEn – En HåLLBAR HISToRIA

Konsumentkooperationen har en lång tradition av engagemang för människor och 
miljö. Här illustreras ett antal viktiga milstolpar för KFs och konsumentkooperationens 
arbete med hållbar utveckling under åren.

Kooperativa 
Förbundet bildas

KF Sparkassa inrättas för 
att erbjuda medlemmarna 
möjlighet till sparande

1899 1908 1958 1962 1964 1973 1976 1978 1979 1982

Insamlingskampanjen ”Utan 
gränser” startas till förmån 
för kooperativt skolnings-
arbete i Östasien

KF Provkök inleder 
kvalitetsmärkning av 
husgeråd

Utställningen ”Tjäna på att veta" 
om varudeklarerade artiklar blir 
senare namnet på konsument-
informationsbroschyrer

KF Provkök lanserar idén 
om basmat för bättre kost- 
och motionsvanor

Kooperationens kvinnoutred-
ning presenteras med målet 
att vara föregångare när det 
gäller jämställdhet

KF deklarerar att öppen 
datummärkning ska införas 
på alla varor

Lågprisvarumärket 
Blåvitt lanseras

Vi-skogen 
bildas
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ett ansvarsfullt och hållbart företagande. KF ska därmed från 2008 årligen 
redovisa aktiviteter och resultat som kan kopplas till de tio principerna 
som handlar om mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor, miljöansvar och 
motverkande av korruption.

KF och Coop Sverige skrev också under Näringslivets klimatupprop,  
där de ingående företagen antar en gemensam vision om klimatneutralitet.  
Ett första steg är att minska den egna verksamhetens utsläpp med minst  
30 procent fram till 2020 och med minst 50 procent till 2050, jämfört  
med år 2000. 

Ansvarsområden och organisation av arbetet
Hållbar utveckling, med en hög nivå av ansvarstagande, ska vara en integre-
rad del av det dagliga arbetet inom hela koncernen. Inom dagligvaruhandeln 
är målsättningen att bli den ledande aktören på området.

Förutom grundläggande finansiella krav på effektivitet och lönsamhet ska 
verksamheten även vägledas av ett antal styrande principer för miljöansvar 
och socialt ansvar. Uppföljning av operativa mål och resultatindikatorer, 
som anpassas till respektive verksamhet, kommer att ske varje år från och 
med 2008. 

KFs styrelse och koncernledning beslutar om och ansvarar för den kon-
cernövergripande hållbarhetspolicyn och processen. För intern samordning 
kring hållbarhetsfrågor har varje bolag utsett en ansvarig. På koncernnivå 
har en gemensam arbetsgrupp bildats för att samordna arbetet mellan  
bolagen och driva på utvecklingen. 

Ett livsmedelspolitiskt pro-
gram ”Väg pris mot kvalitet” 
fastställs med tyngdpunkt på 
ökad lyhördhet för medlem-
marnas synpunkter

1986 1991 1993 1995 1996 2002 2005 2006 2007

Änglamark, konsument-
kooperationens ekologiska 
varumärke, lanseras

MedMera-kortet 
introduceras

Varumärket Signum 
introduceras

Gröna Konsum gör miljö-
analysen ”Sila kamelerna” 
av sin totala miljöpåverkan

Änglamarkspriset, ett årligt 
miljöstipendium, instiftas av 
Coop Sverige. En miljöpolicy 
för dagligvaruhandeln antas 
på nordisk nivå

KF Konsument 
bildas

Medlemspanelen 
skapas

KF antar en koncern-
övergripande policy  
om hållbar utveckling. Broschyr-serien  

”Bra att veta” 
lanseras
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Miljö 
Miljöansvaret omfattar att minimera användandet av energi, vatten och 
andra resurser i verksamheten samt att tillhandahålla ett miljöanpassat 
sortiment. KF ska även säkerställa miljöanpassade transporter samt minska 
avfallet och minimera verksamhetens klimatpåverkan. 

Ekologiska och miljömässiga produkter
KF arbetar för att öka och bredda försäljningen av ekologiska produkter 
inom dagligvaruhandeln. Målet är att minst hälften av denna försäljning  
i Sverige ska ske inom konsumentkooperationens butiker. Konsumentkoo-
perationen arbetar sedan 1990-talets början med att utveckla och bredda 
sortimentet inom det egna varumärket för ekologiska produkter, Coop 
Änglamark, och har redan en stark position på den ekologiska marknaden. 
Under 2007 svarade konsumentkooperationen för 44 procent av försälj-
ningen av ekologiska produkter i Sverige. Vid utgången av 2007 var 262 
butiker Krav-certifierade, en certifiering där krav ställs på utbud, informa-
tion och kunskap kring Krav-märkta och ekologiska varor. 

I linje med KF Fastigheters inriktning på miljömässigt byggande görs  
i varje utvecklings- och handelsprojekt initiala bedömningar och analyser 
för eventuella utsläpp till mark. Bland annat har analyser gjorts för Partille 
i Göteborg och Kvarnholmen i Nacka. Risken för föroreningar hanteras 
genom förebyggande åtgärder och säkerhetsrutiner.

På KFs konferens- och mötesanläggning Vår Gård 
Saltsjöbaden serveras Krav-märkt frukost och  
Rättvisemärkt kaffe. Målet är också att få en 
Svanenmärkning.

Coops egna miljöanpassade transporter. 0
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Coop Änglamark fortsätter att behålla sin ställning som det ledande miljövarumärket inom dagligvaruhandeln  
i Sverige. Konsumenterna uppfattar det som det starkaste varumärket för miljö och hälsa.

KF Årsredovisning 2007
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Energiförbrukning
KF har som mål att minska koncernens utsläpp av koldioxid från elektricitet 
och uppvärmning med 10 procent per kvadratmeter från 2008 till 2010 och 
med 30 procent till 2020. KF arbetar genom hela koncernen för att minska 
energiförbrukningen och koldioxidutsläppen.

KF Fastigheter och Coop Sverige driver det gemensamma projektet  
”Energijakten”. Projektet omfattar utbildning av personal och uppföljning 
av hur energiförbrukning i exempelvis butikernas kyl och frys samt  
lokaler kan minskas. ”Energijakten” resulterade under hösten 2007 i att 
elförbrukningen minskade med cirka 15 procent på Coop Sveriges huvud-
kontor. Stora besparingar har också gjorts i butikerna, även om resultatet 
från detta arbete ännu inte kan redovisas i siffror.

Under året tecknade Akademibokhandeln om elavtalet till förnyelsebar el, 
så kallad grön el, för 35 av sina butiker. På konferensanläggningen Vår Gård 
Saltsjöbaden genomfördes en rad energibesparande åtgärder. Bergvärme 
installerades och med en lägre oljeförbrukning från 220 till 20 m³/år kunde 
driftkostnaderna för uppvärmning sänkas med cirka 70 procent.

Under 2008 planerar KF Fastigheter att, i enlighet med ”Lagen om 
energideklaration” (SFS 2006:985), utföra energideklaration på samtliga 
fastigheter med syfte att göra byggnaderna mer energieffektiva.

Transporter och leverantörer
KFs mål är att koldioxidutsläppen från transporter i förhållande till omsätt-
ningen ska minska med 10 procent till 2010 och 30 procent till 2020. Målet 
att begränsa koldioxidutsläppen omfattar såväl varutransporter som resor  
i tjänsten. Flera åtgärder har vidtagits och ytterligare satsningar kommer att 
göras för att stimulera till minskade utsläpp från egna, samt leverantörers och 
kunders, transporter. 

Sedan juni 2007 samarbetar Coop Sverige med Procordia för att överföra 
så mycket som möjligt av transporterna från lastbilar till tåg. Belastningen på 
vägarna beräknas minska med 12 000 mil och koldioxidutsläppen från trans-
porter med 125 ton per år. Liknande samarbeten finns sedan tidigare med 
andra leverantörer. Under de närmaste åren kommer en komplett översyn av 
logistiken inom konsumentkooperationens dagligvaruhandel att genomföras 
för att minska miljöpåverkan.

KF antog under 2007 en ny tjänstebilspolicy som innebär att miljöklassade 
bilar ska väljas i första hand. KF har också upphandlat ett nytt resebyråavtal 
där utsläppen från bokade resor i tjänsten följs upp.

Inom tidnings-, bokutgivnings- och bokförsäljningsverksamheterna är 
transporter och tryckeri centrala områden för miljöpåverkan. E-handel, som 
framförallt Bokus bedriver, medför omfattande transporter av paket och brev 
till slutkonsumenterna. Bokus arbetar för att minska antalet skickade försän-
delser. Bland annat sampackas ordrar beställda av samma kund för att minska 
såvälemballageförbrukning som antalet transporter. 

Coop Forum Marieberg Örebro – en klimatsmart butik. 
KF Fastigheter och Coop Sverige har skapat en 
pilotbutik i Örebro för klimatsmarta energilösningar. 
Denna stormarknad utnyttjar solljus på ett sätt som 
innebär att energiförbrukningen för lampor minskas 
med närmare 40 procent. Nya tekniska lösningar för 
kylar och frysar gör också att spillvärmen från kylar 
och frysar tas om hand för att värma stormarknaden.

”Energijakten” resulterade under hösten 2007 i att 
elförbrukningen minskade med cirka 15 procent på 
Coop Sveriges huvudkontor. Stora besparingar har 
också gjorts i butikerna, även om resultatet från  
detta arbete ännu inte kan redovisas i siffror.

Energijakten är ett energisparprojekt 

som omfattar Coops alla butiker, lager 

och servicekontor. Målet är att minska 

energianvändningen främst genom 

förbättrade rutiner för hur vi som 
företag praktiskt sköter den vardagliga 

verksamheten. Coop Center är anmälda till 

tävlingen Energy Trophy som är en del av 

Energijakten. 

Som ett stöd har vi gemensamt för 

butik, lager och servicekontor tagit fram 

en kampanjsajt med tips, idéer och 

utbildningsmaterial. 

Gå in på www.energijakten.com/kampanj 

eller via energijakten på intranätet. Här 

kan du fråga om energiförbrukning, ge 

energispartips eller synpunkter inom 

området. På servicekontoret fi nns det 

även tio ”energipoliser” som kommer 

att uppmuntra och påminna er om de 

energibesparande åtgärderna i vardagen. 

Varje månad kommer vi även att följa upp 

hur energibesparingen går här på Coop 

Center. Denna information kommer dels 

att skickas ut via mejl och även fi nnas på 

kampanjsajten. 

Energispartips
     Stäng av datorn och skärmen vid längre 

möten och vid dagens slut.
     Släck skrivbordslampan när du inte är på 

din plats.
     Ta trapporna i stället för hissen, då spar 

du både energi och får motion på samma 

gång! 
Felanmälan
     Felanmälan – anmäl fel och brister på 

utrustning och installationer som hindrar 

dig att spara energi!
     Felanmälan hittar du på kampanjsajten 

”Energijakten”.

att skickas ut via mejl och även fi nnas på dig att spara energi!
     Felanmälan hittar du på kampanjsajten 

”Energijakten”.

att skickas ut via mejl och även fi nnas på 
Center. Denna information kommer dels 

att skickas ut via mejl och även fi nnas på att skickas ut via mejl och även fi nnas på 

Energispartips
     Stäng av datorn och skärmen vid längre 

möten och vid dagens slut.
     Släck skrivbordslampan när du inte är på 

     Ta trapporna i stället för hissen, då spar 

du både energi och får motion på samma 

www.energijakten.com/kampanj
presenterar

Tävla på

w
w

w.energijakten.com
/kam

panj
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Krav om miljöpolicies och policyefterlevnad ska ställas på alla underleverantörer. 
Tryckningen av Tidningen Vi är miljöanpassad på tryckeriet Sörmlands Grafiska 
Quebecor som också är certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001. 

Avfallshantering
KF arbetar för att minimera avfall och återvinna så mycket som möjligt. 
Samtliga verksamheter ska ha källsortering. Huvuddelen av avfallshante-
ringen avser plast samt wellpapp/kartong. Coop är sedan 30 år en av de 
största leverantörerna av returwellpapp till pappersbruken. I slutet av  
2007 fattades också beslut om att lansera en komposterbar bärkasse.  

Socialt ansvar
KFs sociala ansvar omfattar alla som möter verksamheten, från produktion 
till slutkonsumtion. Intressenterna är framför allt medlemmar i anslutna 
konsumentföreningar men även andra kunder, medarbetare, ägare (konsu-
mentföreningar), leverantörer och lokalsamhällen. 

Medarbetarna
KF är en organisation med starka värderingar. Den praktiska tillämpningen 
av värderingarna ska bidra till att KF-koncernen ska vara, och uppfattas 
som, en attraktiv och väl ansedd arbetsgivare. 

KFs mål är att andelen medarbetare som är nöjda med nuvarande arbets-
situation och med det egna bolagets arbete inom området hållbar utveckling 
ska vara minst 70 procent. För att säkerställa detta kommer varje år en 
gemensam medarbetarundersökning att genomföras i samtliga bolag. Under 
2007 genomfördes den första medarbetarundersökningen som visade att det 
är en stor spridning mellan bolagen. Fyra av bolagen har ett medarbetarin-
dex över 70 och därmed ”grönt ljus”. Mest prioriterat att arbeta med utifrån 
resultatet är medarbetar- och lönesamtal, mål och resultat, arbetsbelastning 
samt ledarskap. Att säkra ett starkt och tydligt ledarskap på alla nivåer är en 
viktig uppgift. För att utveckla medarbetarna och bättre täcka kompetensgap 
inom koncernen har KF under året utvecklat KF Akademin, en gemensam 
plattform för kompetensutveckling. 

Arbetet med jämställdhet och mångfald är viktigt i KF. En jämn fördel-
ning mellan män och kvinnor eftersträvas genom att aktivt verka för detta 
inom samtliga arbetsgrupper. Under 2007 var 59 procent av samtliga med-
arbetare kvinnor. Av personer i ledande ställning var 31 procent kvinnor.  
I koncernledningen var 30 procent kvinnor och i styrelsen 55 procent. 

Basen för arbetet inom friskvård och hälsa är KFs frisk- och hälsovårds- 
policy. Utgångspunkten är att insatserna ska sättas in i förebyggande syfte 
med en kombination av aktiviteter. Medarbetarna erbjuds bland annat 
extern företagshälsovård.

MEDELAnTAL AnSTÄLLDA

KF-koncernen hade under 2007 i medelantal 1 216 
medarbetare, huvudsakligen i Sverige. Medelåldern 
bland koncernens medarbetare uppgick till 43 år. 
Från och med 2008 kommer KF-koncernen att ha 
cirka 9 500 medarbetare i hela landet, varav cirka    
8 300 är anställda i Coop Sverige.

I slutet av 2007 fattades beslut om att lansera en 
komposterbar bärkasse. Denna är för Coop Konsum.
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Medlemmarna – även ägare och kunder
Inom konsumentkooperationen utgör den enskilde individen en intressent 
till verksamheten både som medlem, ägare och kund. Det är väsentligt 
att följa upp och utveckla hur KF svarar upp mot förväntningarna inom 
respektive roll. Medlemsdialogen är och har alltid varit en central del i hela 
konsumentkooperationen. Andelen medlemmar som är nöjda med sitt 
medlemskap i konsumentkooperationen ska vara minst 70 procent vid 
utgången av 2010. 

KF lägger stor tyngd på att utveckla formerna för hur medlemmarna på 
ett enkelt och direkt sätt kan vara med och påverka verksamheten. Genom 
bland annat Coops Medlemspanel, ett webbverktyg för olika enkätunder-
sökningar på Internet, hålls en löpande dialog med medlemmarna.

För att underlätta konsumenternas val av ekologiska och hälsosamma  
alternativ driver konsumentkooperationen ett informations- och utbildnings-
arbete för medlemmar och kunder. Starkt pådrivande i detta arbete är KF 
Konsument, vars uppdrag bland andra är att bedriva konsumentupplysning 
och opinionsbildning. Under 2007 bedrevs bland annat två kampanjer; om 
miljö och om Rättvisemärkt, och informationsbroschyrerna ”Bra att veta” 
spreds via butikerna runtom i landet. 

Som ägare deltar medlemmarna i att rösta fram förtroendevalda som ska 
leda och styra den konsumentkooperativa verksamheten. KF har som mål 
att fler medlemmar ska känna till och uppleva att de har goda möjligheter 
att medverka i valet av förtroendevalda på olika nivåer. Under 2007 deltog 
cirka 46 500 medlemmar i val av förtroendevalda i de olika medlemsför-
eningarna och sammantaget hade cirka 3 100 medlemmar förtroendeupp-
drag inom konsumentkooperationen. Detta gör konsumentkooperatio-
nen till en av de största demokratiska organisationerna i Sverige. 

Hälsa
Hälsa är en grundsten i KFs sociala ansvar som dagligvaruaktör. Alla kedjor 
inom Coop Sverige har hälsomål som kontrolleras och följs upp. Omsorgen 
om kundernas hälsa handlar både om att erbjuda trygga och sunda varor samt 
att genom information och samhällspåverkan stödja en hälsosam konsumtion 
och livsstil.

Coop Sverige strävar efter att alltid kunna erbjuda hälsoalternativ i sorti-
mentet. En tydlig kommunikation kring nyckelhålsmärkta produkter och 
recept har bidragit till att Coop Sveriges försäljning av nyckelhålsmärkta 
produkter ökade med nästan 4 procent det senaste året.

Att arbeta för att säkra konsumenttryggheten är också centralt och avser 
såväl att säkra varor i butikerna som att ge konsumenterna ökad tillgång till 
information om varorna. Coop Sverige ställer mer långtgående krav på utvalda 
varuområden än vad lagen föreskriver. Det gäller särskilt egna varumärken, 
vilka bland annat inte innehåller tillsatsen glutamat. 

Konsumentkooperationen har, som ett led i informations- och utbildnings-
arbetet, bedrivit ett antal hälsokampanjer och tagit fram broschyrer med tips, 
råd och recept för sunda mellanmål och sunda barn under de senaste åren.

Under 2007 bedrevs två kampanjer; om miljö och om 
Rättvisemärkt, och informationsbroschyrerna ”Bra att 
veta” spreds via butikerna runtom i landet. 

Genom information och utbildning vägleder konsument-
kooperationen medlemmar och konsumenter i hälso-
frågor samt uppmuntrar till rörelse och motion. Under 
2007 var Coop Sverige huvudsponsor för tävlingen 
Vår Ruset, Europas största motionslopp för kvinnor, 
ett samarbete som fortsätter under 2008.
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Leverantörer
Att ha god kontroll på inköp och leverantörer är avgörande för att kunna 
ta ansvar för verksamhetens effekter på människor och miljö. Samtliga 
verksamheter inom KF-koncernen ska ställa höga krav på miljöansvar  
och socialt ansvar vid upphandling av produkter och tjänster samt följa 
upp hur leverantörerna lever upp till dessa krav.

Ett exempel är KF Fastigheter som ställer krav på sina underleverantörer 
avseende energiförbrukning och i viss mån material som ingår i den färdiga 
produkten. 

Varor som inte är dagligvaror, så kallade nonfood, tillverkas ofta i Asien 
och köps in av Coop Sverige genom bolaget Intercoop Ltd. Intercoop 
har en uppförandekod med etiska krav på leverantörerna när det gäller 
arbetsvillkor, löner och arbetsmiljö. Intercoop kontrollerade totalt 422 
leverantörer under 2007. Totalt underkändes 151 men därefter kunde 142 
leverantörer presentera en förbättringsplan som medförde att de fick fort-
sätta leverera varor. Intercoop blev under året medlem av Business Social 
Compliance Initiative (BSCI), ett samarbete mellan flera europeiska de-
taljhandlare som vill förbättra den sociala situationen och arbetsvillkoren 
i produktionsländerna genom en gemensam uppförandekod och verktyg 
för uppföljning och granskning.

Ett konkret sätt för att verka för bättre arbetsvillkor i produktions- 
länderna är att sälja Rättvisemärkta produkter. Coop Sverige är den dag-
ligvarukedja i Sverige som har flest sådana produkter i sitt sortiment. Under 
våren 2007 pågick en särskild informationskampanj kring Rättvisemärkta 
produkter som resulterade i kraftigt ökad försäljning av dessa.

Samhället
KF driver sedan länge ett opinionsbildningsarbete i konsument- och 
klimatrelaterade frågor. Under året har opinionsbildningsarbetet i första 
hand fokuserat på frågor om klimat. Inom ramen för arbetet att utveckla 
konsumtion och produktion av ekologisk mat har KF deltagit på bransch-
mässan Interfood och SLUs Ekokonferens samt ingått i styrgruppen för 
den nationella aktionsplanen för ekologiska livsmedel.

Genom de närstående organisationerna Kooperation Utan Gränser  
och Vi-skogen driver KF ett bistånds- och utvecklingsarbete. Kooperation 
Utan Gränser är en ideell förening som KF grundade 1958. Föreningen 
arbetar för att invånarna i utvecklingsländer själva ska arbeta sig ur fattig-
domen. Vi-skogens ambition är att skapa ett grönt bälte kring Victoria- 
sjön i Afrika och bättre levnadsförhållanden för småbrukare i regionen. 
Under 2007 påbörjade Vi-skogen en process för att bli certifierad som 
"kodioxidsänka", ett projekt som bidrar till att binda koldioxid.

Genom KFs engagemang i internationella konsumentkooperativa 
intresseorganisationer, som Euro Coop och Internationella Kooperativa 
Alliansen, utvecklas gemensamma ståndpunkter och policies kring livs-
medels- och hälsofrågor. Sedan 2006 samarbetar KF även med Tällberg 
Foundation och Svenska Naturskyddsföreningen samt är medlem i  
Föreningen för Rättvisemärkt i Sverige.

KF, Coop Sverige och konsumentföreningarna 
var under hösten 2007 aktiva i Radiohjälpens 
insamling Världens Barn och var sammantaget 
de största bidragsgivarna med ett samman-
lagt bidrag på 2,4 miljoner kronor. 

Coop köper sina Rättvisemärkt-certifierade 
och Krav-märkta bananer från bananplantagen 
Paso Robles i Dominikanska Republiken.

Genom Biståndsknappen på pantautomater  
i butikerna, insamlingsbössor i kassorna,  
tre öre per bärkasse och andra insamlings-
metoder samlade konsumentkooperationen 
och dess kunder, in drygt 20 miljoner kronor 
till Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen 
under 2007. 
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Medarbetarna – våra främsta ambassadörer
Engagerade, kompetenta och stolta medarbetare är naturligtvis en 
förutsättning för att skapa bra kundrelationer och goda värden i en  
verksamhet. För KF, som är en värderingsstyrd organisation, är det 
också viktigt att grundvärderingarna omtanke, inflytande, ärlighet och 
nytänkande genomsyrar verksamheten och återspeglas i mötet med 
kunder, leverantörer och samhälle. Det är avgörande för att KF-kon-
cernen ska kunna vara framgångsrik. 

Ledarskap och medarbetarutveckling är högprioriterat inom dagens KF. 
En generationsväxling pågår och behovet av ett starkt och tydligt ledar-
skap är stort på alla nivåer. Därför har vi nu tagit krafttag i frågan genom 
ett antal insatser. Bland annat genomgår nytillträdda chefer ett gediget 
ledarskapsprogram med fokus på dialogen mellan chef och medar-
betare. Och genom den nya KF Akademin, det koncerngemensamma 
systemet för kurser och utbildning, fortbildar och kompetensutvecklar  
vi löpande medarbetare i koncernen. 

Att göra bra nyrekryteringar är en central del i arbetet. Vi måste upp-
fattas som och vara en attraktiv arbetsgivare med bra villkor och 

 
 
marknadsmässiga löner. Under 2007 förvärvade vi KF Gymnasiet 
för att knyta relevant kompetens närmare till oss genom bland annat 
praktikplatser och för att kunna utnyttja skolans erfarna pedagoger till 
medarbetarnas fortbildning.

Alla våra ledare ska vara förebilder och verka för att medarbetarna 
känner sig delaktiga och utvecklas samt bidrar, presterar och levererar 
resultat. Samtliga medarbetare ska känna att de drivs av konsument-
kooperationens värderingar och att de själva är med och äger konsu-
mentkooperationen som medlemmar. Ett par gånger per år möts 
koncernens chefer i organiserade former för att koncentrera samtalen 
kring hur KFs värderingar bättre kan genomsyra verksamheten.

Med nästan 10 000 medarbetare som ambassadörer  
kan KFs kärnvärden och syn på miljö, ekologi, etik  
och hälsa sippra ut i vardagssamtalen och få ett allt  
starkare genomslag i samhället. 
 
Marie Wiksborg, KFs personal- och HR-direktör



25  KF Verksamhetsberättelse 2007



26  KF Verksamhetsberättelse 2007

Klimat och miljö i fokus på 
dagligvarumarknaden 2007 
Dagligvarumarknaden är en av de konsumentmarknader som i hög grad 
påverkas av den alltmer intensifierade klimat- och miljödebatten. Genom 
kopplingen mellan matproduktion och effekter på klimatet har den eko- 
logiska mattrenden tagit fart. Enligt exempelvis FN:s jordbruksorganisation  
står livsmedelssektorn för 30 procent av utsläppen av växthusgaser.

I Coops Medlemspanel uppgav 91 procent av medlemmarna att de väljer 
ekologiska livsmedel av hänsyn till miljön. Men även den egna hälsan är en 
viktig faktor i valet av ekologiska livsmedel, och 79 procent av medlemmarna 
uppgav att de väljer ekologiskt av hälsoskäl. 

Stark försäljningstillväxt av ekologiska varor 
Dagligvaruhandelns sammanlagda försäljning av ekologiska livsmedel var 
cirka 2,4 miljarder kronor, vilket motsvarar ett par procent av den totala 
livsmedelsförsäljningen.  

Den positiva trenden är tydlig – ekologiskt producerade varor har ökat 
den senaste treårsperioden.

Under 2007 ökade försäljningen av ekologiska livsmedel inom Coop 
Sverige med cirka 25 procent, jämfört med 2006 års ökning om cirka 
7 procent. Allt fler kunder kräver att varorna är giftfria, ekologiska och 
närproducerade. I en stor undersökning om konsumtion, hälsa och miljö 
som Coop Sverige genomförde våren 2007 svarade 87 procent av de 
tillfrågade att de tycker att det är mycket eller ganska viktigt att handla 
ekologiska livsmedel. Och enligt prognoser från Handelns Utrednings-
institut (HUI) kommer marknaden i Sverige att fördubblas inom fem år. 

Klimat- och miljödebatten påverkar konsumenten 
Fortfarande är det storstadsregionerna som dominerar inköpen av ekologiskt 
producerade livsmedel, men konsumtionen sprider sig över hela landet. För-
säljningsökningen beror även på att helt nya grupper börjat handla ekologiskt. 
Vanligtvis är det yngre personer i storstadsregioner som startar och leder nya 
konsumtionstrender.

En utblick i omvärlden visar att Danmark har den högsta försäljnings-
andelen av ekologiska livsmedel i världen. Sedan 1993 då butikerna 
sänkte priserna på ekologiska produkter med cirka 15–20 procent och 
samtidigt inledde en intensiv marknadsföring av ekologiska varor har det 
skett en markant ökning. Andelen ekologiska varor som säljs i Danmark 
har gått från 1–2 procent av den totala livsmedelsförsäljningen till cirka  
5 procent.

Sammantaget pekar konsumtionsmönster, försäljningsutveckling och 
samhällsinitiativ mot att den ekologiska försäljningen kommer att utgöra 
en betydande del av livsmedelskonsumtionen framöver.
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Efterfrågan överstiger utbudet 
Den växande efterfrågan medför tidvis brist på ekologisk mat, framförallt 
på mjölk, ägg och kött. Produktionen av ekologisk mjölk ökade marginellt 
under 2007. Likaså för ekologiskt kött och grönsaker var produktions-
ökningen liten jämfört med den stora efterfrågeökningen. Den svenska 
odlingsarealen av ekologiskt odlad spannmål har inte heller ökat de senaste 
tre åren. 

En annan bidragande orsak till brist på ekologisk mat är att den eko-
logiska produktionsvolymen är mer oförutsägbar och instabil än annan 
livsmedelsproduktion eftersom bekämpningsmedel är förbjudet. Det tar 
också tid för jordbruket att ställa om till ekologisk produktion.

Det relativt låga utbudet bidrar också till prisskillnad mellan ekologiska  
och övriga livsmedel, som i genomsnitt uppgår till 20 procent. Av dem 
som inte handlar ekologiskt svarade 77 procent i Coops undersökning  
att de skulle äta mer ekologisk mat om priset var lägre. 

Utifrån den nationella aktionsplanen för ökad ekologisk konsumtion  
och produktion arbetade dagligvaruhandeln under 2007 fram en gemen-
sam handlingsplan för att öka produktionen. 

Konsumentkooperationen är ekologiskt välpositionerad 
i Sverige. Konsumentkooperationen står för cirka  
44 procent av den ekologiska dagligvaruförsäljningen 
i Sverige och i Coop-butikerna finns Sveriges största 
ekologiska sortiment. 

Under 2007 utformades en nationell aktionsplan för hur de nationella 
målen för ekologisk produktion och konsumtion ska kunna uppfyllas. 
Detta arbete gjordes av en sammanslutning av företag, myndigheter 
och organisationer i projektet Ekologiskt Forum inom Kungliga Skogs- 
och Lantbruksakademien (KSLA) på uppdrag av regeringen. KF deltog  
i styrgruppen för aktionsplanen. Målet är att 20 procent av jordbruks-
marken år 2010 ska ha ekologiskt certifierad odling och att 25 procent 
av den offentliga konsumtionen av livsmedel ska avse ekologiska 
livsmedel.

Aktionsplanen, som presenterades för regeringen i november, tar sin 
utgångspunkt i ett konsumentperspektiv och fokuserar på ett antal 
strategiska åtgärder som ska leda till en markant ökning av konsumtion 

och produktion av ekologiska livsmedel. Åtgärderna omfattar marknads-
inriktade satsningar, utbildning och information, uppföljning och styrning 
av utvecklingen genom bland annat förbättrat statistiskt underlag samt 
forskning och utveckling.

För dagligvaruhandeln innebär aktionsplanen att branschens aktörer 
arbetar fram en försäljningsplan med gemensamma kampanjer och 
andra marknadsinsatser som ska driva på efterfrågan. För att skicka 
tydliga signaler till jordbruket om långsiktigheten i, och omfattningen 
av, branschens efterfrågan på ekologiskt producerad mat ska livs-
medelsaktörerna även ta fram en konkret plan för behovet under de 
kommande åren.

Aktionsplan 2010 för ökad ekologisk 
konsumtion och produktion
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KF – en medlemsägd  
organisation 
Drygt 3 miljoner personer i Sverige är medlemmar i en konsumentfören-
ing och därmed delägare i konsumentkooperationen. Tillsammans äger 
konsumentföreningarna KF. Det är medlemmarna tillsammans som avgör 
verksamhetens inriktning. Medlemmarna styr genom att påverka i de 
enskilda dagligvarubutikerna där de handlar samt via Internet, men också 
genom årliga demokratiska val. Konsumentkooperationen är politiskt och 
religiöst obunden och medlemskapet är öppet för alla.  

Medlemmars möjlighet att påverka
Konsumentkooperationen har en löpande dialog direkt med enskilda 
medlemmar för att få vägledning i hur butiker och stormarknader ska 
utvecklas och bättre svara mot konsumenternas nuvarande och framtida 
önskemål. 

Ett exempel på hur denna dialog bedrivs är Coops Medlemspanel som 
är ett webbverktyg för löpande enkätundersökningar om mat- och hälso-
frågor. Under 2007 deltog fler än 60 000 personer i olika undersökningar. 

En annan form är de sammanslutningar av medlemmar, butikschefer 
och anställda i olika medlems- och butiksråd som finns kring enskilda 
butiker. Medlems- och butiksråd för en återkommande dialog kring  
butikens verksamhet och inriktning.

Medlemmarnas möjlighet att vara med och påverka butiksrörelsen i 
samband med själva butiksbesöken blir också allt viktigare, särskilt när 
tid är en allt mer knapp resurs för många konsumenter. Medlemspunkten 
är en särskild plats i butiken med information till medlemmarna där de 
enkelt kan ge förslag på förbättringar eller lämna synpunkter. 

Enskilda butikschefer har även fått ett större eget ansvar att, baserat 
på de lokala kundernas önskemål, välja ur det nationella inköpsbolaget 
Cilabs sortiment. Formerna för att påverka i butikerna kommer också  
att utvecklas ytterligare.

51 föreningsstämmor runtom i landet
Den grundläggande principen för den kooperativa styrningen är att varje 
medlem har en röst. Föreningsstämman är högsta beslutande organ i varje 
förening. Större föreningar har först distriktsstämmor som väljer ombud 
till föreningsstämman. Föreningsstämman väljer styrelse, revisorer och 
valberedning. Till stämman kan enskilda medlemmar lämna motioner 
och skriftliga förslag om butiksrörelsen och verksamheten i övrigt. Cirka 
46 500 medlemmar deltog på föreningarnas butiks-, distrikts- och för-
eningsstämmor runt om i Sverige under 2007.

På medlemmarnas initiativ fattade KFs stämma 2006 
beslut om att öka utbudet av Rättvisemärkta varor. 
Dessutom beslöt Coop Sverige under året att samtliga 
Rättvisemärkta varor inte behöver vara Krav-märkta. 
Detta innebar en kraftig ökning av försäljningen av 
Rättvisemärkt.
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Internet – ett allt viktigare 
verktyg i dialogen med 
medlemmarna

Internet växer på alla fronter – såväl som 
försäljnings- och marknadskanal som 
verktyg i kommunikationen med omvärlden. 
Sverige är ett av de länder i Europa som  
har flest internetanvändare enligt EU:s  
statistikbyrå Eurostat. Av de svenska 
hushållen har 79 procent tillgång till Internet 
jämfört med 54 procent av alla europeiska 
hushåll. Och trenden är tydlig – internet-
tillgången i Europa ökade med fem procent 
bara under det senaste året. Tillgång till 
bredband blir också allt vanligare. 67 
procent av de svenska hushållen har tillgång 
till bredband medan snittet för hushåll i 
Europa är cirka 40 procent. I takt med att in-
ternetanvändarna blir fler och mer frekventa 
besökare växer också e-handeln i Europa  
– i snitt med 20–25 procent per år under  
de kommande fem åren enligt en internationell 
prognos.

Coops Medlemspanel på nätet har på kort 
tid blivit ett centralt verktyg i kommunikatio-
nen med medlemmarna. Det var också här 
grunden lades till satsningen på e-handel 
eftersom underlag från olika undersökningar 
visade på en stark efterfrågan för att, 
genom matvaruhandel över Internet, spara 
tid och göra vardagen enklare.

Sedan tidigare erbjuder Coop Sverige företag 
och kommuner matvaruhandel över Internet 
på ett tiotal platser i Sverige. Under 2007 
startades ett pilotprojekt i bland annat Väs-
terås och Malmö där även privatpersoner kan 
beställa dagligvaror på nätet. Under 2008 
planerar KF att i samarbete med Coop  
Sverige starta ett kompletterande erbjudande, 
en högkvalitativ matvarubutik på nätet med 
fokus på Stockholmsområdet där varorna 
levereras direkt hem till kundens dörr.

KFs föreningsstämma
KFs ordinarie föreningsstämma består totalt av 101 ombud. Därav 
representerar 94 ombud konsumentföreningarna, fem representerar OK, 
ett Folksam och ett Fonus. Konsumentföreningarna väljer ombud som 
representerar dem vid stämman. Antalet medlemmar i respektive förening 
ligger till grund för hur många ombud som representerar den enskilda 
föreningen.

KFs stämma hålls varje år senast 15 maj. Stämman fastställer bland  
annat resultat- och balansräkning för KF samt beslutar om ansvarsfrihet 
för styrelsens ledamöter och vd. Stämman utser även styrelseledamöter 
samt fastställer arvoden och andra ersättningar för KFs styrelse på förslag 
från KFs valberedning.

KFs stadgar fastställer ändamålet för KFs verksamhet. Utöver den dag-
ordning som regleras i KFs stadgar behandlade stämman 2007 två motioner 
om KFs roll som aktiv aktör i samhällsdebatten och om utbildning av per-
sonal avseende KFs värderingar. Stämman beslutade att inom ramen för det 
pågående förändringsarbetet lägga särskild vikt vid omvärlds- och framtids-
analyser för att kunna vara en aktiv debattör i samhället. Stämman beslutade 
även att KF aktivt ska verka för och följa upp att utbildning om konsument-
kooperationens värderingar vidareutvecklas inom affärsverksamheten. 

För att ge samtliga föreningar möjlighet att få information och delta  
i diskussioner före stämman, har KFs styrelse bjudit in till regionala 
konferenser. 2007 hölls fyra sådana konferenser där formerna för ökad 
samverkan inom konsumentkooperationen diskuterades. Under 2008 
kommer de regionala konferenserna att ersättas med informationskon-
ferenser där aktuella frågor behandlas med syftet att öka öppenheten  
och fördjupa samverkan inom konsumentkooperationen.

Det miljöanpassade sortimentet Coop Änglamark – 
exempel på medlemspåverkan genom motioner

Coops datummärkning på bröd, källsorteringen i konsumentkooperationens  
butiker och det miljöanpassade sortimentet Coop Änglamark är bara några  
exempel på hur medlemmarna genom motioner bidragit  
till förändring.

Det var i mitten på 1980-talet som medlemmarna började 
ställa krav på alternativa livsmedel som odlats utan  
kemiska bekämpningsmedel. Först ut blev alternativt 
odlade morötter och potatis, sedan följde flera andra  
produkter. 1991 samlade KF alla ekologiska produkter 
under ett varumärke – Änglamark.

Vad tycker du 
är viktigt?
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Coop Sverige
Coop Sverige driver dagligvaruhandel i kedjorna Coop 
Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära samt Coop 
Bygg. Tillsammans med de detaljhandelsdrivande konsument-
föreningarna svarar Coop Sverige för 21,4 procent av den 
svenska dagligvaruhandeln. 2007 var Coop Sverige en del av 
Coop Norden, men sedan årsskiftet är Coop Sverige helägt  
av KF. Därmed inleds en ny fas i Coop Sveriges utveckling.

Arbetet under 2007
Under 2007 fortsatte Coop Sveriges resultat att förbättras. 
Försäljningsutvecklingen var särskilt positiv för kedjorna Coop 
Konsum och Coop Nära. Även Coop Extra har haft en bra 
utveckling. Nödvändiga investeringar i stora renoveringar 
och ombyggnader inom Coop Forum påverkade i det korta 
perspektivet försäljningen negativt, men kommer på sikt att ge 
stärkt konkurrenskraft och ökad försäljning.

För att stärka konkurrenskraften och erbjudandet till med-
lemmar och kunder har arbetet med att förbättra och effekti-
visera den dagliga driften i butiker och stormarknader varit 
prioriterat. Under året beslutades att Coop Extra-konceptet ska 
utvecklas. Butikerna kommer att förändras och bli mer ratio-
nella, ljusare och rymligare och sortimentet utvecklas utifrån 
kundernas önskemål om bredare sortiment. Konceptet fokuse-
rar på mervärdesskapande kategorier som frukt och grönt, och 
samtliga butiker kompletteras med manuell delikatessdisk. 

Under 2007 genomfördes också stora investeringar i nya  
etableringar, samt renoveringar och uppgraderingar av befint-
liga enheter, framför allt inom de största kedjorna Coop Forum 
och Coop Konsum. Tio av Coop Forums stormarknader  
renoverades och moderniserades. Sammanlagt genomfördes 
omfattande ombyggnationer av 35 butiker och stormarknader 
inom Coop Sverige. Nio nya Coop-butiker, motsvarande drygt 
30 000 kvadratmeter totalyta, etablerades samtidigt som 12 
butiker med en totalyta på drygt 40 000 kvadratmeter stängdes. 

Samtidigt har också det långsiktiga arbetet med att effektivi-
sera och minska kostnaderna fortsatt med oförminskad kraft. 

Samarbetet mellan Coop Sverige och de detaljhandels- 
drivande föreningarna gick under 2007 in i ett nytt skede. 
Det gemensamma bolaget Coop Inköp och Logistik AB  
(Cilab) som hanterar varuförsörjningen till den svenska konsu-
mentkooperationen påbörjade sin verksamhet i början av året.  
Med bolaget samordnas nationella inköp av dagligvaror  
samtidigt som logistikhantering av dagligvaror och det så  
kallade nonfood-sortimentet förbättras. 

Samarbetet mellan Coop Sverige och de detaljhandelsdrivande 
föreningarna stärktes också i och med att samtliga butiker 
beslutade att anta Coop som gemensamt varumärke.

Framtida utveckling
Som helägt dotterbolag till KF kommer takten i förändrings-
arbetet i Coop Sverige att öka och KF har lanserat ett kraftfullt 
åtgärdsprogram för att nå målen för långsiktig lönsamhet och 
ökade marknadsandelar.

Viktiga delar är att intensifiera arbetet med att utveckla och 
förbättra erbjudandet i butiker och stormarknader, fortsatta in-
vesteringar i nya etableringar och uppgradering av befintliga en-
heter, samt effektiviseringar och kostnadsbesparingar. De största 
utmaningarna och möjligheterna finns i stormarknadskedjan 
Coop Forum. Under 2008 planerar Coop Sverige att öppna sju 
nya Coop Extra, sju Coop Bygg och fyra Coop Forum.

Samarbetet kring de gemensamma kedjorna och Coop som 
gemensamt varumärke ska också stärkas med fokus på ekologi 
och hälsa. Medlemmarnas önskemål ska ge synligt genomslag 
i sortimentet, framför allt vad gäller de ekologiska alternativen 
och det växande sortimentet ”Världens mat” där efterfrågan 
från medlemmar och kunder är särskilt stor. 

Ekonomisk utveckling under året
Coop Sveriges resultat förbättrades från -201 miljoner kronor 
till -6 miljoner kronor. Försäljningen exklusive moms ökade 
från 25,7 miljarder kronor till 29,3 miljarder kronor.

Coop Sverige konsolideras i KF-koncernen från och med  
31 december 2007.

Coop Sverige

Styrelse: Ordförande Lars Idermark, Håkan Ahlqvist, Eivor Andersson, 
Johnny Capor, Knut Faremo, Mats Lundquist, Jan Sundling, Elisabeth 
Andersson (facklig representant), Frank Hjort (facklig representant), 
Rose-Marie Johansson (facklig representant), Lennart Wallkulle (facklig 
representant)

Vd: Karl Wistrand

Försäljning exkl moms: 29,3 mdr kronor

Rörelseresultat: –6 mkr

Medelantal anställda: 8 318
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Daglivs

Som ett led i att ytterligare stärka kärnverksamheten, dagligvaruhandel, förvärvades under året Daglivs, en av 
Sveriges största och mest framgångsrika matvarubutiker. Daglivs har en årlig omsättning på cirka 480 miljoner 
kronor. Syftet med förvärvet är att dels stärka positionen på dagligvarumarknaden i Stockholm med ytterligare en 
butik vid sidan av Coops rikstäckande kedjor, dels utnyttja Daglivs som relevant jämförelse inom en rad områden 
såsom drift och inköp. 

Coop Konsum
Coop Konsum satsar på färskvaror av högsta kvalitet tillsammans med ett 
brett sortiment av övriga matvaror. Butikerna har också Sveriges största eko-
logiska sortiment. Butikerna finns främst i tätorterna.
Försäljning: 6 157 miljoner kronor. 167 butiker 2007

Coop Extra
Coop Extra-butikerna fokuserar på låga ordinarie priser över hela sortimentet. 
Här finns alltid flerköpserbjudanden, som innebär att kunden betalar ett  
lägre pris vid köp av fler av samma vara. Butikerna ligger ofta i utkanten  
av tätortsområden.
Försäljning: 3 061 miljoner kronor. 36 butiker 2007 

Coop Nära
Coop Nära-konceptet innebär snabbhet, bekvämlighet och enkelhet.  
Det är närbutiker med generösa öppettider och ett bra utbud. 
Försäljning: 1 636 miljoner kronor. 98 butiker 2007

Coop Forum
Hos Coop Forum ska allt finnas under ett och samma tak. Stormarknaderna 
som erbjuder ett brett sortiment med fokus på livsmedel återfinns ofta i 
anslutning till större handelsplatser.
Försäljning: 10 315 miljoner kronor*. 38 butiker 2007

Coop Bygg
Coop Bygg erbjuder ett brett sortiment av varor för renovering i hemmet 
samt trädgårdsskötsel. Butikerna är välsorterade och håller låga priser.
Försäljning: *. 29 butiker 2007

* Coop Forums försäljning inkluderar även Coop Bygg.

Coop-butikerna
Konsumentkooperationen har en stark detaljhandel med cirka 700 Coop-butiker i hela Sverige.  
Coop Sverige står för cirka 55 procent av den konsumentkooperativa dagligvaruhandelns omsättning. 
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Det nordiska  
dagligvarusamarbetet

Coop Norden 
Coop Norden har sedan 2002 varit den nordiska konsumentkoopera-
tionens gemensamma detaljhandels- och inköpsverksamhet i Sverige, 
Danmark och Norge, i vilken KF ägt 42 procent. Under 2007 omvand-
lades Coop Norden till att bli ett renodlat inköpssamarbete för alla inköp 
som görs utanför respektive land samt för EMV-varor. Övergången till 
ett gemensamt inköpsbolag, Coop Trading, skedde i och med årsskiftet 
2007/2008 samtidigt som samägandet i Coop Norden avvecklades.  
Verksamheten i respektive land svarar för nationella inköp.

Den nationella detaljhandeln samt grossist- och industrirörelsen som  
ingått i Coop Norden återgick till de ursprungliga ägarna; KF i Sverige, 
FDB i Danmark och Coop NKL i Norge från och med den 31 december 
2007. Det innebär att detaljhandeln i Coop Sverige blev ett helägt dotter-
bolag till KF.

Coop Trading
Under 2007 har ägarna till Coop Norden vidareutvecklat och fokuserat  
den gemensamma inköpsverksamheten till volymer med nordisk bärighet 
för att realisera inköpssynergier och öka effektiviteten. 

Från och med årsskiftet 2007/2008 bedrivs konsumentkooperationens 
inköpsverksamhet på nordisk basis genom inköpsbolaget Coop Trading 
med säte i Köpenhamn. Coop Trading är ett av Nordens största inköpsbolag 
med en hantering av inköpsvolymer på cirka 34 miljarder kronor. Bolaget 
ägs till lika delar av KF, FDB och Coop NKL. Diskussioner förs dessutom 
med den finska konsumentkooperationen SOK om att gå in som delägare.

Coop Trading ansvarar för inköp av både food och nonfood. Coop 
Trading förhandlar i första hand med större, internationella leverantörer 
och förhandlar om och inköper de gemensamma nordiska varumärkena. 
Vid sidan av Coop Trading kommer inköpsbolaget Coop Norden Bygg att 
hantera inköp av trädgårds- och byggprodukter för den svenska och norska 
marknaden.

På internationell basis ansvarar Intercoop Limited för inköp av nonfood  
i asiatiska länder. Intercoop ägs tillsammans med den italienska och spanska 
kooperationen. Delägandet av Intercoop kommer att hanteras genom  
Coop Trading. 

Varuförsörjningen av övriga produkter samt logistik kommer att skötas av 
de nationella inköpsverksamheterna i respektive land. I Sverige förstärktes 
inköp och logistik redan i början av 2007 då Cilab etablerades. Detta svenska 
inköps- och logistikbolag har särskild tonvikt på lokalt producerade produkter 
och svenska varumärken.

Inköp och varuförsörjning

noRDISKA MARKnADEn

• Coop Trading
• Intercoop

Roll: 
Egna varumärken (EVM), nordiska Andra 
Varumärken (AVM) och utvalda Nonfood 
kategorier

SVEnSKA MARKnADEn

• Cilab (Coop Sverige & detaljhandels-
drivande föreningar)

Roll: 
Övriga Andra Varumärken (AVM) samt 
huvuddelen av Nonfood kategorier

Som ett av Nordens största inköpsbolag har Coop 
Trading sedan årsskiftet 2007/2008 ansvar för de 
nordiska konsumentkooperationernas gemensamma 
inköpsverksamhet.
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Konsumentkooperationens egna varumärke Coop har ett tydligt fokus på ekologi och hälsa. Medlemmarnas önskemål 
om exempelvis ekologiska alternativ och det växande sortimentet ”Världens mat” ska ge synligt genomslag i butikerna.
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KF Fastigheter
KF Fastigheter är ett av Sveriges större fastighetsföretag för detaljhandeln. 
Bolaget förvaltar KFs fastighetsportfölj och erbjuder fastighetsrelaterade 
tjänster till Coop och de detaljhandelsdrivande föreningarna. 

KF Fastigheters specialistkompetens inom marknadsanalys, fastighets-
utveckling, byggprojektledning, fastighets- och portföljförvaltning samt 
inhyrningsrelaterade tjänster med särskilt fokus på detaljhandeln är en 
viktig del i den fortsatta utvecklingen av svensk konsumentkooperativ 
detaljhandel. KF Fastigheter utförde under 2007 cirka 150 uppdrag för  
de största detaljhandelsdrivande föreningarna.

Arbetet under 2007
KF Fastigheter verkar sedan våren 2007 i en ny organisation för att han-
tera den ökande mängden förädlings- och utvecklingsuppdrag. Den nya 
organisationen har en inbyggd flexibilitet med kortare beslutsvägar och 
tydliga roller för att möta behovet av allt snabbare omställningar inom 
framförallt detaljhandeln.

De nya enheterna utgörs av; 
Projekt & Teknik som fokuserar på fastighetsutveckling och särskilt •	
teknikrelaterade frågor i syfte att förädla fastighetsbeståndet inom 
konsumentkooperationen.
Handel & Centrum som driver den kommersiella utvecklingen •	
och sköter den dagliga driften av detaljhandelsfastigheterna. 
Butik & Etablering som identifierar och initierar utveckling av att-•	
raktiva handelsplatser för den konsumentkooperativa detaljhandeln.

Under året intensifierades arbetet med den så kallade ”Fastighetsfonden”, 
vars syfte är att skapa en enkel och transparent finansieringslösning för 
nyetablering av butiker. Utöver ren finansiering inriktades fonden på en 
bredare samarbetsplattform för att kunna öka takten i nyetableringarna 
genom att mer effektivt utnyttja de olika kompetenser som finns inom 
kooperationen. 

Fastighetsportföljen
KF Fastigheter är en aktiv aktör på marknaden genom att kontinuerligt 
förändra portföljen genom försäljning, förvärv och utveckling. Fokus  
ligger på storstadsregionerna. 

Fastighetsportföljen består av cirka 50 hel- och delägda fastigheter med 
ett marknadsvärde på totalt cirka 6,7 miljarder kronor varav de delägda 
fastigheterna värderas till cirka 650 miljoner kronor. Fastigheter för detalj-
handeln utgör 88 procent av portföljens värde. Under året har totalt 563 
miljoner kronor investerats i helägda fastigheter samtidigt som bolaget 
avyttrat helägda fastigheter för 308 miljoner kronor. Fastighetsmarknaden 
präglades under andra halvåret 2007 av en tydlig avmattning, där det tar 
allt längre tid att genomföra fastighetsförsäljningar. 

KF Fastigheter

Styrelse: Ordförande Lars Idermark,  
Johnny Capor, Hans Eklund, Nina Hornewall, 
Ingrid Karlsson, Anders Stake, Anders  
Palmquist (facklig representant), Harry 
Swartz (facklig representant)

Vd: Bernt-Olof Gustavsson

Hyresintäkter (brutto):  
508,1 mkr (exkl. inhyrda)

Tjänsteomsättning extern: 46,6 mkr

omsättning totalt: 580 mkr

Driftnetto: 330,3 mkr (exkl. inhyrda)

Resultat fastighetsförsäljningar: 221 mkr

Rörelseresultat: 426 mkr (inkl. reavinster)

Antal fastigheter: 50 hel- och delägda

Fastigheternas bokförda värde:  
4,3 mdr kronor, varav delägda 340 mkr

Marknadsvärde cirka:  
6,7 mdr kronor, varav delägda 650 mkr

uthyrbar yta: 510 000 kvm helägt

Direktavkastning:  
7,7% på identiskt bestånd

Totalavkastning:  
19,5% på identiskt bestånd

Medelantal anställda: 87

I Nacka Kommun strax utanför Stockholm 
utvecklas Kvarnholmen med målet att bli 
Stockholms mest attraktiva stadsdel med  
en blandning av bostäder och kontor.  
Kvarnholmen har ägts av KF i över 80 år.
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Utvecklingsprojekt 
KF Fastigheter är ett av landets största utvecklingsbolag för handelsfas-
tigheter. Utvecklingen går mot att kommunerna i allt större utsträckning 
önskar skapa mer heltäckande koncept där handelsplatsen integreras med 
bostäder, skolor och service. Eftersom KF Fastigheters kärnkompetens  
ligger inom handel måste KF Fastigheter, för att få en konkurrensfördel 
som aktör i framförallt attraktiva centrumlägen, bredda kompetensen 
även inom andra sektorer som exempelvis bostäder. 

Totalt ingår ett trettiotal utvecklingsprojekt av varierande storlek i 
fastighetsportföljen. Under de senaste åren har företaget drivit ett antal 
projekt av samhällsbyggnadskaraktär. Bland dessa ingår Backaplan i 
Göteborg där en ny stadsdel utvecklas på Hisingen tillsammans med det 
kommunala utvecklingsbolaget Älvstranden Utveckling AB och Stads-
byggnadskontoret. Idén är att skapa en stadsmässig blandning av bostäder, 
handel, näringsverksamheter och kommunal service. I projektet Kvarn-
holmen i Nacka har KF Fastigheter tillsammans med Nacka kommun  
och några av nordens ledande arkitektkontor under året tagit fram detalj-
planer för Kvarnholmens olika delar.

Ekonomisk utveckling under året
KF Fastigheters rörelseresultat för 2007 uppgick till 431 miljoner kronor 
(600) inklusive reavinster. Därav uppgick reavinsterna till 226 miljoner 
kronor (395).

Bromma Center

I ett av Sveriges mest köpstarka upp-
tagningsområden med en årlig köpkraft på 
15 miljarder kronor utvecklar KF Fastigheter 
Bromma Center till en av Europas ledande 
handelsplatser. Bromma Center utvecklas 
och formas för att skapa en modern interiör 
och exteriör samtidigt som de kulturhistoriska 
hangarerna, som arkitekten Paul Hedqvist 
ritade 1936, bevaras och får nytt liv.

Utvecklingen av Bromma Center började 
som ett renodlat volymhandelsprojekt. 
Under resans gång har projektet skiftat  
karaktär mot upplevelsebaserad och  
bredare shopping och service. Detta ger  
en möjlighet att få in fler aktörer inom  
exempelvis sport, hälsa, hotell, konferens-
verksamhet, kultur och kommunal service. 

Under hösten 2007 avslutades första  
etappen i projektet med bland annat färdig-
ställandet av nya Coop Forum och nya 
Systembolaget. Ytterligare delar av området 
är under ombyggnad. 2011 ska handels-
området vara färdigställt och ha vuxit till 
cirka 100 000 kvm.

RÖRELSERESuLTAT (MKR)

FASTIGHETSPoRTFÖLJ 2007 (%)
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MedMera Bank
MedMera Bank ansvarar för Coop MedMera premieprogram, vars syfte 
är att ge medlemsförmåner i form av rabatter, checkar och erbjudanden. 
Bolaget ger även ut och hanterar konsumentkooperationens 3,5 miljoner 
Coop MedMera-kort. 

Under 2007 ansökte MedMera Bank om att uppgradera sitt tillstånd 
som kreditmarknadsbolag och bedriver sedan 1 juli 2007 bankrörelse  
under Finansinspektionens tillsyn. Som en följd av detta bytte bolaget 
namn till MedMera Bank AB. Tillståndet innebär att MedMera Bank  
kan erbjuda ett brett spektrum av finansiella tjänster till konsument- 
kooperationen, dess butiksverksamhet och medlemmar.

MedMera Bank bistår även detaljhandeln med informations- och reklam-
tjänster, till exempel framtagning av butiksmaterial, samt produktion och 
distribution av ett månadspaket med tidningen Coop Mersmak, konto-  
och poängbesked, premiecheckar och riktade erbjudanden.

Arbetet under 2007
MedMera Bank har under året breddat produktportföljen och vidareutvecklat 
befintliga produkter. I september lanserades det nya betal- och kreditkortet 
Coop MedMera Visa. Sedan lanseringen har drygt 30 000 medlemmar 
ansökt om ett Coop MedMera Visa-kort.

Arbetet med att utveckla premieprogrammet genom fler samarbetspart-
ners i programmet och genom att öka premiecheckens användning hos 
befintliga samarbetspartners fortlöpte. Under hösten inleddes ett samarbete 
med reseföretaget Apollo. MedMera Bank utvidgade även samarbetet med 
Expert till att gälla kedjans samtliga 230 butiker över hela landet. 

Succén med hotellnätter till rabatterade priser vid användning av premie-
checkar fortsatte. Under året förmedlades nästan 500 000 bäddnätter  
i Norden. Dessutom förmedlades hotellövernattningar i London, Paris och 
Amsterdam.

MedMera Bank inledde under hösten en omfattande marknads- och 
försäljningssatsning av Coop MedMera-kortet. Syftet var att öka de poäng-
registrerade köpvolymerna och betalningarna med Coop MedMera-kortet 
samt att skaffa nya medlemmar. Satsningarna omfattade bland annat ny 
säljutbildning och tävlingar, nytt butiksmaterial och annonsering. 

Framtida utveckling
Fokus under 2008 kommer att ligga på fortsatta satsningar på försäljning 
och marknadsföring av Coop MedMera-kortet. Parallellt planeras ytter-
ligare utveckling av finansiella tjänster samt sökande efter nya samarbets-
partners till premieprogrammet.

Ekonomisk utveckling under året
Resultat efter finansnetto i MedMera Bank 2007 blev 5,5 miljoner  
kronor, att jämföra med 2,7 miljoner föregående år. 

MedMera Bank

Styrelse: Ordförande Lars Idermark,  
Johnny Capor, Jan Johnsson, Laszlo Kriss, 
Håkan Smith, Karl Wistrand, Jeanette 
Franzén (facklig representant), Anne-Marie 
Rydergren (facklig representant) 

Vd: Ivar Fransson

omsättning exkl moms: 243 mkr

Resultat efter finansnetto: 5,5 mkr

Medelantal anställda: 55

Coop MedMera Visa

Sedan 2007 finns ett betal- och kreditkort, 
Coop MedMera Visa, som innebär att kun-
derna kan betala med sitt Coop MedMera-
kort och samla poäng över hela världen. 
Coop MedMera Visa är ett betal- och 
kreditkort med möjlighet till kredit upp till 
100 000 kronor. Årsavgiften är 95 kronor 
per kort. Oavsett var inköpet sker erhålls 
en poäng för varje krona av köpesumman. 
Vid 5 000 poäng får kortinnehavaren en 
premiecheck som ger rabatt i 1 200 buti-
ker eller vid köp av till exempel resor eller 
hotellnätter. 
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Coop MedMera-kortet 

Coop MedMera-kortet är ett medlemskort 
och fungerar som bevis på medlemskap 
i den lokala konsumentföreningen. Kortet 
är även en nyckel till premieprogrammet 
samt andra tjänster och erbjudanden från 
konsumentföreningarna, KF och Coop 
Sverige samt övriga deltagande företag; 
Akademibokhandeln, Bokus, KappAhl, Expert 
och OKQ8 och Apollo. Drygt 1 200 butiker 
och stormarknader är anslutna till premie-
programmet. 

Det finns cirka 3,5 miljoner Coop MedMera-
kort bland kooperationens drygt 3 miljoner 
medlemmar. För organisationer och företag 
finns ett särskilt kort, KF Inköpskort. 

Med Coop MedMera-kortet kan medlem-
marna registrera sina inköp och få poäng 
som sedan omsätts i premiecheckar. Utöver 
premiecheckar får medlemmarna förmåner 
och rabatterbjudanden på exempelvis hotell, 
resor och olika evenemang. I början av 
2007 förbättrades villkoren i Coop MedMera 
Premieprogram. En premiecheck erhålls 
redan vid varje 5 000 uppnådda poäng vilket 
innebär att premiecheckar ges ut oftare till 
kunder samtidigt som reglerna blir enklare.

Tidningen Coop Mersmak skickas hem i brev-
lådan till drygt en miljon hushåll som handlar 
för över 1 200 kronor per månad, eller gör 
12 eller flera besök i butik per månad.

Antal coop MedMera-kort:  
3,5 miljoner

Antal poängregistrerade köp:  
140 miljoner

Summa poängregistrerade köp:  
34,7 mdr kronor

Antal försäljningsställen:  
cirka 1 200 butiker och stormarknader 
samt 800 OKQ8-stationer

Antal utskickade premiecheckar:  
7,7 miljoner

Inlösenvärde i rabatter motsvarade:  
465 mkr

Antal användare av coop MedMera 
Konto: cirka 400 000

Räntesats coop MedMera Konto:  
3,50 % (januari 2008 på belopp upp till  
50 000 kronor)
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KF Invest
KF Invests uppgift är att förvalta koncernens finansiella tillgångar på 
cirka fem miljarder kronor. KF kräver i sin roll som ägare i KF Invest en 
marknadsmässig avkastning minst i nivå med relevanta jämförelseindex 
för respektive tillgångsslag.

Förvaltning
Portföljen förvaltas huvudsakligen i egen regi och huvudinriktningen är 
räntebärande värdepapper. KFs aktieplaceringar utgörs av svenska och ut-
ländska noterade bolag med god riskspridning. Resterande del av portföljen 
utgörs av alternativa investeringar såsom hedge fonder och private equity-
fonder. Förvaltningen präglas av ett antal etiska riktlinjer som innebär att KF 
alltid ska beakta etiska överväganden vid investeringar i noterade aktier, att 
KF inte ska investera i bolag som bryter mot FNs konventioner om mänsk-
liga rättigheter samt att KF vid upphandling av diskretionära förvaltnings-
mandat ska eftersträva placeringsregler som följer KFs etiska regler. Under 
2008 kommer en ny Asset Liability Modelling analys (en tillgångs-/skuld-
analys) att genomföras för KF-koncernen. Med utgångspunkt i analysen 
och vald risknivå anpassas portföljens långsiktiga tillgångsfördelning.

I början av 2008 förvärvade KF Invest 75 procent av aktierna i miljö- 
teknikföretaget Läckeby Water Group. Vid utgången av 2007 förvaltade 
KF Invest finansiella tillgångar till ett värde av 4,9 miljarder kronor.  
Resultatet efter finansnetto överträffade förväntningarna, framförallt 
beroende på goda resultat från placeringarna i private equity och noterade 
aktier, och uppgick till 135,7 miljoner kronor.

KF Sparkassa
KF startade KF Sparkassa redan 1908. Sparkassan utgör en del av moder-
bolaget KF ekonomisk förening. Genom Sparkassan erbjuds medlemmarna 
i konsumentkooperationen sparande till konkurrenskraftig ränta. Omkring 
90 000 medlemmar använder sig av möjligheten att spara i Sparkassan. 
Inlåningen uppgick vid årsskiftet till drygt 4 miljarder kronor. Majorite-
ten sparar på kapitalkonto där Sparkassan har en av marknadens högsta 
sparräntor, 4,10 procent per den 31 december 2007. För kapitalkonton är 
uttagen obegränsade och avgiftsfria. Det finns också möjlighet att spara på 
längre sikt genom ett bundet 5-årslån med rörlig ränta. Sparkasseärenden 
kan skötas på omkring 300 konsumentkooperativa butiker i hela landet där 
de flesta har samma öppettider som detaljhandeln. Sparkasseärenden kan 
även genomföras via telefon, autogiro, plusgiro och den egna kundtjänsten. 
KFs starka finansiella ställning garanterar insättningarna i Sparkassan som 
inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.

KF Invest

Styrelse: Ordförande Lars Idermark,  
Tomas Franzén, Nina Jarlbäck, Göran 
Lindblå

Vd: Johnny Capor

Förvaltade finansiella tillgångar  
marknadsvärde: 4,9 mdr kronor

Förvaltade finansiella tillgångars  
bokförda värde: 4,8 mdr kronor

Totalavkastning: 4,78%

Resultat efter finansnetto: 135,7 mkr

Medelantal anställda: 4

KF Invest överträffade fastställda jämförelseindex 
med god marginal. Totalavkastningen, inklusive  
orealiserad värdeökning, uppgick till 4,78 procent 
under 2007 vilket ska jämföras med 3,42 procent  
för bolagets jämförelseindex. 
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Norstedts Förlagsgrupp
Norstedts Förlagsgrupp har en bred utgivning av skönlitteratur, fack-
böcker, barn- och ungdomsböcker, ordböcker, ljudböcker och spel.  
I förlagsgruppen finns flera av de mest välkända svenska bokförlagen som 
Norstedts, Rabén & Sjögren, Prisma, Tiden och Norstedts Akademiska 
Förlag. Förlagsgruppen, som sammantaget ger ut cirka 500 nya titlar per 
år, har en genomgående profil av hög kvalitet samt en stor andel svenska 
författare.

Norstedts Förlagsgrupp har en marknadsandel om cirka tjugo procent 
på allmänmarknaden och är den näst största aktören. Inom barnböcker 
är Norstedts Förlagsgrupp marknadsledande. Bokutgivning har funnits 
inom Kooperativa Förbundet sedan 1920-talet.

Arbetet under 2007
2007 var ett framgångsrikt år för Norstedts Förlagsgrupp som ökade 
försäljningen med 15,3 procent jämfört med 2006. Försäljningsökningen 
beror delvis på några enskilda storsäljande verk, däribland Stieg Larssons 
Millennium-trilogi, som Norstedts gett ut. Försäljningen av de tre böck-
erna i Millennium-serien närmar sig 2,4 miljoner exemplar i Sverige och 
böckerna gör nu internationell succé. Även utgivningen av den sjunde  
och sista boken om Harry Potter på förlaget Tiden bidrog starkt till för-
säljningstillväxten för året.

Inom affärsenheten Rabénförlagen fortgick arbetet för att förbättra 
resultatet och skapa nya intäkter. Ett nytt affärsområde etablerades med 
kompletterande varor, såsom kalendrar och målarböcker, baserade på 
olika barnbokskaraktärer. Parallellt inleddes en internationalisering av 
verksamheten genom en etablering i Polen.

Arbetet att konsolidera de under 2006 förvärvade verksamheterna  
fortsatte framgångsrikt under året. 

Affärsenheten Norstedts Akademiska Förlag förvärvade verksamheten 
Engströms Tekniska Ordböcker. 

Framtida utveckling
Fokus under 2008 för Norstedts Förlagsgrupp kommer att ligga på orga-
nisk tillväxt, samtidigt som varumärkena inom Norstedts Förlag renodlas 
med en tydligare uppdelning mellan skönlitteratur och facklitteratur.

Arbetet med att effektivisera verksamheten, framför allt vad gäller  
produktion och inköp, kommer att prioriteras under 2008. Avsikten är 
också att införa ett nytt affärssystem.  

Ekonomisk utveckling under året
Norstedts Förlagsgrupps försäljning ökade från 489 miljoner kronor till 
564 miljoner kronor. Större delen av ökningen kan hänföras till enskilda 
storsäljande verk. Rörelseresultatet uppgick till 36 miljoner kronor mot 
33 miljoner kronor föregående år.

Norstedts Förlagsgrupp

Styrelse: Ordförande Lars Idermark, 
Johnny Capor, Sune Dahlqvist, Maj-Britt 
Johansson-Lindfors, Lennart Foss, Anita 
Dahlberg (facklig representant), Eva Josefs-
son (facklig representant), Pia Lindström 
(facklig representant), Maria Sjödin (facklig 
representant) 

Vd: Maria Hamrefors 

omsättning: 564 mkr

Rörelseresultat: 36 mkr

Medelantal anställda: 149

Stieg Larssons Millennium-triologi, utgiven 
av Norstedts, är en storsäljare i Sverige och 
böckerna gör nu internationell succé.
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Akademibokhandeln
Akademibokhandeln har 61 butiker runtom i Sverige och svarar för cirka 
35 procent av bokhandelsmarknaden och cirka 13 procent av den totala 
bokmarknaden. Bokhandelsverksamheten har en lång tradition inom 
kooperationen där Akademibokhandeln ingår sedan 1987. Akademibok-
handeln är ett av Sveriges starkaste varumärken inom detaljhandeln. 

Arbetet under 2007
Akademibokhandelns försäljning ökade med 5 procent under 2007 främst 
som en följd av förvärvade verksamheter. Exklusive förvärv ökade försälj-
ningen till privatkunder med 4 procent.

Fokus på att etablera nya, attraktiva butikslägen förstärktes ytterligare 
under 2007. Sammanlagt förvärvades fyra butiker; i Sigmagallerian i Västerås, 
Stinsen köpcentrum norr om Stockholm, Solna Centrum samt på Drottning-
gatan i Stockholm. Två nya butiker etablerades även under året  i den nya  
gallerian Skrapan på Södermalm i Stockholm och i Gränby i Uppsala.  
Samtidigt avvecklades kursbutiken i Kristianstad och på Södertörn. 

Under 2008 kommer det nya affärssystemet att implementeras i hela 
kedjan för att effektivisera butiksdrift och logistik samt förbättra styrning 
och uppföljning. Då kommer samtliga butiker att omfattas av den cen-
trala logistikfunktion som nyttjas av cirka 40 procent av kedjans butiker. 
Under året vidtogs ytterligare åtgärder i syfte att sänka kostnadsnivån. 
Bland annat togs transporter över från extern part vilket ledde till en 
betydande kostnadsminskning.

Framtida utveckling
Liksom tidigare år kommer tillväxt att eftersträvas genom fortsatta förvärv 
och etableringar på en stagnerande bokhandelsmarknad. Samtidigt pågår 
konceptutveckling av både existerande format och format för moderna 
och mindre butiker i bra affärslägen.

En internetplattform för genomförande av en multikanalstrategi plan-
eras, där butiks- och internetkanalen tillsammans erbjuder en utvecklad  
och marknadsledande kundservice.

Marknadskommunikations- och kampanjarbete kommer också att  
utvecklas under 2008 samtidigt som ett nytt incitamentssystem för  
butiksmedarbetarna införs. I samband med implementeringen av det  
nya affärssystemet kommer arbetsprocesser förändras för att sänka de 
administrativa kostnaderna.

Ekonomisk utveckling under året
Akademibokhandelns försäljning ökade till 1 132 miljoner kronor (1 082) 
under 2007. Rörelseresultatet uppgick till 18 miljoner kronor (26). 

Akademibokhandeln

Styrelse: Ordförande Lars Idermark, 
Johnny Capor, Ulf Ivarsson, Göran Lindblå, 
Lotta Lundén, Mats Lundquist, Brigitta 
Mauritz (facklig representant)

Vd: Gunnar Ahlström

omsättning: 1 132 mkr

Rörelseresultat: 18 mkr

Medelantal anställda: 489
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Bokus
Bokus säljer böcker samt ljudböcker till konkurrenskraftiga priser via  
Internet. Sortimentet är brett och omfattar cirka 3,5 miljoner titlar ut-
givna i bland annat Sverige, Storbritannien, USA, Tyskland och  
Danmark. Bokus har funnits inom KF sedan 1998. Antalet innehavare  
av Coop MedMera-kort som handlar på Bokus ökar kontinuerligt och  
av 1,3 miljoner registrerade kunder är det över 30 procent som använder 
sitt Coop MedMera-kort.

Bokus har de senaste åren mottagit flera utmärkelser, däribland priset 
som bästa e-handel i 2006, 2005 samt 2003 års Web Service Awards  
och är nominerade även 2007. 

Marknaden för bokförsäljning över Internet ökar fortfarande kraftigt. 
Bokus marknadsandel uppgår till drygt 30 procent och målet är att bli 
marknadsledande inom de närmaste åren.

Arbetet under 2007
Bokus försäljning ökade med cirka 20 procent under 2007. Det är en för-
svagning mot föregående års exceptionella försäljningstillväxt som drevs 
av extraordinära marknadsinsatser med bland annat en lägsta pris-garanti 
för högskolestudenter. Därtill minskade marknaden för kursböcker under 
året på grund av färre sökande till högskola och universitet samtidigt som 
försäljningen till företagskunder försvagades något.

Privatkundsegmentet utvecklades fortsatt starkt under året bland annat 
som en följd av ett nytt koncept kallat ”Dagens Bok”. Konceptet innebär 
kraftigt rabatterat pris på ett utvalt verk under ett dygn. Under hösten 
driftsattes en ny sökmotor på webbplatsen och produktutbudet breddades 
mot spel och film.

 För att stärka lönsamheten inleddes ett omfattande effektiviseringspro-
gram under andra halvåret 2007. Hela värdekedjan genomlystes och ett 
antal resultatförbättrande åtgärder identifierades. Dessa drivs nu vidare  
i projektform och omfattar bland annat flytt av logistikverksamheten till 
effektivare och mer ändamålsenliga lokaler. Åtgärderna väntas ge effekt 
under första halvåret 2008.

Framtida utveckling
Under 2008 kommer fortsatt fokus ligga på att skapa lönsamhet i verk-
samheten. Effektiviseringsprogrammet kommer att fortlöpa med bland 
annat ett antal förbättringsåtgärder på logistikområdet. Även arbetet  
med att förbättra webbplatsen kommer att prioriteras. 

Ekonomisk utveckling under året
Försäljningen ökade till 394 miljoner kronor (330) främst på grund  
av försäljningsökningen inom privatkundsegmentet. Rörelseresultatet 
uppgick till –28 kronor (–27).

Bokus

Styrelse: Ordförande Lars Idermark, 
Gunnar Bergvall, Johnny Capor, Mathias 
Hedlund, Ulf Ivarsson

Vd: Anders Ringnér

omsättning: 394 mkr

Rörelseresultat: –28 mkr

Medelantal anställda: 67

Bokmarknaden

Marknaden för bokutgivning och bokför-
säljning fortsatte att visa en tillväxt under 
2007, med cirka 4–5 procent, drivet av 
försäljningsutvecklingen på Internet. 

Stormarknadsförsäljningen av böcker  
fortsätter att öka något samtidigt som 
bokklubbar uppvisar en konstant nedgång 
om 5–10 procent årligen. Bokhandelns 
andel av den totala bokförsäljningen är 
något avtagande, men samtidigt stark inom 
försäljning till privatkunder. Till privatkunder 
svarar ett begränsat antal böcker för en  
allt större del av försäljningen.
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PAN Vision Group
PAN Vision Group är en av de ledande nordiska distributörerna på 
marknaden för hemunderhållning. Med distribution som huvudfokus har 
PAN Vision tre huvudsakliga produktgrupper; distribution av dataspel, 
distribution av tillbehör till dataspel och datorer samt distribution och 
utgivning av film (DVD). PAN Vision är verksamt i samtliga nordiska 
länder med cirka 66 procent av omsättningen utanför Sverige. Finland  
är den i dagsläget största marknaden.

Arbetet under 2007
Vändningsarbetet för PAN Vision som inleddes under 2005 avslutades  
i slutet av 2007. Arbetet har inneburit en omfattande genomlysning  
av såväl spel- som filmdelen. Betydande framsteg har uppnåtts och  
effektiviteten har ökat i interna processer såsom returhantering, logistik 
och lageruppföljning. 

PAN Vision stärkte sin marknadsposition genom att utvidga och för-
djupa såväl kund- som leverantörssamarbeten. Med sin specialistkompetens 
om dataspelsmarknaden har bolaget tagit en mer konsultativ roll i kundens 
val av sortiment och prissättning.

Verksamheten för distribution och utgivning av film utvecklades väl. 
Fortsatt fokus låg på att säkerställa rättigheter för digital distribution  
samtidigt som utbudet framgångsrikt förädlades med nya titlar inom 
ramen för de befintliga samarbetena.

Under året startades en verksamhet i Estland. Beslut har tagits om fort-
satt internationalisering av försäljningsorganisationen till övriga Baltikum.

Framtida utveckling
PAN Vision kommer att ha fortsatt fokus på att utveckla och effektivisera 
interna processer parallellt med att förädla kunderbjudandet. Stort fokus 
kommer att läggas på att säljorganisationen utvecklas med fördjupad 
kunskap kring lokala marknadstrender och produktgrupper.

Marknaden för dataspel förväntas fortsätta växa och även 2008 drivas 
av de nya tredje generationens konsoler. Filmmarknadens utveckling, som 
påverkas av hur den digitala distributionen fortgår samt av introduktionen 
av nya DVD-format, spås ett oförändrat marknadsvärde 2008. 

Ekonomisk utveckling under året
Det framgångsrika vändningsarbetet reflekteras även i årets ekonomiska utfall. 
Verksamheten uppvisade ett positivt rörelseresultat om 22 miljoner kronor, 
att jämföra med föregående års rörelseresultat om –38 miljoner. Försäljningen 
ökade till 1 254 miljoner kronor (995). Försäljningstillväxten kan främst  
hänföras till dataspel och tillbehör, men även film har utvecklats positivt.

PAN Vision Group

Styrelse: Ordförande Lars Idermark,  
Per Almgren, Gunnar Bergvall, Johnny 
Capor, Stefan Lambert, Jonas Mårtensson, 
Johan Åhlander

Vd: Per Almgren

omsättning: 1 249 mkr

Rörelseresultat: 22 mkr

Medelantal anställda: 160

Film- och dataspelsmarknaden

Aktörerna på marknaden för distribution av 
hemunderhållning består av lokala och inter-
nationella förläggare samt av distributörer 
som PAN Vision. Flera av de internationella 
förlagen sköter själva distributionen till de 
större kunderna och låter lokala distributörer 
som PAN Vision handha distributionen till 
övriga kundgrupper.

Marknaden för film har sedan 2000-talets 
början karaktäriserats av prispress.  
Samtidigt har volymerna ökat, vilket sam-
mantaget medfört att marknadsvärdet ökat. 
Digitala distributionsformer bedöms inom 
ett par år utgöra en allt större konkurrens 
och innebär en omställning för marknadens 
aktörer. 

Tillväxten på dataspelsmarknaden är 
cyklisk. Såväl priser som volymer styrs 
av utvecklingen och lanseringen av nya 
spelkonsoler. De senaste två åren har den 
så kallade tredje generationens konsoler 
lanserats, vilket bidrog till en stark mark-
nadstillväxt framförallt under senare delen 
av 2007. Tillväxten var 30 procent under 
2007. Nya typer av spel, som till exempel 
så kallad ”social gaming” som spelas i 
grupp, växte starkt och förväntas även fort-
sättningsvis bidra till marknadstillväxten.
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Vår Gård Saltsjöbaden
Vår Gård Saltsjöbaden är en konferensanläggning vars affärsidé är att vara 
den professionella mötesplatsen för företag, myndigheter och organisationer 
i Mälardalen. Sedan 2007 vänder sig Vår Gård även till privatpersoner.  
Det är också en frekvent använd mötesplats för företag och föreningar 
inom konsumentkooperationen. KF driver Vår Gård sedan 1924.

Satsningarna på att göra Vår Gård till en attraktiv mötesplats och konfe-
rensanläggning för en bredare målgrupp utanför den kooperativa kretsen 
genererade en stark försäljningsökning under 2007. Ett intensifierat mark-
nads- och försäljningsarbete ledde till ett ökat antal konferenser samtidigt 
som arbetet mot den nya målgruppen inom bröllop och fest ökade belägg-
ningen på helgerna. Parallellt slutfördes renoveringen av ett femtontal hotell-
rum under året och därmed är samtliga rum nyrenoverade och upprustade.

Under 2008 planeras ett unikt koncept och erbjudande kring enkelrummen 
för att ytterligare förbättra beläggningen på helgerna. 

Omsättningen under 2007 ökade till 42 miljoner kronor (39) och rörelse-
resultatet till uppgick till -0,3 miljoner kronor (0,4).

 
Tidningen Vi
Tidningen Vi har funnits sedan 1913 och är landets enda månatliga, 
breda reportagemagasin med inriktning på samhälle och kultur. Värde-
grunden är densamma som kooperationens. 

Under året nådde tidningen ett antal stora publicistiska framgångar. 
Tidningen Vi utnämndes till Årets Tidskrift, erhöll Stora Publishingpriset 
samt en nominering till Stora Journalistpriset 2007. 

Arbetet med vändningsprogrammet fortsatte under året och en långsiktig 
satsning på att öka prenumerationsbasen inleddes. Mot den bakgrunden 
har personalstyrkan förstärkts inför 2008, bland annat med en marknads-
chef. Verksamheten breddades ytterligare genom en ökad satsning på 
postorderverksamheten samt produktion av ett antal tv-program. Liksom 
tidningen är tv-programmen inriktade på samhälle och kultur och sågs 
under hösten 2007 på TV8 av i snitt 130 000 tittare per program.

Tidningens intäkter uppgick till 23 miljoner kronor (24), en minskning 
till följd av lägre prenumerationsintäkter. Tidningens rörelseresultat upp-
gick till –0,7 miljoner kronor (0,1).

Vår Gård Saltsjöbaden

Styrelse: Ordförande Lars Idermark, Inger 
Holmström, Christina Möller, Jan Stenberg, 
Marie Wiksborg, Milada Jerabek (facklig 
representant)

Vd: Katarina Romell

För att ytterligare öka beläggningen och fylla 
enkelrummen under helger och lågt belagda 
allmänna helgdagar lanserar Vår Gård under 
våren 2008 konceptet ”Singelweekends”. 
Konceptet går ut på att skapa en mötesplats 
för singlar och paketera hotellerbjudandet med 
olika aktiviteter i samarbete med bland andra 
Kungliga Operan, Dagens Nyheter och olika 
nätverkssajter. 

Tidningen Vi

Styrelse: Ordförande Lars Idermark, Lena 
Björk, Ivar Fransson, Jan Wifstrand

Vd och chefredaktör: Anneli Rogeman

upplaga: 37 100 (TS 2007)

Antal läsare: 166 000 (Orvesto 2007)
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KF Gymnasiet
KF Gymnasiet startade 1994 som ett av de första frigymnasierna i Sverige. 
Skolan, vars verksamhetsidé är gymnasieutbildning på kooperativ grund, 
erbjuder en bred ekonomisk utbildning med betoning på handel, ekono-
mi och ledarskap samt en nära koppling mellan teori och praktik. Profilen 
präglas av de kooperativa idéerna om samverkan och gemensamt ansvar.

Under 2007 förvärvade KF skolan av Konsumentföreningen Stock-
holm. KFs vision med skolan är att den ska tillgodose det kommande 
behovet av kompetent arbetskraft samt säkra framtida rekrytering inom 
koncernen. Samtidigt får eleverna tillgång till kvalificerade praktikplatser 
inom olika arbetsområden under hela utbildningstiden.

Förutom de allmänna mål och riktlinjer som gäller enligt läroplanen för 
den svenska gymnasieskolan ska KF Gymnasiets elever ha arbetsplatsförlagd 
utbildning. Under 2007 genomförde skolans cirka 250 elever tillsammans 
drygt 1 300 arbetsplatsförlagda veckor främst inom kooperationen  
i Sverige, England, Tyskland, Spanien, Frankrike och Zambia. 

KF Gymnasiet konsolideras i KF-koncernen per den 31 december 
2007. För att ytterligare stärka skolans attraktionskraft och säkra behovet 
av framtida rekrytering av medarbetare inom KF-koncernen kommer de  
nuvarande programmen att utvecklas mer mot ledarskapsutbildning 
under 2008. 

I samarbete med Coop Sverige kommer även en lärlingsutbildning 
inom handel att adderas till skolans erbjudande.

För KF-koncernens medarbetare kommer skolan med dess pedagoger 
inom handel, ekonomi, ledarskap och IT-kunskap även att nyttjas som 
utbildningscentrum.

Läckeby Water Group
Läckeby Water Group är ett ledande anläggningsföretag i Sverige inom 
vatten- och avloppsrening samt produktion av biogas ur organiskt avfall. 
Under 2007 omsatte miljöteknikkoncernen drygt 500 miljoner kronor. 
Läckeby Water Group har byggt anläggningar i ett 70-tal länder över hela 
världen med de viktigaste marknaderna i Asien och Skandinavien. I Asien 
finansieras många av projekten i samarbete med biståndsorganisationer 
såsom SIDA och Danida. Tillväxtmöjligheterna bedöms vara goda och 
Läckeby Water Group kommer att växa både organiskt och via förvärv.

I början av 2008 förvärvade KF Invest 75 procent av aktierna i Läckeby 
Water Group. Förvärvet väntas generera god avkastning till KF Invest 
samtidigt som det ligger i linje med KFs strategi att förstärka fokuseringen 
på hållbar utveckling inom samtliga dotterbolag.

Entreprenörskap är högt prioriterat och KF 
Gymnasiet drev under 2007 ett framgångsrikt 
samarbete med organisationen Ung Företag-
samhet som innebar att samtliga elever i sista 
årskursen startade och drev ett eget företag.  
I stark konkurrens från närmare 300 gymnasie-
skolor i hela Stockholmsregionen belönades 
elevernas företag med priser i tävlingen ”Våga 
vara egen” på Mässan med unga företagare 
vid Älvsjömässan i Stockholm. 

KF Gymnasiet

Styrelse: Ordförande Marie Wiksborg,  
Elsa Brodin, Johnny Capor, Annika Hellman, 
Laszlo Kriss, Alice Bah Kuhnke, Kajsa  
Sandberg, Klara Knapp (elevrepresentant)

Vd: Anne-Catherine Lignell-Zak, rektor

Läckeby Water Group

Styrelse: Ordförande Stefan Lambert, 
Gösta Wiking, Anders Wahrolén, Kjell 
Axelsson, Hans Malm, Mattias Ericsson, 
Lars-Erik Persson (facklig representant), 
Christer Lindblad (facklig representant), 
Ulva Ervenius (facklig representant), Josef 
Bukur (facklig representant)

Vd: Martin Hagbyhn
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Ordföranden har ordet
Förändringstakten i den svenska dagligvarubranschen har 
under ett antal år varit mycket hög, driven av konkurrens och 
nyetableringar, förändrade konsumtionsmönster och skiften  
i värderingar och prioriteringar hos konsumenterna. För 
konsumentkooperationen har inte minst det gångna året 
inneburit stora och viktiga förändringar som skapat bättre 
möjligheter för oss att uppfylla vårt uppdrag.

Kooperativa Förbundet står för ställningstaganden och  
värderingar som är mer aktuella än någonsin. Det finns en  
stor efterfrågan från konsumenter, inte minst från yngre,  
att leva efter de värderingar som konsumentkooperationen  
grundats på; att göra medvetna konsumtionsval när det gäller 
miljö och hälsa. Pris är också viktigt för många konsumenter  
i valsituationen.

Under 2007 har KF antagit nya stadgar och en ny verksamhets-
idé: ”Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och 
samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsum-
tion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.” 
Den nya verksamhetsidén innehåller två tydliga led, båda lika 
viktiga: Att skapa ekonomisk nytta, och att bidra till en hållbar 
utveckling. Vår uppgift är att genom alla våra verksamheter – 
framförallt dagligvaruhandel – levandegöra dessa värderingar. 
Vi måste vara beredda att ständigt ompröva den verksamhet 
vi bedriver utifrån vår verksamhetsidé – och beredda att både 
satsa och välja bort. Jag upplever att det finns en stark stolthet i 
hela den svenska konsumentkooperationen över de värderingar 
vi står för. Det blir också en motor för den förändring vi är inne 
i. Nu måste vi fullfölja genomförandet så att värderingarna blir 
tydliga i varje möte med kunder och medlemmar i våra butiker, 
våra medarbetare, vår kommunikation och vår opinionsbildning.

I hela världen, inte minst i Sverige, var 2007 ett år där klimat-
frågan har varit tydligt närvarande både i det offentliga sam-
talet och kring många privata köksbord. Många har en strävan 
att göra bra val när de handlar, och vårt uppdrag är att vara 
organiserade så enskilda individer och familjer kan göra de val 
de vill. Det handlar både om att erbjuda rätt varor i butikerna 
och om att arbeta med tydlig information och upplysning. 
Inte bara möjligheten att kunna välja miljövänliga, utan också 
närproducerade och tydligt ursprungsmärkta, livsmedel blir 
allt viktigare. Sedan länge har vårt arbete att verka för en håll-
bar utveckling varit prioriterat. Inför 2008 har vi också tagit 
ytterligare ett steg med ett tydligt mål om att vara ledande 
inom hållbar utveckling i dagligvarubranschen.

Ansvaret för Coop Sverige har under 2007 helt och hållet 
återgått till den svenska konsumentkooperationen. Den för-
ändring av Coop Norden som vi inledde i början av året har 
fullföljts. Vi fortsätter att samverka på det nordiska inköps-
området. Det är tydligt att det är inom inköp det nordiska 
samarbetet bäst kommer till sin rätt, medan det dagliga 
arbetet i butiker och stormarknader behöver styras närmare 
marknaden. Nu har vi nått en sådan organisation.

Svensk konsumentkooperation har tagit många viktiga beslut 
för att stärka samverkan och samordning, inte bara kring 
inköp utan också när det gäller marknadsföring och kommu-
nikation. Runt om i Sverige arbetar konsumentföreningarnas 
förtroendevalda och anställda med att tillgodose de behov 
som finns hos en ny generation konsumenter. I Coop Sverige 
tas snabba steg mot förnyelse och resultatet har förbättrats 
avsevärt även om vi har mycket kvar att göra. 

Vår gemensamma arbetsuppgift – i föreningarna och i KF som 
förbund – är att ha våra medlemmars intressen i fokus i allt 
det vi gör. Vi är till för att skapa ekonomisk nytta och vi ska 
driva och vidareutveckla de konsumentkooperativa frågorna 
så att medlemmarna i sin konsumtion bidrar till en hållbar 
utveckling för människor och miljö.

Nina Jarlbäck
Styrelseordförande
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Styrelsens arbete
Kooperativa Förbundet är en ekonomisk förening med säte i Stockholm. 
Styrning och kontroll av verksamheten i KF-koncernen baseras på svensk  
lagstiftning, främst ”Lag om ekonomiska föreningar”. KF följer utvecklingen 
på bolagsstyrningsområdet och anpassar fortlöpande sina principer för bo-
lagsstyrning i syfte att skapa värde för sina ägare och andra intressenter genom 
god informationsspridning samt effektivt lednings- och styrelsearbete.

Styrelsen
KFs styrelse ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter, valda vid KFs 
föreningsstämma. KFs verkställande direktör (vd) ingår inte i styrelsen 
sedan 2007. Under 2007 bestod styrelsen av nio ledamöter som valdes av 
stämman. Handelsanställdas Förbund utsåg därutöver två ordinarie och 
en suppleant som arbetstagarledamöter. 

Arbetet under 2007
KFs föreningsstämma i april 2007 antog styrelsens förslag till nya stadgar 
samt en ny verksamhetsidé. Förändringarna innebär anpassningar till 
”Svensk kod för Bolagsstyrning” och att en ekonomisk förening kan bedriva 
sin kooperativa verksamhet i delägt bolag. Förändringarna innebär även att 
villkoren för medlemskap ändras för att KFs stöd till konsumentföreningar 
i besvärligt ekonomiskt läge ska kunna stärkas. Implementeringen av de 
nya medlemsvillkoren inleddes under året med förändringar av stadgarna 
inom respektive konsumentförening. 

Under året höll styrelsen 9 protokollförda sammanträden. Strategifrågor 
behandlades genomgående vid sammanträdena. Därutöver behandlades 
omvandlingen av Coop Norden till en ren inköpsorganisation och åter-
förandet av detaljhandelskedjorna till de ursprungliga ägarna. Även frågan 
om ökad samordning inom konsumentkooperationen, förvärvsfrågor 
samt fastighetsrelaterade frågor behandlades. 

Den återkommande omvärldsanalys som infördes till varje samman-
träde under 2006 breddades under året till att utöver makroekonomisk 
utveckling och utvecklingen på finans- och dagligvarumarknaden också 
omfatta mediebevakning/analys samt analyser av relevanta samhällsfrågor 
och konsumenttrender.

Styrelsen genomförde även ett studiebesök hos den framgångsrika daglig-
varukedjan Coop Italia för att erhålla relevanta jämförelser. Det anordnades  
i form av en samnordisk konferens med Coop NKL och FDB Danmark  
för att utveckla det fortsatta samarbetet inom främst inköp. Vid konferensen 
behandlades konsumenttrender och konsumentkooperativ verksamhet  
i Europa med särskilt fokus på olika inköpssamarbeten.

Till styrelsen har under 2007 utgått arvoden på 1 329 900 kronor  
(1 111 600), varav 350 000 kronor (333 158) till styrelsens ordförande. 
Utöver arvoden utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst till styrelse-

Närvaro vid styrelse- 
sammanträden 2007

Antal styrelsesammanträden 

Nina Jarlbäck 9

Göran Lindblå 9

Sune Dahlqvist 8

Hans Eklund 8

Jon Eskedal ¹ 2

Doris Forsell Gustafsson ² 2

Curt Johansson ³ 2

Maj-Britt Johansson-Lindfors 7

Ingrid Karlsson 7

Mats Lundquist 9

Anders Stake 8

Jeanette Franzén 8

Eva Calderon 8

Rose-Marie Johansson 8

1) Avgick i oktober 2007

2) Styrelseledamot sedan oktober 2007

3) Avgick vid stämman i april 2007



47  KF Verksamhetsberättelse 2007

ledamöter och fast ersättning enligt särskilt beslut till ordförande om  
408 804 kronor (391 200). Årlig pensionsavsättning görs därutöver till 
styrelsens ordförande med 35 procent av den totala ersättningen under året.

Styrelsens arbetsrutiner
KFs stadgar fastställer och reglerar principer för styrelsens uppgifter och 
beslutförhet. Styrelsen fastställer en årlig sammanträdesplan och en arbets-
ordning för styrelsen. Styrelsen utser vd och fastställer varje år en instruk-
tion för denne. Arbetsfördelningen mellan vd och styrelse finns angiven  
i KFs stadgar. Där framgår att styrelsen beslutar om ärenden av principiell 
art eller av större ekonomisk betydelse för verksamheten. Styrelsen är även 
ansvarig för tillsyn av vds förvaltning av verksamheten. 

Vd ansvarar i sin tur för den löpande förvaltningen i KF. Vd är initiativ-
tagare till utveckling och rationalisering av verksamheten och ser till att KF 
utövar en aktiv ägarroll i dotter- och intressebolagen. Styrelsen ska årligen 
genomföra en utvärdering av styrelsens arbete, vilket har skett under året.

KFs valberedning
KFs föreningsstämma utser ledamöter till en valberedning på förslag från 
styrelsen. Förslaget baseras på nomineringar från föreningarnas valkrets-
möten. Vid stämman 2007 valdes följande personer till ledamöter i KFs 
valberedning:

Ulla Hultén, ordförande, Konsumentföreningen Väst
Bo Kärreskog, Konsumentföreningen Göta
Carina Lundberg, Konsumentföreningen Stockholm
Sune Grahn, Konsum Nord
Kent Ryberg, Konsumentföreningen Svea

KFs föreningsstämma 2007 antog en ny instruktion för valberedningen  
i enlighet med bolagsstyrningskoden. Förfarandet innebär tidigare  
nomineringstid för styrelseledamöter, motivering till nomineringarna 
samt presentation av förslag till styrelse på KFs webb. Syftet är att öka  
öppenheten i valberedningsprocessen.

Valberedningen ansvarar för att ta fram förslag på ledamöter till KFs 
styrelse att föreläggas på föreningsstämman för beslut. De föreslår även 
arvoden och andra ersättningar för styrelsens arbete. Styrelsens arvode och 
andra ersättningar beslutas varje år av KFs föreningsstämma. Ersättningen 
till vd beslutas av styrelsen utifrån fastställd chefspolicy. Avseende övriga 
ledande befattningshavare beslutar vd om lön och andra anställnings- 
villkor utifrån en av styrelsen fastställd policy. Vd informerar årligen 
styrelsen om villkoren.

Utvärderingen av årets styrelsearbete har lämnats som underlag till 
valberedningen inför val av styrelse vid stämman 2008. 

 

Revisorer

KFs stadgar fastställer även principer för val 
av revisorer. Stämman utser ett registrerat 
revisionsbolag samt två förtroendevalda 
revisorer. Det är styrelsen som leder upp-
handlingen av revisionstjänster. Revisorerna 
utses för en tvåårsperiod, men utvärderas 
årligen. Revisorerna ansvarar för den årliga 
revisionsgenomgången vid sammanträdet 
om KFs bokslut. På stämman 2006 valdes 
KPMG på två år som registrerat revisions- 
bolag. Förtroendevalda revisorer är Bertil 
Hammarstedt, Konsum Nord och Bo Wibäck, 
Konsumentföreningen Stockholm. Ersättare 
är Björn Johansson, Konsumentföreningen 
Bohuslän-Älvsborg respektive Martin Hansen, 
Konsumentföreningen Värmland.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande årsredo-
visning för verksamheten i Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk  
förening. 

KF-koncernen
KF är förbund för Sveriges konsumentföreningar och dessutom en detalj-
handelskoncern. Från och med den 31 december 2007 äger KF landets 
näst största dagligvarukedja, Coop Sverige.  Förbundets huvuduppgift  
är att tillsammans med de 51 (31/12 2007) föreningarna säkerställa att  
medlemmarna kan handla bra varor till konkurrenskraftiga priser i att-
raktiva butiker. KF utför denna uppgift dels genom att äga Coop Sverige, 
dels genom att stödja den övriga konsumentkooperativa dagligvaruhan-
deln med fastighetsinvesteringar, etableringsanalyser, finansieringslös-
ningar och rådgivning. KF svarar genom Coop Sverige för 55 procent av 
försäljningen inom den konsumentkooperativa detaljhandeln, medan de 
detaljhandelsdrivande föreningarna står för 45 procent. Coop Sveriges 
och de detaljhandelsdrivande föreningarnas butiker drivs under varu-
märkena Coop Forum, Coop Konsum, Coop Extra, Coop Nära och 
Coop Bygg. Ett fåtal butiker drivs under andra varumärken, till exempel 
Daglivs.

KFs vision är att vara det ledande och mest innovativa detaljhandelsfö-
retaget och branschens främsta språkrör och inspirationskälla för hållbar 
konsumtion. Den övergripande strategin är att bidra till en hållbar utveck-
ling genom en lönsam och värderingsprofilerad dagligvaruhandel som ger 
medlemmar och kunder prisvärda och hållbara varor samt ett gott samvete. 

Förbundet och föreningarna har det gemensamma ansvaret för kunskaps-
utveckling, opinionsbildning och den medlemsdemokratiska processen.  
KF företräder konsumentkooperationens gemensamma intressen gentemot 
olika samhällsorgan, samt bedriver fortlöpande utvecklings arbete för  
att skapa ytterligare värden för medlemmarna och öka attraktiviteten i  
medlemskapet. 

KF ekonomisk förening är moderföretag i KF-koncernen, med kärn-
verksamheten dagligvaruhandel, som drivs genom Coop Sverige och 
butiken Daglivs. Direkt stödjande verksamheter är MedMera Bank, KF 
Fastigheter och KF Revision. Övriga dotterbolag och verksamheter i kon-
cernen är Akademibokhandeln, Bokus, Norstedts Förlagsgrupp, PAN  
Vision, Tidningen Vi, KF Invest, KF Shared Services, KF Försäkring,  
KF Gymnasiet och Vår Gård Saltsjöbaden samt Läckeby Water Group.  
I moderföretaget ingår även KF Sparkassa. 

Medlemskapet i konsumentkooperationen
Antalet medlemmar i konsumentkooperationen ökade under 2007 med 
cirka 47 000. Totalt sett hade den svenska konsumentkooperationen vid 
årsskiftet 3 084 808 medlemmar över hela landet.

Medlemmarna har under året gjort 140 miljoner premieregistrerade in-
köp med Coop MedMera-kortet och för dessa erhållit premiepoäng som 
gett 7,8 miljoner premiecheckar. Totalt löste medlemmarna under året in 
checkar till ett värde av 465 miljoner kronor. Coop MedMera-kortet kan 
användas i Coop Sveriges butiker, i de flesta detaljhandelsdrivande fören-
ingarnas butiker samt i Daglivs, Akademibokhandeln, Bokus, OKQ8,  
Expert-kedjan och KappAhl – totalt cirka 1000 butiker och 800 bensin- 
stationer – och därutöver hos ytterligare ett antal samarbetspartners.

Viktiga händelser under året
– KFs starka resultat efter finansiella poster om 476 miljoner kronor var 

lägre än 2006 års resultat om 701 miljoner kronor. Det beror främst på 
lägre reavinster från fastighetsförsäljningar i KF Fastigheter och extra-
ordinära kostnader till följd av omvandlingen av Coop Norden samt ett 

något svagare resultat från kapitalförvaltningen inom KF Invest. Net-
toskulden var vid 2007 års utgång 11 miljoner kronor jämfört med en 
nettotillgång om 146 miljoner kronor 2006, vilket innebär att netto-
skulden kraftigt minskat från 4 814 miljoner kronor vid utgången av  
år 2001. KF har nu en god finansiell styrka vilket kommer att vara av 
stort värde i arbetet med att utveckla och förbättra Coop Sverige. 

– Under 2007 omvandlades Coop Norden till ett renodlat inköpssamar-
bete för alla inköp som görs utanför respektive ägarland samt för EVM-
varor. Övergången till ett gemensamt inköpsbolag, Coop Trading A/S, 
skedde i och med årsskiftet 2007/2008 samtidigt som samägandet av 
Coop Norden avvecklades. Den nationella detaljhandeln samt grossist- 
och industrirörelsen, som ingått i Coop Norden, återgick därmed till 
de ursprungliga ägarna; KF i Sverige, FDB i Danmark och Coop NKL 
i Norge. 

– Coop Sveriges resultat förbättrades under året med 195 miljoner kronor. 
Rörelse-resultatet uppgick för helåret till –6 miljoner kronor (–201), 
räknat på resultat före strukturposter, men är ännu långt ifrån de finan-
siella mål som ställts för bolaget. Arbetet med att säkerställa lönsamhe-
ten har intensifierats, efter att det blev klart att verksamheten sedan den 
31 december 2007 är helägd av KF. 

– KF Fastigheter fortsätter att uppvisa en stabil och positiv utveckling med  
ett driftsresultat i linje med fjolårets utfall om 205 miljoner kronor (205).  
Reavinsterna sjönk från 395 miljoner kronor till 221 miljoner kronor 
som en följd av att resultatet för 2006  innehåller en reavinst om 273 mil-
joner kronor, hänförlig till försäljningen av 50 procent av Kvarnholmen.

– Omställningsarbetet i PAN Vision, som påbörjades under 2006, har gått 
enligt plan och bolaget har vänt ett negativt rörelseresultat om -38 mil-
joner kronor 2006 till en vinst om 22 miljoner kronor för 2007. Bolaget 
kommer att arbeta vidare för att ytterligare förstärka rörelseresultatet.

– Norstedts Förlagsgrupp har haft en mycket positiv utveckling under året, 
drivet av Stieg Larsson-trilogins fantastiska försäljningsutveckling och den 
sista boken i serien om Harry Potter. Totalt ökade omsättningen till 564 
miljoner kronor (489) och rörelseresultatet till 36 miljoner kronor (33).

– Under året förvärvade KF stockholmsbutiken Daglivs, en av Sveriges 
största butiker i innerstadsläge. Butiken konsolideras från årsskiftet 
2007/2008 och omsatte under 2007 cirka 480 miljoner kronor.

Koncernens resultat och försäljning
KFs resultat efter finansiella poster uppgick till 476 miljoner kronor (701). 
Rörelseresultatet blev 357 miljoner kronor (469). Förändringen i rörelse-
resultat beror främst på att en reavinst om 273 miljoner kronor, avseende 
50 procent av Kvarnholmen, ingick i fjolårets resultat samt på årets resultat-
förbättring med 60 miljoner kronor i PAN Vision. I resultatet efter  
finansiella poster ingår även ett lägre resultat från kapitalförvaltningen 
inom KF Invest, drivet av höstens svagare utveckling på de finansiella 
marknaderna. Resultatet är också påverkat av extraordinära kostnader  
till följd av ombildningen av Coop Norden.

Försäljningen uppgick under året till 26 208 miljoner kronor, jämfört 
med 24 434 miljoner kronor föregående år. Av koncernens försäljning år 
2007 utgjorde 4 106 miljoner kronor försäljning från KFs dotterbolag  
(3 637), en ökning med 13 procent, och resterande del i huvudsak sam-
handel med konsumentföreningarna och deras medlemmar. 

KF ekonomisk förening
I moderföretaget KF ekonomisk förening har under 2007 följande funktioner 
ingått; Vd, Förbundskansli, Detaljhandelsutveckling, Kommunikation och 
Konsument, Ekonomi, Finans & IT, Personal & HR samt KF Sparkassa.
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KF Finans 
KF Finans fungerar som internbank och arbetar med såväl föreningar  
som dotterbolag. KF Finans ansvarar för den övergripande likviditets- 
planeringen och för att koncernens finansiella tillgångar förvaltas på ett 
professionellt sätt. KF Finans agerar rådgivare åt dotterbolag och förening-
ar i finansiella frågor. KF Finans har ansvar för hanteringen av konton och 
transaktioner, bankrelationer, valutahantering och finansiell riskkontroll.

KF Sparkassa 
KF Sparkassa förvaltar inlåning från medlemmarna med konkurrenskraftig 
ränta på kapitalkonton och 5-årslån. Inlåningen är på ungefär samma nivå 
som föregående år, drygt 4,0 miljarder kronor. Merparten av inlåningen sker 
via Sparkassans kapitalkonto som utan räntebindning ger en av marknadens 
bästa räntor (vid årsskiftet 4,10 procent) samt en mindre del, drygt 400 miljo-
ner kronor, via inlåning bunden på 5 år (ränta vid årsskiftet på 4,35 procent). 

Coop Sverige (Coop Norden)
Coop Norden har sedan 2002 varit den nordiska konsumentkooperationens 
gemensamma detaljhandels- och inköpsverksamhet i Sverige, Danmark och 
Norge, i vilken KF ägt 42 procent. Under 2007 omvandlades Coop Norden 
för att bli ett renodlat inköpssamarbete för alla inköp som görs utanför res-
pektive land samt för EMV-varor. Övergången till ett gemensamt inköps-
bolag, Coop Trading A/S, skedde i och med årsskiftet 2007/2008 samtidigt 
som samägandet av Coop Norden avvecklades. Verksamheten i respektive 
land svarar för nationella inköp.

Den nationella detaljhandeln samt grossist- och industrirörelsen som 
ingått i Coop Norden återgick från och med den 31 december 2007 till 
de ursprungliga ägarna; KF i Sverige, FDB i Danmark och Coop NKL  
i Norge. Det innebär att detaljhandeln i Coop Sverige blev ett helägt  
dotterbolag till KF. I Norge ägs och drivs Coop-butikerna även fortsätt-
ningsvis av samvirkelagen (konsumentföreningarna).

Coop Sveriges utveckling har under året varit positiv, men förbättring-
arna har skett i en alltför långsam takt. Rörelseresultatet har förbättrats 
från -201 miljoner kronor till -6 miljoner kronor. Det resultat som inklu-
deras i KFs resultaträkning för 2007 är 100 miljoner kronor till följd av 
affärsuppgörelsen med de övriga ägarna till Coop Norden. 

Det omfattande vändningsarbete som bedrivits i Coop Sverige ett antal 
år har från och med hösten 2007, sedan uppgörelsen om hemtagningen 
av bolaget blivit klar, ökat i intensitet och omfång. En del av detta arbete 
beräknas ha effekt under 2008, medan många åtgärder beräknas få full  
effekt tidigast 2009 och 2010.

KF Invest AB
KF Invest har i uppdrag att förvalta KFs likviditet. I uppdraget ingår att förval-
ta och avyttra tillgångar, varför reavinster ingår som en naturlig del i resultatet.

KF Invest förvaltade vid årsskiftet en portfölj med ett marknadsvärde 
på 4,9 miljarder kronor. Av kapitalet var 70,2 procent placerade i ränte-
bärande tillgångar med kort räntebindningstid för att trygga insättning-
arna från medlemmarna. Ytterligare 10,0 procent var investerat i noterade 
aktier, 15,1 procent i alternativa investeringar med absoluta avkastnings-
mål och 4,7 procent i onoterade aktier och riskkapitalfonder. I början av 
2008 förvärvade KF Invest 75 procent av aktierna i miljöteknikföretaget 
Läckeby Water Group. 

KF Fastigheter AB
KF Fastigheters uppgift är att förädla, förvalta och sälja fastigheter med in-
riktning på den konsumentkooperativa detaljhandeln. KF Fastigheter foku-
serar på marknadsplatser belägna utanför stadskärnan i regionala centralorter. 
Fastighetsportföljen består av 50 fastigheter med ett bedömt marknads- 
värde om 6,7 miljarder kronor (5,7), inklusive företagets andel av delägda  
fastigheter. Under året har totalt 563 miljoner kronor investerats samtidigt 
som företaget avyttrat fastigheter för 329 miljoner kronor. 

KF Fastigheters rörelseresultat minskade under året till 426 miljoner kronor 
(600) till följd av lägre reavinster om 221 miljoner kronor (395). Drifts-
resultatet uppgick till 205 miljoner kronor (205). Direktavkastningen var 7,7  
procent (6,7).

Totalt ingår ett trettiotal utvecklingsprojekt av varierande storlek i fast-
ighetsportföljen, varav tre är mycket stora. Bland dessa ingår Backaplan  
i Göteborg, där en ny stadsdel utvecklas på Hisingen. Projektet genom-
förs tillsammans med det kommunala utvecklingsbolaget Älvstranden  
Utveckling AB och Stadsbyggnadskontoret. I projektet Kvarnholmen  
i Nacka har KF Fastigheter tillsammans med Nacka kommun och några 
av Nordens ledande arkitektkontor under året tagit fram detaljplaner för 
Kvarnholmens olika delar. Det tredje större utvecklingsprojektet ligger 
i Bromma, ett av Sveriges mest köpstarka upptagningsområden, där KF 
Fastigheter driver utvecklingen av Bromma Center till en av Europas  
ledande handelsplatser.

MedMera Bank AB
MedMera Bank ger ut och hanterar konsumentkooperationens 3,5 miljo-
ner Coop MedMera-kort och ansvarar för Coop MedMeras Premieprogram, 
som syftar till att ge medlemmarna förmåner i form av rabatter, checkar  
och erbjudanden. 

Under 2007 ansökte MedMera om att uppgradera sitt tillstånd som 
kreditmarknadsbolag och bedriver sedan den 1 juli 2007 bankrörelse  
under Finansinspektionens tillsyn. Som en följd av detta bytte bolaget 
namn till MedMera Bank. Tillståndet innebär att MedMera Bank kan  
erbjuda ett brett spektrum av finansiella tjänster till konsumentkoopera-
tionen, dess butiksverksamhet och medlemmar.

MedMera Bank har under året breddat produktportföljen och vidare-
utvecklat befintliga produkter. I september lanserades det nya betal- och 
kreditkortet Coop MedMera Visa. Sedan lanseringen påbörjades har 
drygt 30 000 medlemmar ansökt om ett Coop MedMera Visa-kort.

MedMera omsatte under året 243 miljoner kronor (222). Det ekono-
miska målet för bolaget är kostnadstäckning och en vinstmarginal som 
möjliggör fortlöpande affärsutveckling.

Akademibokhandelsgruppen AB
Akademibokhandeln svarar för knappt 35 procent av den svenska bok-
marknaden. Kedjan omfattar 61 butiker i hela landet, huvudsakligen  
i större orter med lärosäten för högre utbildning, men även i mindre  
orter där utvecklingspotentialen bedöms vara god. Under 2007 förvärv-
ades fyra butiker medan två öppnades och två mindre enheter stängdes. 
Försäljningen ökade till 1 132 miljoner kronor (1 082) genom förvärv  
av enheter, men konkurrensen från internetbokhandeln gör att den under-
liggande tillväxten är svag, framförallt på kurs- och facklitteratur. Akademi-
bokhandelns rörelseresultat minskade till 18 miljoner kronor (26). 
Under 2008 kommer ett nytt affärssystem att implementeras i hela ked-
jan för att effektivisera butiksdrift och logistik samt förbättra styrning och 
uppföljning. Då kommer samtliga butiker att omfattas av den centrala  
logistikfunktion som idag nyttjas av cirka 40 procent av kedjans butiker.

Bokus AB
Bokus försäljning ökade med knappt 20 procent till 394 miljoner kronor 
(330) under 2007. Det är en något långsammare ökningstakt mot föregå-
ende års exceptionella försäljningstillväxt som drevs av extraordinära mark-
nadsinsatser med bland annat en lägsta prisgaranti för högskolestudenter.

Rörelseresultatet under 2007 var fortsatt svagt med en förlust om -28 
miljoner kronor (–27). För att stärka lönsamheten inleddes ett omfattande 
effektiviseringsprogram under andra halvåret 2007. Hela värdekedjan ge-
nomlystes och ett antal resultatförbättrande åtgärder identifierades. Dessa 
drivs nu vidare i projektform och omfattar bland annat flytt av logistik-
verksamheten till effektivare och mer ändamålsenliga lokaler. Åtgärderna 
väntas ge effekt under första halvåret 2008.
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Norstedts Förlagsgrupp AB
Norstedts Förlagsgrupp är med 20 procents marknadsandel näst störst 
på marknaden för allmänlitteratur i Sverige. Gruppen är organiserad i tre 
verksamhetsområden: vuxenböcker, ordböcker och barnböcker. Under  
dessa är några av Sveriges mest kända förlag organiserade, till exempel  
Norstedts, Rabén & Sjögren, Prisma, Tiden och Norstedts Akademiska 
Förlag. Under året har även Eriksson & Lindgren Bokförlag samt Talande 
Böcker integrerats i Norstedts Förlagsgrupp. Under 2007 kommer fokus 
fortsatt att vara på en konsolidering av den nya organisationen och inte-
grering av förvärven.

Norstedts försäljning ökade med cirka 15 procent under året från 489 
miljoner kronor till 564 miljoner kronor, beroende på den exceptionellt 
framgångsrika Millenniumtrilogin av Stieg Larsson, samt den sista boken 
i Harry Potter-serien.

Under 2008 kommer Norstedts Förlagsgrupp att prioritera organisk 
tillväxt, samtidigt som varumärkena inom Norstedts Förlag renodlas med 
en tydligare uppdelning mellan skönlitteratur och facklitteratur. Arbetet 
med att effektivisera verksamheten, framför allt vad gäller produktion och 
inköp, kommer att prioriteras under 2008. Norstedts kommer även att 
fortsätta fokusera på en konsolidering av den nya organisationen och  
integrering av förvärven.  

PAN Vision Group 
PAN Vision Group är en av de ledande nordiska distributörerna på  
marknaden för hemunderhållning. Med distribution som huvudfokus  
har PAN Vision tre huvudsakliga produktgrupper; distribution av data-
spel, distribution av tillbehör till dataspel och datorer samt distribution 
och utgivning av film (DVD). PAN Vision är verksamt i samtliga nord-
iska länder med cirka 66 procent av omsättningen utanför Sverige. 

Vändningsarbetet för PAN Vision som inleddes under 2006 avslutades 
i slutet av 2007. Arbetet har inneburit en omfattande genomlysning av 
såväl spel- som filmverksamheten. Betydande framsteg har uppnåtts och 
effektiviteten har ökat i interna processer såsom returhantering, logistik 
och lageruppföljning. Rörelseresultatet blev 22 miljoner kronor mot  

–38 miljoner kronor 2006. Försäljningen steg med 26 procent från 995 
miljoner kronor till 1 249 miljoner kronor.

Övriga verksamheter/dotterbolag
Vår Gård Saltsjöbaden erbjuder konferenslösningar för företag, myndig-
heter och organisationer. Utmärkande för Vår Gårds konferensanläggning 
är det lättillgängliga läget, konstsamlingen och den skärgårdsnära miljön. 

KF Revisions uppdrag är att granska konsumentföreningarnas årsredovis-
ningar och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning.  
Uppdraget omfattar även granskning av föreningarnas skötsel och rapport-
ering till föreningens ledningsorgan.

KF Shared Services tillhandahåller administrativ service åt KF-koncern-
ens bolag. Tranbodarna AB ingår som ett dotterbolag i verksamheten och 
erbjuder framförallt tjänster inom redovisning samt personal- och med-
lemsadministration till Coop Norden, Konsumföretagare, detaljhandels-
drivande och medlemsfrämjande föreningar.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
KF har, genom fastighetsbeståndet i KF Fastigheter, en betydande expo-
nering mot den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. De finan-
siella riskerna kommenteras vidare i not 24. KFs största risk bedöms vara 
relaterad till den ökade exponeringen mot Coop Sverige. Övergången till 
direkt ägande har dock avsevärt ökat KFs möjligheter att komma till rätta 
med problemen i bolaget. 

Miljö
KFs verksamhet ska vägledas av ett antal styrande principer för miljö- 
ansvar och socialt ansvar utöver grundläggande finansiella krav på effekti-

vitet och lönsamhet. KF antog under 2007 en koncerngemensam policy 
för hållbar utveckling, i vilken styrande principer för koncernens miljö-
ansvar och socialt ansvar ingår. Varje dotterbolag har ansvar för att införa 
denna policy i sin verksamhet och etablera nödvändiga ansvarsområden 
och rutiner. Uppföljning av operativa mål och resultatindikatorer kom-
mer att ske årligen. KF har ambitionen att lämna en samlad koncernge-
mensam hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2008. Därutöver gör 
Coop Sverige en hållbarhetsrapport för 2007 med särskilt fokus på miljö 
och hälsa. 

Av KFs verksamheter är det främst Coop Sverige och KF Fastigheter 
som har en direkt miljöpåverkan. Varutransporter respektive energian-
vändningen i egna fastigheter är de enskilda områden som har störst  
inverkan på miljön, främst i form av koldioxidutsläpp. Verksamheten  
i övriga bolag bedöms ha begränsade effekter. 

KF har under året skrivit under Näringslivets klimatupprop och i  
målen för KFs miljöansvar ingår därför bland annat att minska de direkta 
utsläppen av växthusgaser i förhållande till verksamhetens omfattning 
med 10 procent fram till år 2010 och med 30 procent till år 2020. 

Någon tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljö-
balken bedrivs inte i KF.

Personal
KF-koncernen sysselsatte 1 216 personer (1 175) varav 36 (36) i moder-
företaget, räknat på medeltalet anställda 2007. Cirka 90 procent av dessa 
är anställda i Sverige. Coop Sverige hade 8 327 medarbetare (4 737  
kvinnor, 3 590 män). Det totala antalet sysselsatta i Coop Sverige och  
KF uppgick till 9 543 (9 917).

KF har under året infört en central HR-funktion och personalpolicy. 
Ledarskap och medarbetarutveckling är prioriterade områden inom KF. 
Som ett verktyg för det strategiska arbetet med ledarskap och kompetens-
utveckling skapades under året KF Akademin, ett koncerngemensamt 
onlineverktyg och en kunskapsbank för personalutbildning. Härigenom 
fortbildas och kompetensutvecklas koncernens medarbetare löpande.

Arbetet med jämställdhet  och mångfald är viktigt i KF. En jämn för-
delning mellan män och kvinnor eftersträvas genom ett aktivt arbete.  
Av medelantalet anställda var fördelningen 59 procent kvinnor och 41 
procent män under 2007.

Basen för arbetet inom friskvård och hälsa är KFs frisk- och hälsovårds-
policy. Utgångspunkten är att insatserna ska sättas in i förebyggande syfte 
med en kombination av aktiviteter. Sjukfrånvaron i moderföretaget var 
1,4 procent (1,6), varav 0,6 procent (0,2) var 60 dagar eller mer. 

Förslag till disposition av fria medel
Fritt eget kapital i koncernen uppgick vid årsskiftet till 2 512 miljoner 
kronor. Enligt moderföreningens balansräkning står 1 841 510 240,20 kr 
till föreningsstämmans förfogande.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa medel disponeras 
på följande sätt:

Reservfonden 11 670 798,75
Ränta på insatskapital 91 782 431,21
Ränta på förlagsinsatser 68 862 969,05
Balanseras i ny räkning 1 669 194 041,19
 1 841 510 240,20
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(Mkr) Not 2007 2006

Nettoomsättning 1 26 208 24 434
Kostnad för sålda varor –24 590 –22 959

Bruttoresultat 1 618 1 475

Försäljningskostnader –1 000 –943
Administrationskostnader –628 –529
Övriga rörelseintäkter 3 269 408
Övriga rörelsekostnader –14 –10
Andelar i intresseföretags resultat 4 8 9
Andelar i joint ventures resultat 5 103 59

Rörelseresultat 2, 6, 26, 28 357 469

Finansiella intäkter och kostnader 7 119 232

Resultat efter finansiella poster 476 701

Skatt 8 –107 –129
Avgår minoritetens andel 0 1

årets resultat 9 369 573

Resultaträkning för KF koncernen

RESULTATRÄKNING
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Balansräkning för KF koncernen
(Mkr) Not 2007-12-31 2006-12-31

TILLGånGAR   
 
AnLÄGGnInGSTILLGånGAR 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 71 40
Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 76 57
Hyresrätter och liknande rättigheter 9 1
Goodwill 396 102
Förskott immateriella anläggningstillgångar 66 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 11

Immateriella anläggningstillgångar 10 621 211

Byggnader och mark 3 682 3 215
Förbättringsutgifter på annans fastighet 16 0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 46 0
Inventarier, verktyg och installationer 1 407 260
Pågående nyanläggningar 291 284
Finansiell leasing 22 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 4 0

Materiella anläggningstillgångar 11 5 468 3 759

Andelar i intresseföretag 29 190 109
Fordringar hos intresseföretag, räntebärande 9 9
Andelar i joint ventures 29 66 2 249
Fordringar hos joint ventures, räntebärande 7 7
Fordringar hos joint ventures, ej räntebärande 0 16
Andra långfristiga värdepappersinnehav 29 185 138
Uppskjutna skattefordringar 8 780 13
Andra långfristiga fordringar, räntebärande 19 236 219
Andra långfristiga fordringar, ej räntebärande 40 49

Finansiella anläggningstillgångar 12 1 513 2 809

Summa anläggningstillgångar 7 602 6 779

oMSÄTTnInGSTILLGånGAR
Råvaror och förnödenheter 4 5
Varor under tillverkning 14 16
Färdiga varor och handelsvaror 2 640 457
Förskott till leverantörer 15 5

Varulager 2 673 483

Kundfordringar 1 333 702
Fordringar hos intresseföretag, räntebärande 0 2
Fordringar hos joint ventures, ej räntebärande 50 96
Övriga kortfristiga fordringar, räntebärande 355 223
Övriga kortfristiga fordringar, ej räntebärande 683 501
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 509 284

Kortfristiga fordringar 13, 14 2 930 1 808
Kortfristiga placeringar 15 4 590 5 388
Kassa och bank 2 725 372

Summa omsättningstillgångar 12 918 8 051

Summa tillgångar 24 20 520 14 830
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Balansräkning för KF koncernen
(Mkr) Not 2007-12-31 2006-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTnInGAR ocH SKuLDER

Eget kapital
Insatskapital 1 835 1 779
Förlagsinsatser 965 1 051
Bundna reserver 1 158 1 045

Bundet eget kapital 3 958 3 875

Fria reserver 2 142 1 892
Årets resultat 369 573

Fritt eget kapital 2 511 2 465

ToTALT EGET KAPITAL 16 6 469 6 340

Minoritetsintresse 25 0
Garantikapital 18 20 20

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, räntebärande 19 31 1
Övriga avsättningar, ej räntebärande 340 64

Avsättningar 20 371 65

Långfristiga skulder, räntebärande 245 195

Långfristiga skulder 22 245 195

Skulder till kreditinstitut 14 0
Förskott från kunder 29 36
Leverantörsskulder 3 040 582
Skulder till joint ventures, räntebärande 0 8
Skulder till joint ventures, ej räntebärande 0 462
Skatteskulder 6 4
Övriga kortfristiga skulder, räntebärande 7 626 5 850
Övriga kortfristiga skulder, ej räntebärande 881 523
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 794 745

Kortfristiga skulder 14, 23 13 390 8 210

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 24 20 520 14 830

Poster inom linjen
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter 21 203 247
Ansvarsförbindelser 25 60 119
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Förändringar i eget kapital för KF koncernen
(Mkr)

Insats-
kapital

Förlags-
insatser

Bundna 
reserver

Fritt 
eget kapital Summa

utgående balans 2005-12-31 1 725 1 051 1 038 2 108 5 921

Effekt tillämpning av IFRS i Coop Norden –6 –6
Kursdifferens 1) –3 –79 –82

Summa förändring som inte redovisas i resultaträkning 0 0 –3 –86 –88
Ränta på insatskapital och förlagsinsatser –99 –99
Fondering insatskapital 57 –57 0
Minskning av insatskapital –3 0 –3
Uppskjuten skatt på ränta 35 35
Årets resultat 573 573
Förskjutning mellan fria och bundna reserver 10 –10 0

utgående balans 2006-12-31 1 779 1 051 1 045 2 465 6 340
Effekt byte av redovisningsprincip –11 –11
Justerad ingående balans år 2007 1 779 1 051 1 045 2 454 6 329
Effekt i samband med upplösning av Coop Norden –95 –95
Kursdifferens 1 20 21

Summa förändring som inte redovisas i resultaträkning 0 0 1 –75 –74
Ränta på insatskapital och förlagsinsatser –99 –99
Fondering insatskapital 59 –59 0
Minskning av insatskapital –3 0 –3
Minskning av förlagsinsatser –86 0 –86
Uppskjuten skatt på ränta 33 33
Årets resultat 369 369
Förskjutning mellan fria och bundna reserver 112 –112 0

utgående balans 2007-12-31 1 835 965 1 158 2 511 6 469
1) Ingående ackumulerad kursdifferens per 1 januari 2006, som redovisats direkt mot eget kapital, uppgick till 86 miljoner kronor. 

Mkr Not 2007 2006

DEn LÖPAnDE VERKSAMHETEn
Resultat efter finansiella poster 27 476 701
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 27 –182 –243

294 458
Betald skatt –1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 294 457
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/Minskning(+) av varulager 18 –38
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 318 –181
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder –555 361

Kassaflöde från den löpande verksamheten 75 599

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag 1) 27 1 688 –36
Försäljning av dotterföretag 27 27 347
Förvärv av rörelsegren 27 –16
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –76 –70
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –620 –612
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 440 260
Investeringar i finansiella tillgångar –315
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar –70 109

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 373 –317
Finansieringsverksamheten
Minskning av insatskapital –3 –3
Minskning av förlagsinsatser –86
Förändring inlåning Sparkassan/MedMera 14 220 –6
Övrig förändring av lån 155 –46
Ränta på insatskapital och förlagsinsatser –99 –98
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 187 –153
årets kassaflöde 1 635 129
Likvida medel vid årets början 4 642 4 517
Kursdifferens i likvida medel 2 –3

Likvida medel vid årets slut 27 6 279 4 642

1) Inkluderar effekten i samband med upplösning av Coop Norden.

Kassaflödesanalys för KF koncernen

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL/KASSAFLÖDESANALYS
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(Mkr) Not 2007 2006

Nettoomsättning 1 22 166 20 872
Kostnad för sålda varor –22 146 –20 840

Bruttoresultat  20 32

Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader –224 –142
Övriga rörelseintäkter 3 93 4
Övriga rörelsekostnader –95 –43

Rörelseresultat 2, 26, 28 –206 –149

Finansiella intäkter och kostnader 7 266 116

Resultat efter finansiella poster 60 –33

Bokslutsdispositioner 17 3 0
Skatt 8 15 31

årets resultat 78 –2

Resultaträkning för KF ekonomisk förening

RESULTATRÄKNING
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Balansräkning för KF ekonomisk förening
(Mkr) Not 2007-12-31 2006-12-31

TILLGånGAR   
 
AnLÄGGnInGSTILLGånGAR 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 0 1
Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 1 1
Goodwill 0 0
Förskott immateriella anläggningstillgångar 3 0

Immateriella anläggningstillgångar 10 4 2

Byggnader och mark 68 190
Inventarier, verktyg och installationer 14 29
Pågående nyanläggningar 1 3

Materiella anläggningstillgångar 11 83 222

Andelar i koncernföretag 29 12 379 2 798
Andelar i intresseföretag 29 3 3
Fordringar hos intresseföretag, räntebärande 9 9
Andelar i joint ventures 29 0 2 279
Andra långfristiga värdepappersinnehav 29 17 17
Uppskjutna skattefordringar 8 112 100
Andra långfristiga fordringar, räntebärande 38 41

Finansiella anläggningstillgångar 12 12 558 5 247

Summa anläggningstillgångar 12 645 5 471

oMSÄTTnInGSTILLGånGAR
Förskott till leverantörer 4 4

Varulager 4 4

Kundfordringar 2 288
Fordringar hos koncernföretag, räntebärande 6 122 6 121
Fordringar hos koncernföretag, ej räntebärande 74 15
Fordringar hos intresseföretag, räntebärande 0 2
Fordringar hos joint ventures, ej räntebärande 0 1
Övriga kortfristiga fordringar, räntebärande 111 7
Övriga kortfristiga fordringar, ej räntebärande 16 8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 12

Kortfristiga fordringar 13 6 328 6 454
Kassa och bank 614 222

Summa omsättningstillgångar 6 946 6 680

Summa tillgångar 24 19 591 12 151
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Balansräkning för KF ekonomisk förening
(Mkr) Not 2007-12-31 2006-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTnInGAR ocH SKuLDER

Eget kapital
Insatskapital 1 835 1 779
Förlagsinsatser 965 1 051
Reservfond 947 947

Bundet eget kapital 3 747 3 777

Balanserad vinst 1 764 1 799
Årets resultat 78 –2

Fritt eget kapital 1 842 1 797

ToTALT EGET KAPITAL 16 5 589 5 574

obeskattade reserver 17 4 8
Garantikapital 18 20 20

Övriga avsättningar, ej räntebärande 12 12

Avsättningar 20 12 12

Långfristiga skulder, räntebärande 225 185

Långfristiga skulder 22 225 185

Förskott från kunder 2 2
Leverantörsskulder 22 130
Skulder till koncernföretag, räntebärande 2 143 1 239
Skulder till koncernföretag, ej räntebärande 48 38
Skulder till joint ventures, räntebärande 0 8
Skulder till joint ventures, ej räntebärande 0 207
Övriga kortfristiga skulder, räntebärande 11 327 4 497
Övriga kortfristiga skulder, ej räntebärande 147 184
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 52 47

Kortfristiga skulder 23 13 741 6 352

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 24 19 591 12 151

Poster inom linjen
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter 21 0 0
Ansvarsförbindelser 25 55 53
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Förändringar i eget kapital för KF ekonomisk förening
(Mkr)

Insats-
kapital

Förlags-
insatser

Reserv- 
fond

Balanserad 
vinst

Årets 
resultat Summa

utgående balans 2005-12-31 1 725 1 051 947 1 859 –257 5 325

Ränta på insatskapital och förlagsinsatser –99 –99
Fondering insatskapital 57 –57 0
Övrig disposition av föregående års resultat –257 257 0
Minskning av insatskapital –3 –3
Koncernbidrag 442 442
Skatteeffekt på koncernbidrag –124 –124
Uppskjuten skatt på ränta 35 35
Årets resultat –2 –2

utgående balans 2006-12-31 1 779 1 051 947 1 799 –2 5 574

Ränta på insatskapital och förlagsinsatser –99 –99
Fondering insatskapital 59 –59 0
Övrig disposition av föregående års resultat –2 2 0
Minskning av insatskapital –3 –3
Minskning av förlagsinsatser –86 –86
Koncernbidrag 128 128
Skatteeffekt på koncernbidrag –36 –36
Uppskjuten skatt på ränta 33 33
Årets resultat 78 78

utgående balans 2007-12-31 1 835 965 947 1 764 78 5 589

Mkr Not 2007 2006

DEn LÖPAnDE VERKSAMHETEn
Resultat efter finansiella poster 27 59 –33
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 27 –222 74

–163 41
Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital –163 41

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 447 436
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder –336 44

Kassaflöde från den löpande verksamheten –52 521

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag 27 –755
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –4 –1
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –80 –14
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 223
Investeringar i finansiella tillgångar –6 938 –167

Kassaflöde från investeringsverksamheten –7 554 –182

Finansieringsverksamheten
Minskning av insatskapital –3 –3
Minskning av förlagsinsatser –86
Förändring inlåning Sparkassan/MedMera 14 220 –6
Övrig förändring av lån 7 522 –620
Ränta på insatskapital och förlagsinsatser –99 –98
Erhållna koncernbidrag 442 328
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 996 –399
årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början 392 –60
Kursdifferens i likvida medel 222 282

Likvida medel vid årets slut 27 614 222

Kassaflödesanalys för KF ekonomisk förening

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL/KASSAFLÖDESANALYS
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen för KF ekonomisk förening och KF-koncernen  
är upprättade enligt Årsredovisningslagen med tillämpning av  
Redovisningsrådets rekommendationer RR1 – RR29 inklusive  
tillhörande Akutgruppsuttalanden.

Koncernredovisning
Koncernens bokslut omfattar moderföretaget och samtliga dotter-
företag som ägs till mer än 50 procent i röstvärde eller där bestäm-
mande 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 förvärvstillfället fanns i 
dotterföretaget, elimineras i sin helhet. Det egna kapitalet i för-
värvade företag bestäms utifrån en marknadsvärdering av tillgång-
ar och skulder vid förvärvstidpunkten. I de fall marknadsvärde-
ringen av tillgångar och skulder ger andra värden än det förvärvade 
företagets bokförda värden, utgör dessa marknadsvärden koncer-
nens anskaffningsvärde. I de fall anskaffningsvärdet för andelarna i 
dotterföretaget överstiger det vid förvärvstillfället beräknade värdet 
av nettotillgångarna redovisas mellanskillnaden som koncernmässig 
goodwill i balansräkningen. Understiger anskaffningsvärdet värdet 
av nettotillgångarna redovisas mellanskillnaden som koncernmässig 
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 innehavstiden.

Koncerninterna transaktioner avseende intäkter, kostnader, for-
dringar och skulder samt orealiserade resultat elimineras.

Intresseföretag och joint venture
Företag där KF har betydande inflytande klassificeras som intresse-
företag. Vid förekomst av avtalsreglerat samarbete som innebär att 
samägarna har ett gemensamt bestämmande inflytande sker klassifi-
cering som joint venture. I koncernredovisningen redovisas intresse-
företag och joint ventures enligt kapitalandelsmetoden. I koncernens 
resultaträkning utgörs resultatandelar i intresseföretag och joint ven-
tures av koncernens andel av redovisade resultat före skatt justerat för 
minoritetsintresse, i förekommande fall påverkad med avskrivning på 
över- och undervärde. Andelar i företagens skatt redovisas i koncern-
ens skattekostnad.

Omräkning av utländska dotter- och  
intresseföretag
Utländska dotter- och intresseföretags balans- och resultaträkningar 
räknas om enligt dagskursmetoden. Enligt denna metod skall samt-
liga poster i balansräkningen 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 kurs-
differenser som tidigare redovisats direkt mot eget kapital över  
resultaträkningen.

Klassificeringar
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består 
i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller be-
talas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsätt-
ningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart 
av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader 
räknat från balansdagen.

Allmänna principer för värdering
Tillgångar, skulder, avsättningar och derivat redovisas till anskaff-
ningsvärdet 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 rörelseskulder redovisas netto 
i rörelseresultatet, medan motsvarande kursvinster/-förluster redo-
visas bland finansiella poster. Motsvarande netto på finansiella ford-
ringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. 

Derivat
Koncernens valutaflöden är främst en effekt av varuinköp i utländ-
ska valutor. För att valutasäkra dessa flöden används terminskon-
trakt, valutaswappar och optioner. För att förändra räntestrukturen 
i den underliggande finansiella nettoskulden används räntederivat, 
FRA-kontrakt och futures. 

Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument som används 
för valutasäkring av kommersiella flöden respektive säkring av rän-
terisk omvärderas inte på balansdagen utan redovisas till sitt anskaff-
ningsvärde. Ränteintäkter och räntekostnader som resulterar från  
dessa derivat redovisas löpande under räntenettot. 

Immateriella och materiella  
anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till  
anskaffningskostnad med avdrag för avskrivningar enligt plan och 
eventuella nedskrivningar. Avskrivningar enligt plan baseras på till-
gångarnas anskaffningsvärden och beräknade ekonomiska livslängd. 
Om det finns indikationer på värdenedgång görs en bedömning  
av återvinningsvärdet. Om återvinningsvärdet understiger det bok- 
förda värdet görs nedskrivning till detta belopp.

För materiella och immateriella anläggningstillgångar tillämpas  
följande avskrivningsprocent:

Byggnader och markanläggningar 1–5 %
Fastighetsinventarier 10 %
Maskiner och inventarier 10–33 %
Patent och övriga immateriella rättigheter 5–33 %
Goodwill 10–20 %

Vid förvärv av strategisk karaktär, t.ex. för att få tillgång till nya 
marknader, tillämpas för goodwill en avskrivningstid på upp till  
10 år. 
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Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar som är anläggningstillgångar värderas individu-
ellt. Om det finns indikationer på värdenedgång görs en bedömning 
av återvinningsvärdet. Om återvinningsvärdet understiger det bok-
förda värdet görs nedskrivning till detta belopp. 

Varulager  
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoför-
säljningsvärde och enligt den s.k. ”FIFU-(först in först ut-) metoden”. 
Inkuransrisker har därvid beaktats. 

Kundfordringar
Kundfordringar tas upp till det belopp som efter en försiktig bedöm-
ning beräknas bli betalt.

Kortfristiga placeringar 
Kortfristiga räntebärande placeringar och omsättningsaktier inklusive 
fondandelar värderas kollektivt enligt den s.k. portföljmetoden till 
det lägsta av anskaffningsvärdet 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. Avsätt-
ning 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. Diskonteringsräntan motsvarar marknadsräntan före skatt 
samt beaktar de risker som är förknippade med skulden. Den succe-
ssiva ökningen av det avsatta beloppet som nuvärdeberäkningen med-
för redovisas som räntekostnad i resultaträkningen. Avsättningarna 
omprövas vid varje bokslutstillfälle.

En avsättning för omstrukturering redovisas när koncernen har 
fastställt en utförlig och formell omstruktureringsplan och om-
struktureringen antingen har påbörjats eller blivit offentligt till-
kännagiven. Ingen avsättning görs för framtida rörelsekostnader. 
En avsättning för framtida förlustkontrakt redovisas när de för-
väntade fördelarna som koncernen väntas erhålla från kontraktet 
är lägre än de oundvikliga kostnaderna för att uppfylla förpliktel-
serna enligt kontraktet.

Pensioner
Pensionsskulder beräknas i enlighet med Redovisningsrådets reko-
mmendation RR 29 Ersättningar till anställda. I enlighet härmed 
upprättas aktuariella beräkningar för förmånsbestämda planer en-
ligt den s.k. Projected unit credit method, vilket innebär att pen-
sionskostnaden fördelas under den anställdes yrkesverksamma liv. 
Nuvärdet av förpliktelser avseende oantastbara förmåner för nuva-
rande och tidigare anställda beräknas årligen baserat på aktuariella 
antaganden som fastställs i anslutning till bokslutstidpunkten.  
I koncernens balansräkning redovisas, för fonderade planer, pensions-
åtagandet netto efter avdrag för planens förvaltningstillgångar värde-
rade till marknadsvärde. Fonderade planer med nettotillgångar, dvs 
med tillgångar överstigande åtagandena, redovisas som finansiell  
anläggningstillgång, 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 10-procentiga s.k. korridoren.

Intäkter
Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt och när väsentliga risker och förmåner förknippade med varan/
tjänsten överförts till motparten. Intäkterna redovisas till det verk-
liga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag 
för lämnade rabatter.

Skatt
Koncernens skatt utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Aktuell skatt utgörs av skatt som ska betalas eller erhållas avse- 
ende aktuellt år samt justeringar av tidigare års aktuella skatt. Upp- 
skjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader 
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder 
enligt balansräkningsansatsen. Uppskjutna skattefordringar redovi-
sas i den utsträckning det är sannolikt att den kan utnyttjas inom  
en överskådlig framtid. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom  
i de fall den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital.

Leasing
Leasingavtal vari de ekonomiska riskerna och förmånerna som är 
förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetag-
aren definieras som finansiellt leasingavtal. Om så ej är fallet är det 
fråga om operationell leasing. Tillgångar som förhyrs enligt finan-
siella leasingavtal redovisas som anläggningstillgångar i koncernens 
balansräkning till verkligt värde vid leasingperiodens början eller till 
nuvärdet av minimileaseavgifterna om detta är lägre. Förpliktelser-
na att betala framtida leasingavgifter redovisas som långa respektive 
kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna skrivs av över tillgång-
arnas ekonomiska livslängd, medan leasingbetalningarna fördelas 
mellan ränta och amortering av skulderna. Räntekostnaderna redo-
visas i resultaträkningen. Leasingavgifter som erläggs under opera-
tionella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 

Räntebärande respektive icke räntebärande
Tillgångar och skulder uppdelas i räntebärande respektive icke  
räntebärande. Ränta likställes ej med utdelning och av denna an-
ledning redovisas ”anläggningsaktier” som icke räntebärande.  
Omsättningsaktier redovisas som räntebärande eftersom avsikten 
med innehavet är kortsiktigt och placeringen 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
KF-koncernen och konsumentföreningarna har ett gemensamt av-
räkningssystem – kontokurant-systemet. Systemet används för av-
räkning av varuleveranser och övrig fakturering.

Kassaflödesanalys
Vid redovisning av kassaflöde från den löpande verksamheten har 
den indirekta metoden tillämpats. Likvida medel beräknas som 
summan av kassa och bank samt kortfristiga placeringar. Kortfristi-
ga placeringar klassificeras som likvida medel med utgångspunkten
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 Mellan KF och övriga ägare till Coop Norden AB slöts under 
hösten avtal om upplösning av Coop Norden, med innebörden 
att upplösa samägandet av bolaget och att återföra de nationella 
dotterbolagen till deras ursprungliga ägare för att därefter fort-
sätta att självständigt driva sina respektive dotterbolag. Redo-
visningsmässigt har transaktionen genomförts per 31 december 
2007, varvid 2007 års resultat i Coop Norden i sin helhet han-
teras som andelar i joint ventures resultat. Per årsskiftet äger KF 
samtliga aktier i Coop Norden AB. Tidigare ägande uppgick till 
42 procent. En omklassificering av innehavet görs därmed till 
andelar i koncernföretag.

Förändringar i koncernstrukturen under 2007

att de har en obetydlig risk för värdefluktuationer och att de lätt 
kan omvandlas till kassamedel.

Operativt resultat
Operativt resultat definieras som legalt rörelseresultat justerat med 
jämförelsestörande poster som exempelvis reavinster av engångs- 
karaktär och nedskrivningar.

 KF ekonomisk förening har förvärvat samtliga aktier  
i Daglivs AB, en av landets största dagligvarubutiker.  
Butiken är belägen på Kungsholmen i Stockholm.

 KF Utbildning AB har under hösten 2007 förvärvat  
Konsumentföreningen Stockholms gymnasierörelse.  
Denna drivs därefter vidare under namnet KF Gymnasiet.  

 Akademibokhandelsgruppen AB har förvärvat samtliga  
aktier i Wennbergs Bokhandel AB.

Jämförbarhet mot föregående år
För att erhålla jämförbarhet mellan åren har vissa beloppsmässiga 
omdisponeringar gjorts avseende år 2006.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen kommer att fastställas på KFs ordi-
narie föreningsstämma.
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Noter
Not 1. nettoomsättning

Koncernen
(Mkr) 2007 2006

KF ekonomisk förening 22 102 20 797
KF Fastigheter 1) 580 541
Akademibokhandelsgruppen 1 132 1 082
Norstedts Förlagsgrupp 564 489
PAN Vision 1 249 995
Bokus 394 330
Övriga dotterföretag 394 371
Elimineringar –207 –171

Summa nettoomsättning KF-koncernen 26 208 24 434
 
1) Avser främst hyror. I beloppet ingår 64 miljoner kronor (75) som redovisas som försäljning i KF 
ekonomisk förenings resultaträkning och som avser hyror från de så kallade avtalsfastigheterna 
inom KF ekonomisk förening.

Försäljning till utländska köpare ingår med 934 (702) miljoner kronor.

Not 2. Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar ingår med följande värden:

Koncernen Moderföretaget
(Mkr) 2007 2006 2007 2006

Kostnad för sålda varor –102 –87 –5 –6
Försäljningskostnader –44 –43 0 0
Administrationskostnader –30 –19 –3 –4
Övriga rörelsekostnader –2 –3 0 0

Summa –178 –152 –8 –10

Not 3. Övriga rörelseintäkter
Koncernen Moderföretaget

(Mkr) 2007 2006 2007 2006

Reavinst vid avyttring av fastigheter 221 395 58
Övrigt 48 13 35 4

Summa övriga rörelseintäkter 269 408 93 4

Not 4. Andelar i intresseföretags resultat
Resultat före skatt

(Mkr) 2007 2006

Barnens Bokklubb AB 1 3
Månadens Bok HB 5 5
Övriga intresseföretag 2 1

Summa andelar i  
intresseföretags resultat 8 9

Not 5. Andelar i joint ventures resultat
Resultat före skatt

(Mkr) 2007 2006

Coop Norden AB 100 57
Övriga joint ventures 3 2

Summa andelar i joint ventures resultat 103 59

Not 6. Rörelseresultat
Resultatet i koncernen fördelar sig enligt följande :

(Mkr) 2007 2006

KF Fastigheter, drift 1) 205 205
KF Fastigheter, rearesultat 1) 221 395
Akademibokhandelsgruppen 18 26
Norstedts Förlagsgrupp 36 33
PAN Vision 22 –38
Bokus –28 –27
MedMera Bank –24 –19
Andelar i Coop Nordens resultat 100 57
Övrigt inklusive elimineringar –193 –163

Summa rörelseresultat 357 469
1) I beloppet ingår rörelseresultatet från avtalsfastigheterna inom KF ekonomisk förening.

operationell leasing
Hyreskostnaden för tillgångar som finansierats medelst leasing uppgår 
under 2007 och de följande fyra åren till:

(Mkr) 2007 2008 2009 2010 2011

KF-koncernen 12 31 25 21 16

Koncernens kostnad för hyrda lokaler uppgår för 2007 till 121 miljoner kronor 
(118). I KF ekonomisk förening är motsvarande kostnad 10 miljoner kronor 
(9). Merparten av hyreskontrakten inom detaljhandeln är omsättningsbaserade 
med varierande löptider och uppsägningstider. Hyreskontrakten omförhandlas 
löpande. Eftersom lokalhyror därmed inte kan prognosticeras med tillräcklig 
noggrannhet ingår dessa inte i leasingkostnaderna.
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Not 7. Finansiella intäkter och kostnader
   Koncernen   Moderföretaget

(Mkr) 2007 2006 2007 2006
Resultat från andelar i  
koncernföretag:

Utdelningar 220 0

Summa 220 0
Resultat från andelar i joint ventures:

Utdelningar 0 63

Summa 0 63
Resultat från övriga finansiella 
anläggningstillgångar:

Utdelningar 58 117 1 5
Räntor 3 3 2 2
Realisationsresultat 10 37 0 0
Nedskrivningar –1 –4 0 0

Summa 70 153 3 7
Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter:

Utdelningar 13 19 0 0
Räntor 188 130 309 217
Rearesultat vid försäljning av  
finansiella oms.tillgångar 68 111 0 0

Summa 269 260 309 217
Räntekostnader och liknande  
resultatposter:

Koncernföretag –88 –53
Övriga företag –220 –181 –178 –118

Summa –220 –181 –266 –171

Summa finansiella intäkter  
och kostnader 119 232 266 116

varav resultat från koncernföretag 
ingår med följande:

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 295 213

Summa 295 213

Not 8 Skatt
Skatt på årets resultat

Koncernen Moderföretaget
(Mkr) 2007 2006 2007 2006

Aktuell skatt 4 1
Uppskjuten skatt –60 –81 15 31
Skatt på andelar i intresseföretag/
joint ventures

–52 –49

Summa –107 –129 15 31

Samband mellan periodens skatt och redovisat resultat före skatt

Koncernen Moderföretaget
(Mkr) 2007 2006 2007 2006

Redovisat resultat före skatt 476 701 60 –33
Skatt enligt aktuell skattesats, 28% 1) –133 –196 –17 10

Skatteeffekt av ej avdragsgilla 
kostnader:

Av-/nedskrivning på  
koncernmässig goodwill –2 –4
Nedskrivning av aktier och  
fastigheter 0 –1 0 0
Avsättning/reservering,  
ej avdragsgill –18 –7 –18
Övriga ej avdragsgilla kostnader –33 –6 –3 –3

Skatteeffekt av ej skattepliktiga 
intäkter:

Upplösning av avsättning/ 
reservering, ej avdragsgill 16 6 8 2
Utdelning på aktier och andelar 0 62 18
Övriga ej skattepliktiga intäkter 58 9 14 1

Försäljning av aktier, fastighet och 
bostadsrätt:

Skatteeffekt försäljning av aktier 0 87
Skatteeffekt försäljning av fastig-
het och bostadsrätt –16 –10 –17

Utnyttjade underskottsavdrag:
Utnyttjande av tidigare ej aktive-
rade underskottsavdrag 78 15

Underskott för vilka underskottsav-
drag omvärderats/ej redovisats –15 28 12
Justering av aktuell skatt för tidigare 
perioder –5 0
Justering av uppskjuten skatt för 
tidigare perioder –12 –9 –14 –9
Justering för skatt i intresseföretag 
och joint ventures –22 –32
Övrigt, netto –3 –9

Summa redovisad skatt –107 –129 15 31
1) Aktuell skattesats har beräknats med utgångspunkt från gällande skattesats för moderföretaget.
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Avdragsgill temporär skillnad/underskottsavdrag  
som ej föranlett redovisningav uppskjuten skattefordran

Koncernen Moderföretaget
(Mkr) 2007 2006 2007 2006

Underskottsavdrag 275 486

Summa 275 486 0 0

uppskjutna skatteskulder och skattefordringar klassificerat per
balansräkningskategori

Koncernen Moderföretaget
(Mkr) 2007 2006 2007 2006

Uppskjuten skatteskuld 1) 

Finansiella anläggningstillgångar 33 33
Övriga anläggningstillgångar 
(inkl ev. obeskattade reserver) 133 77

Summa 166 110 0 0

Uppskjuten skattefordran
Övriga anläggningstillgångar 8
Avsättningar och långfristiga 
skulder 12
Omsättningstillgångar och  
kortfristiga skulder 23 13
Skattemässiga underskottsavdrag 934 92 112 87

Summa 946 123 112 100

uppskjuten skattefordran, netto 780 13 112 100
1) I balansräkningen har uppskjuten skatteskuld kvittats mot uppskjuten skattefordran. Uppskjuten 
skatteskuld i moderföretaget ingår i obeskattade reserver.

Not 8. forts. Skatt Not 9 Transaktioner med närstående
nettoomsättning till intresseföretag och joint ventures

Koncernen
(Mkr) 2007 2006

Intresseföretag 1 0
Joint ventures 395 388

Summa nettoomsättning  
intresseföretag och joint ventures 396 388

KF Fastigheter tillhandahåller tjänster inom fastighetsförvaltning gentemot 
Coop Norden. Dessa tjänster består exempelvis av redovisning, teknisk 
och ekonomisk förvaltning, kontorsservice, värmeavtal, hyresgästrepre-
sentation och etableringsstöd. Härutöver tillkommer tjänster i samband 
med större byggprojekt. Under 2007 har dessa tillhandahållna tjänster 
uppgått till 19 miljoner kronor (19). Fakturerade hyror uppgick till 234 
miljoner kronor (214).

Inom Media-området har Norstedts under 2007 sålt böcker till Coop 
Norden uppgående till 16 miljoner kronor (20). PAN Vision har sålt film och 
interaktiv media till Coop Norden för 2 miljoner kronor (34). 

MedMera Bank tillhandahåller tjänster bestående av administration och 
marknadsföring avseende MedMera-kortet (premiepoäng) samt kortinlösen 
avseende bankkort och betal & kreditkort. Under 2007 har dessa  
tillhandahållna tjänster gentemot Coop Norden uppgått till 118 miljoner 
kronor (100). 
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Not 10. Immateriella anläggningstillgångar
KONCERNEN

(Mkr)

Balanserade
utg. för utv.

arbeten

Patent, licenser,
varum. samt

likn. rättigheter

Hyresrätter
och liknande

rättigheter Goodwill

Förskott
immateriella

anläggn. tillg.

Övriga
immateriella

anläggn. tillg.

Summa
immateriella
anläggn.tillg.

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början 392 140 1 247 0 11 791
Nyanskaffningar 23 35 0 325 45 0 428
Avyttringar, utrangeringar, nedläggningar –292 –4 0 –44 0 –1 –341
Omklassificeringar/förvärvade företag 210 43 24 47 22 –2 345
Kursdifferenser 0 0 0 3 0 0 3

Summa anskaffningsvärde 333 214 25 580 67 8 1 226

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början –303 –81 0 –137 0 0 –522
Avyttringar, utrangeringar, nedläggningar 231 3 0 0 0 0 234
Omklassificeringar/förvärvade företag –128 –32 –15 –4 0 0 –179
Årets avskrivning enligt plan –18 –27 –1 –17 0 –4 –65
Kursdifferenser 0 0 0 –1 0 0 –1

Summa avskrivningar enligt plan –218 –137 –16 –159 0 –4 –533

Ackumulerade nedskrivningar:
Vid årets början –49 –2 0 –7 0 0 –58
Avyttringar, utrangeringar, nedläggningar 49 1 0 0 0 0 50
Omklassificeringar/förvärvade företag –41 0 0 –16 –1 0 –58
Årets nedskrivningar 1) –3 0 0 0 0 –1 –4
Kursdifferenser 0 0 0 –2 0 0 –2

Summa nedskrivningar –44 –1 0 –25 –1 –1 –72

Redovisat värde vid årets slut 71 76 9 396 66 3 621

Redovisat värde vid årets början 40 57 1 102 0 11 211
1) Av årets nedskrivningar redovisas nedskrivningar med –4 miljoner kronor på raden administrationskostnader och med –1 miljoner kronor kostnad sålda varor. Föregående år redovisades –4 miljoner 
kronor på raden kostnad sålda varor och återförda nedskrivningar på raden övriga rörelsekostnader med 6 miljoner kronor.

MODERFÖRETAGET

(Mkr)

Balanserade
utg. för utv.

arbeten

Förskott
immateriella

anläggn. tillg.

Patent, licenser,
varum. samt

likn. rättigheter

Summa
immateriella
anläggn.tillg.

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början 5 0 2 7
Omklassificeringar 0 3 0 3

Summa anskaffningsvärde 5 3 2 10

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början –4 0 –1 –5
Årets avskrivning enligt plan –1 0 0 –1

Summa avskrivningar enligt plan –5 0 –1 –6

Redovisat värde vid årets slut 0 3 1 4

Redovisat värde vid årets början 1 0 1 2
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Not 11. Materiella anläggningstillgångar
KONCERNEN

(Mkr) Byggnader
Mark och mark-

anläggningar

Förbättrings-
utgifter på annans

fastighet

Maskiner o 
andr tekn

anläggn tillg

Inventarier,
verktyg och

installationer
Finansiell

leasing
Pågående

nyanläggn.

Övriga
materiella

anläggn.tillg.

Summa
materiella

anläggn.tillg.

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början 2 995 573 0 0 540 0 284 0 4 392
Nyanskaffningar, aktiverade utgifter  102 92 0 0 34 0 461 0 689
Avyttringar, utrangeringar –168 –56 0 0 –84 0 0 0 –308
Omklassificeringar/förvärvade företag 445 101 32 111 3 769 82 –454 7 4 093

Summa anskaffningsvärde 3 374 710 32 111 4 259 82 291 7 8 866

Ackumulerade avskrivn enligt plan:
Vid årets början –279 –29 0 0 –280 0 0 0 –588
Avyttringar och utrangeringar  39 3 0 0 78 0 0 0 120
Omklassificeringar/förvärvade företag –24 –6 –16 –65 –2 544 –60 0 –3 –2 718
Årets avskrivning enligt plan –34 –10 0 0 –64 0 0 0 –108

Summa avskrivningar enligt plan –298 –42 –16 –65 –2 810 –60 0 –3 –3 294

Ackumulerade nedskrivningar:
Vid årets början –42 –3 0 0 0 0 0 0 –45
Avyttringar och utrangeringar 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Omklassificeringar/förvärvade företag –19 0 0 0 –42 0 0 0 –61

Summa nedskrivningar –58 –3 0 0 –42 0 0 0 –103

Redovisat värde vid årets slut 3 018 665 16 46 1 407 22 291 4 5 469

Redovisat värde vid årets början 2 674 541 0 0 260 0 284 0 3 759

MODERFÖRETAGET

(Mkr) Byggnader
Mark och mark-

anläggningar

Inventarier,
verktyg och

installationer
Pågående

nyanläggn.

Summa
materiella

anläggn.tillg.

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början 250 45 75 3 373
Nyanskaffningar, aktiverade utgifter  0 0 0 6 6
Avyttringar, utrangeringar –170 –27 –48 0 –245
Omklassificeringar 1 0 4 –8 –3

Summa anskaffningsvärde 81 18 31 1 131

Ackumulerade avskrivn enligt plan:
Vid årets början –98 –7 –46 0 –151
Avyttringar och utrangeringar  69 7 34 0 110
Årets avskrivning enligt plan –2 0 –5 0 –7

Summa avskrivningar enligt plan –31 0 –17 0 –48

Redovisat värde vid årets slut 50 18 14 1 83

Redovisat värde vid årets början 152 38 29 3 222

Taxeringsvärden
(Mkr)

Koncernen Moderföretaget
2007 2006 2007 2006

Byggnader 1 709 1 250 51 115
Mark och markanläggningar 802 453 36 47

Summa 2 511 1 703 87 162
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Finansiell leasing
Coop Sverige, som per 2007-12-31 är dotterbolag till KF, har finansiella leasingkontrakt avseende lastbilar och släpkärror samt till en mindre del butiks-
inventarier. Leasingavgifterna och de variabla utgifterna för ränta och interimsavgifter för alla ovanstående avtal är beräknade vid ränteläget per angiven 
basdag och med ränteparameter ”Stibor 30 dagar”. Avtalen är uppsägningsbara, innehållande en återköpsklausul. 
Efter leasingperiodens slut förlängs kontraktet automatiskt med ett år i sänder om uppsägning ej skett inom nio–sex månader före leasingperiodens utgång. 
Coop Sverige äger rätt att vid leasingperiodens slut, om uppsägning skett och under försättningar att betalningar enligt kontraktet rätteligen fullgjorts, 
anvisa en köpare av leasingobjetet för en kontant köpeskilling (exkl. moms) som motsvarar restvärde för aktuella leasingobjekt som följer av leasing-
kontraktet. Leasingkontrakten löper i huvudsak från 2004 med löptid på 3–5 år.

Förfallotidpunkt för framtida leasingavgifter

(Mkr)

Koncernen Moderföretaget
Minimileaseavgifter Nuvärde av minimileaseavgifter Minimileaseavgifter Nuvärde av minimileaseavgifter

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

Förfallotidpunkt inom ett år 7 6 0 0
Förfallotidpunkt under andra till femte året 2 2 0 0

Not 11, forts. Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter – Verkligt värde och dess förändring 1)

(Mkr)

Koncernen Moderföretaget
2007 2006 2007 2006

Vid årets början 5 135 4 897 508 454
Nyanskaffningar 119 30
Investeringar i fastigheterna 441 423 2 11
Avyttringar –276 –540 –316
Värdeförändring 611 326 –3 43

Vid årets slut 6 030 5 135 191 508

Verkligt värde har i huvudsak fastställts baserat på interna bedömningar. Ett mindre antal externa värderingar har genomförts  
för att kvalitetssäkra värderingsprocessen.

Värdet har bedömts med hjälp av följande värderingsmetoder:
–  Avkastningsvärdering i huvudsak genom kassaflödeskalkyler, där fastighetens framtida driftnetton och bedömda restvärden 
 nuvärdeberäknats.
–  I några fall har ortprismetoden använts, där genomförda försäljningar av likvärdiga fastigheter på marknaden använts som 
 underlag för värdebedömningen.

Förvaltningsfastigheters påverkan på periodens resultat 1)

KONCERNEN
(Mkr)

Hyresintäkter Driftsnetto Direktavkastning
2007 2006 2007 2006 2007 2006

Köpcentrum 420 363 269 234 6,5% 6,6%
Supermarket 16 14 13 12 7,1% 7,9%
Lager och distribution 27 44 25 36 14,9% 13,8%
Utveckling/handel 15 11 7 7 3,1% 4,0%
Utveckling/ej handel 1 1 –2 –2 –3,0% –3,1%
Övrigt 11 12 8 7 9,5% 4,4%

Summa 490 445 320 294 7,7% 6,7%

MODERFÖRETAGET
(Mkr)

Hyresintäkter Driftsnetto Direktavkastning
2007 2006 2007 2006 2007 2006

Lager och distribution 37 32 14,8%
Utveckling/handel 3 7 1 5 0,5% 4,6%
Övrigt 9 10 7 6 9,8% 5,1%

Summa 12 54 8 43 4,1% 9,6%

Direkta kostnader för outhyrda ytor i koncernen uppgår till 16,3 miljoner kronor (14,5) varav större delen avser ytor i köpcentrum- 
och utveckling/handel-fastigheter som är under ombyggnad. I KF ekonomisk förening är de direkta kostnaderna för outhyrda ytor 
1,6 miljoner kronor (0,5). Kostnaden avser utveckling/handel-fastigheter.
  1) Vissa fastigheter som hittills klassificerats som förvaltningsfastigheter kommer att, per ingången av 2008, omklassificeras till rörelsefastigheter.  
 Detta gäller de fastigheter i vilka Coop Sverige bedriver rörelse.
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Not 12. Finansiella anläggningstillgångar
KONCERNEN

(Mkr)
Andelar i

intresseföretag
Fordringar hos
Intresseföretag

Andelar i
joint ventures

Fordringar hos

joint ventures 

Andra lång-
fristiga värde-

pappersinnehav

Uppskjutna
skatte-

fordringar

Andra lång-
fristiga 

fordringar

Summa
finansiella

anläggn.tillg.

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början 110 9 2 249 23 253 13 270 2 927
Tillkommande tillgångar/ fordringar 0 0 65 0 103 –26 –8 134
Avgående tillgångar/ reglerade fordringar 0 0 0 –16 –67 –16 –53 –152
Omklassificeringar/förvärvade företag 81 0 –2 257 0 11 809 69 –1 287
Effekt byte av redovisningsprincip –11 –11
Kursdifferenser 0 0 20 0 0 0 1 21

Summa anskaffningsvärde 191 9 66 7 300 780 277 1 632

Ackumulerade nedskrivningar:
Vid årets början –1 0 0 0 –115 0 –2 –118
Omklassificeringar/förvärvade företag 0 0 0 0 0 0 2 2
Årets nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 –1 –1

Summa nedskrivningar –1 0 0 0 –115 0 –1 –119

Redovisat värde vid årets slut 190 9 66 7 185 780 276 1513

Redovisat värde vid årets början 109 9 2249 23 138 13 268 2809

MODERFÖRETAGET

(Mkr)
Andelar i

koncernföretag
Andelar i

intresseföretag
Fordringar hos
Intresseföretag

Andelar i
joint ventures

Andra lång-
fristiga värde-

pappersinnehav

Uppskjutna
skatte-

fordringar

Andra lång-
fristiga 

fordringar

Summa
finansiella

anläggn.tillg.

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början 3 456 6 9 2 615 17 100 41 6 244
Tillkommande tillgångar/ fordringar 7 302 0 0 0 0 12 0 7 313
Avgående tillgångar/ reglerade fordringar 0 0 0 0 0 0 –3 –3
Omklassificeringar 2 615 0 0 –2 615 0 0 0 0

Summa anskaffningsvärde 13 373 6 9 0 17 112 38 13 555

Ackumulerade nedskrivningar:
Vid årets början –658 –3 0 –336 0 0 0 –997
Omklassificeringar –336 0 0 336 0 0 0 0

Summa nedskrivningar –994 –3 0 0 0 0 0 –997

Redovisat värde vid årets slut 12 379 3 9 0 17 112 38 12 558

Redovisat värde vid årets början 2 798 3 9 2 279 17 100 41 5 247
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Not 13. Kortfristiga fordringar

(Mkr)

Koncernen Moderföretaget
2007 2006 2007 2006

Kundfordringar 1 333 702 2 288
Utlåning MedMera 170 143
Övriga fordringar 862 574 121 8
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 509 284 3 12
Kontokurantfordringar externt 6 7 6 7
Fordringar hos intresseföretag 0 2 0 2
Fordringar hos joint ventures 50 96 0 1
Fordringar hos koncernföretag 3 455 3 583
Kontokurantfordringar  
koncernföretag 2 741 2 553

Summa kortfristiga fordringar 2 930 1 808 6 328 6 454

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter består av:
Förutbetalda hyror 77 38 0 9
Övrigt 432 246 3 3

Summa 509 284 3 12

Not 14. In- och utlåning gentemot 
innehavare av MedMera-kort
Innehavare av MedMera-kortet har möjlighet att på sitt konto sätta in 
pengar. Kontoinnehavare har även möjlighet att, efter kreditprövning, 
erhålla en kortkredit. 

Not 15. Kortfristiga placeringar

(Mkr)

Koncernen Moderföretaget
2007 2006 2007 2006

Placering hos bank 734
Obligationer och certifikat 3 553 3 536
Aktier och andelar 1 037 1 118

Summa kortfristiga placeringar 4 590 5 388 0 0

Not 16. Eget kapital
Enligt KFs stadgar deltar varje medlem med minst en insats på 10 000 
kronor. Vid redovisat överskott förs 2/3 härav till medlemsinsatskonto som 
förräntning. 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 skall 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 uppsägningstid av minst två år. Förlags-
insatser förräntas i enlighet med utfärdade 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 17. obeskattade reserver
MODERFÖRETAGET

(Mkr)
Vid årets

början
Boksluts

dispositioner
Vid årets

slut

Ackumulerade avskrivningar 
utöver plan för fastigheter 8 –3 4

Not 18. Garantikapital
I samband med att KF den 1 februari 1987 övertog huvuddelen av OK-
föreningarnas och andra intressenters insatser i OK-förbundet träffades 
överenskommelsen att de frigjorda medlen skulle placeras i KF ekonomisk 
förening som garantikapital. Lånet på 20 miljoner kronor är bundet till den 
1/1 2013 och är lämnat utan säkerhet.
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Not 19. 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 förmånsbaserade pensionsplanerna.

Kostnaden för pensioner ingår i sin helhet i rörelseresultatet.

Belopp redovisade i resultaträkningen 

KONCERNEN
(Mkr) 2007 2006
Kostnad avseende tjänstgöring under innevarande period –18 –23
Räntekostnad –27 –25
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 33 32
Aktuariella vinster/förluster, netto –2

Summa –12 –18

Faktisk avkastning på förvaltningstillgångar har under året uppgått till 4,0 % (7,5). 

Avsättning för pensioner

KONCERNEN
(Mkr) 2007 2006
Fonderade pensionsplaner redovisade som långfristig fordran 151 94

Summa 151 94

Avstämning av balansräkning

KONCERNEN
Mkr 2007 2006
Nettoskuld vid årets början 94 100
Nettokostnad redovisad i resultaträkningen –12 –18
Inbetalda avgifter 16 12
Avyttringar/omklassificeringar 53

nettofordran vid årets slut 1)
 151 94

1) På nettofordran vid årets slut har även särskild löneskatt bokats.

åtagande

KONCERNEN
(Mkr) 2007 2006
Nuvärde av helt eller delvis fonderade förpliktelser –3 250 –792
Verkligt värde av förvaltningstillgångar 3 187 825

Nettovärde –63 33
Oredovisade aktuariella vinster och förpliktelser 214 61

nettoskuld vid årets slut 151 94

Viktigare aktuariella antaganden

KONCERNEN
(%)

Sverige
2007

Sverige
2006

Diskonteringsränta 4,4% 3,7%
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 1) 4,8% 4,1%
Förväntad löneökning 3,0% 3,0%
Förväntad inflation 2,0% 2,0%

1) Återspeglar långfristig beräknad avkastning på förvaltningstillgångar vägd enligt stiftelsens investeringspolicy.  
 Har beräknats efter avdrag för administrativa kostnader och tillämpliga skatter.
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Not 20. Avsättningar
KONCERNEN
(Mkr) Pensioner 1)

Garanti-
åtaganden 

MedMera-
premie 2)

Omstrukt.
kostnader 3)

Övriga
avsättningar 

Summa
avsättningar

Vid årets början 1 0 2 0 62 65
Periodens avsättningar 0 0 0 0 3 3
Förvärvade företag 0 0 0 0 6 6
Ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0 –10 –10
Avyttringar/omklassificeringar 30 8 69 225 0 332
Återförda avsättningar 0 0 0 0 –25 –25

Vid årets slut 31 8 71 225 36 371

MODERFÖRETAGET
(Mkr)

Övriga
avsättningar

Summa
avsättningar

Vid årets början 12 12

Vid årets slut 12 12
1)  Se vidare not 19 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  i Coop Norden gjorda avsättningar framförallt avseende personalneddragningar samt omstruktureringar och nedläggningar av butiker.

Not 21. Ställda säkerheter 

(Mkr)

Koncernen Moderföretaget
2007 2006 2007 2006

Till egen förmån:

Ställda säkerheter för skulder:
Fastighetsinteckningar 12 12

Summa ställda säkerheter för skulder 12 12

Ställda säkerheter för outnyttjad checkräkningskredit:
Företagsinteckningar 16 23

Ställda säkerheter för annat än skulder:
Företagsinteckningar 74 78
Övriga ställda säkerheter 101 134 0 0

Summa ställda säkerheter för annat än skulder 175 212 0 0

Summa ställda säkerheter 203 247 0 0

KF Invest Förvaltning AB har ställt en depå, innehållande räntebärande instrument till ett värde av 
1738 miljoner kronor (1 523), som säkerhet för en garanti på 1 700 miljoner kronor som Swedbank 
har ställt ut till förmån för MedMera Bank AB.

Not 22. Långfristiga skulder

(Mkr)

   Koncernen   Moderföretaget
2007 2006 2007 2006

Medlemsinlåning:
5-årslån 1) 225 185 225 185

Summa medlemsinlåning 225 185 225 185

Övriga långfristiga skulder: 2)

Skulder till kreditinstitut 20 10 0 0

Summa långfristiga skulder 245 195 225 185

1) Den del av KFs 5-årslån som förfaller senare än ett år. Se vidare not 23 avseende medlemsinlåning.
2) Samtliga övriga långfristiga skulder förfaller mellan 1 och 5 år från balansdagen.
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Not 23. Kortfristiga skulder

(Mkr)

Koncernen Moderföretaget
2007 2006 2007 2006

Medlemsinlåning: 1)

Sparkassan 3 728 3 556 3 728 3 556
5-årslån 212 222 212 222

Summa medlemsinlåning 3 940 3 778 3 940 3 778

Övriga kortfristiga skulder:

Inlåning MedMera 1 400 1 354 0 0
Skulder till kreditinstitut 14 0 0 0
Förskott från kunder 29 36 2 2
Leverantörsskulder 3 040 582 22 130
Skulder till koncernföretag 333 105
Skulder till joint ventures 0 470 0 215
Kontokurantskulder externt 863 720 863 720
Skatteskulder 6 4 0 0
Övriga skulder 2 304 521 6 671 184
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 1 794 745 52 47
Kontokurantskulder koncernföretag 1 858 1 171

Summa övriga kortfristiga 
skulder 9 450 4 432 9 801 2 574

Summa kortfristiga skulder 13 390 8 210 13 741 6 352

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter består av:

Personalrelaterade kostnader 843 141 5 5
Premiereserv i
försäkringsverksamhet 212 174
Levererade ännu ej  
fakturerade varor 152 3 3 0
Övrigt 587 427 44 42

Summa 1 794 745 52 47
1) Medlemsinlåningen består huvudsakligen av sparmedel från medlemmarna i konsumentfören-

ingarna men också av placeringar från vissa anslutna medlemsorganisationer. Sparmedel i KFs 
Sparkassa  fördelar sig på ett antal olika räkningar. Långivare avseende KFs 5-årslån 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 oför-
ändrade villkor. Den del av KFs 5-årslån som förfaller senare än ett år redovisas som långfristig. 

Not 24. 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 noterade och onoterade aktier samt andelar i riskkapitalbolag 
och fonder med absolut avkastningsmål. Marknadsvärdet för den totala för-
valtningsportföljen uppgick vid årsskiftet till 4 878 miljoner kronor (5 645).

KF använder finansiella instrument, såsom ränteterminer, valutaswappar 
och valutaterminer, 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, exklusive 
innehaven i riskkapitalbolag och onoterade aktier, tillämpas portföljvärdering. 
Verkligt värde anges därför endast för hela portföljen.

Med undantag för innehav i riskkapitalbolag och onoterade aktier samt 
fordringar på riskkapitalbolag inkluderar inte tabellen ej räntebärande 
instrument för vilka redovisat värde överensstämmer med verkligt värde, 
exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder.

Finansiella instrument redovisade i balansräkningen:

(Mkr)

Redovisat värde 1) Verkligt värde 2)

2007 2006 2007 2006

Tillgångar:
Onoterade aktier 30 19 30 19
Innehav i riskkapitalbolag 179 131 179 131

Aktier och aktiefonder 474 529
Obligationer 3 101 3 074
Finansiella tillgångar med absolut 
avkastningsmål 563 590
Certifikat 452 462
Placeringar i bank o övr. kortfr. 
ränteb. instrument 0 734

Summa 4 590 5 389 4 699 5 514

Utlåning MedMera 170 143 170 143
Kassa och bank 2 725 372 2 725 372
Övriga räntebärande tillgångar 263 210 263 210

Tillgångar totalt 7 957 6 264 8 066 6 389
Skulder:
Sparkassan 4 165 3 963 4 165 3 963
Inlåning MedMera 1 400 1 354 1 400 1 354
Övriga räntebärande skulder 2 340 757 2 340 757

Skulder totalt 7 905 6 074 7 905 6 074
1) Redovisade värden inkluderar upplupna räntor.
2) Räntebärande finansiella instrument värderas genom en diskontering av framtida kassaflöden. 

Marknadsnoterade tillgångar värderas till noterat pris. Onoterade innehav har värderats i enlighet 
med EVCAs värderingsprinciper.

Finansiella instrument utanför balansräkningen:

(Mkr)

Verkligt värde
2007 2006

Valutaterminer  –0,6  –0,7
Ränteswappar  –1,1  –0,4

Totalt  –1,7  –1,1

Principer för finansiering och finansiell riskhantering
KF är genom sin verksamhet utsatt för olika typer av finansiella risker. KF 
har en centraliserad finansverksamhet med internbank. Finansverksamheten 
utförs av KF Invest på uppdrag av KFs finansavdelning (KF Finans). KF Finans 
ansvarar för koncernens agerande mot de finansiella marknaderna, hante-
ring av finansiella risker inom koncernen och samtliga räntebärande poster  
i balansräkningen. Utöver koncernen omfattar internbanksverksamheten även 
konsumentföreningar. Genom den centraliserade 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 balans-
räkning till följd av valutakursförändringar. Total valutaexponering i portföljen får 
maximalt uppgå till 10 % av tillgångsportföljens värde, dvs. 488 miljoner kronor. 
Vid årsskiftet hade KF Finans en kort position i EUR mot SEK och en lång posi-
tion i JPY mot GBP, vilket gav upphov till en exponering på 69 miljoner kronor.

Valutarisk indelas vanligen i transationsexponering och omräkningsexpo-
nering. Transaktionsexponeringen är en följd av koncernens operativa och 
finansiella valutaflöden. Omräkningsexponeringen beror på tillgångar, skulder 
och eget kapital i utlandet, exempelvis till följd av utländska verksamheter. 
Dotterbolagens valutasäkringar görs via KF Finans med hjälp av koncerninter-
na transaktioner som sedan KF Finans i sin tur säkrar mot externa motparter.
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Not 24, forts. Finansiella instrument och  
finansiell riskhantering

Transaktionsexponering
KF har som målsättning att prissäkra operativ transaktionsexponering  
i samband med att den underliggande varan prissätts. Finansiella flöden 
prissäkras däremot för hela löptiden. Nedan redovisas valutapositionerna  
i nominella belopp omräknade till SEK.

utestående valutakontrakt per 31 december 2007:

(Mkr) 2008 2009 Senare år
Sälj EUR 207
Sälj GBP 23
Sälj USD 517

Sälj totalt 747 0 0

Köp EUR 24
Köp JPY 2 512

Köp totalt 2 536 0 0

netto –1 789 0 0

Not 25. Ansvarsförbindelser

(Mkr)

   Koncernen   Moderföretaget
2007 2006 2007 2006

Till egen förmån:
Borgensförbindelser 11 0 0 0
Övriga 22 20 20 20

Till förmån för dotterföretag:
Övriga 8 6

Till förmån för intresseföretag:
Övriga 27 27 27 27

Till förmån för joint ventures:
Borgensförbindelser 0 72 0 0

Summa 60 119 55 53

I vissa fall har KF gått i borgen för leverans- och hyresåtaganden i dotter-
företag. För att säkerställa ett mindre antal gjorda pensionsutfästelser  
har kapitalförsäkringar tecknats samt pantförskrivits till förmån för  
pensionstagarna. 

Not 26. Arvode- och kostnadsersättningar 
till revisorer

(Mkr)

   Koncernen   Moderföretaget
2007 2006 2007 2006

Revisionsuppdrag, KPMG 5 4 1 1
Andra uppdrag, KPMG 2 2 1 1

Summa 7 6 2 2

Omräkningsexponering
KFs omräkningsexponering härstammar främst från utländska tillgångar  
i det helägda dotterbolaget Pan Vision Holding AB. Primärt avses då expo-
nering i DKK, NOK och EUR. KF prissäkrar inte sin omräkningsexponering. 

Ränterisk
Ränterisk definieras som risken för att förändringar i det allmänna ränte-
läget påverkar KFs resultat negativt. KF-koncernens finansieringskällor 
utgörs i huvudsak av insatskapital, förlagsinsatser, inlåning via Sparkassan 
och MedMera, samt övrigt eget kapital. Räntebindningstiden (durationen)  
i KFs skuldportfölj är relativt kort. 

Räntebindningstiden i KFs tillgångsportfölj är dimensionerad för att möta 
den korta durationen i skuldportföljen. Enligt  koncernens Finanspolicy ska 
durationen vara 0-3,6 år, med ett benchmark på 1,8 år. Vid årsskiftet var 
durationen 1,99 år (1,79), vilket motsvarar en ränterisk relativt benchmark 
på 6,3 miljoner kronor (0,6) (beräknat som ett 1 % skift i räntekurvan).

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 instrument 
varierar på grund av förändrade marknadspriser.
Inom ramen för KFs kapitalförvaltningsverksamhet innehade KF vid årsskiftet 
noterade aktier och andelar i fonder med absolut avkastningsmål till ett 
marknadsvärde på 1 037 miljoner kronor (1 276). Aktierna hanteras dels 
av externa förvaltare, dels av KF Finans. Dessutom hade KF 209 miljoner 
kronor (150) i riskkapitalbolag och onoterade aktier, varav 179 miljoner 
kronor (131) hänförs till kapitalförvaltningsverksamheten.

Övrig marknadsrisk inom kapitalförvaltningsverksamheten begränsas 
med regler för maximal allokering till riskexponerade tillgångsslag samt 
begränsning avseende risknivå i alternativa investeringar. KF begränsar 
övrig marknadsprisrisk genom ett detaljerat regelverk avseende diversi-
fiering och förlustbegränsning (så kallade stop-loss limiter) i KFs operativa 
placeringsreglemente.

Likviditetsrisk
KFs likviditet är god. Per den 31 december 2007 uppgick koncernens 
likvida medel till 6 279 miljoner kronor (4 642). Likviditeten förvaltas inom 
ramen för kapitalförvaltningen. 

Likviditetsbrist kan uppstå inom KF genom oförutsedda uttag ur  
Sparkassan, MedMera och Kontokuranten samt genom felaktig likviditets-
rapportering från helägda dotterbolag. För att undvika likviditetsbrist  
följs likviditeten upp dagligen.

KFs placeringar i certifikat, obligationer och noterade aktier skall huvud-
sakligen göras i värdepapper som kan likvideras inom tre arbetsdagar 
utan risk för ökade kostnader. Vidare skall KF säkerställa att 200 miljoner 
kronor finns som likviditetsreserv. Likviditetsreserven utgörs av banktillgo-
dohavanden samt låneramar som kan utnyttjas utan framförhållning. Vid 
årsskiftet hade KF bankkrediter på 150 miljoner kronor (100), som endast 
utnyttjats i begränsad omfattning under året. Dessutom fanns vid årsskift-
et, som en interimslösning, bankkrediter inom Coop Nordern-koncernen  
på 1 200 miljoner kronor.

Kredit- och motpartsrisk
KF är exponerade för kreditrisk genom sina placeringar i obligationer och 
aktier. Denna risk begränsas genom regler i KFs finanspolicy avseende 
motparters rating. Vidare har KF exponering mot konsumentföreningar till 
följd av utlåning. Sådan utlåning får därför endast göras efter noggrann 
kreditbedömning. Dessutom har KF endast en begränsad kreditrisk i kund-
fordringarna, vilket är en naturlig följd av verksamhetens karaktär.

Den största enskilda kreditexponeringen per den 31 december 2007 
var gentemot Statshypotek AB. Marknadsvärdet var totalt 1 146 miljoner 
kronor.

Härutöver är KF exponerade för motpartsrisk främst genom finansiella 
instrument på valuta-, ränte-, aktie- och elmarknaderna. Motpart i dessa 
transaktioner är banker, fondkommissionärer, elhandelsbolag och detalj-
handelsdrivande föreningar. 

KFs motpartsrisk begränsas genom att finansiella transaktioner endast 
görs med godkända motparter. KF strävar efter att fördela finansiella 
transaktioner mellan flera motparter. Dessutom används främst standardi-
serade kontrakt. KF strävar även efter att teckna ISDA-avtal med samtliga 
finansiella motparter för att därigenom möjliggöra kvittning av skulder och 
fordringar vid motpartens obestånd.
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Not 27. Kassaflödesinformation
Betalda räntor och erhållen utdelning

(Mkr)

Koncernen Moderföretaget
2007 2006 2007 2006

Erhållen utdelning 73 203 221 68
Erhållen ränta 191 133 311 219
Erlagd ränta  –223  –142  –261  –169

netto 41 194 271 118

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

(Mkr)

Koncernen Moderföretaget
2007 2006 2007 2006

Avgår resultatandel i  
intresseföretag/joint ventures 1)  –111  –69
Erhållen utdelning från  
intresseföretag/joint ventures 1 67 63
Anteciperad utdelning från  
dotterföretag  –220
Av- och nedskrivningar av tillgångar 179 156 8 11
Rearesultat försäljning av  
anläggningstillgångar  –204  –133  –10
Rearesultat försäljning av  
rörelse/dotterföretag  –27  –299
Övriga avsättningar  –20 35 0 0

Summa  –182  –243  –222 74
1) Exklusive rearesultat vid avyttring av intresseföretag/joint ventures

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter 2)

(Mkr)

Koncernen Moderföretaget
2007 2006 2007 2006

Förvärvade tillgångar och skulder:
Immateriella anläggningstillgångar 403 39
Materiella anläggningstillgångar 1 355 5
Finansiella tillgångar 152
Varulager 2 195 19
Rörelsefordringar 1 356 5
Likvida medel 2 044 2

Summa tillgångar 7 505 70 0 0

Minoritet 25
Avsättningar 331 1
Lån 25
Rörelseskulder 3 942 30

Summa minoritet, skulder  
och avsättningar 4 323 31 0 0

Köpeskilling 1 795 38 755
Avgår: Säljarreverser  –1 424
Utbetald köpeskilling 372 38 755 0
Avgår: Likvida medel i den  
förvärvade verksamheten  –2 044  –2 0 0

Påverkan på likvida medel  –1 672 36 755 0
2) I förvärv av dotterföretag ingår uppkommen effekt i samband med upplösning av Coop Norden, 

vilken tidigare redovisats som innehav i joint venture. Härutöver ingår bland annat förvärven av 
Daglivs AB samt Wennbergs Bokhandel AB.

Avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter 

(Mkr)

Koncernen Moderföretaget
2007 2006 2007 2006

Avyttrade tillgångar och skulder:
Materiella anläggningstillgångar 96
Likvida medel 1

Summa tillgångar 1 96 0 0

Summa skulder och  
avsättningar 0 0 0 0

Försäljningspris 28 347
Erhållen köpeskilling 28 347 0 0
Avgår: Likvida medel i den  
avyttrade verksamheten  –1 0 0 0

Påverkan på likvida medel 27 347 0 0

Likvida medel

(Mkr)

Koncernen Moderföretaget
2007 2006 2007 2006

Följande delkomponenter  
ingår i likvida medel:
Kassa och bank 2 725 372 614 222
Kortfristiga placeringar,  
jämställda med likvida medel 3) 3 554 4 270

Summa 6 279 4 642 614 222
3) Jämfört med Kortfristiga placeringar i koncernens balansräkning exkluderas aktier och andelar.

Transaktioner som inte medför betalningar

(Mkr)

Koncernen Moderföretaget
2007 2006 2007 2006

Utfärdad säljarrevers vid förvärv av 
andelar i Coop Norden AB 1 424

nettoskuldens förändring

(Mkr)

Koncernen Moderföretaget
2007 2006 2007 2006

Nettoskuld vid årets början  –146 190  –457  –115
Upptagande av nya  
räntebärande skulder 374 7 743
Amortering av räntebärande skulder  –52  –626
Övriga förändringar i  
räntebärande skulder 1 456  –5 23
Förändringar i avsättningar  
för pensioner 30 0
Investeringar i nya  
räntebärande tillgångar  –150 341  –104
Avyttring/minskning av  
räntebärande tillgångar  –195
Övriga förändringar i  
räntebärande tillgångar 129  –3  –442 328
Förändring av likvida medel  –1 637  –126  –392 60

nettoskuld vid årets slut 11  –146 6 816  –457
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Not 28. Anställda och löner
Medelantal anställda Koncernen Moderföretaget

2007 2006 2007 2006

Kvinnor 717 694 18 18
Män 499 481 18 18

Summa 1 216 1 175 36 36

Varav verksamhet i utlandet:

Europa:

Kvinnor 41 27
Män 87 82

Summa Europa 128 109

Totalt utlandet:

Kvinnor 41 27
Män 87 82

Summa utlandet 128 109

Löner och ersättningar Koncernen Moderföretaget
(Mkr) 2007 2006 2007 2006

Gruppen styrelse och VD 29 23 7 6
Övriga 444 370 28 25

Summa 473 393 35 31

Varav verksamhet i utlandet:

Europa:

Gruppen styrelse och VD 4 4
Övriga 39 31

Summa Europa 43 35

Totalt utlandet:

Gruppen styrelse och VD 4 4
Övriga 39 31

Summa utlandet 43 35

Sociala kostnader Koncernen Moderföretaget
(Mkr) 2007 2006 2007 2006

Sociala kostnader 221 203 24 35

Varav pensionskostnader till:

Gruppen styrelse och VD 9 7 3 1
Övriga 66 59 10 13

Könsfördelning i företagsledningen Koncernen Moderföretaget
% 2007 2006 2007 2006

Andel kvinnor:

Styrelsen 29% 30% 55% 36%
Övriga ledande befattningshavare 31% 44% 30% 20%

Sjukfrånvaro, moderföretaget

% 2007 2006

Sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 1,4% 1,6%

Andel sjukfrånvaro, 60 dagar eller mer 0,6% 0,2%

Sjukfrånvaro fördelad efter kön:

Män 0,5% 0,5%

Kvinnor 2,3% 2,7%

Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori:

29 år eller yngre 3,7% 0,0%

30–49 år 0,7% 0,7%

50 år eller äldre 2,2% 2,5%

Till styrelsen utgick enligt stämmans beslut totalt arvode med 1 330 Tkr 
(1 112), varav ordföranden enligt styrelsens beslut erhållit 350 Tkr ( 333). 
Därutöver erhöll ordförande fast ersättning enligt särskilt beslut om 409 
Tkr (391). Årlig pensionsavsättning görs, för ordföranden, med 35 % 
beräknat på total ersättning.

Till verkställande direktör Lars Idermark utgick lön med 4 287 Tkr (4 106).  
Pensionsåldern är 62 år. Årlig pensionsavsättning görs med 35% beräknat 
på lön. Från företagets sida gäller att uppsägningstiden är 6 månader och 
att pensionsavgifterna fullbetalas. Härutöver utgår ett avgångsvederlag om 
12 månader.
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Not 29. Aktier och andelar 1)

Företag

(Tkr)

Organisations-
nummer

Säte Ägar-
andel %

Antal
aktier/

andelar

Bokfört
värde

Aktier och andelar i dotterföretag/
dotterdotterföretag  
KF ekonomisk förening

Coop Norden AB 556585-8585 Stockholm 100 612 500 8 802 912
 Coop Sverige AB 556030-5921 Stockholm 100
KF Fastigheter AB 556033-2446 Stockholm 100 100 000 1 112 219
 Bopec Progress AB 556189-4592 Stockholm 100
 Fastighets AB Kvarnholmen 556001-2477 Stockholm 100
 Fastighets AB Partille 11 556518-4354 Stockholm 100
 KF Centrumfastigheter AB 556405-6405 Stockholm 100
 KF Stormarknadsfastigheter AB 556409-2533 Stockholm 100
 KF Supermarketfastigheter AB 556090-0366 Uppsala 100
 Kvarn AB Juvel 556024-4815 Göteborg 100
 Stockholms Dykeri AB 556001-9092 Stockholm 100
 Holmenkvarnen 2 AB 556710-3212 Stockholm 100
KF Invest AB 556027-5488 Stockholm 100 800 000 1 194 372
 KF Invest Förvaltning AB 556174-7717 Stockholm 100
Daglivs AB 556274-7773 Stockholm 100 1 000 338 271
MedMera Bank AB 556091-5018 Stockholm 100 3 000 000 312 240
Akademibokhandelsgruppen AB 556046-8448 Stockholm 100 15 000 178 068
Norstedts Förlagsgrupp AB 556045-7748 Stockholm 100 17 000 120 291
PAN Vision Holding AB 556531-8879 Stockholm 100 100 94 391
 PAN Vision Publishing AB 556592-2480 Stockholm 100
 PAN Vision Distribution AB 556571-8219 Stockholm 79
KF Shared Services AB 556118-5371 Stockholm 100 10 000 28 089
 Tranbodarna AB 556005-2788 Borlänge 100
KF Försäkrings AB 516401-8417 Stockholm 100 10 000 20 000
Bokus AB 556538-6389 Lund 100 707 000 10 494
AB Tidningen Vi 556041-3790 Stockholm 100 10 000 6 757
KF Näthandel AB 556011-2822 Stockholm 100 17 000 5 042
Vår Gård Saltsjöbaden AB 556035-2592 Saltsjöbaden 100 35 000 4 200
KF Utbildning AB 556067-4672 Stockholm 100 1 000 133
KF Föreningsrevision AB 556198-2330 Stockholm 100 1 000 100
Övriga och vilande företag 151 383

Summa dotterföretag KF ekonomisk förening 12 378 962

Företag

(Tkr)

Organisations-
nummer

Säte Ägar-
andel %

Antal
aktier/

andelar

Bokfört värde
Moderföretaget

Kapitalandel
i koncern

Intresseföretag
KF ekonomisk förening

Direkt ägande

Kooperativa Institutet, ek förening 716421-4186 Stockholm 49 21 450 450
Nord Coop Invest Ltd Slovakien 50 108 108
Strykjärnet i Norrköping, HB 916694-5544 Norrköping 25 5 1 688 1 688
Nyholmenkvarnen 2 AB 556710-5860 Stockholm 25 25 249 0
Förvaltnings AB Kastanjeblomman 556261-6812 Stockholm 38 420 177 177

Summa direkt ägda 2 672 2 423

Indirekt ägande

Coop Norden Trading A/S 20 406 194 33 81 056
Stenungstorgs Fastighets AB 556462-9854 Stenungsund 30 89 000
Månadens Bok HB 902003-8106 30 5 475
Böckernas Klubb med journalen AB 556317-0629 Stockholm 43 7 658 3 952
Barnens Bokklubb AB 556103-0445 Stockholm 50 1 525 4 619
Övriga intresseföretag 3 084

Summa indirekt ägda 187 186

Summa intresseföretag KF-koncernen 189 609
1) Fullständig bolagsförteckning bifogas årsredovisning till Bolagsverket.
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Not 29, forts. Aktier och andelar
Företag

(Tkr)

Organisations-
nummer

Säte Ägar-
andel %

Antal
aktier/

andelar

Bokfört värde
Moderföretaget

Kapitalandel
i koncern

Joint ventures

Indirekt ägande

Kvarnholmen utveckling AB 556710-5514 50 65 471
Övriga joint ventures 210

Summa indirekt ägda 65 681

Summa joint ventures KF-koncernen 65 681

Företag

(Tkr)

Organisations-
nummer

Säte Ägar-
andel %

Antal
aktier/

andelar

Bokfört
värde

Övriga företag

Innehav i  KF ekonomisk förening

Riksbyggen ekonomisk förening 702001-7781 Stockholm 3 30 140 15 070
Bilda Förlag F&D, ekonomisk förening 702000-2601 Stockholm 11 5 250 1 028
Övriga innehav 1 236

Summa övriga företag i KF ekonomisk förening 17 334

Dotterföretagens innehav

Baltic Rim Fund Jersey 24 20 000 152
Litorina kapital 1998 KB 969653-7555 Stockholm 22 3 894
Övriga innehav 163 422

Summa dotterföretagens innehav 1) 167 468

Summa övriga företag i KF-koncernen 184 802
1) Ytterligare investeringsåtaganden i riskkapitalfonder uppgår totalt till 209 miljoner kronor (295).

Stockholm den 7 mars 2008

Nina Jarlbäck Maj-Britt Johansson Lindfors Eva Calderon
Ordförande 

Hans Eklund Sune Dahlqvist Doris Forsell Gustafsson  

Ingrid Karlsson  Göran Lindblå  Mats Lundquist

Anders Stake Jeanette Franzén

 Lars Idermark 
 Verkställande direktör
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Vår revisionsberättelse har avgivits den 7 mars 2008

Bertil Hammarstedt            Bo Wibäck

KPMG Bohlins AB  
 

Per Bergman 
Auktoriserad revisor

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 2007. 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskaps handling arna och förvaltningen och för att årsredovis-
ningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. 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 räkenskaps handlingarna. I en revision  
ingår också att pröva redovisnings principerna och styrelsens och  
verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma  
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande  

direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncern- 
redovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i års-
redovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgär-
der 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 ekonomiska föreningar, års redovisnings lagen eller fören-
ingens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för  
våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i  
enlighet med års redovisnings lagen och ger en rättvisande bild av 
föreningens och koncernens resultat och ställning i enlighet med 
god redovisningssed i Sverige. Förvaltnings berättelsen 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 förvaltnings berättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för  
räkenskapsåret.

 

Revisionsberättelse
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 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 ränte- 
bärande skulder inklusive garantikapital och förlagslån,  
minus summa räntebärande tillgångar.

 sysselsatt kapital beräknas som summa tillgångar med  
avdrag för icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten  
skatteskuld. 

 direktavkastning definieras som driftsnetto i relation till 
marknadsvärde vid årets ingång. Driftsnetto beräknas som  
hyresintäkter med avdrag för kostnader avseende drift och  
underhåll.

2007 2006 2005 2004 2003

Soliditet % 31,7 42,9 42,3 40,2 36,4

Skuldsättningsgrad ggr 0,00 –0,02 0,03 0,01 0,40

Avkastning på sysselsatt kapital % 5,2 7,2 7,3 11,0 4,0

Räntetäckningsgrad ggr 3,2 4,9 6,0 8,9 2,4

Avkastning på eget kapital efter skatt % 5,8 9,4 9,8 18,6 9,2

Följande nyckeltal beräknas för koncernen

 soliditet

 skuldsättningsgrad

 avkastning på sysselsatt kapital

 räntetäckningsgrad

 avkastning på eget kapital efter skatt

 totalavkastning definieras som summan av driftsnetto  
och marknadsvärdesförändring med avdrag för investeringar  
dividerat med marknadsvärde. 

Definitioner av nyckeltal som beräknas för KF Fastigheter:

Definitioner:

 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  
kostnadsräntor och kursdifferenser på finansiella lån dividerat 
med summa kostnadsräntor och kursdifferenser på finansiella 
lån.

 avkastning på eget kapital beräknas som resultat efter 
skatt i procent av genomsnittligt redovisat eget kapital.

Nyckeltal
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Styrelsen

Nina Jarlbäck 1946
Ordförande i KFs styrelse sedan 2002, styrelseledamot sedan 1995.
Styrelseordförande i Konsumentföreningen Svea, styrelseord-
förande Folksam Liv, Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser 
samt styrelseledamot i Riksbyggen.
Tidigare kommunalråd och ledamot av statliga styrelser samt 
ordförande i Coop Norden AB.

Göran Lindblå 1954
Vice ordförande i KFs styrelse 2007, styrelseledamot sedan 1999.
Vd och koncernchef i OK ekonomisk förening.
Journalist.
Tidigare styrelseordförande KP Pension & Försäkring, arbetande 
styrelseordförande i OKQ8 AB, vice styrelseordförande KFO, 
styrelseledamot i Kooperativa Institutet och vice ordförande 
Folksam Sak.

Eva Calderon 1944
Styrelseledamot sedan hösten 2005.
Arbetstagarrepresentant, Handels.

Överstyrelseledamot i Handelsanställdas förbund.
Styrelseledamot i Liseberg AB.

Sune Dahlqvist 1948
Styrelseledamot sedan 2006.
Styrelseordförande i Konsumentföreningen Stockholm.
Förhandlingskonsult Hyresgästföreningen Region Stockholm 
(tidigare förhandlingschef 1996–2005).

Hans Eklund 1954
Styrelseledamot sedan 1997.
Vice styrelseordförande i Konsumentföreningen Svea.
Juris doktor.
Universitetslektor och studierektor vid Juridiska Institutionen, 
Uppsala universitet.
Lekmannarevisor i Folksam och KP Pension & Försäkring.

Doris Forsell Gustafsson 1951
Styrelseledamot sedan september 2007.
Styrelseordförande i Kristianstad-Blekinge Konsumentförening.

Doris Forsell Gustafsson

Göran Lindblå 

Hans EklundSune Dahlqvist

Eva CalderonNina Jarlbäck 
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Elektronikingenjör och internrevisor på Orbit One i Ronneby AB.
Ordförande i Metall vid Orbit One i Ronneby AB, styrelse-
ledamot i Orbit One AB, IF Metall avd.45 Östra Blekinge  
och Bromölla Möbelaffär AB samt nämndeman i Hovrätten 
över Skåne och Blekinge.

Jeanette Franzén 1972
Styrelseledamot sedan 2007.
Arbetstagarrepresentant, Handels.
Handläggare KF Sparkassa.

Rose-Marie Johansson 1959
Suppleant sedan hösten 2005.
Arbetstagarrepresentant, Handels.
Säljare Coop Konsum Nora.

Ingrid Karlsson 1959
Styrelseledamot sedan 2004.
Styrelseledamot i Konsumentföreningen Väst.
Städchef SU/Sahlgrenska Göteborg.

Maj-Britt Johansson Lindfors 1950
Styrelseledamot sedan 2006.
Styrelseordförande i Konsum Nord.
Ekonomie doktor med fokus på strategisk utveckling och  
förändring.
Chef för Ledarskapsakademin vid Handelshögskolan i Umeå.
Styrelseledamot i Nordiska Centret vid Fudan University, Shanghai.

Mats Lundquist 1949
Styrelseledamot sedan 2001.
Vice styrelseordförande i Konsumentföreningen Stockholm.
Civilekonom.
Senior Consultant i Ipsos Sweden AB.

Anders Stake 1956
Styrelseledamot sedan 2004.
Vd i Konsumentföreningen Gävleborg.
Ekonom.
Styrelseledamot i Kooperationens Förhandlingsorganisation KFO.

Anders Stake

Rose-Marie Johansson

Mats LundquistMaj-Britt Johansson Lindfors

Ingrid KarlssonJeanette Franzén
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Koncernledningen
Lars Idermark 1957
Vd och koncernchef.
Anställd i KF sedan 2005.
Agronomutbildning samt universitetsstudier i företagsekonomi, nationalekonomi och 
juridik.
Tidigare vd och koncernchef LRF Holding AB, vice vd Föreningsbanken, ställföreträdande 
vd och koncernchef FöreningsSparbanken, vice vd Capio AB samt vd Andra AP-fonden.

 
Gunnar Ahlström 1957
Vd Akademibokhandelsgruppen AB.
Anställd i KF sedan 1997.
Civilekonom. 
Tidigare marknadsdirektör Norstedts Förlag, vd Norstedts Förlag samt vice vd KF Media.

 
Maria Hamrefors 1956
Vd Norstedts Förlagsgrupp AB.
Anställd i KF sedan 2007.
Utbildning i internationell ekonomi vid Göteborgs universitet. 
Tidigare ledande befattningar inom Thomsonkoncernen, vd Thomson Fakta, affärs- 
områdeschef inom Sweet & Maxwell Ltd, London samt vd och koncernchef Liber AB.

 
Johnny G. Capor 1966
Ekonomi- och finansdirektör.
Anställd i KF sedan 2006.
MBA Corporate Finance, BSc Innovation Engineering & Economics.
Tidigare Price Waterhouse Corporate Finance, Stockholm och London, vd Possio AB,  
chef Norden och Corporate Finance Libertas Capital i London.

 
Ivar Fransson 1957
Vd MedMera Bank AB.
Anställd i KF sedan 2000.
Högskolestudier i ekonomi och juridik.
Tidigare rådgivare nykooperation KOOPI, chef KoopService Föreningsbanken, affärs-  
och marknadsutvecklare Föreningsbanken samt marknadschef FöreningsSparbanken.

 
Bernt-Olof Gustavsson 1960
Vd KF Fastigheter AB.
Anställd i KF sedan 2000.
Civilingenjör.
Tidigare fastighetschef Fastighets AB Viggen och affärsområdeschef Fastighets AB  
Förvaltaren.
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Ny koncernledning 2008

Från och med januari 2008 har Kooperativa Förbundet en ny 
koncernledning samt en affärsledning. KFs koncernledning 
består av Lars Idermark, vd och koncernchef, Karl Wistrand,  
vd Coop Sverige, Johnny Capor, ekonomi- och finansdirektör, 
Marie Wiksborg, personal- och HR direktör samt Leif Linde, 
förbundsdirektör och tf kommunikationsdirektör. I KFs  
affärsledning ingår samtliga vd:ar för KFs dotterbolag  
och andra nyckelpersoner.

Pär Jansson 1957
Chef KF Detaljhandelsutveckling.
Anställd i KF sedan 2006.
Köpmannautbildning samt studier i ekonomi och management. 
Tidigare försäljningschef KF Stormarknader, vd Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg, 
nordisk operativ chef American Express Business Travel AB och vd Swebus Express AB.

 
Leif Linde 1955
Direktör KF Förbundskansli.
Anställd i KF sedan 2006.
Gymnasieutbildning.
Tidigare förbundssekretare i ABF, partisekreterare, generaldirektör i Ungdomsstyrelsen  
samt vd och föreningschef i Konsumentföreningen Svea.

 
Ulla Sandén 1964
Kommunikationsdirektör (slutat mars 2008)
Anställd i KF sedan 2006.
Civilekonom, Ekonomie Licentiat.
Tidigare forskare marknadskommunikation Handelshögskolan i Stockholm, medierådgivare 
Initiative Universal, chef marknadskommunikation Asien, Caltex International Pte Ltd, 
projektledare Garbergs Reklambyrå.

 
Marie Wiksborg 1965
Personal & HR direktör.
Anställd i KF sedan 2006.
Civilekonom.
Tidigare Training Manager och Director of Human Resources, Sheraton Hotel & Towers, 
Chef Affärsstöd KF Fastigheter.

Karl Wistrand 1957
Vd Coop Sverige AB. 
Anställd i Coop sedan 2007. 
Civilekonom. 
Tidigare ekonomidirektör  
och vice vd i Ica.
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Föreningarna
Konsumentföreningarna är ägare till KF. Det fanns vid årsskiftet 51 föreningar 
i Sverige med sammanlagt drygt 3 miljoner medlemmar. Det finns två olika 
typer av föreningar; detaljhandelsdrivande och medlemsfrämjande.

Detaljhandelsdrivande föreningar 
De detaljhandelsdrivande föreningarna sköter driften av de egna butikerna 
inom Coops kedjeprofiler. Dessa föreningar var 46 vid årsskiftet. 

Utöver butiksdrift sköter föreningarna kontakten med medlemmarna, 
opinionsbildning och utbildning i detaljhandels- och konsumtionsrela-
terade frågor. 

Den sammanlagda försäljningen exklusive moms för de detaljhandels-
drivande föreningarna uppgick till 16,2 miljarder kronor. Antalet med-
lemmar uppgick vid årets slut till 1 171 284.

Medlemsfrämjande föreningar 
Verksamheten i de medlemsfrämjande föreningarna är huvudsakligen 
inriktad på medlems- och konsumentfrågor. Coop Sverige svarar för 
driften av butikerna inom regionerna för de fem konsumentföreningarna 
Stockholm, Svea, Solidar, Väst och Norrort.

De fem föreningarna representerar 60 procent av konsumentkooperatio-
nens medlemmar och driver genom olika samverkansråd medlemmarnas 
lokala inflytande i butiker och stormarknader. Rådens uppgift är att vara 
forum för samråd mellan föreningarna, Coop Sverige och KF i frågor  
som rör affärsverksamheten och att bland annat tillföra kunskap om lokala 
förhållanden. 

Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 1 913 524.
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Konsumentföreningar

Vid utgången av 2007 var 51 konsumentföreningar medlemmar i KF. Det totala medlemsantalet ökade netto  
med 1,5 procent under året och uppgick vid utgången av 2007 till 3 084 808.
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Förening ort Antal medlemmar
Svea, Ktf Uppsala 590 0921. 
Stockholm, Ktf Stockholm 588 8852. 
Väst, Ktf Göteborg 336 8753. 
Solidar, Ktf Malmö 335 4124. 
Nord, Konsum Umeå 262 3985. 
Göta, Ktf Växjö 199 0186. 
Värmland, Ktf Karlstad 130 7797. 
Kristianstad-Blekinge, Ktf Kristianstad 123 9298. 
Gävleborg, Ktf Gävle 101 0279. 
Norrbotten, Konsum Luleå 89 71410. 
Bohuslän-Älvsborg, Ktf Uddevalla 85 96911. 
Norrort, Konsum  Upplands Väsby 62 26012. 
Oskarshamn, Ktf Oskarshamn 29 66513. 
Gotland, Ktf Visby 28 20914. 
Malmfälten, Ktf Gällivare 27 99415. 
Norra Östergötland, K Finspång 23 50616. 
Karlshamnss Ktf Karlshamn 11 42917. 
Varbergs Ktf Varberg 9 37618. 
Mellersta Nissadalens Ktf Hyltebruk 4 81919. 
Tabergsdalens Ktf Norrahammar 4 67920. 
Norra Dalarna Ktf Älvdalen 3 89221. 
Färingsö, Ktf Stenhamra 3 24122. 
Veberöds Kf Veberöd 3 01123. 
Mellersta Dals Kf Mellerud 2 75324. 
Mörrum, Ktf Mörrum 2 69925. 
Dalsjöfors Ktf Dalsjöfors 2 30626. 
Bjursås, Ktf Bjursås 1 84927. 
Långsele Kf Långsele 1 75428. 
Forsbacka, Kf Forsbacka 1 50929. 
Skärplinge, Konsum Skärplinge 1 39730. 
Lönsboda Kp Hf Lönsboda 1 35731. 
Lenhovda Kf Lenhovda 1 27832. 
Orrefors M O, Kf Älghult 124233. 
Svängsta Konsumentförening Svängsta 1 18334. 
Knäred M O, Kf Knäred 1 18235. 
Frillesås, Ktf Frillesås 1 12036. 
Getinge Kp Hf Getinge 1 00737. 
Kågeröds Hf Kågeröd 86738. 
Sollerö Ktf Sollerö 83039. 
Möja Kf Möja 68340. 
Morups Handelsförening Glommen 65841. 
Fågelmara Konsumentförening Fågelmara 48142. 
Hajoms Koop Handelsförening Hajom 47343. 
Styrsö Kf Styrsö 43744. 
Åmots Kp Hf Åmotsbruk 33745. 
Glava, Ktf Glava 29846. 
Klippan, Koop Handelsför. Bohus-Malmön 28947. 
Garda-Lau, Hf Ljugarn 21548. 
Sörsjöns Koop Handelsf Älvdalen 19549. 
Centrum, Handelsföreningen Källö-Knippla 16850. 
Svensby Koop Hf Svensbyn 62 51. 
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Kontakt
Kooperativa Förbundet (KF)
Box 15200
104 65 Stockholm
Besöksadress: Stadsgården 10
Telefon 08-743 25 00
Fax 08-644 30 26
www.kf.se
e-post: info@kf.se
Organisationsnummer 702001-1693
Beställning e-post: trycksaker@kf.se 

Coop Sverige AB
171 88 Solna
Besöksadress: Englundavägen 4, Solna
Telefon 08-743 10 00
www.coop.se 
 
 
Coop Inköp och Logistik AB (Cilab)
Se Coop Sverige AB 
 
 
MedMera Bank AB
Box 15200
104 65 Stockholm
Telefon 08-743 25 00
www.coopmedmera.se 
 
 
Coop MedMera Kundtjänst
Öppettider: måndag-fredag 09.00-17.00
Telefon 0771-63 36 00
e-post: kundtjanst@coopmedmera.se 
 
 
KF Sparkassa Kundtjänst
Öppettider: måndag-fredag 09.00-16.00
Telefon 020-53 77 27
e-post: sparkassan@kf.se 
 
 
KF Fastigheter AB
Box 15200
104 65 Stockholm
Telefon 08-743 25 20
www.kff.se 
 
 

KF Invest AB
Box 15200
104 65 Stockholm
Telefon 08-743 25 00 
 
 
KF Revision AB
Box 15200
104 65 Stockholm
Telefon 08-743 25 00 
 
 
Vår Gård Saltsjöbaden AB
Ringvägen 6
133 80 Saltsjöbaden
Telefon 08-748 77 00
www.vargard.se 
 
 
Norstedts Förlagsgrupp AB
Box 2052
103 12 Stockholm
Besöksadress: Tryckerigatan 4,
Riddarholmen
Telefon 08-769 87 00
www.panorstedt.se 
 
 
Akademibokhandelsgruppen AB
Box 15200
104 65 Stockholm
Telefon 08-769 81 00
www.akademibokhandeln.se 
 
 
Bokus AB
Södergatan 28
211 34 Malmö
Telefon 040-35 21 00
www.bokus.com 
 
 
Tidningen Vi AB
Box 2052
103 12 Stockholm
Telefon 08-769 86 00
www.vi-tidningen.se 
 
 

PAN Vision Group
Box 15200
104 65 Stockholm
Telefon 08-597 962 50
www.panvision.com 
 
 
Tranbodarna AB
Box 863
781 28 Borlänge
Telefon 0243-79 47 00 
 
 
KF Shared Services AB
Box 15200
104 65 Stockholm
Telefon 08-769 80 00 
 
 
Daglivs AB
S:t Eriksgatan 34-38
112 34 Stockholm
Telefon 08-692 56 70
www.daglivs.se 
 
 
KF Näthandel AB
Box 15200
104 65 Stockholm 
 
 
KF Gymnasiet (KF Utbildning AB)
Högbergsgatan 62
118 54 Stockholm
Telefon 08-714 39 80
www.kfgymnasiet.se 
 
 
Läckeby Water Group AB
Box 1146
221 05 Lund
Telefon 046-19 19 00
www.lackebywater.se
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